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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])Add.1   وA/66/L.28( اإلحالة إىل جلنة رئيسية وند[

  

تعزيز تنسيق املســاعدة اإلنســانية اليت تقـدمها األمـم املتحــــدة يف         - ٦٦/١١٩
  الطوارئ حاالت

  
  ،إن اجلمعية العامة  

واملبـادئ   ١٩٩١ديـسمرب  / كـانون األول ١٩ املؤرخ  ٤٦/١٨٢ قرارها   عيد تأكيد إذ ت  

التوجيهية الواردة يف مرفقه وقرارات اجلمعية العامة والس االقتصادي واالجتمـاعي األخـرى             

  ،عليها  باملوضوع واستنتاجات الس املتفقذات الصلة

 عن تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية اليت تقـدمها         األمني العام  ي بتقرير حتيط علما  وإذ  

  ،)٢(ة الطوارئواجهعن الصندوق املركزي مل و)١(رئاألمم املتحدة يف حاالت الطوا

 يف تقـدمي   واالسـتقالل  مبادئ احلياد واإلنـسانية والنــزاهة    احترام أمهية   تعيد تأكيد وإذ    

 وإذ تعيد أيضا تأكيد ضرورة أن تعزز مجيـع اجلهـات الفاعلـة املـشاركة يف                 املساعدة اإلنسانية، 

 املعقـدة والكـوارث الطبيعيـة هـذه املبـادئ وأن            تقدمي املـساعدة اإلنـسانية يف حـاالت الطـوارئ         

  حتترمها احتراما تاما،

املترتبـة يف   اآلثـار الـسلبية   إزاء التحـديات العامليـة، مـن قبيـل     القلـق  يساورها بـالغ وإذ    

األزمــة املاليــة واالقتــصادية العامليــة والتــأثري الــسليب للتقلبــات الــشديدة يف    علــى الوقــت الــراهن

 تؤدي إليه من تفاقم قلـة منعـة الـسكان وتـأثري             ما األمن الغذائي، وإزاء   يفية  أسعار املواد الغذائ  

  توفريها، ويف احلاجة إىل املساعدة اإلنسانية يف ذلك

_______________ 

)١( A/66/81-E/2011/117. 

)٢( A/66/357.  
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 ميكـن التنبـؤ ـا ويـسهل االسـتعانة ـا يف          مـوارد كافيـة   تعبئة   على ضرورة    تشددوإذ    

حتياجات املقـدرة ومبـا يتناسـب    بناء على اال  اإلنسانية  الوقت املناسب من أجل تقدمي املساعدة       

ــسانية      ــع حــاالت الطــوارئ اإلن ــع القطاعــات ويف مجي ــة االحتياجــات يف مجي ــة تلبي معهــا لكفال

   وإذ تقر يف هذا الصدد بإجنازات الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ،بصورة أوىف،

 ضـرورة أن تعمـم الـدول األعـضاء ومنظمـات األمـم املتحـدة املعنيـة                وإذ تكرر تأكيد      

األخرى مراعاة املنظور اجلنـساين يف تقـدمي املـساعدة اإلنـسانية، بـسبل              الفاعلة املعنية   واجلهات  

تشمل تلبية االحتياجات اخلاصة للنساء والفتيات والفتيان والرجال علـى حنـو شـامل ومتـسق،              

  وأن تأخذ يف االعتبار احتياجات السكان املتضررين، مبن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة،

 إزاء تزايد التحديات اليت تواجههـا الـدول األعـضاء ونظـام     عرب عن بالغ قلقها   وإذ ت   

 مـن جـراء عواقـب الكـوارث الطبيعيـة،      اموقـدرا اإلنسانية  للحاالت لالستجابة األمم املتحدة 

، وإذ تعيـد تأكيـد أمهيـة تنفيـذ      الـذي ال يـزال قائمـا   تأثري تغري املنـاخ بيتصل منها    ما يف ذلك  مبا

بنـــاء قـــدرة األمـــم واتمعـــات علـــى مواجهـــة : ٢٠١٥-٢٠٠٥ للفتـــرة يوغـــوعمـــل ه إطـــار 

يف  ، بوســائل منـها تــوفري املـوارد الكافيــة لــضمان احلـد مــن أخطـار الكــوارث، مبــا    )٣(الكـوارث 

ذلك االستثمار يف جمال التأهـب للكـوارث والعمـل علـى إعـادة البنـاء بـصورة أفـضل يف مجيـع                   

   مرحلة التنمية، املراحل بدءا من مرحلة اإلغاثة إىل

عــن جــسامة حــاالت الطــوارئ اإلنــسانية الــيت وقعــت  الناشــئة بالتحــديات وإذ تــسلم  

 للحــاالت االســتجابة التحــديات الــيت تواجــه قــدرة نظــام   ســيما المــؤخرا وطابعهــا املعقــد، و 

  ،أعمالهوتنسيق  اإلنسانية

 والتـصدي أمـر     بـأن بنـاء القـدرات الوطنيـة واحملليـة يف جمـايل التأهـب               وإذ تسلم أيـضا     

ــق األهــداف         ــسهم يف حتقي ــا ي  ــؤ ــة التنب ــصدي وإمكاني ــود الت ــة جه ــادة فعالي ــة لزي ــالغ األمهي ب

 االسـتجابة احلاجـة إىل   واحلـد مـن  اإلنسانية واإلمنائية، مبا يف ذلـك تعزيـز القـدرة علـى التحمـل        

  للحاالت اإلنسانية،

ة اإلنـسانية يف حـاالت       على أن تعزيز التعاون الدويل بـشأن تقـدمي املـساعد           وإذ تشدد   

ــد قرارهــا     ــد تأكي ــاين ٢٨ املــؤرخ ٦٥/٢٦٤الطــوارئ أمــر أساســي، وإذ تعي ــاير / كــانون الث ين

  ،التعاون الدويل بشأن تقدمي املساعدة اإلنسانية يف ميدان الكوارث الطبيعية املتعلق ب٢٠١١

ــضا     ــشدد أي ــدين  وإذ ت ــى الطــابع امل ــسانية أساســعل ــد  ا للمــساعدة اإلن ــد تأكي  وإذ تعي
  تلـك ، يف احلـاالت الـيت تـستخدم فيهـا    ضرورة أن يتم استخدام القدرات واألصـول العـسكرية      

_______________ 

)٣( A/CONF.206/6 ٢، الفصل األول، القرار.  
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مــع يتفــق  مبوافقــة الدولــة املتــضررة ومبــا، املــساعدة اإلنــسانيةقــدمي لــدعم تالقــدرات واألصــول 
  ،املبادئ اإلنسانيةو القانون اإلنساين الدويل،  ذلكيف الدويل، مباالقانون 

ملني يف جمـال تقـدمي   االعـ واهلجمات العنيفة املتعمدة املتزايدة ضد التهديدات وإذ تدين     
تقـدمي   يفاملساعدة اإلنسانية واملرافق املستخدمة هلذا الغرض، وإذ تالحظ اآلثار الـسلبية لـذلك       

  املساعدة اإلنسانية للسكان احملتاجني،

ن فـيهم   املتـأثرين حبـاالت الطـوارئ اإلنـسانية، مبـ         بارتفاع عـدد األشـخاص      وإذ تسلم     
املــشردون داخليــا، وإذ تــضع يف اعتبارهــا احتياجــام اخلاصــة، وإذ ترحــب، يف هــذا الــصدد،   

ــا ومــساعدم    باعتمــاد  ــا يف أفريقي ــة املــشردين داخلي ــة االحتــاد األفريقــي املتعلقــة حبماي  )٤(اتفاقي
ر  الــيت تعــد خطــوة هامــة حنــو تعزيــز اإلطــا وباســتمرار عمليــة التــصديق اجلاريــة علــى االتفاقيــة 

  ومساعدم، املعياري الوطين واإلقليمي حلماية املشردين داخليا يف أفريقيا

 اليت تنطوي علـى إطـار قـانوين     )٥(١٩٤٩ بأمهية اتفاقيات جنيف لعام      وإذ تسلم أيضا    
  هلم، يف ذلك تقدمي املساعدة اإلنسانية حيوي حلماية املدنيني وقت احلرب، مبا

القائم علـى أسـاس نـوع اجلـنس،      العنف هفي  مبا أن العنف، القلق بالغ  مع وإذ تالحظ   
الـسكان املـدنيني يف     عمدا ضد    ميارس يزال  ال والعنف ضد األطفال،   العنف اجلنسي    سيما الو

  الطوارئ، كثري من حاالت

 االسـتجابة اليت تواصـل األمـم املتحـدة بـذهلا لتحـسني              اجلهود مع التقدير  وإذ تالحظ   
للحـاالت اإلنـسانية وحتـسني تنـسيق      االسـتجابة  يز قـدرات    للحاالت اإلنسانية، بطرق منها تعز    

املساعدة اإلنسانية وتعزيز سـبل تـوفري التمويـل الكـايف املمكـن التنبـؤ بـه وتعزيـز مـساءلة مجيـع              
تقر بأمهيـة تعزيـز اإلجـراءات اإلداريـة وعمليـات التمويـل املتعلقـة حبـاالت              اجلهات املعنية، وإذ  

  ه احلاالت بفعالية وبناء على االحتياجات القائمة،هلذ االستجابةيتيح  الطوارئ مبا

وثيــق مــع   بــشكل بــضرورة أن تواصــل مؤســسات األمــم املتحــدة العمــل      وإذ تقــر  
  تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية يف امليدان، أجل مناحلكومات الوطنية 

 نياملتعلقـة مبركـز الالجـئ    حبلول الـذكرى الـسنوية الـستني إلبـرام االتفاقيـة            ترحب وإذ  
ــام  ــة   )٦(١٩٥١لعـ ــسني التفاقيـ ــسنوية اخلمـ ــذكرى الـ ــسية    والـ ــدام اجلنـ ــاالت انعـ ــيض حـ ختفـ

  ،)٧(١٩٦١ لعام
_______________ 

  .www.africa-union.org: متاحة على )٤(

  .٩٧٣ إىل ٩٧٠، األرقام ٧٥، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٥(

 . ٢٥٤٥، الرقم ١٨٩املرجع نفسه، الد  )٦(

 .١٤٤٥٨، الرقم ٩٨٩املرجع نفسه، الد  )٧(
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 أمهيـــة املـــساعدة اإلنـــسانية الـــيت تقـــدمها منظومـــة األمـــم املتحـــدة، تعيـــد تأكيـــدوإذ   

  ،٤٦/١٨٢ترحب حبلول الذكرى السنوية العشرين الختاذ القرار  وإذ

 مـن دورة الـس  املتعلـق بالـشؤون اإلنـسانية    شر الرابع عبنتائج اجلزء   ترحب    - ١  

  ؛)٨(٢٠١١املوضوعية لعام   االقتصادي واالجتماعي

 الراميـة إىل    ا اإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ مواصـلة جهودهـ           ة إىل منسق  تطلب  - ٢  

نظام األمـم املتحـدة      يف إطار  والقيادة   املساعدة اإلنسانية   تقدمي واملساءلة يف جمال  تنسيق  التعزيز  

ــاالت اإلنـــسانية لال ــتجابة للحـ ــتعانة جبهـــات، سـ ــة املـــشتركة بـــني   باالسـ ــة الدائمـ ــها اللجنـ  منـ

 وغريهـا مـن املنظمـات احلكوميـة الدوليـة           املعنيـة األمـم املتحـدة      مبؤسـسات   ، ويـب    الوكاالت

أن  ويف جمــال التنميــة  ةاإلنــساني يف جمــال تقــدمي املــساعدةيف   األخــرى الفاعلــة اجلهــاتواملعنيــة 

تعزيز تنـسيق املـساعدة    للعمل مع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمانة العامة          تواصل ا 

  فعاليتها وكفاءا؛زيادة اإلنسانية و

بـاحلوار مـع    تنـهض  أن  اإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ   ةمنـسق  إىل  تطلب أيـضا    - ٣  

دائمـة املـشتركة    اللجنـة ال الـيت تقـوم ـا   الدول األعضاء بشأن العمليات واألنشطة واملـداوالت      

  ؛الشأن يف هذا بني الوكاالت

، وعنــد االقتــضاء بغريهــا مــن املعنيـة  مبؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة يـب    - ٤  

ــة اجلهــات  ــة يف الفاعل ــساني جمــال تقــدمي املــساعدة املعني ــذل اجلهــود لتحــسني   ةاإلن ، مواصــلة ب

 يتـــسبب فيهـــا البـــشر الـــيتالكـــوارث لكـــوارث الطبيعيـــة ويف حـــاالت ااإلنـــسانية  االســـتجابة

اإلنــسانية علــى مجيــع  للحــاالت والطــوارئ املعقــدة عــن طريــق النــهوض بقــدرات االســتجابة   

 ،ويف امليـدان  العـاملي    الـصعيد علـى    وتنـسيقها  اإلنـسانية    املساعدة تقدمي ومواصلة تعزيز    ،الصعد

لدولـة  يف ا  لـسلطات الوطنيـة    منها آليات تنسيق اموعات القائمة، ودعمـا ل        باالستعانة بآليات 

  الشفافية واألداء واملساءلة؛ الكفاءة وحتسنيعن طريق مواصلة املتضررة، حسب االقتضاء، و

والتنـسيق معهـا    املعنيـة  اجلهـات اإلنـسانية الفاعلـة       تعود بـه مـشاركة      مبا تسلم  - ٥  

املتحــدة علــى مواصــلة   وتــشجع األمــم ،اإلنــسانيةللحــاالت  االســتجابة  فعاليــةعلــىمــن فائــدة 

 مـع حركـة الـصليب األمحـر واهلـالل           العـاملي تعزيز الشراكات علـى الـصعيد       الرامية إىل   د  اجلهو

 وغريهــا مــن املــشاركني يف اللجنــة اإلنــسانية املعنيــةالدوليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة  األمحــر 

  الدائمة املشتركة بني الوكاالت؛

_______________ 

مـة،  الوثـائق الرمسيـة للجمعيـة العا      : لالطـالع علـى الـنص النـهائي، انظـر         . ، الفـصل الـسادس    A/66/3انظر   )٨(

 .٣الدورة السادسة والستون، امللحق رقم 
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ملنــــسقني تعزيـــز الــــدعم املقـــدم إىل ا   أن يواصــــل إىل األمــــني العـــام  تطلـــب   - ٦  

 ،األمـم املتحـدة القطريـة    منسقي الشؤون اإلنـسانية التـابعني لألمـم املتحـدة وإىل أفرقـة       /املقيمني

ــسني      ــوارد وحتـ ــد املـ ــالزم وحتديـ ــدريب الـ ــوفري التـ ــها تـ ــرق منـ ــاليببطـ ــسقني   أسـ ــيني املنـ  تعـ

املـــساءلة وتعزيـــز هم واختيـــار اإلنـــسانية التـــابعني لألمـــم املتحـــدة منـــسقي الـــشؤون /املقـــيمني

  ؛أدائهم نع

ــة ومب  ة برئيــسيــب  - ٧   ــة يف حــاالت  ةنــسق جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائي  اإلغاث

ا قبل تقدمي التوصيات اخلتامية عن عمليـة انتقـاء املنـسقني املقـيمني       م تكثيف مشاورا  الطوارئ

  حلاالت الطوارئ؛ للتصدييف البلدان اليت حيتمل أن حتتاج إىل عمليات كبرية 

بنـاء قـدرة    : ٢٠١٥-٢٠٠٥ أمهية تنفيذ إطار عمل هيوغو للفترة        تعيد تأكيد   - ٨  

، وحتــيط علمــا مــع التقــدير باســتعراض منتــصف )٣(األمــم واتمعــات علــى مواجهــة الكــوارث

 وبنتائج الدورة الثالثة للمنتدى العـاملي للحـد مـن أخطـار الكـوارث      )٩(املدة إلطار عمل هيوغو 

 وبتقريـر التقيـيم العـاملي بـشأن     ٢٠١١مـايو  / أيار١٣ إىل   ٨يف جنيف يف الفترة من       دالذي عق 

  ؛)١٠(٢٠١١احلد من خماطر الكوارث لعام 

 بالدول األعضاء واتمـع الـدويل زيـادة رصـد املـوارد لتـدابري احلـد مـن                يب  - ٩  

واملرونـة وميكـن    أخطار الكوارث، بسبل منها توفري التمويـل الكـايف علـى حنـو يتـسم بالفعاليـة                  

 التـصدي التنبؤ به، مىت أمكن ذلك، من أجل منع الكوارث وختفيف أثرها والتأهب هلا لكفالة            

والتخطيط للطوارئ على حنـو فعـال سـعيا، يف مجلـة أمـور، إىل زيـادة تعزيـز القـدرات الوطنيـة                   

عـاون  واحمللية للتأهب حلاالت الطوارئ اإلنسانية ومواجهتـها، وتـشجع كـذلك علـى توثيـق الت               

جمـــال تقـــدمي املـــساعدة ات الفاعلـــة يف يف هـــذا الـــصدد بـــني اجلهـــات الوطنيـــة املعنيـــة واجلهـــ 

  ؛ويف جمال التنمية ةاإلنساني

الدول األعـضاء واألمـم املتحـدة واملنظمـات األخـرى املعنيـة علـى اختـاذ            حتث    - ١٠  

كان املتـضررين يف    الحتياجات الغذائية والتغذويـة للـس     ا تلبيةلكفالة تنسيق   املزيد من اخلطوات    

حاالت الطوارئ، والسعي يف الوقت ذاته إىل ضمان أن تدعم هـذه اخلطـوات االسـتراتيجيات             

  والربامج الوطنية الرامية إىل حتسني األمن الغذائي؛

إزاء التحديات املاثلة يف جماالت منها احلصول بـشكل آمـن           تعرب عن القلق      - ١١  

ة واستعماهلا وتوفري املياه واملرافق الـصحية واملالجـئ     على الوقود وخشب الوقود والطاقة البديل     

_______________ 

  .www.unisdr.org/we/inform/publications/18197: متاح على  )٩(

 .www.unisdr.org/we/inform/publications/19846: متاح على )١٠(
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وخــدمات الرعايـة الــصحية يف حـاالت الطــوارئ اإلنـسانية، وحتــيط علمـا مــع      واملـواد الغذائيـة  

ــال يف      ــاون الفعـ ــز التعـ ــدويل لتعزيـ ــوطين والـ ــصعيدين الـ ــى الـ ــذة علـ ــادرات املتخـ ــدير باملبـ التقـ

  الصدد؛ هذا

واالحتـاد   ذلـك مؤسـسات األمـم املتحـدة املعنيـة            يف  اتمع الدويل، مبا   تشجع  - ١٢  

على دعم جهـود الـدول األعـضاء الراميـة إىل     الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر،   

تعزيز قدرا على التأهب للكوارث والتصدي هلا ودعم اجلهود اليت تبـذل، حـسب االقتـضاء،                

يـشمل األخطـار املتـصلة بقلـة املنعـة       لتعزيز نظم التعرف على أخطـار الكـوارث ورصـدها، مبـا          

  واألخطار الطبيعية؛

ــوطين فيمــا يتــصل    ترحــب   - ١٣   ــادرات املتخــذة علــى الــصعيدين اإلقليمــي وال باملب

املبــادئ التوجيهيــة لتــسهيل العمليــات الدوليــة لإلغاثــة واإلنعــاش األويل يف حــاالت         بتنفيــذ  

 املـؤمتر الـدويل الـثالثني للـصليب         الـيت اعتمـدت يف     )١١(الكوارث وتنظيمها على الصعيد الوطين    

نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٣٠ إىل ٢٦يف جنيـف يف الفتـرة مـن     الـذي عقـد   األمحر واهلالل األمحـر     

الدول األعـضاء، وعنـد االقتـضاء املنظمـات اإلقليميـة، علـى اختـاذ مزيـد مـن          وتشجع ،  ٢٠٠٧

االت الكـوارث، مـع مراعـاة    اخلطوات لتعزيز األطر التنفيذيـة والقانونيـة لإلغاثـة الدوليـة يف حـ             

  االقتضاء؛ تلك املبادئ، حسب

 الــدول علــى يئــة بيئــة متكــن مــن بنــاء قــدرات الــسلطات احملليــة          تــشجع  - ١٤  

مـن أجـل كفالـة التأهـب علـى حنـو أفـضل          واحملليـة واملنظمات غري احلكومية واتمعية الوطنيـة  

 علـى حنـو فعـال ويف حينـه وبـشكل ميكـن التنبـؤ بـه، وتـشجع األمـم               تقدمي املساعدة اإلنـسانية   ل

املتحدة واملنظمات اإلنسانية على تقدمي الـدعم هلـذه اجلهـود بـسبل تـشمل، حـسب االقتـضاء،         

نقــل التكنولوجيــا والدرايــة الفنيــة إىل البلــدان الناميــة وتقــدمي الــدعم للــربامج الراميــة إىل تعزيــز  

  تضررة؛قدرات التنسيق لدى الدول امل

ــب   - ١٥   ــة يف    بي ــم املتحــدة العامل ــات األم ــساعدة  كيان ــدمي امل ــال تق ــساني جم  ةاإلن

واملنظمات اإلنسانية املعنية األخرى والشركاء يف جمال التنمية والقطاع اخلاص والبلدان املاحنـة             

سـبة  األدوات املنا االسـتفادة مـن  والدول املتضررة تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهم ومواصـلة      

بطــرق تــدعم جهــود اإلنعــاش املبكــر  وتقــدميها ــدف ختطــيط املــساعدة اإلنــسانية   وتطويرهــا

  واجلهود املبذولة من أجل التأهيل والتعمري املستدامني؛

_______________ 

 .www.ifrc.org: علىمتاحة  )١١(
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 منظومة األمم املتحدة واملنظمات اإلنسانية على مواصلة بـذل اجلهـود      تشجع  - ١٦  

 وتـسلم املـساعدة اإلنـسانية،   تقـدمي  ملتعلقـة ب اإلنعـاش املبكـر يف براجمهـا ا    مراعـاة من أجل تعميم    

من التمويل لإلنعاش املبكر، وتشجع علـى تـوفري التمويـل لإلنعـاش املبكـر                مزيدتوفري  بضرورة  

أدوات منـها أدوات  بـ  باالسـتعانة يف الوقت املناسـب علـى حنـو يتـسم باملرونـة ميكـن التنبـؤ بـه،          

   القائمة؛ةاإلنساني تقدمي املساعدة

ــة األمــم املتحــدة     مــاحتــيط عل  - ١٧   ــدول األعــضاء ومنظوم ــذهلا ال ــيت تب ــاجلهود ال  ب

هلـا   التـصدي واتمع الدويل يف سبيل تعزيز التأهب حلاالت الطوارئ اإلنـسانية والقـدرة علـى               

علــى كــل مــن الــصعيد احمللــي والــوطين واإلقليمــي، ويــب بــاألمم املتحــدة والــشركاء املعنــيني  

  د؛مواصلة تقدمي الدعم يف هذا الصد

اجلهــود الراميــة إىل تــوفري التعلــيم يف حــاالت الطــوارئ اإلنــسانية،       تــشجع   - ١٨  

  لغايات منها اإلسهام يف االنتقال السلس من مرحلة اإلغاثة إىل مرحلة التنمية؛

ــب  - ١٩   ــم املتحــدة   مبؤســسات ي ــةاألم ــداءات    املعني ــة الن ــدعم حتــسني عملي  أن ت

 وإعــداد خطــط العمــل     املــشتركة االحتياجــات يم تقيــ  منــها املــشاركة يف  بوســائل  املوحــدة 

 مـن   اجلنـسانية  للمـوارد املخصـصة للمـسائل     ة بطرق منها إجراء حتليل أفـضل        املشتركاإلنسانية  

 وحتديــد  لألمــم املتحــدةأجـل زيــادة تطــوير هــذه العمليــة بوصـفها أداة للتخطــيط االســتراتيجي  

يف الوقـت ذاتـه تأكيـد    تكـرر  و العملية،   وإشراك املنظمات اإلنسانية املعنية األخرى يف      اأولويا

  املتضررة؛ بالتشاور مع الدول  أن تعد النداءات املوحدة ضرورة

إىل الــدول األعــضاء واملؤســسات اإلنــسانية املعنيــة يف منظومــة األمــم   تطلــب   - ٢٠  

ع  أن تكفـل، يف مجيـ  ةاإلنـساني  جمال تقدمي املساعدةاملتحدة واجلهات الفاعلة املعنية األخرى يف       

يف ذلـك التأهـب للكـوارث وتقيـيم االحتياجـات،          جوانب االستجابة للحـاالت اإلنـسانية، مبـا       

نـوع   عوامـل منـها    مراعـاة مراعاة االحتياجات اخلاصة للـسكان املتـضررين، تـسليما منـها بـأن              

ألن تكـون االسـتجابة للحـاالت     أمـر ال غـىن عنـه    على النحـو املناسـب   السن واإلعاقة   و اجلنس

ملة وفعالة، وتشجع يف هذا الصدد اجلهود املبذولة لـضمان تعمـيم مراعـاة املنظـور        شا اإلنسانية

  اجلنساين يف تقدمي املساعدة اإلنسانية؛

  املـساعدة اإلنـسانية أن   تقـدمي األمم املتحـدة العاملـة يف جمـال      مبؤسسات   يب   - ٢١  

ستند إليهـا يف تقـدمي   تعزز، بالتشاور مع الدول األعضاء، حسب االقتضاء، قاعدة األدلة الـيت تـ          

تقييمات املتـصلة  ال  نوعية لتحسنيشتركةآليات م إنشاء   املساعدة اإلنسانية، عن طريق مواصلة    

بـسبل تـشمل    ،  وحتقيق املزيـد مـن التقـدم بـشأا        وشفافيتها وموثوقيتها    باالحتياجات اإلنسانية 

اإلبــالغ عنــها حتـسني مجــع البيانــات املــصنفة حــسب نــوع اجلــنس والــسن واإلعاقــة وحتليلــها و 
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ــيم  ــ املنظمــات اســتخدام هــذه  وأن تكفــلتقــدمي املــساعدة،  جمــال  يف أدائهــا لغــرض تقي وارد مل

  ؛الفعاليةاملساعدة اإلنسانية بأكرب قدر من 

ــز    يــب  - ٢٢   ــسانية تعزي ــاألمم املتحــدة وشــركائها يف جمــال تقــدمي املــساعدة اإلن  ب

ضررة وكافة اجلهات املعنية األخـرى، واملـضي        املساءلة أمام الدول األعضاء، مبا فيها الدول املت       

االستجابة للحاالت اإلنسانية بـسبل منـها رصـد املـساعدة اإلنـسانية         من أجل   هود  اجليف تعزيز   

الـــيت يقـــدموا وتقييمهـــا مـــع إدراج الـــدروس املـــستفادة يف الـــربامج والتـــشاور مـــع الـــسكان 

  املتضررين من أجل تلبية احتياجام على النحو املناسب؛

ميكـن التنبـؤ ـا    يف الوقـت املناسـب   كافيـة    باجلهات املاحنة توفري مـوارد       يب  - ٢٣  

منـها حـاالت   حلـاالت   ومبا يتناسب معهـا،  املقدرة االحتياجات يف ضوءويسهل االستعانة ا،   

فر هلا موارد كافية، والنظر يف تقـدمي تعهـدات متعـددة الـسنوات يف وقـت                 اتتو  ال الطوارئ اليت 

 ومواصلة تقدمي الـدعم لقنـوات التمويـل      اإلنسانية، ةاملساعدالصناديق امعة ألموال    إىل  مبكر  

ــساني جمــال تقــدمي املــساعدة املتنوعــة يف  ــشجع ، ةاإلن ــذل وت ــد   مــن أجــل اجلهــود ب ــة التقي كفال

جع يف هــذا الــصدد القطــاع اخلــاص وتـش  ،)١٢(اإلنــسانية واملمارســات الــسليمة للمــنح باملبـادئ 

الكيانـات املعنيـة األخـرى علـى تقـدمي تربعـات يف هـذا الـشأن تكـون مكملـة                     واتمع املـدين و   

  ؛أخرى مصادرللتربعات املستمدة من 

اإلجنازات اهلامـة الـيت حققهـا الـصندوق املركـزي ملواجهـة الطـوارئ               ب ترحب  - ٢٤  

حلاالت الطوارئ اإلنسانية على حنو أفضل من حيـث توقيتـها وإمكانيـة التنبـؤ                التصديلكفالة  

، وتؤكد أمهية مواصلة حتسني أداء الصندوق من أجـل ضـمان اسـتخدام املـوارد بـأكرب قـدر                  ا

  ممكن من الكفاءة والفعالية واملساءلة والشفافية؛

 باســتنتاجات تقيـــيم اخلمــس ســـنوات للـــصندوق   حتــيط علمـــا مــع التقـــدير    - ٢٥  

د أن ختفـض    ، وتقـرر يف هـذا الـصد       )١٣(٢٠١١املركزي ملواجهة الطوارئ الذي أجري يف عام        

 مليـــون دوالر مـــن دوالرات الواليـــات ٣٠ إىلحجـــم عنـــصر القـــروض اخلـــاص بالـــصندوق 

املتحــدة، وتطلــب أن يــدرج أي رصــيد لألمــوال، مبــا فيهــا الفوائــد املــستحقة، يزيــد عــن مبلــغ  

  مليون دوالر، يف عنصر املنح اخلاص بالصندوق وأن يستخدم هلذا الغرض؛ ٣٠

_______________ 

)١٢( A/58/99-E/2003/94املرفق الثاين ،. 

 : علىمتاحة )١٣(
Reviews/tabid/5340/language/en-US/Default.aspxhttp://ochaonline.un.org/cerf/WhatistheCERF/Evaluationsand.  
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ف االستثنائية ويف حـدود فتـرة زمنيـة معينـة، ملنـسقة             أن تأذن، يف الظرو   تقرر    - ٢٦  

، باسـتخدام عنـصر القـروض اخلـاص         املعنيـة اإلغاثة يف حاالت الطـوارئ والوكـاالت التنفيذيـة          

مـن أجـل القيـام، كـل يف إطـار واليتـه،              بقيـادة املنـسقة   بالصندوق املركزي ملواجهـة الطـوارئ       

ارئ حيثمـا كانـت القـدرات غـري كافيـة           لطـو االت ا  حل التصدي بسرعة   إجراءات بتعزيز تنسيق 

  على املستوى امليداين؛

 جبميع الدول األعـضاء النظـر يف زيـادة تربعاـا إىل الـصندوق املركـزي                 يب  - ٢٧  

واملؤسسات إىل القيـام   ملواجهة الطوارئ، وتدعو القطاع اخلاص ومجيع املعنيني من األشخاص          

 التعهـدات احلاليـة بتقـدمي املـساعدة إىل          وتـشدد علـى ضـرورة أن تـضاف التربعـات إىل            بذلك،  

  للتعاون الدويل من أجل التنمية؛ الربامج اإلنسانية وأال متس باملوارد املتاحة 

 ضـرورة حـصول مكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية علـى متويـل           تكرر تأكيـد    - ٢٨  

  ربعاا؛كاف ميكن التنبؤ به على حنو أفضل، ويب جبميع الدول األعضاء النظر يف زيادة ت

مسلح حبمايـة   نزاع  ي  أ واألطراف يف التزام مجيع الدول    ضرورة   تعيد تأكيد       - ٢٩  

التـرويج لثقافـة   ىل إاإلنساين الـدويل، وتـدعو الـدول     املسلحة وفقا للقانون   رتاعات  املدنيني يف ال  

ــا احل ــة، قوامه ــاة ماي ــع مراع ــسنني    م ــال وامل ــساء واألطف واألشــخاص   االحتياجــات اخلاصــة للن

  ؛اإلعاقة يذو

ــدول اختــاذ تــدابري  يــب   - ٣٠   ــعبال رتكــب ضــد الــسكان  يت ت أعمــال العنــف الــ ملن

 وضـمان سـرعة    تلك األعمال التصدي ل اتباع أساليب ناجعة يف     املسلحة و رتاعات  املدنيني يف ال  

 اللتزاماـا وللـدول   القوانني الوطنية وفقا ملا تقضي بهتقدمي املسؤولني عن ارتكاا إىل العدالة،  

   القانون الدويل؛مبوجب

القــائم علــى أســاس نــوع لعنــف التــصدي ل مجيــع الــدول األعــضاء علــى حتــث   - ٣١  

 أعمـال   منـع   بـأغراض  قوانينـها ومؤسـساا   كفالـة وفـاء     و  يف حاالت الطوارئ اإلنسانية      اجلنس

، ويـب   فيهـا وحماكمـة مرتكبيهـا      التحقيـق   يف   واإلسراع   القائم على أساس نوع اجلنس    العنف  

لدول واألمم املتحدة ومجيع املنظمـات اإلنـسانية املعنيـة حتـسني التنـسيق ومواءمـة االسـتجابة                  با

  وتعزيز القدرات، دف احلد من هذا العنف وكفالة تقدمي خدمات الدعم لضحاياه؛

كإطار دويل هام حلمايـة      )١٤( باملبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشريد الداخلي     تقر  - ٣٢  

 مواصــلة العمــل معــا والوكــاالت اإلنــسانية علــى  الــدول األعــضاء تــشجعواملــشردين داخليــا، 

 بـشكل ميكـن   املـشردين داخليـا   تلبية احتياجـات سعيا إىل   بالتعاون مع اتمعات احمللية املضيفة    
_______________ 

)١٤( E/CN.4/1998/53/Add.2 املرفق ،.  
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، عنـد   وتعزيـزه دويلالدعم التقدمي مواصلة يف هذا الصدد إىل  ، وتدعو التنبؤ به على حنو أفضل    

  القدرات؛  يف جمال بناءلةاملبذوالطلب، للجهود 

يف حـــاالت الطـــوارئ اإلنـــسانية املعقـــدة، واألطـــراف جبميـــع الـــدول  يـــب  - ٣٣  

يف البلـدان الـيت يعمـل فيهـا     بعـد انتـهاء الـرتاع،      مـا  يف الرتاعات املسلحة ويف حاالت  سيما الو

مــن  طبقــا لألحكــام ذات الــصلة  ،أن تتعــاون بــصورة تامــة  املــساعدة اإلنــسانيةتقــدمي موظفــو 

مـــع األمـــم املتحـــدة والوكـــاالت واملنظمـــات اإلنـــسانية القـــانون الـــدويل والقـــوانني الوطنيـــة، 

ــرى،  ــالمة األخـ ــل سـ ــسانية   وأن تكفـ ــساعدة اإلنـ ــدمي املـ ــال تقـ ــاملني يف جمـ ــوهلم إىل العـ ووصـ

ــق   ــدادات مقاصــدهم دون عوائ ــصال اإلم ــدات وإي ــؤدوا   واملع ــم أن ي ــسىن هل ــث يت ــاءة حبي  بكف

ــة   ــهم املتمثل ــون واملــشردون    يف مــمهمت ــيهم الالجئ ــدنيني املتــضررين، مبــن ف ــسكان امل ساعدة ال

  داخليا؛

ــادة حتــسني نظــام األمــم املتحــدة إلدارة األمــن،    يفبالتقــدم احملــرز ترحــب   - ٣٤   زي

وتؤيـد النـهج الــذي اختـذه األمـني العــام لكفالـة تركيــز نظـام إدارة األمـن علــى متكـني منظومــة         

ا وبراجمهـا وأنـشطتها مـن خـالل اإلدارة الفعالـة للمخـاطر الـيت             األمم املتحدة من تنفيـذ والياـ      

   تقدمي املساعدة اإلنسانية؛ القيام مبهامهم، مبا فيهايتعرض هلا موظفوها أثناء

إىل األمني العام أن يقدم تقريرا عن اإلجراءات املتخذة لـتمكني األمـم             تطلب    - ٣٥  

بـسرعة ومرونـة وشـراء املـواد        هم  ونـشر ني  املتحدة من مواصلة تعزيز قدرا على تعـيني املـوظف         

الالزمــة لإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ واحلــصول علــى اخلــدمات يف هــذا اــال حمليــا وبــسرعة 

وعلى حنو يتسم بالفعالية من حيث التكلفة، حيثما ينطبق ذلك، واإلسراع يف صـرف األمـوال     

  ة اإلنسانية الدولية؛لدعم احلكومات وأفرقة األمم املتحدة القطرية يف تنسيق املساعد

 إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا الـسابعة              تطلب أيضا   - ٣٦  

، تقريـرا   ٢٠١٢يف دورته املوضوعية لعـام       والستني، عن طريق الس االقتصادي واالجتماعي       

دة يف حـاالت  عن التقـدم احملـرز يف تعزيـز تنـسيق املـساعدة اإلنـسانية الـيت تقـدمها األمـم املتحـ                     

ــصندوق املركــزي       ــرا عــن تفاصــيل اســتخدام ال ــة تقري ــة العام الطــوارئ، وأن يقــدم إىل اجلمعي

  .ملواجهة الطوارئ

  ٨٦اجللسة العامة 

  ٢٠١١ ديسمرب/ كانون األول١٥

  


