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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])Add.1 وA/65/L.45( اإلحالة إىل جلنة رئيسيةدون[
 

تعزيز تنسيق املســاعدة اإلنســانية اليت تقـدمها األمـم املتحــــدة يف - ٦٥/١٣٣
 الطوارئ حاالت

 
 ،إن اجلمعية العامة 

واملبـادئ ١٩٩١ديـسمرب/ كـانون األول١٩ املـؤرخ٤٦/١٨٢ قرارهاعيد تأكيدإذ ت
قرارات اجلمعية العامة والس االقتصادي واالجتمـاعي األخـرى التوجيهية الواردة يف مرفقه و

 ، باملوضوع واستنتاجات الس املتفق عليهاذات الصلة
 عن تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية اليت تقـدمها األمني العامي بتقريرحتيط علما وإذ 

  ،)٢(ة الطوارئواجهعن الصندوق املركزي مل و)١(ارئاألمم املتحدة يف حاالت الطو
 يف تقـدمي واالسـتقالل مبادئ احلياد واإلنـسانية والنــزاهةاحترام أمهيةتعيد تأكيدوإذ 

 ضرورة أن تعزز مجيـع اجلهـات الفاعلـة املـشاركة يف تأكيد أيضاتعيد وإذاملساعدة اإلنسانية،
رئ املعقـدة والكـوارث الطبيعيـة هـذه املبـادئ وأنتقدمي املـساعدة اإلنـسانية يف حـاالت الطـوا

 ،تاماحتترمها احتراما
إزاء اآلثــار اإلنــسانية للتحـديات العامليــة، مـن قبيــل األزمــة القلـق يـساورها بــالغوإذ 

 الــيت تــؤدي إىلاملاليــة واالقتــصادية العامليــة واألزمــة الغذائيــة واســتمرار انعــدام األمــن الغــذائي،
صورةتقـدمي املـساعدة اإلنـسانية بـ الـذي حيـول دون الـسليب وتأثريهـاكان الـسقلـة منعـة تفاقم
 فعالة،

_______________

)١( A/65/82-E/2010/88. 
)٢( A/65/290. 
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 ميكـن التنبـؤ ـا ويـسهل االسـتعانة ـا يفمـوارد كافيـةتعبئة على ضرورةتشددوإذ 
تناسـببناء على االحتياجات املقـدرة ومبـا ياإلنسانيةالوقت املناسب من أجل تقدمي املساعدة

ــةلمعهــا ــسانية االتلبيــةكفال ــع حــاالت الطــوارئ اإلن حتياجــات يف مجيــع القطاعــات ويف مجي
  وإذ تقر يف هذا الصدد بإجنازات الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ،بصورة أوىف،

الـدول األعـضاء ومنظمـات األمـم املتحـدة املعنيـة أن تعمـمضـرورةوإذ تكرر تأكيد 
املـساعدة اإلنـسانية، بـسبل تقـدمينـساين يفاملنظور اجلمراعاةاألخرىاملعنيةالفاعلةواجلهات

 يان والرجال على حنو شامل ومتسق،للنساء والفتيات والفت اخلاصةاالحتياجات تلبيةتشمل
 إزاء تزايد التحديات اليت تواجهها الـدول األعـضاء وقـدرةوإذ تعرب عن بالغ قلقها 

يف قـب الكـوارث الطبيعيـة، مبـااإلنسانية من جراء عواللحاالتاألمم املتحدة على االستجابة
 عمـل هيوغـو إطـاريتصل منها باستمرار تأثري تغري املناخ، وإذ تعيد تأكيد أمهية تنفيذ  ماذلك

، بوسـائل منـها)٣(بناء قدرة األمم واتمعات على مواجهة الكـوارث:٢٠١٥-٢٠٠٥للفترة
ــضمان احلــد مــن أخطــار الكــوارث، مبــا ــوارد الكافيــة ل ــ تــوفري امل جمــالك االســتثمار يفيف ذل

التأهب للكوارث والعمل على إعادة البنـاء بـصورة أفـضل يف مجيـع املراحـل بـدءا مـن مرحلـة
 اإلغاثة إىل مرحلة التنمية،

حـاالت الطـوارئبعـض جـسامة تنـشأ عـنإزاء التحـديات الـيتالقلق يساورهاوإذ 
يتعلـق ، وخباصـة فيمـاطبيعيةالالكوارث آخر نشأت عناإلنسانية، مبا يف ذلك التحديات اليت

 اإلنسانية،للحاالتبقدرة وتنسيق نظام االستجابة
 بــالغأن بنـاء القــدرات الوطنيـة واحملليــة يف جمـايل التأهــب والتـصدي أمــربــ تـسلموإذ 

 زيادة فعالية جهود التصدي وإمكانية التنبؤ ا،لمهيةاأل
ساعدة اإلنـسانية يف حـاالت على أن تعزيز التعاون الدويل بـشأن تقـدمي املـوإذ تشدد 

ــد قرارهــا ــد تأكي ــاير/ كــانون الثــاين٢٢ املــؤرخ٦٤/٢٥١الطــوارئ أمــر أساســي، وإذ تعي ين
التعاون الدويل بشأن تقـدمي املـساعدة اإلنـسانية يف ميـدان الكـوارث الطبيعيـة، املتعلق ب٢٠١٠

 ،من مرحلة اإلغاثة إىل مرحلة التنمية
 تعيــد تأكيــدإذا للمــساعدة اإلنــسانية، وأساســينعلــى الطــابع املــدوإذ تــشدد أيــضا 

 تلـك فيهـاتـستخدم يف احلـاالت الـيتضرورة أن يتم استخدام القدرات واألصول العـسكرية،
مــعيتفــق املـساعدة اإلنــسانية، مبوافقــة الدولـة املتــضررة ومبـاقــدمي لـدعم تالقـدرات واألصــول
 ،املبادئ اإلنسانيةو، القانون اإلنساين الدويل ذلكيف القانون الدويل، مبا

_______________

)٣( A/CONF.206/6٢، الفصل األول، القرار. 
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ملني يف جمـال تقـدمياالع املتزايدة ضدالتهديدات واهلجمات العنيفة املتعمدةوإذ تدين 
ــسلبية علــى تقــدمي املــساعدة املــساعدة اإلنــسانية واملرافــق املــستخدمة هلــذا الغــرض وآثارهــا ال

 اإلنسانية للسكان احملتاجني،
ين حبـاالت الطـوارئ اإلنـسانية، مبـن فـيهماملتأثرارتفاع أعداد األشخاصب تسلموإذ 

املــشردون داخليــا، وإذ تــضع يف اعتبارهــا احتياجــام اخلاصــة، وإذ ترحــب، يف هــذا الــصدد،
ــا يف أفريقيــا ومــساعدمباعتمــاد ــة االحتــاد األفريقــي املتعلقــة حبمايــة املــشردين داخلي  )٤(اتفاقي

 تعــد خطــوة هامــة حنــو تعزيــز اإلطــار الــيتوباســتمرار عمليــة التــصديق اجلاريــة علــى االتفاقيــة
 املعياري الوطين واإلقليمي حلماية املشردين داخليا يف أفريقيا ومساعدم،

 اليت تنطوي على إطـار قـانوين)٥(١٩٤٩أمهية اتفاقيات جنيف لعامب  أيضاتسلموإذ 
 يف ذلك تقدمي املساعدة اإلنسانية هلم، حيوي حلماية املدنيني وقت احلرب، مبا

،القائم على أساس نـوع اجلـنس العنفهفي  أن العنف، مبا القلق بالغ معوإذ تالحظ 
الـسكان املـدنيني يفعمدا ضد ميارس يزال  الوالعنف ضد األطفال، العنف اجلنسيسيما الو

 الطوارئ، كثري من حاالت
 اجلهـــود الـــيت تبــذهلا األمـــم املتحــدة لتحـــسني االســـتجابةمـــع التقــدير وإذ تالحــظ 

اإلنـسانية وحتـسني تنـسيقللحـاالتاالسـتجابة اإلنسانية، بطرق منها تعزيز قـدراتالتللحا
املساعدة اإلنسانية وتعزيز سبل تـوفري التمويـل الكـايف املمكـن التنبـؤ بـه وتعزيـز مـساءلة مجيـع

تقر بأمهيـة تعزيـز اإلجـراءات اإلداريـة وعمليـات التمويـل املتعلقـة حبـاالت املعنية، وإذ اجلهات
 يتيح االستجابة هلذه احلاالت على حنو فعال، طوارئ مباال
 مـــعالعمـــل بـــشكل وثيـــقأن تواصـــل منظمـــات األمـــم املتحـــدة بـــضرورة وإذ تقـــر 

 ،ق املساعدة اإلنسانية يف امليدان من أجل تعزيز تنسياحلكومات الوطنية
 لـسمـن دورة ااملتعلق بالشؤون اإلنـسانيةالثالث عشربنتائج اجلزءترحب  - ١ 

 ؛)٦(٢٠١٠املوضوعية لعام  االقتصادي واالجتماعي
 الراميـة إىلا اإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ مواصـلة جهودهـة إىل منسقتطلب  - ٢ 

 وغريهـا مـن املنظمـاتاملعنيـةاألمم املتحـدة  مبنظماتتعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية، ويب
_______________

 .www.africa-union.org:متاحة على )٤(
 .٩٧٣ إىل٩٧٠، األرقام٧٥، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٥(
الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الـدورة:لالطالع على النص النهائي، انظر.، الفصل السادسA/65/3انظر )٦(

 .٣ق رقم والستون، امللحاخلامسة

www.africa-union.org
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واإلمنـائي أن تواصــل يف اـالني اإلنــساين رى األخـ الفاعلــة اجلهـاتواحلكوميـة الدوليـة املعنيــة
ــة العامــة ــابع لألمان ــشؤون اإلنــسانية الت ــسيق ال ــب تن ــسيق املــساعدةلالعمــل مــع مكت ــز تن تعزي

 وكفاءا؛ فعاليتهازيادةاإلنسانية و
، وعنـد االقتـضاء، بغريهـا مـناملعنيـة مبؤسسات منظومة األمـم املتحـدةيب  - ٣ 

للحـاالت اإلنساين، مواصـلة بـذل اجلهـود لتحـسني االسـتجابةاالية يفاجلهات الفاعلة املعن
 والطـوارئ املعقـدةيتـسبب فيهـا البـشراليتالكوارثلكوارث الطبيعية ويف حاالت ااإلنسانية

اإلنسانية علـى مجيـع الـصعد ومواصـلة تعزيـزللحاالتالنهوض بقدرات االستجابة عن طريق
لدولـةيف االسلطات الوطنيـةدعمذلك يف ، مباستوى امليداينامللى اإلنسانية عاملساعدةتنسيق

 حتسني الشفافية واألداء واملساءلة؛مواصلةاملتضررة، حسب االقتضاء، و
والتنـسيق معهـا املعنيـة اجلهـات اإلنـسانية الفاعلـةتعود بـه مـشاركة  مباتسلم - ٤ 

املتحــدة علــى  وتــشجع األمــم،نيةاإلنــساللحــاالت االســتجابةمــن فائــدة فيمــا يتــصل بفعاليــة
 مـع حركـة الـصليب األمحـرالعـامليتعزيز الـشراكات علـى الـصعيدالرامية إىلمواصلة اجلهود
 وغريهـا مـن املـشاركني يفاإلنـسانية املعنيـةالدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة واهلالل األمحـر

 اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت؛
ــسقي/مــني العــام تعزيــز الــدعم املقــدم إىل املنــسقني املقــيمني إىل األتطلــب  - ٥  من

 بطـرق منـها تـوفري،األمم املتحـدة القطريـة الشؤون اإلنسانية التابعني لألمم املتحدة وإىل أفرقة
ــار املنــسقني املقــيمني أســاليبالتــدريب الــالزم وحتديــد املــوارد وحتــسني منــسقي/ تعــيني واختي

 ؛املساءلة عن أدائهم وتعزيز  لألمم املتحدةاإلنسانية التابعني الشؤون
بنـاء قـدرة:٢٠١٥-٢٠٠٥ أمهية تنفيذ إطار عمل هيوغو للفترةتعيد تأكيد - ٦ 

، وتتطلع إىل إجراء استعراض منتصف املدة إلطـار)٣(األمم واتمعات على مواجهة الكوارث
طـار الكـوارث يف جنيـفالدورة الثالثة للمنتـدى العـاملي للحـد مـن أخعقدعمل هيوغو وإىل

حلـد مـنتقريـر التقيـيم العـاملي بـشأن اصـدور وإىل٢٠١١مـايو/ أيـار١٣ إىل٨يف الفترة من
 ؛٢٠١١خماطر الكوارث لعام

 بالدول األعضاء واتمع الـدويل زيـادة رصـد املـوارد لتـدابري احلـد مـنيب - ٧ 
لكفالـة االسـتجابةهلـاتأهـبوالأثرهـا وختفيـفمنـع الكـوارثذلـك مبا يفأخطار الكوارث،

سـعيا، يف مجلـة أمـور، إىل زيـادة تعزيـز القـدرات الوطنيـةفعـالعلى حنووالتخطيط للطوارئ
يف هـذاواحمللية للتأهب حلاالت الطوارئ اإلنسانية ومواجهتـها، وتـشجع علـى توثيـق التعـاون

  اإلنساين واإلمنائي؛لنييف ااالفاعلة واجلهات اجلهات الوطنية الفاعلة املعنيةبنيالصدد
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الدول األعـضاء واألمـم املتحـدة واملنظمـات األخـرى املعنيـة علـى اختـاذحتث - ٨ 
 لكفالــة تنــسيق االســتجابة لالحتياجــات الغذائيــة والتغذويــة للــسكاناملزيــد مــن اخلطــوات

 إىل ضـمان أن تـدعم هـذه اخلطـوات يف الوقـت ذاتـهالسعي واملتضررين يف حاالت الطوارئ،
 ستراتيجيات والربامج الوطنية الرامية إىل حتسني األمن الغذائي؛اال
علـى بـشكل آمـن احلصوليف جماالت منهاإزاء التحدياتتعرب عن القلق - ٩ 

ــة واســتعماهل ــة البديل ــود والطاق ــود وخــشب الوق ــوفري االوق ــذاء وت ــصحية والغ ــق ال ــاه واملراف املي
سانية، وحتيط علما مـع التقـدير باملبـادراتوخدمات الرعاية الصحية يف حاالت الطوارئ اإلن

 املتخذة على الصعيدين الوطين والدويل لتعزيز التعاون الفعال يف هذا الصدد؛
واالحتـاديف ذلـك منظمـات األمـم املتحـدة املعنيـة  اتمـع الـدويل، مبـاتشجع - ١٠ 

عـضاء الراميـة إىلعلى دعم جهود الـدول األالدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر،
تعزيز قدرا على التأهب للكوارث والتصدي هلا ودعم اجلهود اليت تبذل، حـسب االقتـضاء،

يـشمل األخطـار املتـصلة بقلـة املنعـة لتعزيز نظم التعرف على أخطار الكـوارث ورصـدها، مبـا
 واألخطار الطبيعية؛

ــوطينترحــب - ١١  ــصعيدين اإلقليمــي وال ــادرات املتخــذة علــى ال  فيمــا يتــصلباملب
املبــادئ التوجيهيــة لتــسهيل العمليــات الدوليــة لإلغاثــة واإلنعــاش األويل يف حــاالتبتنفيــذ

الــيت اعتمــدت يف املــؤمتر الــدويل الــثالثني للــصليب الكــوارث وتنظيمهــا علــى الــصعيد الــوطين
ــرة مــن ــف يف الفت ــود يف جني ــاين٣٠ إىل٢٦األمحــر واهلــالل األمحــر املعق ــشرين الث نــوفمرب/ ت

 اختـاذ مزيـد مـن علـى،الدول األعضاء، وعنـد االقتـضاء املنظمـات اإلقليميـةوتشجع،٢٠٠٧
 مـع مراعـاة ،تعزيز األطر التنفيذية والقانونيـة لإلغاثـة الدوليـة يف حـاالت الكـوارثل اخلطوات

 ؛، حسب االقتضاءتلك املبادئ
 الــدول علــى يئــة بيئــة متكــن مــن بنــاء قــدرات الــسلطات احملليــةتــشجع  - ١٢ 

مـن أجـل كفالـة التأهـب علـى حنـو أفـضل  واحملليـةواملنظمات غري احلكومية واتمعية الوطنية
 علـى حنـو فعـال ويف حينـه وبـشكل ميكـن التنبـؤ بـه، وتـشجع األمـمتقدمي املساعدة اإلنسانيةل

سبل تـشمل، حـسب االقتـضاء،بـقدمي الدعم هلـذه اجلهـوداملتحدة واملنظمات اإلنسانية على ت
نقـل التكنولوجيــا والدرايـة الفنيــة إىل البلــدان الناميـة وتقــدمي الــدعم للـربامج الراميــة إىل تعزيــز

 قدرات التنسيق لدى الدول املتضررة؛
كيانات األمم املتحدة العاملة يف اـال اإلنـساين واملنظمـات اإلنـسانيةبيب - ١٣ 
والقطـاع اخلـاص والبلـدان املاحنـة والـدول املتـضررة يف جمـال التنميـةعنية األخرى والـشركاءامل
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 ــدف ختطـيط وتقــدمي املــساعدة اإلنــسانية بطــرق تــدعماون والتنــسيق فيمــا بينــهمتعزيـز التعــ
 التأهيل والتعمري املستدامني؛املبذولة من أجلهوداجلجهود اإلنعاش املبكر و

مــني العــام أن يقــوم، بالتــشاور مــع البلــدان املتــضررة واجلهــاتإىل األتطلــب - ١٤ 
بإجراء تقييم للخطوات اليت اختذا األمـم ،واإلمنائي يف االني اإلنساين األخرى املعنيةالفاعلة

للحـاالتاملتحدة والشركاء املعنيـون لـدعم اجلهـود الراميـة إىل تعزيـز القـدرة علـى االسـتجابة
ن الـصعيد احمللـي والـوطين واإلقليمـي، وأن يـدرج اسـتنتاجاته وتوصـياتهاإلنسانية على كـل مـ

بشأن حتسني الدعم الـذي تقدمـه األمـم املتحـدة يف هـذا الـصدد يف تقريـره املقـدم إىل اجلمعيـة
 العامة يف دورا السادسة والستني؛

اجلهــود الراميــة إىل تــوفري التعلــيم يف حــاالت الطــوارئ اإلنــسانية،تــشجع - ١٥ 
 غايات منها اإلسهام يف االنتقال السلس من مرحلة اإلغاثة إىل مرحلة التنمية؛ل
 أن تدعم حتسني عملية النداءات املوحـدةاملعنية األمم املتحدةمبنظمات يب  - ١٦ 

ة بطـرقاملـشتركاإلنـسانيةخطـط العمـلإعدادحتليل االحتياجات و منها املشاركة يفبوسائل
 مـن أجـل زيـادة تطـوير هـذه للمخصصات املتعلقة بالقضايا اجلنـسانيةمنها إجراء حتليل أفضل

 وإشـراك املنظمـاتا وحتديد أولويا لألمم املتحدةالعملية بوصفها أداة للتخطيط االستراتيجي
 أن تعـد النـداءات املوحـدةتأكيـد ضـرورةتكـرريف حـنياإلنسانية املعنية األخرى يف العملية،

 ضررة؛بالتشاور مع الدول املت 
ــة يف منظومــة األمــمتطلــب - ١٧  إىل الــدول األعــضاء واملؤســسات اإلنــسانية املعني

ــة ــة املعني ــات الفاعل ــب األخــرىاملتحــدة واجله ــع جوان  يف اــال اإلنــساين أن تكفــل، يف مجي
يف ذلـك التأهـب للكـوارث وتقيـيم االحتياجـات، مراعــاة  اإلنـسانية، مبـا للحـاالتاالسـتجابة

 بأن إيالء النظر على النحو املناسـب، يفتسليما منهاصة للسكان املتضررين،االحتياجات اخلا
مجلة أمـور، لالعتبـارات اجلنـسانية واعتبـارات الـسن واإلعاقـة جـزء مـن أي اسـتجابة إنـسانية

املنظـور اجلنـساينمراعـاةشاملة وفعالة، وتشجع يف هذا الصدد اجلهود املبذولة لضمان تعمـيم
 اإلنسانية؛تقدمي املساعدةيف
  املـساعدة اإلنـسانية أن تقـدمي األمـم املتحـدة العاملـة يف جمـالمبنظمـات يب  - ١٨ 

يف تقـدمي ا تـستند إليهـيتاألدلة ال قاعدةتعزز، بالتشاور مع الدول األعضاء، حسب االقتضاء،
ــسانية، ــساعدة اإلن ــة لتحــسنيشتركةآليــات مــإنــشاء مواصــلة عــن طريــقامل شــفافيةو  نوعي

 بـسبل، وحتقيـق املزيـد مـن التقـدم بـشأاتقييمات املتـصلة باالحتياجـات اإلنـسانيةاليةوموثوق
تشمل حتسني مجع البيانـات املـصنفة حـسب نـوع اجلـنس والـسن واإلعاقـة وحتليلـها واإلبـالغ
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واردملـ املنظمـات اسـتخدام هـذهوأن تكفـلتقدمي املساعدة،جمال يفأدائها عنها لغرض تقييم
 ؛الفعاليةمن سانية بأكرب قدراملساعدة اإلن

كافية ميكن التنبؤ ا ويسهل االسـتعانة ـا باجلهات املاحنة توفري موارديب - ١٩ 
يف ذلـك حلـاالت معهـا، مبـا  ومبـا يتناسـباملقدرةإىل االحتياجاتيف الوقت املناسب، استنادا

لقنـوات التمويـل املتنوعـة يفتتـوفر هلـا مـوارد كافيـة، ومواصـلة تقـدمي الـدعم  الالطوارئ اليت
ــساين، ــد باملبــادئوتــشجع اجلهــود الراميــة إىلاــال اإلن ــة التقي ــات الــسليمة كفال واملمارس

 ؛)٧(اإلنسانية للمنح
اإلجنازات اهلامـة الـيت حققهـا الـصندوق املركـزي ملواجهـة الطـوارئ بترحب - ٢٠ 

 من حيث توقيتها وإمكانية التنبؤلكفالة االستجابة حلاالت الطوارئ اإلنسانية على حنو أفضل
ا، وتؤكد أمهية مواصلة حتسني أداء الصندوق من أجـل ضـمان اسـتخدام املـوارد بـأكرب قـدر

تعراض تقيـيم اخلمـس سـنواتممكن من الكفاءة والفعالية واملساءلة والشفافية، وتتطلع إىل اسـ
 ؛٢٠١١ يف عامللصندوق

 زيـادة تربعاـا إىل الـصندوق املركـزي جبميع الدول األعـضاء النظـر يفيب - ٢١ 
واملؤسسات إىل القيـام ملواجهة الطوارئ، وتدعو القطاع اخلاص ومجيع املعنيني من األشخاص

 املـساعدة إىلوتشدد علـى ضـرورة أن تـضاف التربعـات إىل التعهـدات احلاليـة بتقـدمي بذلك،
 لدويل من أجل التنمية؛للتعاون ا  وأال متس باملوارد املتاحةالربامج اإلنسانية

 ضـرورة حـصول مكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية علـى متويـلتكرر تأكيـد - ٢٢ 
 كاف وميكن التنبؤ به على حنو أفضل، ويب جبميع الدول األعضاء النظر يف زيادة تربعاا؛

مسلح حبمايـةنزاعيأ واألطراف يفالتزام مجيع الدولضرورة تعيد تأكيد   - ٢٣ 
التـرويج لثقافـةىلإاإلنساين الدويل، وتـدعو الـدول املسلحة وفقا للقانونرتاعات يف الاملدنيني
ــا ــة،احلقوامه ــع مراعــاةماي ــسننيم ــساء واألطفــال وامل واألشــخاص  االحتياجــات اخلاصــة للن

 ؛اإلعاقة ذوي
ــدابرييــب  - ٢٤  ــملنــعبالــدول اختــاذ ت ــسكانيت ت أعمــال العنــف ال رتكــب ضــد ال

 وضمان سـرعةتلك األعمالالتصدي لاتباع أساليب ناجعة يفاملسلحة ورتاعات الاملدنيني يف
اللتزاماـاو للدول القوانني الوطنيةوفقا ملا تقضي بهتقدمي املسؤولني عن ارتكاا إىل العدالة،

  القانون الدويل؛مبوجب

_______________

)٧( A/58/99-E/2003/94املرفق الثاين ،. 
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 القـائم علـى أسـاس نــوعلعنـفالتــصدي ل مجيـع الـدول األعـضاء علـىحتـث  - ٢٥ 
 أعمـالمنـع  بـأغراضقوانينـها ومؤسـسااكفالـة وفـاءو يف حاالت الطوارئ اإلنسانية اجلنس
، ويـبفيهـا وحماكمـة مرتكبيهـا التحقيـقيفواإلسراع القائم على أساس نوع اجلنسالعنف

بالدول واألمم املتحدة ومجيـع املنظمـات اإلنـسانية املعنيـة حتـسني التنـسيق ومواءمـة االسـتجابة
 تقدمي خدمات الدعم لضحاياه؛درات، دف احلد من هذا العنف ويز القوتعز

كإطـار دويل هـام حلمايـة )٨( باملبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشريد الداخليتقر - ٢٦ 
 مواصــلة العمــل معــاوالوكــاالت اإلنــسانية علــى  الــدول األعــضاءوتــشجعاملــشردين داخليــا،

 بـشكلالستجابة الحتياجات املشردين داخليـاإىل ا سعيا يفةبالتعاون مع اتمعات احمللية املض
ــتقــدميمواصــلةيف هــذا الــصدد إىل ، وتــدعوميكــن التنبــؤ بــه علــى حنــو أفــضل ــدعمال  دويلال

 القدرات؛  يف جمال بناءالدول، عند الطلب، للجهود اليت تبذهلاوتعزيزه
نية املعقـــدة،يف حـــاالت الطـــوارئ اإلنـــساواألطـــرافجبميـــع الـــدول يـــب  - ٢٧ 
يف البلـدان الـيت يعمـل فيهـابعـد انتـهاء الـرتاع،  ما يف الرتاعات املسلحة ويف حاالتسيما الو

 أن تتعــاون بـصورة تامــة، طبقــا لألحكــام ذات الــصلة مــناملــساعدة اإلنــسانية،تقــدميموظفـو
انيةمـــع األمـــم املتحـــدة والوكـــاالت واملنظمـــات اإلنـــسالقـــانون الـــدويل والقـــوانني الوطنيـــة،

وإيـصالالعاملني يف جمال تقدمي املـساعدة اإلنـسانيةوأن تكفل سالمة وحرية حركةاألخرى،
يف مـساعدة الـسكانمهمتـهم املتمثلـة بكفـاءةحبيث يتسىن هلم أن يـؤدوا واملعداتاإلمدادات

 املدنيني املتضررين، مبن فيهم الالجئون واملشردون داخليا؛
 زيادة حتسني نظـام األمـم املتحـدة إلدارة األمـن،بالتقدم احملرز صوبترحب - ٢٨ 

نظـام إدارة األمـن علـى متكـني منظومـة لكفالـة تركيـزوتؤيد النـهج الـذي اختـذه األمـني العـام
األمم املتحدة من تنفيـذ والياـا وبراجمهـا وأنـشطتها مـن خـالل اإلدارة الفعالـة للمخـاطر الـيت

  املساعدة اإلنسانية؛أثناء تقدمييتعرض هلا موظفوها، مبا يف ذلك
ــرا عــن اإلجــراءات املتخــذة ملواصــلةتطلــب - ٢٩  ــدم تقري ــام أن يق ــني الع إىل األم

اجلهود اليت تبـذهلا األمـم املتحـدة لتعزيـز قـدرا علـى تعـيني ونـشر املـوظفني بـسرعة ومرونـة،
حمليـاالواحلصول على اخلدمات يف هـذا اـإلغاثة يف حاالت الطوارئل الالزمةوادامل وشراء

يف، ولإلســراعحيثمــا ينطبــق ذلــك،مــن حيــث التكلفــةفعاليــةالبــسرعة وعلــى حنــو يتــسم بو
سيق املـساعدة اإلنـسانيةصرف األموال لدعم احلكومات وأفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة يف تنـ

 الدولية؛

_______________

)٨( E/CN.4/1998/53/Add.2 املرفق ،. 
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ــد - ٣٠  ــد تأكيــ ــتعيــ ــساعدة اإلنــــسانية الــ ــة املــ ــمأمهيــ ــة األمــ يت تقــــدمها منظومــ
يف دورــا الــسادسة ٤٦/١٨٢الــذكرى الــسنوية العــشرين لقرارهــا حبلــولحــبوتر املتحــدة،
 ؛والستني

 إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل اجلمعيــة العامــة يف دورــا الــسادسةتطلــب  - ٣١ 
، تقريـرا٢٠١١يف دورته املوضوعية لعـام عن طريق الس االقتصادي واالجتماعي والستني،

 تنـسيق املـساعدة اإلنـسانية الـيت تقـدمها األمـم املتحـدة يف حـاالتعن التقـدم احملـرز يف تعزيـز
ــصندوق املركــزي  ــرا عــن تفاصــيل اســتخدام ال ــة تقري ــة العام الطــوارئ، وأن يقــدم إىل اجلمعي
 .ملواجهة الطوارئ 

 ٦٧اجللسة العامة
 ٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول١٥

 




