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  التوجُّه العام    
ــة اســتجابة اجملتمــع الــدويل للكــوارث       ١-٢٣  ــامج يف كفال يتمثــل الغــرض العــام مــن الربن

ري االنتقــــال الـسلس مـن       متسق ومنـسق، وتيـس     وحاالت الطوارئ يف الوقت املناسب وبشكل       
ويـستمد الربنـامج سـنده التـشريعي وواليتـه        . إىل التأهيـل والتنميـة    يف حاالت الطـوارئ     اإلغاثة  

ـــرار  ، الــذي أعــادت فيــه اجلمعيــة تأكيــد املبــادئ التوجيهيــة   ٤٦/١٨٢اجلمعيــة العامــة  مــن قـــ
رات واملقــررات الــيت ســبق القــرا وشــدَّد هــذا القــرار علــى . املتعلقــة بتقــدمي املــساعدة اإلنــسانية

للجمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي أن اختذاها بـشأن املـساعدة اإلنـسانية والـدور               
الــذي يــضطلع بــه األمــني العــام يف التــصدي للكــوارث الطبيعيــة وحــاالت الطــوارئ     القيــادي 

ارات أخـرى   وتوسـيع نطاقهـا مـن خـالل قـر          وقد جرى تأكيد هذه الواليـة       . اإلنسانية األخرى 
ويتـوىل مكتـب تنـسيق      . اختذهتا اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتمـاعي وجملـس األمـن          

 مبا يتماشـى مـع اجلهـود اجلاريـة     ،الشؤون اإلنسانية مسؤولية تنفيذ هذا الربنامج وحتقيق أهدافه      
   .إلنسانيةواملساءلة والشراكة يف االستجابة للمسائل ا ، زيادة القدرة على التنبؤلكفالة 

وضـع وتـرويج سياسـة عامـة        : مـا يلـي   وتتمحور استراتيجية تنفيـذ الربنـامج حـول           ٢-٢٣ 
ملنظومـة األمـم املتحـدة وشـركائها؛ وتعبئـة وتنـسيق          مشتركة بـشأن قـضايا املـساعدة اإلنـسانية          

اإلسـراع   األمـم املتحـدة علـى        اتاملساعدة يف حاالت الطوارئ اإلنـسانية؛ وتنميـة وتعبئـة قـدر           
التكيف مـع تغـري   بـ  قدمي املساعدة اإلنسانية الدولية؛ وتعزيز السياسات واملمارسات املتعلقة   تيف  

 ؛الكـوارث أخطـار   ، عـرب اتبـاع هنـج سـليم مـن أجـل احلـد مـن                   والبيئـة  املناخ والتنمية املستدامة  
الوقـت املناسـب عـن حـاالت          املعلومـات يف     ريوالدعوة لنصرة قضايا املساعدة اإلنسانية؛ وتـوف      

وتضطلع األمانة املـشتركة بـني الوكـاالت لالسـتراتيجية الدوليـة           . طوارئ والكوارث الطبيعية  ال
ويعمـل  .  الكـوارث  أخطـار الكوارث باملسؤولية الرئيسية عن تنفيذ أنـشطة احلـد مـن             للحد من   

مكتــب تنــسيق عمليــات التنميــة التــابع  وثيــق مــع التعــاون المكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية ب
مـم املتحـدة اإلمنـائي، ومكتـب دعـم بنـاء الـسالم، ومـع أعـضاء آخـرين يف منظومـة                       لربنامج األ 

ويضطلع مكتـب تنـسيق     . املتحدة لتيسري االنتقال السلس من اإلغاثة إىل التأهيل والتنمية         األمم  
التأهب لتقدمي املساعدة اإلنسانية يف حـاالت       زيادة   الشؤون اإلنسانية أيضاً بأنشطة الدعوة إىل       

ذلــك، وفقــاً  وبتوقيــت أنــسب عــن طريــق التعــاون اإلقليمــي، كمــا يــساهم يف حتقيــق الطــوارئ 
   .لواليته

ويلتزم مكتب تنسيق الشؤون اإلنـسانية، إلجنـاز مهمتـه، بالعمـل علـى حتقيـق قـدر             ٣-٢٣ 
املكتب سياسة بشأن املساواة بني اجلنـسني ويطبقهـا    وقد وضع . أكرب من املساواة بني اجلنسني    

جمموعـــة املعـــايري  تـــستخدم أدوات مـــن قبيـــل و. مـــل للـــشؤون اجلنـــسانيةعـــن طريـــق خطـــة ع
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اجلنسانية، ودليل الشؤون اجلنسانية للعاملني يف اجملـال اإلنـساين الـذي أصـدرته اللجنـة الدائمـة                  
وقائمة املختصني واخلرباء االستشاريني املـستخدمة يف إطـار مـشروع            املشتركة بني الوكاالت،    
حتــسني مــستوى حتليــل   ، فــضال عــن اجلنــسانيةة للتعامــل مــع املــسائل  تــوفري القــدرة االحتياطيــ 

ــصلة با  ــة املت ــسانية،  املخصــصات املالي ــشؤون   وهــي ملــسائل اجلن ــة عــن ال ــوفر توجيهــات عملي ت
ة، اإلنـساني أعمـال املـساعدة     مجيـع جمـاالت      تـشمل عـدة قطاعـات يف        اجلنسانية بوصفها مـسألة     

ــا إىل   ــي فيه ــساء وا  وترم ــتفادة الن ــة اس ــة      كفال ــود احلماي ــن جه ــصبيان والرجــال م ــات وال لفتي
   .واملساعدة اإلنسانية اإلنسانية 

  
  ١الربنامج الفرعي     
   العامة والتحليلةالسياس    

  
  كفالة االتساق االستراتيجي والعملي لالستجابة للحاالت اإلنسانية: هدف املنظمة

  
  مؤشرات اإلجناز  من األمانة العامة اإلجنازات املتوقعة

حتـــسني التنـــسيق مـــع مؤســـسات منظومـــة األمـــم      )أ(
وكياناهتــا وكــذلك مــع جلنــة الــصليب األمحــر       املتحــدة 
واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل       الدولية  

ــري ــات غـ ــهجرة، واملنظمـ ــة للـ ــة الدوليـ ــر، واملنظمـ األمحـ
  احلكومية ذات الصلة

ــيت تعتمــدها اللجنــ      )أ( ــات ال ــادة عــدد االتفاق ة الدائمــةزي
املشتركة بني الوكاالت بشأن املعايري املناسبة لتحـسني 
 آليات وهياكل التنسيق يف املقر ويف امليدان 

ــالل       )ب( ــساءلة خــ ــد واملــ ــيط والرصــ ــسني التخطــ حتــ
الكوارث وحاالت الطوارئ، مبا يف ذلـك خـالل مرحلـة

  االنتقال من اإلغاثة إىل التنمية

الوكـاالت ت التقييم املشترك بـني      النسبة املئوية لتوصيا     )ب(
 اليت تنفذها الوكاالت اإلنسانية

ــشؤون        )ج( ــم املتحــدة لل ــسقي األم ــدرات من حتــسني ق
 محاية املدنينيعلى اإلنسانية 

ــيمني     )ج( ــسقني املق ــدد املن ــسانية  وع ــشؤون اإلن ــسقي ال من
مايـة حباملتعلقـة املدربني على تطبيـق املبـادئ التوجيهيـة       
 املدنيني 

  
  االستراتيجية    

  
ُتــسند املــسؤولية الفنيــة عــن هــذا الربنــامج الفرعــي إىل فــرع وضــع الــسياسات            ٤-٢٣ 

ــة    ــة الدائمـ ــة اللجنـ املـــشتركة بـــني الوكـــاالت يف جنيـــف   والدراســـات يف نيويـــورك وإىل أمانـ
   .ونيويورك
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وسيواصل فرع وضع السياسات والدراسات يف نيويـورك، وأمانـة اللجنـة الدائمـة                ٥-٢٣ 
وضع جـدول أعمـال للـسياسة العامـة للمـساعدة            شتركة بني الوكاالت يف جنيف ونيويورك       امل

بتكـوين   اإلنسانية حيدد االجتاهات والتحـديات املـستجدة يف جمـال املـساعدة اإلنـسانية، وذلـك        
مواقف منسقة يف جمال السياسة العامة فيما بـني الوكـاالت املعنيـة باملـساعدة اإلنـسانية اسـتنادا                

ــدويل   إىل ال ــساين ال ــانون اإلن ــرار       ق ــق ق ــواردة يف مرف ــة ال ــادئ التوجيهي ــسان واملب ــوق اإلن وحق
   .٤٦/١٨٢اجلمعية العامة 

وسـيعزز فـرع وضــع الـسياسات والدراســات يف نيويـورك، وأمانــة اللجنـة الدائمــة        ٦-٢٣ 
ــورك     ــني الوكــاالت يف جنيــف ونيوي ــشتركة ب ــي مــن خــالل     امل ــساق االســتراتيجي والعمل االت

ة وضـع إطـار عمـل متـسق للـسياسات والتوجيـه يـستخدمه منـسقو املـساعدة اإلنـسانية                     مواصل
واملكاتب القطرية التابعة ملكتب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية ونظـام املـساعدة اإلنـسانية األوسـع                   

هبــا الــسكان املتــضررون، واالعتــراف بــأن إيــالء    نطاقــا، مــع مراعــاة االحتياجــات الــيت ينفــرد   
اسـتجابة    لنوع اجلنس والعمر والعجز، من مجلـة أمـور أخـرى، هـو جـزء مـن                  االعتبار املناسب 

سيضطلع فرع وضـع الـسياسات والدراسـات يف نيويـورك، وأمانـة         كما  . إنسانية شاملة وفعالة  
الوكاالت يف جنيف ونيويورك بدور قيـادي يف إعـداد الـسياسات             اللجنة الدائمة املشتركة بني     

مـع الـشركاء، سيـساعد       وبالتعـاون   . أدوات توجيهية وحتليليـة   املشتركة بني الوكاالت، ووضع     
ــشأن          ــرارات ب ــاذ الق ــى اخت ــديرها عل ــيم االحتياجــات ورصــدها وتق ــشترك لتقي ــار م وضــع إط

ــوارد اســتنادا   ــة   اســتخدام امل ــسياسات   . إىل هنــج أفــضل مــدعوم باألدل وســيعمل فــرع وضــع ال
يف جنيـف ونيويـورك،       بني الوكـاالت     والدراسات يف نيويورك، وأمانة اللجنة الدائمة املشتركة      

ــسانية       ــساعدة اإلن ــساين يف جمــال امل ــاة املنظــور اجلن ــدم يف تعمــيم مراع ــة إحــراز تق ــى كفال . عل
السياسات والدراسات يف نيويورك، وأمانة اللجنة الدائمـة املـشتركة           وسيعمل أيضا فرع وضع     

ة تواجـد  اإلنـسانية يف حالـ    ل  نـسَّق األعمـا   بني الوكاالت يف جنيف ونيويورك، على كفالـة أن تُ         
لألمــم املتحــدة تنــسيقا مناســبا وأن تــصون هــذه األعمــال املبــادئ اإلنــسانية، كيانــات متكاملــة 

املذكرة التوجيهية بشأن البعثات املتكاملة اليت أصدرها األمني العام يف عـام             على حنو يتسق مع     
ــسياسات والدراســات يف    . ٢٠٠٦ ــرع وضــع ال ــضع ف ــورك، وأما وسي ــة   نيوي ــة الدائم ــة اللجن ن

املشتركة بني الوكاالت يف جنيـف ونيويـورك، مـذكرات وأدوات تـشخيص للجهـات الفاعلـة                 
ــات بغــرض        سياســيا،  ــاء إدارة األزم ــسالم، الســتخدامها أثن ــدول األعــضاء وحفظــة ال ــل ال مث

وإضــافة إىل ذلــك، سيــسامهان يف . الرئيــسية املــساعدة علــى كفالــة مراعــاة الــشواغل اإلنــسانية 
 برامج تدريبية وإجراءات تـشغيلية موحـدة تكفـل توعيـة املـوظفني وغريهـم مـن اجلهـات                  وضع

الفاعلة يف حـاالت الطـوارئ بالـسياسات واملنـهجيات والعمليـات اإلنـسانية الرئيـسية وضـمان                   
وسيساعد فرع وضـع الـسياسات      . يف بيئات متباينة   قدرهتم على تطبيقها بصورة مرنة ومناسبة       

ونيويـورك،   ورك، وأمانة اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكـاالت يف جنيـف            والدراسات يف نيوي  
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على حتديد أفضل املمارسات واملفاهيم املبتكرة اليت ينبغي نشرها علـى نطـاق واسـع مـن أجـل                   
   .السياسات والقرارات التنفيذية وإدارة األزمات وتوجيه إرشاد استخدامها يف 

ــرع و     ٧-٢٣  ــك، ســيقوم ف ــى ذل ــورك،   وعــالوة عل ــسياسات والدراســات يف نيوي ضــع ال
جنيــف ونيويــورك، بــدعم وتعزيــز جهــود   وأمانــة اللجنــة الدائمــة املــشتركة بــني الوكــاالت يف  

حكومات البلدان املتضررة، بنـاء علـى طلبـها، وجهـود الوكـاالت األخـرى، مبوافقـة احلكومـة                   
الدعم لبناء قدرات ختطـيط     وسيقدَّم  . املعنية، وذلك بغرض مساعدة املشردين داخليا ومحايتهم       

ــة إىل    ــن اإلغاث ــال م ــة إلدارة االنتق ــة  فعال ــتعمري والتنمي ــود   . ال ــك، ســُتبذل اجله وإضــافة إىل ذل
عدة اإلنـسانية يف    املـسا  تعزيـز أنـشطة     للضمان تطبيق الدروس املـستفادة مـن التجـارب الـسابقة            

دعم للجنــة يف جهودهــا م أمانــة اللجنــة الدائمــة املــشتركة بــني الوكــاالت الــ دوســتق. املــستقبل
ــة إىل  ــسانية     الرامي ــة لألزمــات اإلن ــد لالســتجابة الدولي ــسيق جي وســتقدم إحاطــات  . ضــمان تن

   .منتظمة للدول األعضاء عن هذه األنشطة
  

   ٢الربنامج الفرعي     
   واالستجابة يف حاالت الطوارئة اإلنسانياألعمالتنسيق     

  
تـسقة ومدعومـة علـى حنـو منـصف وحـسنة التوقيـت لتخفيـفكفالة حتقيق استجابة إنسانية م    : هدف املنظمة 

  حاالت الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ املعقدة املعاناة اإلنسانية يف
  

  مؤشرات اإلجناز  من األمانة العامة اإلجنازات املتوقعة

حتــسني اســـتجابة مجيـــع وكـــاالت األمـــم املتحـــدة    )أ(
 التنفيذية حلاالت الطوارئ اإلنسانية

النــسبة املئويــة حلــاالت الطــوارئ اجلديــدة أو املتفاقمــة   )أ(
اليت يتم فيها نشر موظفي تنسيق يف غضون سبعة أيام 

من  زيادة توافر ومرونة املوارد اخلارجة عن امليزانية           )ب(
اإلنــسانية عــن طريــق عمليــة توجيــه نــداء  األعمــال أجــل 

 املساعدة

اجملموعـات الفئويـة  /تازيادة النسبة املئوية للقطاع   ‘ ١’  )ب(
ــن     ذات  ــل عـ ــا ال يقـ ــة مبـ ــوارئ املمولـ ــة والطـ األولويـ
   يف املائة٥٠

يف زيادة عدد الدول األعضاء اليت متول النـداءات          ‘ ٢’    
  مناطقها

ــوارئ        )ج( ــزي ملواجهــة الط ــتخدام الــصندوق املرك اس
بــصورة منــسقة وحــسنة التوقيــت يف البلــدان الــيت تواجــه

  وطويلة األمدحاالت طوارئ جديدة

ــالغ املرســلة كــل ســنتني إىل الــصندوق‘ ١’  )ج( مقــدار املب
املركــــزي ملواجهــــة الطــــوارئ واملتاحــــة لإلنفــــاق يف 

 اإلنسانية األزمات 
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  مؤشرات اإلجناز  من األمانة العامة اإلجنازات املتوقعة

إطـار النسبة املئوية ملقترحات املشاريع املقدمـة يف         ‘ ٢’    
ــيت يوافــق عليهــا منــسق ــذة االســتجابة الــسريعة ال ناف

ئ يف غضون ثالثة أيام عملحاالت الطوار اإلغاثة يف   
   كحد أقصى من تاريخ تقدميها بصيغتها النهائية  

  
  االستراتيجية    

تــسند املــسؤولية الفنيــة عــن هــذا الربنــامج الفرعــي إىل شــعبة التنــسيق واالســتجابة    ٨-٢٣ 
نيويــورك وفــرع العالقــات اخلارجيــة وحــشد  وأمانــة الــصندوق املركــزي ملواجهــة الطــوارئ يف 

   .نيفالدعم يف ج
وستتوىل شعبة التنسيق واالستجابة، وأمانة الـصندوق املركـزي ملواجهـة الطـوارئ               ٩-٢٣ 

وحشد الدعم يف جنيف، إسداء املشورة ملنـسق اإلغاثـة    يف نيويورك، وفرع العالقات اخلارجية   
حلـاالت الطـوارئ     يف حاالت الطوارئ بشأن مجيع جوانب اختـاذ القـرارات التنفيذيـة اسـتجابةً               

انية، عــن طريــق صــالهتا باملنــسقني املقــيمني ومنــسقي الــشؤون اإلنــسانية، وعــن طريــق     اإلنــس
أحنــاء العــامل؛ وحــشد وتنــسيق وتيــسري املــساعدة اإلنــسانية الدوليــة؛   مكاتبــها امليدانيــة يف مجيــع 

بـني الوكـاالت، علـى       والعمل، بالتعاون مع قسم التأهب للطـوارئ واللجنـة الدائمـة املـشتركة              
ب من خالل الدعم املقدم لألفرقة القطرية من أجل التخطيط للطـوارئ؛ وأداء دور              تعزيز التأه 
يف بعثـات التقيـيم املـشتركة بـني الوكـاالت واإلدارات؛ وتقـدمي املعلومـات                  املشاركةقيادي أو   

بأنشطة املساعدة اإلنـسانية، مـع       واملشورة ملنظومة األمم املتحدة يف الوقت املناسب فيما يتعلق          
ــد  ــة      التقي ــة العام ــرار اجلمعي ــق ق ــواردة يف مرف ــة ال ــادئ التوجيهي ــصارم باملب ــرار ٤٦/١٨٢ال  وق

   .٥٨/١١٤  اجلمعية العامة 
ــة       ١٠-٢٣  ــزي ملواجهـ ــصندوق املركـ ــة الـ ــتجابة، وأمانـ ــسيق واالسـ ــعبة التنـ ــشارك شـ وستـ

وحشد الدعم يف جنيـف، مـشاركة نـشطة يف          الطوارئ يف نيويورك، وفرع العالقات اخلارجية       
االسـتجابة   بـه لـضمان     التنبـؤ   املـوارد املاليـة لألنـشطة اإلنـسانية علـى أسـاس ميكـن               زيادة   كفالة

الفورية لألزمات اجلديدة أو املتفاقمة بسرعة، وخاصة عن طريـق الـصندوق املركـزي ملواجهـة           
التنسيق واالسـتجابة، وأمانـة الـصندوق املركـزي ملواجهـة الطـوارئ              وستكفل شعبة   . الطوارئ

التطبيــق املالئــم للمبــادئ   وفــرع العالقــات اخلارجيــة وحــشد الــدعم يف جنيــف،  يف نيويــورك،
ويف . يف الوقـت املناسـب    ا  هل منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ       ةالتوجيهية للصندوق واستجاب  

تعمل فيه أمانة الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ على كفالة رصد خمصـصات             الوقت الذي   
لالحتياجـات، فإهنـا ستواصـل حتـسني مقـاييس           ادا إىل تقييم سـليم      الصندوق بسرعة أكرب واستن   
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اإلنـسانية   األداء الالزمة لتتبع القيمة املضافة اليت حيققها الصندوق للمستفيدين ونظام املـساعدة      
سـتقدم شـعبة التنـسيق واالسـتجابة، وأمانـة الـصندوق املركـزي ملواجهـة                كمـا   . الذي خيـدمهم  

ــة وحــشد الــدعم يف جنيــف، الــدعم لتعزيــز     الطــوارئ يف نيويــورك، وفــرع   العالقــات اخلارجي
   .التعاون بني البلدان املقدمة للمساعدة والبلدان املتلقية هلا

وستسعى شعبة التنسيق واالستجابة، وأمانة الصندوق املركزي ملواجهـة الطـوارئ             ١١-٢٣ 
ــة     ــات اخلارجي ــرع العالق ــورك، وف ــد     يف نيوي ــف، إىل توطي ــدعم يف جني ــشراكات وحــشد ال ال

العمليــات اإلنــسانية وإىل التــرويج لعالقــات وطيــدة  مــن أجــل املــستدامة دعمــا حلــشد املــوارد  
وموســعة مــع الــدول األعــضاء واملنظمــات اإلقليميــة فيمــا يتعلــق مبــسائل الــسياسات واملــسائل     

 شعبة التنسيق واالستجابة، وأمانة الـصندوق املركـزي   وباإلضافة إىل ذلك، ستواصل    . التنفيذية
جنيــف، تقــدمي  ملواجهــة الطــوارئ يف نيويــورك، وفــرع العالقــات اخلارجيــة وحــشد الــدعم يف  

الــدعم للتعــاون بــني القطــاعني العــام واخلــاص، الــذي بــدأ مــن خــالل املبــادئ التوجيهيــة الــيت    
االقتـصادي العـاملي ومكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية بـشأن             املنتدى   ٢٠٠٧اعتمدها يف عام    

حتـسني املرونـة وحـسن       يتطلـب   و. طاعني العام واخلاص يف جمال العمل اإلنساين      التعاون بني الق  
. بــسرعةوبــذل املزيــد مــن اجلهــود كــي يفــوا بتعهــداهتم   املــاحنني زيــادة الــتالحم مــع  التوقيــت 

واالستجابة، وأمانة الصندوق املركزي ملواجهة الطـوارئ يف نيويـورك،          وستعمل شعبة التنسيق    
متويـل املـساعدة اإلنـسانية       حتسني  من أجل   ة وحشد الدعم يف جنيف،      وفرع العالقات اخلارجي  

من خالل وضع معايري وكذلك آليات منهجية تتسم بالكفـاءة لتنفيـذ ورصـد الـدعم التمـويلي                 
وجيــري دعــم التخطــيط االســتراتيجي بواســطة خطــط العمــل اإلنــساين   . الطــوارئ يف حــاالت 

ولكفالــة األمهيــة . النــداءات املوحــدة ليــة املــشتركة يف صــورة نــداءات عاجلــة وعــن طريــق عم 
والفعالية، ستواصل شعبة التنسيق واالستجابة، وأمانة الصندوق املركزي ملواجهة الطـوارئ يف            

ــستفادة         ــدروس امل ــق ال ــف، تطبي ــدعم يف جني ــة وحــشد ال ــات اخلارجي ــرع العالق ــورك، وف نيوي
ع آليـة معـززة ومنظمـة ومـدارة         العاجلة لدعم وضـ    لتحسني عملية النداءات املوحدة والنداءات      

الــصندوق  وســتتوىل شــعبة التنــسيق واالســتجابة، وأمانــة   . جيــدا لتنــسيق االســتجابة اإلنــسانية 
املركزي ملواجهة الطوارئ يف نيويورك، وفـرع العالقـات اخلارجيـة وحـشد الـدعم يف جنيـف،        

 بيانـات منفـصلة     لالحتياجـات اخلاصـة للنـساء واألطفـال مـن خـالل مجـع              ة  يـ كفالة التلبيـة الفعل   
   .خاصة هبم لدى إعداد النداءات

وأخريا، ستواصل شعبة التنسيق واالسـتجابة، وأمانـة الـصندوق املركـزي ملواجهـة                ١٢-٢٣ 
اخلارجيـة وحـشد الـدعم يف جنيـف، العمـل يف سـبيل               الطوارئ يف نيويـورك، وفـرع العالقـات         

دعمــا  اإلقليمــي والــدويل، حتــسني هياكــل تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية علــى األصــعدة القطــري و
وســتكفل شــعبة التنــسيق واالســتجابة، وأمانــة الــصندوق املركــزي ملواجهــة  . للجهــود الوطنيــة
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اخلارجيـة وحـشد الـدعم يف جنيـف، أن تـشمل مجيـع             الطوارئ يف نيويـورك، وفـرع العالقـات         
م يف  دورهـ  جهود بناء قدرات املنسقني املقيمني ومنـسقي الـشؤون اإلنـسانية توجيهـات بـشأن                

ــة تطــوير هنــج   ــة املتــضررة، حــسب    اجملموعــات الفئوي ــة للدول ــسلطات الوطني ــسيق مــع ال ، بالتن
التنــسيق واالســتجابة، وأمانــة الــصندوق املركــزي  ويف هــذا الــصدد، ســتكفل شــعبة . االقتــضاء

تتـوفر   ملواجهة الطوارئ يف نيويورك، وفرع العالقات اخلارجيـة وحـشد الـدعم يف جنيـف، أن                 
اجملموعـات  فيها يف امليدان ومـوظفي الـدعم يف املقـر املعـارف الـضرورية لـدعم                 لدى مجيع موظ  

وســتكفل أيــضا شــعبة التنــسيق واالســتجابة،   .  علــى الــصعيد امليــداين حــسب االقتــضاء الفئويــة
وأمانــة الــصندوق املركــزي ملواجهــة الطــوارئ يف نيويــورك وفــرع العالقــات اخلارجيــة وحــشد 

 املقيمني ومنسقي الشؤون اإلنسانية توجيهات بـشأن املقـررات          الدعم يف جنيف تلقي املنسقني     
   .عقد يف األمم املتحدةتالدولية اليت  تخذ يف املناقشات احلكومية تاليت 

  
    ٣الربنامج الفرعي     
  احلد من الكوارث الطبيعية    

  
   ومن تأثري الكوارثلألخطار الطبيعيةاحلد من املخاطر والتعرض : هدف املنظمة

  
  مؤشرات اإلجناز  من األمانة العامة ازات املتوقعةاإلجن

زيــادة القــدرة وااللتــزام بتنفيــذ إطــار عمــل هيوغــو    )أ(
ــى    :  ٢٠١٥  -  ٢٠٠٥ ــات علـ ــم واجملتمعـ ــدرة األمـ ــاء قـ بنـ

    الكوارثأخطارمواجهة الكوارث واحلد من

سياسـات و أزيادة عدد البلـدان الـيت تعتمـد أطـرا            ‘ ١’  )أ(
لتنفيــذ اسـتراتيجيات احلـد مــنإمنائيـة  طنيـة  أو بـرامج و 

  ر الكوارثاخطأ
بـشأن التقـدم زيادة عدد البلدان اليت تقدم تقـارير         ‘ ٢’  

   احملرز يف تنفيذ إطار عمل هيوغو 
زيــادة القــدرات الوطنيــة علــى التخطــيط الســتعادة     )ب(

  القدرة على العمل بعد الكوارث على مجيع الُصُعد
وقـوع تقارير تقيـيم االحتياجـات بعـد        زيادة عدد    ‘ ١’  )ب(

  الكوارث اليت تصدرها احلكومات الوطنية
احلــد مــن زيــادة عــدد البلــدان الــيت تــدمج أنــشطة   ‘ ٢’  

ــدرة   أخطــار ــات اســتعادة الق ــى  الكــوارث يف عملي عل
  العمل بعد الكوارث

ــرامج ومــشاريع      )ج( ــادة مــستوى االســتثمارات يف ب زي
عادة القـدرة علـى العمـل    الكـوارث واسـت   أخطار  احلد من   

  بعد الكوارث

الكـوارث  أخطـار زيادة عدد برامج ومشاريع احلد من    )ج(
  اليت متوهلا احلكومات واجملتمع الدويل

  



A/67/6 (Prog. 23)  
 

12-23068 9 
 

  االستراتيجية    
ُتسند املسؤولية الفنية عن هذا الربنامج الفرعي إىل االستراتيجية الدولية للحـد مـن              ١٣-٢٣ 

   .الكوارث وأمانتها
لتنـسيق  اكُلفت االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث بالعمل بصفة مركـز          وقد    ١٤-٢٣ 

أنشطة احلد مـن الكـوارث وكفالـة حتقيـق التـآزر بـني أنـشطة               تنسيق  ليف منظومة األمم املتحدة     
واألنـشطة املنفـذة    احلد من الكوارث اليت تنفـذها منظومـة األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة                 

   .االجتماعية واإلنسانية -صادية يف امليادين االقت
ــو       ١٥-٢٣  ــل هيوغـ ــار عمـ ــوارث إطـ ــد مـــن الكـ ــاملي املعـــين باحلـ ــؤمتر العـ ــد املـ ــد اعتمـ   وقـ

   A/CONF.206/6 انظـر  (مواجهـة الكـوارث    بناء قدرة األمم واجملتمعات على   : ٢٠١٥-٢٠٠٥
ألهـــداف ا ، والـــذي حيـــدد  ٦٠/١٩٥ الـــذي أقرتـــه اجلمعيـــة العامـــة يف قرارهـــا     ،)  Corr.1   و

ويركــز الربنــامج الفرعــي علــى  .  الكــوارثأخطــار مــن حــداالســتراتيجية وأولويــات العمــل لل
عمل هيوغو، عن طريق تعزيـز االلتـزام الـسياسي والفـين واملـايل              من إطار   املتوقعة  حتقيق النتائج   

   .تحقيق أهدافهبجلميع اجلهات املعنية 
ــسي    ١٦-٢٣  ــذ التوجيهــات املتعلقــة بال اسة العامــة واألنــشطة الــيت صــدر هبــا   ويف إطــار تنفي

البلدان والشركاء على الصعد العـاملي واإلقليمـي         تكليف من اجلمعية العامة، وبتعاون وثيق مع        
التكيـف   والوطين وبدعم منها، ستركّز االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث علـى تعزيـز                   

 املـستدامة والبيئـة، مبـا يف ذلـك منـاذج            مع تغري املناخ، والسياسات واملمارسات املتعلقة بالتنمية      
 الكـوارث،  أخطـار عن طريـق وضـع هنـج سـليم بـشأن احلـد مـن         التنمية املستدامة يف املستقبل،  

   .واملمارسني واجلمهور بني العلماء وواضعي السياسات التفاهم فيما وحتقيق قدر أكرب من 
 الدوليـــة للحـــد مـــن االســـتراتيجية علـــى طلـــب اجلمعيـــة العامـــة، ســـتعمل  وبنـــاء  ١٧-٢٣ 

واملنظمات الشريكة واجلهات املعنية األخـرى، علـى         الكوارث، مبشاركة مجيع الدول األعضاء      
يف   مـن أجـل اعتمـاده        ٢٠١٥إعداد إطار عمل للحد من خمـاطر الكـوارث ملـا بعـد عـام                تيسري  
د ذلـك يف  ر الكـوارث وإلقـراره بعـ   اخطـ أ يف املؤمتر العاملي الرابع املعـين باحلـد مـن          ٢٠١٥عام  

   .اجلمعية العامة
 الكــوارث لعــام أخطــارومــن خــالل إنتــاج تقريــر التقيــيم العــاملي بــشأن احلــد مــن    ١٨-٢٣ 

، ومواصـلة تطـوير     ٢٠١٥-٢٠٠٥هيوغـو    ، والتقرير النهائي بـشأن تنفيـذ إطـار عمـل            ٢٠١٥
ــز     ــو، وتعزي ــربأداة رصــد إطــار عمــل هيوغ ــشبكي املعــين    من ــع ال ــى املوق ــاء  املعلومــات عل باتق

ستتوىل االستراتيجية الدولية للحـد مـن الكـوارث تيـسري إنتـاج ونـشر أدلـة موثوقـة                    ،  الكوارث
والــربامج، مبــا يف ذلــك ختــصيص املــوارد، علــى   لــدعم وتعزيــز عمليــة صــنع القــرار للــسياسات  
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خطـر   الصعد احمللي والوطين واإلقليمي هبدف زيادة قدرة اجملتمعات على التكيـف، واحلـد مـن                
   .تقلبات املناخعاجلة آثار مالكوارث، و

وستتيح احلمالت اليت تقودها االستراتيجية الدولية للحد مـن الكـوارث مـن أجـل                 ١٩-٢٣ 
واملـدن قـادرة علـى التكيـف، وغريهـا مـن مبـادرات               ستـشفيات آمنـة،     املدارس آمنـة، و   جعل امل 

اء البلـديات   رؤسـ  الدعوة يف هذا اجملـال بالتعـاون مـع أصـحاب املـصلحة الرئيـسيني، مبـن فـيهم                    
وممثلو القطاع اخلـاص والربملـانيون، مـساعدة اجلمهـور وواضـعي الـسياسات واملمارسـني علـى                  

 الكـوارث،  أخطـار جنيهـا مـن الـسياسات والـربامج الـصائبة للحـد مـن          فهم الفائدة الـيت ميكـن       
   .وعلى تطبيق تلك السياسات والربامج

رث مـشورة ومـسامهات اسـتراتيجية        االستراتيجية الدولية للحد من الكوا     موستقد  ٢٠-٢٣ 
 املنـابر ، واإلقليميـة تضعها املنظمـات احلكوميـة الدوليـة     بشأن السياسات والربامج اإلقليمية اليت   

   .ر الكوارث، واحملافل اإلقليمية األخرىاخطأاإلقليمية للحد من 
ير وستقدم االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث الـدعم إلنـشاء ومواصـلة تطـو               ٢١-٢٣ 

الكـوارث، وسـجالت وطنيـة للخـسائر النامجـة عـن الكـوارث،               أخطـار   وطنية للحد مـن     منابر  
، والسـتخدام هــذه  شـبكات لرسـم خــرائط املنـاطق املعرضـة للكــوارث ومتابعـة آثارهـا املاليــة      و
   .لتقدمي دعم فعال خليارات ختطيط التنمية واالستثمار يف املستقبلاملنابر  
جية الدولية للحد مـن الكـوارث، اسـتنادا إىل دورهـا كمركـز              وستواصل االستراتي   ٢٢-٢٣ 

منظومة األمم املتحدة، التعاون مع الكيانـات يف املنظومـة    الكوارث يف أخطار تنسيق للحد من  
الرؤسـاء التنفيـذيني يف     التنـسيق ذات الـصلة، مبـا يف ذلـك جملـس            مهـام من خالل مجيع آليات و    

ــس    ــم املتحــدة املعــين بالتن ــة األم ــضمان     منظوم ــم املتحــدة، ل ــيمني لألم ــسقني املق يق وشــبكة املن
األمم املتحدة فيمـا يتعلـق باالسـتراتيجيات والـربامج لـدعم املؤسـسات               االتساق داخل منظومة    

وباإلضـافة إىل ذلـك،     . الكوارث  أخطاراحمللية والوطنية واإلقليمية يف املسائل املتعلقة باحلد من         
 مـن الكـوارث تقـدمي الـدعم الفـين لألمـني العـام واهليئـات               االستراتيجية الدولية للحـد   ستواصل  

   .تدير األمم املتحدة اليت 
 دعـم  ، من خالل شـبكة مكاتبـه القطريـة     ،وسيواصل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي      ٢٣-٢٣ 

. الكـوارث علـى الـصعيدين اإلقليمـي والـوطين      ر اخطـ أوتنفيذ برامج ومشاريع احلـد مـن     وضع  
ر الكــوارث يف اخطــأعمــل الرئيــسية إلنتــاج أدوات لتعمــيم احلــد مــن وســيكرس أحــد حمــاور ال

وتـدعم هـذه    . من احلد من خطر الكوارث    آخرين  خطط التنمية واالنتعاش بغية متكني شركاء        
 لتعـيني مستـشارين وطنـيني يف البلـدان          ٢٠٠٦يف عـام      بدأت   ،األدوات جهوٌد لتعزيز القدرات   
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وصـــياغة  ر ورصـــدها؛ اخطـــألدرات حتليـــل اوسيـــشمل دعـــم بنـــاء القـــ . املعرضـــة للكـــوارث
   .السياسات والربامج وتنفيذها وتقييمها؛ وأنشطة الدعوة وحشد املوارد؛ والتدريب والتعلم

  
    ٤الربنامج الفرعي     
  خدمات الدعم يف حاالت الطوارئ    

  
كـوارث الطبيعيـة،التعجيل بتقدمي املساعدة اإلنسانية الدولية إىل ضـحايا حـاالت الطـوارئ وال            : هدف املنظمة 

  الكوارث البيئية واحلوادث التكنولوجية ما يف ذلك ـب
  

  مؤشرات اإلجناز  من األمانة العامة اإلجنازات املتوقعة

احلــشد الــسريع لآلليــات الدوليــة ملواجهــة حــاالت    )أ(
ــسانية ــساعدات اإلن ــسري تقــدمي امل الطــوارئ مــن أجــل تي

 رئالطواحاالت الدولية لضحايا الكوارث و

تقــدمي املــساعدة الدوليــة إىل البلــد املتــضرر يف غــضون  )أ(
 ساعة من توجيهـه طلبـا للحـصول علـى املـساعدة٤٨  
 الدولية 

تعزيز قدرة وتأهب الشبكات والشراكات الوطنيـة         )ب(
ــة إلدارة حــاالت الطــوارئ الكــوارث مــن أجــل   / والدولي

 االستجابة للكوارث وحلاالت الطوارئ

الوطنيــة الــشراكات والــشبكات التــشغيلية زيــادة عــدد    )ب(
والدوليـــة الـــيت ميكنـــها االســـتجابة بفعاليـــة للكـــوارث

 وحاالت الطوارئ 
  

  االستراتيجية    
ُتـسند املــسؤولية الفنيــة عــن هــذا الربنــامج الفرعــي إىل فــرع خــدمات الطــوارئ يف    ٢٤-٢٣ 

   .جنيف
الكــوارث عــن طريــق تعزيــز وســيقدم الــدعم إىل البلــدان املتــضررة مــن الرتاعــات و  ٢٥-٢٣ 

البلـدان الناميـة واملعرضـة للكـوارث يف          لطـوارئ؛ وتـشجيع عـضوية       حلاالت ا آليات االستجابة   
ــسيق االســتجابة        ــز القــدرات يف جمــال تن ــة وتعزي ــصدي حلــاالت الطــوارئ؛ وتنمي شــبكات الت

 اإلنــسانية؛ وحتــسني آليــات وأدوات وإجــراءات حــشد وتنــسيق املــساعدة الدوليــة يف حــاالت    
وباإلضـافة إىل ذلـك، سـيقدم الـدعم عـن طريـق زيـادة                . الكوارث الطبيعيـة والطـوارئ املعقـدة      

مؤسـسات األمـم     مشاركة البلدان املستفيدة واملاحنة احملتملة، باستخدام هنج إقليمي، فضال عن           
املتحدة، يف أنشطة ذات صلة، مبا يف ذلك برامج التدريب والتمـرين وبنـاء القـدرات مـن أجـل             

   .ب لالستجابةالتأه
وسيجري التركيز على كفالة حسن توقيت نشر املعلومات على الشركاء املعنـيني               ٢٦-٢٣ 

حـاالت الطـوارئ والكـوارث، مبـا يف ذلـك حتديـد              بشأن احلالة يف البلدان املتـضررة مـن جـراء           
 للحـد    والتأهـب  االحتياجات من املوارد؛ وتفعيل أدوات مواجهة حاالت الطوارئ والكوارث        
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يف حـاالت   جهـود االسـتجابة     آثارها؛ وتوسيع أفرقـة األمـم املتحـدة املعنيـة بتقيـيم وتنـسيق               من   
ألفرقـه البحـث واإلنقـاذ الدوليـة يف          الكوارث يف خمتلف املناطق؛ وتوحيد اإلجراءات التشغيلية        

املناطق احلضرية؛ ومواصلة تطوير شبكة شـاملة للـشركاء تـضم احلكومـات، ووكـاالت األمـم                 
ــشركات      املتحــدة،   ــصلة وال ــة ذات ال ــة واملنظمــات غــري احلكومي ــة الدولي واملنظمــات احلكومي

االســتجابة الــسريعة ومواجهــة االحتياجــات املفاجئــة   الفاعلــة؛ ومواصــلة تعزيــز وتنويــع آليــات  
ــسيق املــدين      ــز التن ــات؛ وتعزي ــسيق بــني خمتلــف اآللي ــسيق   -وحتــسني التن بــني  العــسكري والتن

على طلب الدول األعضاء، علـى الـصعيدين الـوطين واإلقليمـي مـن              القطاعات العسكرية، بناء    
واتـساقا لعمليـات اإلغاثـة اإلنـسانية، مـن خـالل تنفيـذ               أجل احلـصول علـى دعـم أكثـر كفـاءة            

علــى  وســيجري التركيــز أيــضا . العــسكري -برنــامج األمــم املتحــدة التــدرييب للتنــسيق املــدين  
ية اخلطرية للكوارث ومعاجلتها يف مرحلة االسـتجابة،        حتديد اآلثار البيئ  القدرة على   زيادة مدى   

اللوجـستيات اإلنـسانية والتأهـب عـن طريـق توسـيع نطـاق            فضال عن تعزيز التنـسيق يف ميـدان         
   .التعاون مع الشركاء ذوي الصلة

  
    ٥الربنامج الفرعي     
  املعلومات وأنشطة الدعوة فيما يتصل حباالت الطوارئ اإلنسانية    

  
كفالـة الـدعوة الفعالـة لنـصرة مبــادئ املـساعدة اإلنـسانية وتبـادل املعـارف، وخدمـة الــسكان: هـدف املنظمـة  

  الكوارث وحاالت الطوارئ املتضررين من جراء
  

  مؤشرات اإلجناز  من األمانة العامة اإلجنازات املتوقعة

زيــــادة التوعيــــة باملبــــادئ والــــشواغل اإلنــــسانية،    )أ(
 ومراعاهتا

 عدد املقابالت اليت تطلبها وسـائط اإلعـالمزيادة‘ ١’  )أ(
مع مـسؤويل مكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية بـشأن 
 املبادئ واألعمال اإلنسانية 

ــب‘ ٢’     ــا مكت ــيت يتلقاه ــسارات ال ــدد االستف ــادة ع زي
ــائط اإلعــــالمتنــــسيق الــــشؤون   اإلنــــسانية مــــن وســ

  باملبادئ واألعمال اإلنسانية يتعلق  فيما
األوسـاط املعنيـة    راكات مـع األعـضاء يف       تعزيز الش    )ب(
اإلنسانية من أجـل تبـادل املعلومـات والتنـسيق           املساعدة  ب

 املعايري وتوحيد 

زيــادة عــدد مــا تقــره اللجنــة الدائمــة املــشتركة بــني   )ب(
الوكاالت من اتفاقات جديـدة متعلقـة بتوحيـد معـايري 
 تبادل املعلومات 
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   االستراتيجية     
سؤولية الفنيــة عــن هــذا الربنــامج الفرعــي إىل فــرع خــدمات االتــصاالت  ُتــسند املــ  ٢٧-٢٣ 

   .واملعلومات
وسيواصل فرع خدمات االتـصاالت واملعلومـات تقـدمي الـدعم إىل منـسق اإلغاثـة                  ٢٨-٢٣ 

ــة ب يف حــاالت الطــوارئ وإىل   ــدعوة    األوســاط املعني ــشطة ال ــك يف أن ــسانية، وذل ــساعدة اإلن امل
النحـو    علـى    ،عضاء وأطراف الرتاع علـى وضـع املبـادئ اإلنـسانية          الرامية إىل تشجيع الدول األ    

 موضــع التطبيــق، ومحايــة املــدنيني يف ،٥٨/١١٤ و ٤٦/١٨٢املــبني يف قــراري اجلمعيــة العامــة 
العـاملني يف جمـال املعونـة وأمنـهم مـن خـالل أنـشطة الـدعوة                  الرتاعات املسلحة وكفالة سـالمة      
فيمـا خيـص أنـشطة     وسيتواصل بذل جهـود مـستدامة   . لدويلاليت ترتكز على القانون اإلنساين ا 

   .الدعوة الرامية إىل احملافظة على التمييز بني املدنيني واملقاتلني
إىل وضــع اســتراتيجيات أيــضا وسيــسعى فــرع خــدمات االتــصاالت واملعلومــات     ٢٩-٢٣ 

ما عـن طريـق     الطوارئ والكوارث الطبيعية املنـسية، ال سـي        إضافية لتسليط الضوء على حاالت      
والدوليـة، باسـتخدام      اإلعـالم الوطنيـة      طاستخدام رسائل رئيسية متفق عليهـا تـستهدف وسـائ         

، وعـن  ) unocha.org   مكتب تنسيق الـشؤون اإلنـسانية  انظر موقع(على شبكة اإلنترنت    منربها  
 مستقلة مع املنظمات غري احلكوميـة ومجاعـات اجملتمـع          طريق الدعوة سواء بصورة مشتركة أو       

وسـيقدم الفـرع    . املدين واملؤسسات األكادميية من أجل تسليط الضوء على األزمات اإلنـسانية       
 مبــا فيهــا النــشرات الــصحفية والتنبيهــات اإلعالميــة واملقــابالت واإلحاطــات -أيــضا خــدمات 

الرأي وخطة اسـتراتيجية لالتـصاالت وأنـشطة الـدعوة يف حـاالت              املقدمة للجمهور ومقاالت    
بلـد، علـى حنـو يـؤدي إىل          ستهدف تعزيز االستراتيجيات والرسائل اخلاصـة بكـل          ت -األزمات  

   .تقوية أنشطة الدعوة يف جمال املساعدة اإلنسانية بصفة عامة
ويتمثل جانب حيـوي آخـر مـن هـذا الربنـامج الفرعـي يف تـوفري معلومـات حـسنة               ٣٠-٢٣ 

 بدء حدوثها مـن أجـل إعـالم         الطوارئ والكوارث الطبيعية يف    التوقيت وموثوقة بشأن حاالت     
وسيواصـل الفـرع تعزيـز نظـم         . جهات صنع القرار ودعم األعمال اإلنسانية على أرض الواقـع         

مجع املعلومات املتصلة باملساعدة اإلنسانية وحتليلها ونشرها وتبادهلـا عـن طريـق توسـيع نطـاق                  
ــه الرئيــسيني    . ومشوهلــا ومــداها  الــشبكات  علــى شــبكة  ويــشمل ذلــك حتــديث وحتــسني موقعي

شــبكة اإلمنائيــة  وموقــع  unocha.org مكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية اإلنترنــت، ومهــا موقــع 
 reliefweb.int      ميدانيـة مـستقلة   خدمـة  ، فضال عن الشبكة اإلقليمية املتكاملة للمعلومات، وهـي

 جمتمـع  وسيتواصل تعزيـز الـشراكات مـع أعـضاء آخـرين يف        . اإلنسانية نباء املساعدة   ألتابعة هلا   
ــدها     ــسيقها وتوحي ــادل املعلومــات وتن ــسانية مــن أجــل تب كمــا سيواصــل فــرع   . املــساعدة اإلن

خدمات االتصاالت واملعلومات استحداث أدوات مشتركة من أجـل إنـشاء قاعـدة للمعـارف               
   .املساعدة اإلنسانية أوساط لصاحل 
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   الواليات التشريعية     
    قرارات اجلمعية العامة    

تنسيق املساعدة اإلنسانية اليت تقدمها األمـم املتحـدة يف حـاالت       تعزيز    ٤٦/١٨٢ 
  الطوارئ

  الدبلوماسية الوقائية واملسائل ذات الصلة: خطة للسالم   ألف وباء ٤٧/١٢٠ 
  برنامج لإلصالح: جتديد األمم املتحدة    ٥٢/١٢ 
  سالمة وأمن موظفي املساعدة اإلنسانية    ٥٢/١٦٧ 
   ٢٠٠٥عاملي لعام نتائج مؤمتر القمة ال   ٦٠/١ 
االستعراض الشامل الذي جيري كل ثـالث سـنوات لـسياسة األنـشطة                 ٦٢/٢٠٨ 

  املتحدة من أجل التنمية التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم 
ســـالمة وأمـــن العـــاملني يف جمـــال تقـــدمي املـــساعدة اإلنـــسانية ومحايـــة     ٦٦/١١٧ 

  موظفي األمم املتحدة
املساعدة اإلنسانية اليت تقدمها األمـم املتحـدة يف حـاالت      تعزيز تنسيق       ٦٦/١١٩ 

  الطوارئ
  

   قرارات اجمللس االقتصادي واالجتماعي     
تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية اليت تقدمها األمـم املتحـدة يف حـاالت          ٢٠١٠/١ 

   الطوارئ
ت تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية اليت تقدمها األمـم املتحـدة يف حـاال         ٢٠١١/٨ 

  الطوارئ
  

   قرارات جملس األمن     
  محاية املدنيني يف الصراع املسلح  )٢٠٠٩ (١٨٩٤ 
  متديد والية بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان  )٢٠١١ (١٩٧٤ 
متديد والية بعثة منظمة األمم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف مجهوريـة                )٢٠١١ (١٩٩١ 

   الكونغو الدميقراطية 
  إنشاء بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان  )٢٠١١ (١٩٩٦ 
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  جتديد والية عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار  )٢٠١١ (٢٠٠٠ 
   متديد والية بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق   )٢٠١١ (٢٠٠١ 
ــة لال    )٢٠١١ (٢٠٠٣  ــة املختلطـ ــة العمليـ ــد واليـ ــدة  متديـ ــم املتحـ ــي واألمـ ــاد األفريقـ  حتـ

  دارفور يف
جتديــد اإلذن للــدول األعــضاء يف االحتــاد األفريقــي بــأن تواصــل نــشر     )٢٠١١ (٢٠١٠ 

ــة      ــدمي جمموع ــصومال وتق ــي يف ال ــاد األفريق ــة االحت ــدعم   بعث عناصــر ال
   اللوجسيت للبعثة 

  متديد اإلذن املمنوح للقوة الدولية للمساعدة األمنية يف أفغانستان  )٢٠١١ (٢٠١١ 
   د والية بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت متدي  )٢٠١١ (٢٠١٢ 

  
    ١الربنامج الفرعي     
     العامة والتحليلةالسياس    
   قرارات اجلمعية العامة     

نطاق احلماية القانونية مبوجب االتفاقية املتعلقة بسالمة موظفي األمـم            ٥٦/٨٩ 
  املتحدة واألفراد املرتبطني هبا

ـــاق اتف  ٦١/١١٧  ــت احلــرب،      انطبـ ـــن وق ـــة املدنيي ـــة حبماي ـــف املتعلق ـــة جنيـ اقيــ
الفلـسطينيـة احملتلــة،     ، علـى األرض    ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢املؤرخة  

  مبـا فيهـا القـدس الشرقية، وعلـى األراضي العربية احملتلة األخرى
القــضاء علــى االغتــصاب وغــريه مــن أشــكال العنــف اجلنــسي جبميــع      ٦٢/١٣٤ 

  من حاالت ذلك يف حاالت الصراع وما يتصل هبا مظاهرها، مبا يف 
  النظام اإلنساين الدويل اجلديد  ٦٣/١٤٧ 
يف األنـشطة الـيت تـضطلع هبـا         “ ذوي اخلوذ البيض  ”اشتراك املتطوعني     ٦٤/٧٥ 

والتعــاون الــتقين  األمــم املتحــدة يف ميــدان اإلغاثــة اإلنــسانية واإلنعــاش 
  ألغراض التنمية

عدة اإلنسانية اليت تقدمها األمـم املتحـدة يف حـاالت      تعزيز تنسيق املسا    ٦٦/١١٩ 
  الطوارئ

   تقدمي املساعدة إىل الالجئني والعائدين واملشردين يف أفريقيا   ٦٦/١٣٥ 
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   توفري احلماية واملساعدة للمشردين داخليا  ٦٦/١٦٥ 
الكـــوارث  التعـــاون الـــدويل يف تقـــدمي املـــساعدة اإلنـــسانية يف ميـــدان    ٦٦/٢٢٧ 

   مرحلة اإلغاثة إىل مرحلة التنميةالطبيعية، من
  

   قرار جملس األمن     
  متديد اإلذن املمنوح للقوة الدولية للمساعدة األمنية يف أفغانستان  )٢٠١١ (٢٠١١ 

  
    ٢الربنامج الفرعي     
     واالستجابة يف حاالت الطوارئة اإلنسانياألعمالتنسيق     
  قرارات اجلمعية العامة    

  الدولية من أجل التأهيل االقتصادي ألنغوالتقدمي املساعدة   ٦١/٢١٩ 
تعزيــز التعــاون الــدويل وتنــسيق اجلهــود يف دراســة اآلثــار النامجــة عــن     ٦٢/٩ 

  وختفيفها وتقليلها كارثة تشرينوبيل 
  احلالة يف أفغانستان  ٦٣/١٨ 
  تقدمي املساعدة اإلنسانية إىل ليربيا وتعمريها  ٦٣/١٣٦ 
   جلديدالنظام اإلنساين الدويل ا  ٦٣/١٤٧ 
التعــاون والتنــسيق الــدوليان مــن أجــل التأهيــل البــشري واإليكولــوجي   ٦٣/٢٧٩ 

  االقتصادية ملنطقة سيميباالتينسك يف كازاخستان وتنميتها 
ــسلفادور      ٦٤/٧٤  ــة إىل ال ــة الطارئ ــسانية واملــساعدة الغوثي تقــدمي املــساعدة اإلن

   وتأهيلها بسبب اآلثار املدمرة إلعصار إيدا 
  مي املساعدة إىل الالجئني والعائدين واملشردين يف أفريقياتقد  ٦٤/١٢٩ 
واملساعدة الغوثية الطارئة إىل هاييت وتأهيلـها       تقدمي املساعدة اإلنسانية      ٦٤/٢٥٠ 

   تصدياً لآلثار املدمرة اليت أحدثها الزلزال
تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية اليت تقدمها األمـم املتحـدة يف حـاالت          ٦٥/١٣٣ 

   رئالطوا
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تقدمي املساعدة اإلنسانية واملساعدة الغوثية الطارئة إىل هاييت وتأهيلـها            ٦٥/١٣٥ 
فيهـا، مبـا يف ذلـك     وإنعاشها وتعمريها تصديا حلالة الطوارئ اإلنـسانية        

  اآلثار املدمرة للزلزال
تقدمي املساعدة الطارئة واملساعدة من أجل التعمري إىل سـانت فنـسنت        ٦٥/١٣٦ 

البلـدان املتـضررة    وسـانت لوسـيا وهـاييت وغريهـا مـن      وجزر غرينادين  
  من إعصار توماس

تقدمي املساعدة اإلنـسانية الطارئـة مـن أجـل تأهيـل وتعمـري بليـز وبنمـا                    ٦٦/٩ 
  وهندوراس والسلفادور وغواتيماال وكوستاريكا ونيكاراغوا 

   تقدمي املساعدة إىل الشعب الفلسطيين  ٦٦/١١٨ 
دة اإلنسانية اليت تقدمها األمـم املتحـدة يف حـاالت      تعزيز تنسيق املساع    ٦٦/١١٩ 

  الطوارئ
تعزيـــز املـــساعدة اإلنـــسانية واإلغاثـــة يف حـــاالت الطـــوارئ وجهـــود     ٦٦/١٢٠ 

   اإلنعاش يف مواجهة اجلفاف الشديد يف القرن األفريقي 
الكـــوارث  التعـــاون الـــدويل يف تقـــدمي املـــساعدة اإلنـــسانية يف ميـــدان    ٦٦/٢٢٧ 

  رحلة اإلغاثة إىل مرحلة التنميةالطبيعية، من م
تقدمي املساعدة إىل الناجني من اإلبادة اجلماعية الـيت وقعـت يف روانـدا                ٦٦/٢٢٨ 

  العنف اجلنسي ، ال سيما اليتامى واألرامل وضحايا ١٩٩٤يف عام 
  

   قرارات جملس األمن     
  نستانمتديد والية بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغا  )٢٠١١ (١٩٧٤ 
متديد والية بعثة منظمة األمم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف مجهوريـة                )٢٠١١ (١٩٩١ 

  الكونغو الدميقراطية
  إنشاء بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان  )٢٠١١ (١٩٩٦ 
   جتديد والية عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار   )٢٠١١ (٢٠٠٠ 
  ملتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراقمتديد والية بعثة األمم ا  )٢٠١١ (٢٠٠١ 
ــم املتحــدة يف         )٢٠١١ (٢٠٠٣  ــي واألم ــة لالحتــاد األفريق ــة املختلط ــة العملي ــد والي متدي

  دارفور
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جتديــد اإلذن للــدول األعــضاء يف االحتــاد األفريقــي بــأن تواصــل نــشر     )٢٠١١ (٢٠١٠ 
ــة      ــدمي جمموع ــصومال وتق ــي يف ال ــاد األفريق ــة االحت ــدعم   بعث عناصــر ال

  سيت للبعثةاللوج
  متديد اإلذن املمنوح للقوة الدولية للمساعدة األمنية يف أفغانستان  )٢٠١١ (٢٠١١ 
  متديد والية بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت  )٢٠١١ (٢٠١٢ 

  
    ٣الربنامج الفرعي     
    احلد من الكوارث الطبيعية    
  قرارات اجلمعية العامة    

  ترتيبات اخلالفة: حد من الكوارث الطبيعيةالعقد الدويل لل  ٥٤/٢١٩ 
ــة يف        ٦٣/١٣٧  ــتعمري والوقاي ــوارئ واإلصــالح وال ــة يف حــاالت الط ــز اإلغاث تعزي

  باحمليط اهلندي أعقاب الكارثة النامجة عن أمواج تسونامي اليت عصفت 
   التعاون الدويل للتخفيف من أثر ظاهرة النينيو  ٦٣/٢١٥ 
    املنعة إزاءهاالكوارث الطبيعية وقلة  ٦٣/٢١٧ 
  االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث  ٦٤/٢٠٠ 
   االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث  ٦٥/١٥٧ 
تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية اليت تقدمها األمـم املتحـدة يف حـاالت          ٦٦/١١٩ 

   الطوارئ
   االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث  ٦٦/١٩٩ 
الكـــوارث  يل يف تقـــدمي املـــساعدة اإلنـــسانية يف ميـــدان  التعـــاون الـــدو  ٦٦/٢٢٧ 

  الطبيعية، من مرحلة اإلغاثة إىل مرحلة التنمية
  

    ٤الربنامج الفرعي     
    خدمات الدعم يف حاالت الطوارئ    
   قرارات اجلمعية العامة     

   االستجابة الطارئة حلاالت الكوارث  ٥٦/٩٩ 
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ــة يف  تعزيــز اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ وا   ٦٠/١٣  إلصــالح والــتعمري والوقاي
 -آســيا  أعقــاب الكارثــة النامجــة عــن الزلــزال الــذي عــصف جبنــــوب   

  باكستان
تعزيــز التعــاون الــدويل وتنــسيق اجلهــود يف دراســة اآلثــار النامجــة عــن     ٦٢/٩ 

  وختفيفها وتقليلها كارثة تشرينوبيل 
ــتعمري وا      ٦٣/١٣٧  ــوارئ واإلصــالح وال ــة يف حــاالت الط ــز اإلغاث ــة يف تعزي لوقاي

  باحمليط اهلندي أعقاب الكارثة النامجة عن أمواج تسونامي اليت عصفت 
تعزيــز فعاليــة وتنــسيق اســتخدام أصــول الــدفاع العــسكري واملــدين          ٦٥/٣٠٧ 

  ملواجهة الكوارث الطبيعية
تعزيز تنسيق املساعدة اإلنـسانية الـيت تقـدمها األمـم املتحـدة يف حـاالت             ٦٦/١١٩ 

   الطوارئ
الكـــوارث  لتعـــاون الـــدويل يف تقـــدمي املـــساعدة اإلنـــسانية يف ميـــدان  ا  ٦٦/٢٢٧ 

  الطبيعية، من مرحلة اإلغاثة إىل مرحلة التنمية
  

    ٥الربنامج الفرعي     
  املعلومات وأنشطة الدعوة فيما يتصل حباالت الطوارئ اإلنسانية    

  
  قرارات اجلمعية العامة    

ــوارئ واإل     ٦٢/٩١  ــة يف حــاالت الط ــز اإلغاث ــة يف   تعزي ــتعمري والوقاي صــالح وال
  باحمليط اهلندي أعقاب الكارثة النامجة عن أمواج تسونامي اليت عصفت 

ــة يف        ٦٣/١٣٧  ــتعمري والوقاي ــوارئ واإلصــالح وال ــة يف حــاالت الط ــز اإلغاث تعزي
  باحمليط اهلندي أعقاب الكارثة النامجة عن أمواج تسونامي اليت عصفت 

نسانية اليت تقدمها األمـم املتحـدة يف حـاالت     تعزيز تنسيق املساعدة اإل     ٦٦/١١٩ 
   الطوارئ

الكـــوارث  التعـــاون الـــدويل يف تقـــدمي املـــساعدة اإلنـــسانية يف ميـــدان    ٦٦/٢٢٧ 
  الطبيعية، من مرحلة اإلغاثة إىل مرحلة التنمية
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	التوجُّه العام
	23-1 يتمثل الغرض العام من البرنامج في كفالة استجابة المجتمع الدولي للكوارث وحالات الطوارئ في الوقت المناسب وبشكل متسق ومنسق، وتيسير الانتقـــال السلس من الإغاثة في حالات الطوارئ إلى التأهيل والتنمية. ويستمد البرنامج سنده التشريعي وولايته من قــــرار الجمعية العامة 46/182، الذي أعادت فيه الجمعية تأكيد المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم المساعدة الإنسانية. وشدَّد هذا القرار على القرارات والمقررات التي سبق للجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن اتخذاها بشأن المساعدة الإنسانية والدور القيادي الذي يضطلع به الأمين العام في التصدي للكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الإنسانية الأخرى. وقد جرى تأكيد هذه الولاية وتوسيع نطاقها من خلال قرارات أخرى اتخذتها الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الأمن. ويتولى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية مسؤولية تنفيذ هذا البرنامج وتحقيق أهدافه، بما يتماشى مع الجهود الجارية لكفالة زيادة القدرة على التنبؤ، والمساءلة والشراكة في الاستجابة للمسائل الإنسانية.
	23-2 وتتمحور استراتيجية تنفيذ البرنامج حول ما يلي: وضع وترويج سياسة عامة مشتركة بشأن قضايا المساعدة الإنسانية لمنظومة الأمم المتحدة وشركائها؛ وتعبئة وتنسيق المساعدة في حالات الطوارئ الإنسانية؛ وتنمية وتعبئة قدرات الأمم المتحدة على الإسراع في تقديم المساعدة الإنسانية الدولية؛ وتعزيز السياسات والممارسات المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ والتنمية المستدامة والبيئة، عبر اتباع نهج سليم من أجل الحد من أخطار الكوارث؛ والدعوة لنصرة قضايا المساعدة الإنسانية؛ وتوفير المعلومات في الوقت المناسب عن حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية. وتضطلع الأمانة المشتركة بين الوكالات للاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث بالمسؤولية الرئيسية عن تنفيذ أنشطة الحد من أخطار الكوارث. ويعمل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالتعاون الوثيق مع مكتب تنسيق عمليات التنمية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب دعم بناء السلام، ومع أعضاء آخرين في منظومة الأمم المتحدة لتيسير الانتقال السلس من الإغاثة إلى التأهيل والتنمية. ويضطلع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أيضاً بأنشطة الدعوة إلى زيادة التأهب لتقديم المساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ وبتوقيت أنسب عن طريق التعاون الإقليمي، كما يساهم في تحقيق ذلك، وفقاً لولايته.
	23-3 ويلتزم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، لإنجاز مهمته، بالعمل على تحقيق قدر أكبر من المساواة بين الجنسين. وقد وضع المكتب سياسة بشأن المساواة بين الجنسين ويطبقها عن طريق خطة عمل للشؤون الجنسانية. وتستخدم أدوات من قبيل مجموعة المعايير الجنسانية، ودليل الشؤون الجنسانية للعاملين في المجال الإنساني الذي أصدرته اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، وقائمة المختصين والخبراء الاستشاريين المستخدمة في إطار مشروع توفير القدرة الاحتياطية للتعامل مع المسائل الجنسانية، فضلا عن تحسين مستوى تحليل المخصصات المالية المتصلة بالمسائل الجنسانية، وهي توفر توجيهات عملية عن الشؤون الجنسانية بوصفها مسألة تشمل عدة قطاعات في جميع مجالات أعمال المساعدة الإنسانية، وترمي فيها إلى كفالة استفادة النساء والفتيات والصبيان والرجال من جهود الحماية الإنسانية والمساعدة الإنسانية.
	البرنامج الفرعي 1
	السياسة العامة والتحليل
	هدف المنظمة: كفالة الاتساق الاستراتيجي والعملي للاستجابة للحالات الإنسانية
	الإنجازات المتوقعة من الأمانة العامة
	مؤشرات الإنجاز
	(أ) تحسين التنسيق مع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وكياناتها وكذلك مع لجنة الصليب الأحمر الدولية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمنظمة الدولية للهجرة، والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة 
	(أ) زيادة عدد الاتفاقات التي تعتمدها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن المعايير المناسبة لتحسين آليات وهياكل التنسيق في المقر وفي الميدان
	(ب) تحسين التخطيط والرصد والمساءلة خلال الكوارث وحالات الطوارئ، بما في ذلك خلال مرحلة الانتقال من الإغاثة إلى التنمية 
	(ب) النسبة المئوية لتوصيات التقييم المشترك بين الوكالات التي تنفذها الوكالات الإنسانية
	(ج) تحسين قدرات منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية على حماية المدنيين
	(ج) عدد المنسقين المقيمين ومنسقي الشؤون الإنسانية المدربين على تطبيق المبادئ التوجيهية المتعلقة بحماية المدنيين
	الاستراتيجية

	23-4 تُسند المسؤولية الفنية عن هذا البرنامج الفرعي إلى فرع وضع السياسات والدراسات في نيويورك وإلى أمانة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات في جنيف ونيويورك.
	23-5 وسيواصل فرع وضع السياسات والدراسات في نيويورك، وأمانة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات في جنيف ونيويورك وضع جدول أعمال للسياسة العامة للمساعدة الإنسانية يحدد الاتجاهات والتحديات المستجدة في مجال المساعدة الإنسانية، وذلك بتكوين مواقف منسقة في مجال السياسة العامة فيما بين الوكالات المعنية بالمساعدة الإنسانية استنادا إلى القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان والمبادئ التوجيهية الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 46/182.
	23-6 وسيعزز فرع وضع السياسات والدراسات في نيويورك، وأمانة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات في جنيف ونيويورك الاتساق الاستراتيجي والعملي من خلال مواصلة وضع إطار عمل متسق للسياسات والتوجيه يستخدمه منسقو المساعدة الإنسانية والمكاتب القطرية التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ونظام المساعدة الإنسانية الأوسع نطاقا، مع مراعاة الاحتياجات التي ينفرد بها السكان المتضررون، والاعتراف بأن إيلاء الاعتبار المناسب لنوع الجنس والعمر والعجز، من جملة أمور أخرى، هو جزء من استجابة إنسانية شاملة وفعالة. كما سيضطلع فرع وضع السياسات والدراسات في نيويورك، وأمانة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات في جنيف ونيويورك بدور قيادي في إعداد السياسات المشتركة بين الوكالات، ووضع أدوات توجيهية وتحليلية. وبالتعاون مع الشركاء، سيساعد وضع إطار مشترك لتقييم الاحتياجات ورصدها وتقديرها على اتخاذ القرارات بشأن استخدام الموارد استنادا إلى نهج أفضل مدعوم بالأدلة. وسيعمل فرع وضع السياسات والدراسات في نيويورك، وأمانة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات في جنيف ونيويورك، على كفالة إحراز تقدم في تعميم مراعاة المنظور الجنساني في مجال المساعدة الإنسانية. وسيعمل أيضا فرع وضع السياسات والدراسات في نيويورك، وأمانة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات في جنيف ونيويورك، على كفالة أن تُنسَّق الأعمال الإنسانية في حالة تواجد كيانات متكاملة للأمم المتحدة تنسيقا مناسبا وأن تصون هذه الأعمال المبادئ الإنسانية، على نحو يتسق مع المذكرة التوجيهية بشأن البعثات المتكاملة التي أصدرها الأمين العام في عام 2006. وسيضع فرع وضع السياسات والدراسات في نيويورك، وأمانة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات في جنيف ونيويورك، مذكرات وأدوات تشخيص للجهات الفاعلة سياسيا، مثل الدول الأعضاء وحفظة السلام، لاستخدامها أثناء إدارة الأزمات بغرض المساعدة على كفالة مراعاة الشواغل الإنسانية الرئيسية. وإضافة إلى ذلك، سيساهمان في وضع برامج تدريبية وإجراءات تشغيلية موحدة تكفل توعية الموظفين وغيرهم من الجهات الفاعلة في حالات الطوارئ بالسياسات والمنهجيات والعمليات الإنسانية الرئيسية وضمان قدرتهم على تطبيقها بصورة مرنة ومناسبة في بيئات متباينة. وسيساعد فرع وضع السياسات والدراسات في نيويورك، وأمانة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات في جنيف ونيويورك، على تحديد أفضل الممارسات والمفاهيم المبتكرة التي ينبغي نشرها على نطاق واسع من أجل استخدامها في إرشاد وتوجيه السياسات والقرارات التنفيذية وإدارة الأزمات.
	23-7 وعلاوة على ذلك، سيقوم فرع وضع السياسات والدراسات في نيويورك، وأمانة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات في جنيف ونيويورك، بدعم وتعزيز جهود حكومات البلدان المتضررة، بناء على طلبها، وجهود الوكالات الأخرى، بموافقة الحكومة المعنية، وذلك بغرض مساعدة المشردين داخليا وحمايتهم. وسيقدَّم الدعم لبناء قدرات تخطيط فعالة لإدارة الانتقال من الإغاثة إلى التعمير والتنمية. وإضافة إلى ذلك، ستُبذل الجهود لضمان تطبيق الدروس المستفادة من التجارب السابقة لتعزيز أنشطة المساعدة الإنسانية في المستقبل. وستقدم أمانة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات الدعم للجنة في جهودها الرامية إلى ضمان تنسيق جيد للاستجابة الدولية للأزمات الإنسانية. وستقدم إحاطات منتظمة للدول الأعضاء عن هذه الأنشطة.
	البرنامج الفرعي 2
	تنسيق الأعمال الإنسانية والاستجابة في حالات الطوارئ
	هدف المنظمة: كفالة تحقيق استجابة إنسانية متسقة ومدعومة على نحو منصف وحسنة التوقيت لتخفيف المعاناة الإنسانية في حالات الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ المعقدة
	الإنجازات المتوقعة من الأمانة العامة
	مؤشرات الإنجاز
	(أ) تحسين استجابة جميع وكالات الأمم المتحدة التنفيذية لحالات الطوارئ الإنسانية
	(أ) النسبة المئوية لحالات الطوارئ الجديدة أو المتفاقمة التي يتم فيها نشر موظفي تنسيق في غضون سبعة أيام
	(ب) زيادة توافر ومرونة الموارد الخارجة عن الميزانية من أجل الأعمال الإنسانية عن طريق عملية توجيه نداء المساعدة
	(ب) ’1‘ زيادة النسبة المئوية للقطاعات/المجموعات الفئوية ذات الأولوية والطوارئ الممولة بما لا يقل عن50 في المائة
	’2‘ زيادة عدد الدول الأعضاء التي تمول النداءات في مناطقها
	(ج) استخدام الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ بصورة منسقة وحسنة التوقيت في البلدان التي تواجه حالات طوارئ جديدة وطويلة الأمد
	(ج) ’1‘ مقدار المبالغ المرسلة كل سنتين إلى الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ والمتاحة للإنفاق في الأزمات الإنسانية
	’2‘ النسبة المئوية لمقترحات المشاريع المقدمة في إطار نافذة الاستجابة السريعة التي يوافق عليها منسق الإغاثة في حالات الطوارئ في غضون ثلاثة أيام عمل كحد أقصى من تاريخ تقديمها بصيغتها النهائية 
	الاستراتيجية

	23-8 تسند المسؤولية الفنية عن هذا البرنامج الفرعي إلى شعبة التنسيق والاستجابة وأمانة الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ في نيويورك وفرع العلاقات الخارجية وحشد الدعم في جنيف.
	23-9 وستتولى شعبة التنسيق والاستجابة، وأمانة الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ في نيويورك، وفرع العلاقات الخارجية وحشد الدعم في جنيف، إسداء المشورة لمنسق الإغاثة في حالات الطوارئ بشأن جميع جوانب اتخاذ القرارات التنفيذية استجابةً لحالات الطوارئ الإنسانية، عن طريق صلاتها بالمنسقين المقيمين ومنسقي الشؤون الإنسانية، وعن طريق مكاتبها الميدانية في جميع أنحاء العالم؛ وحشد وتنسيق وتيسير المساعدة الإنسانية الدولية؛ والعمل، بالتعاون مع قسم التأهب للطوارئ واللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، على تعزيز التأهب من خلال الدعم المقدم للأفرقة القطرية من أجل التخطيط للطوارئ؛ وأداء دور قيادي أو المشاركة في بعثات التقييم المشتركة بين الوكالات والإدارات؛ وتقديم المعلومات والمشورة لمنظومة الأمم المتحدة في الوقت المناسب فيما يتعلق بأنشطة المساعدة الإنسانية، مع التقيد الصارم بالمبادئ التوجيهية الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 46/182 وقرار الجمعية العامة 58/114.
	23-10 وستشارك شعبة التنسيق والاستجابة، وأمانة الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ في نيويورك، وفرع العلاقات الخارجية وحشد الدعم في جنيف، مشاركة نشطة في كفالة زيادة الموارد المالية للأنشطة الإنسانية على أساس يمكن التنبؤ به لضمان الاستجابة الفورية للأزمات الجديدة أو المتفاقمة بسرعة، وخاصة عن طريق الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ. وستكفل شعبة التنسيق والاستجابة، وأمانة الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ في نيويورك، وفرع العلاقات الخارجية وحشد الدعم في جنيف، التطبيق الملائم للمبادئ التوجيهية للصندوق واستجابة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ لها في الوقت المناسب. وفي الوقت الذي تعمل فيه أمانة الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ على كفالة رصد مخصصات الصندوق بسرعة أكبر واستنادا إلى تقييم سليم للاحتياجات، فإنها ستواصل تحسين مقاييس الأداء اللازمة لتتبع القيمة المضافة التي يحققها الصندوق للمستفيدين ونظام المساعدة الإنسانية الذي يخدمهم. كما ستقدم شعبة التنسيق والاستجابة، وأمانة الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ في نيويورك، وفرع العلاقات الخارجية وحشد الدعم في جنيف، الدعم لتعزيز التعاون بين البلدان المقدمة للمساعدة والبلدان المتلقية لها.
	23-11 وستسعى شعبة التنسيق والاستجابة، وأمانة الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ في نيويورك، وفرع العلاقات الخارجية وحشد الدعم في جنيف، إلى توطيد الشراكات المستدامة دعما لحشد الموارد من أجل العمليات الإنسانية وإلى الترويج لعلاقات وطيدة وموسعة مع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية فيما يتعلق بمسائل السياسات والمسائل التنفيذية. وبالإضافة إلى ذلك، ستواصل شعبة التنسيق والاستجابة، وأمانة الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ في نيويورك، وفرع العلاقات الخارجية وحشد الدعم في جنيف، تقديم الدعم للتعاون بين القطاعين العام والخاص، الذي بدأ من خلال المبادئ التوجيهية التي اعتمدها في عام 2007 المنتدى الاقتصادي العالمي ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بشأن التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال العمل الإنساني. ويتطلب تحسين المرونة وحسن التوقيت زيادة التلاحم مع المانحين وبذل المزيد من الجهود كي يفوا بتعهداتهم بسرعة. وستعمل شعبة التنسيق والاستجابة، وأمانة الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ في نيويورك، وفرع العلاقات الخارجية وحشد الدعم في جنيف، من أجل تحسين تمويل المساعدة الإنسانية من خلال وضع معايير وكذلك آليات منهجية تتسم بالكفاءة لتنفيذ ورصد الدعم التمويلي في حالات الطوارئ. ويجري دعم التخطيط الاستراتيجي بواسطة خطط العمل الإنساني المشتركة في صورة نداءات عاجلة وعن طريق عملية النداءات الموحدة. ولكفالة الأهمية والفعالية، ستواصل شعبة التنسيق والاستجابة، وأمانة الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ في نيويورك، وفرع العلاقات الخارجية وحشد الدعم في جنيف، تطبيق الدروس المستفادة لتحسين عملية النداءات الموحدة والنداءات العاجلة لدعم وضع آلية معززة ومنظمة ومدارة جيدا لتنسيق الاستجابة الإنسانية. وستتولى شعبة التنسيق والاستجابة، وأمانة الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ في نيويورك، وفرع العلاقات الخارجية وحشد الدعم في جنيف، كفالة التلبية الفعلية للاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال من خلال جمع بيانات منفصلة خاصة بهم لدى إعداد النداءات.
	23-12 وأخيرا، ستواصل شعبة التنسيق والاستجابة، وأمانة الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ في نيويورك، وفرع العلاقات الخارجية وحشد الدعم في جنيف، العمل في سبيل تحسين هياكل تنسيق الشؤون الإنسانية على الأصعدة القطري والإقليمي والدولي، دعما للجهود الوطنية. وستكفل شعبة التنسيق والاستجابة، وأمانة الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ في نيويورك، وفرع العلاقات الخارجية وحشد الدعم في جنيف، أن تشمل جميع جهود بناء قدرات المنسقين المقيمين ومنسقي الشؤون الإنسانية توجيهات بشأن دورهم في تطوير نهج المجموعات الفئوية، بالتنسيق مع السلطات الوطنية للدولة المتضررة، حسب الاقتضاء. وفي هذا الصدد، ستكفل شعبة التنسيق والاستجابة، وأمانة الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ في نيويورك، وفرع العلاقات الخارجية وحشد الدعم في جنيف، أن تتوفر لدى جميع موظفيها في الميدان وموظفي الدعم في المقر المعارف الضرورية لدعم المجموعات الفئوية على الصعيد الميداني حسب الاقتضاء. وستكفل أيضا شعبة التنسيق والاستجابة، وأمانة الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ في نيويورك وفرع العلاقات الخارجية وحشد الدعم في جنيف تلقي المنسقين المقيمين ومنسقي الشؤون الإنسانية توجيهات بشأن المقررات التي تتخذ في المناقشات الحكومية الدولية التي تعقد في الأمم المتحدة.
	البرنامج الفرعي 3 
	الحد من الكوارث الطبيعية
	هدف المنظمة: الحد من المخاطر والتعرض للأخطار الطبيعية ومن تأثير الكوارث
	الإنجازات المتوقعة من الأمانة العامة
	مؤشرات الإنجاز
	(أ) زيادة القدرة والالتزام بتنفيذ إطار عمل هيوغو 2005-2015: بناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث والحد من أخطار الكوارث
	(أ) ’1‘ زيادة عدد البلدان التي تعتمد أطرا أو سياسات أو برامج وطنية إنمائية لتنفيذ استراتيجيات الحد من أخطار الكوارث
	’2‘ زيادة عدد البلدان التي تقدم تقارير بشأن التقدم المحرز في تنفيذ إطار عمل هيوغو 
	(ب) زيادة القدرات الوطنية على التخطيط لاستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث على جميع الصُعُد
	(ب) ’1‘ زيادة عدد تقارير تقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث التي تصدرها الحكومات الوطنية
	’2‘ زيادة عدد البلدان التي تدمج أنشطة الحد من أخطار الكوارث في عمليات استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث
	(ج) زيادة مستوى الاستثمارات في برامج ومشاريع الحد من أخطار الكوارث واستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث
	(ج) زيادة عدد برامج ومشاريع الحد من أخطار الكوارث التي تمولها الحكومات والمجتمع الدولي
	الاستراتيجية

	23-13 تُسند المسؤولية الفنية عن هذا البرنامج الفرعي إلى الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث وأمانتها.
	23-14 وقد كُلفت الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث بالعمل بصفة مركز التنسيق في منظومة الأمم المتحدة لتنسيق أنشطة الحد من الكوارث وكفالة تحقيق التآزر بين أنشطة الحد من الكوارث التي تنفذها منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والأنشطة المنفذة في الميادين الاقتصادية - الاجتماعية والإنسانية.
	23-15 وقد اعتمد المؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث إطار عمل هيوغو2005-2015: بناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث (انظر A/CONF.206/6 و Corr.1)، الذي أقرته الجمعية العامة في قرارها 60/195، والذي يحدد الأهداف الاستراتيجية وأولويات العمل للحد من أخطار الكوارث. ويركز البرنامج الفرعي على تحقيق النتائج المتوقعة من إطار عمل هيوغو، عن طريق تعزيز الالتزام السياسي والفني والمالي لجميع الجهات المعنية بتحقيق أهدافه.
	23-16 وفي إطار تنفيذ التوجيهات المتعلقة بالسياسة العامة والأنشطة التي صدر بها تكليف من الجمعية العامة، وبتعاون وثيق مع البلدان والشركاء على الصعد العالمي والإقليمي والوطني وبدعم منها، ستركّز الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث على تعزيز التكيف مع تغير المناخ، والسياسات والممارسات المتعلقة بالتنمية المستدامة والبيئة، بما في ذلك نماذج التنمية المستدامة في المستقبل، عن طريق وضع نهج سليم بشأن الحد من أخطار الكوارث، وتحقيق قدر أكبر من التفاهم فيما بين العلماء وواضعي السياسات والممارسين والجمهور.
	23-17 وبناء على طلب الجمعية العامة، ستعمل الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، بمشاركة جميع الدول الأعضاء والمنظمات الشريكة والجهات المعنية الأخرى، على تيسير إعداد إطار عمل للحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام 2015 من أجل اعتماده في عام 2015 في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالحد من أخطار الكوارث ولإقراره بعد ذلك في الجمعية العامة.
	23-18 ومن خلال إنتاج تقرير التقييم العالمي بشأن الحد من أخطار الكوارث لعام 2015، والتقرير النهائي بشأن تنفيذ إطار عمل هيوغو 2005-2015، ومواصلة تطوير أداة رصد إطار عمل هيوغو، وتعزيز منبر المعلومات على الموقع الشبكي المعني باتقاء الكوارث، ستتولى الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث تيسير إنتاج ونشر أدلة موثوقة لدعم وتعزيز عملية صنع القرار للسياسات والبرامج، بما في ذلك تخصيص الموارد، على الصعد المحلي والوطني والإقليمي بهدف زيادة قدرة المجتمعات على التكيف، والحد من خطر الكوارث، ومعالجة آثار تقلبات المناخ.
	23-19 وستتيح الحملات التي تقودها الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث من أجل جعل المدارس آمنة، والمستشفيات آمنة، والمدن قادرة على التكيف، وغيرها من مبادرات الدعوة في هذا المجال بالتعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بمن فيهم رؤساء البلديات وممثلو القطاع الخاص والبرلمانيون، مساعدة الجمهور وواضعي السياسات والممارسين على فهم الفائدة التي يمكن جنيها من السياسات والبرامج الصائبة للحد من أخطار الكوارث، وعلى تطبيق تلك السياسات والبرامج.
	23-20 وستقدم الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث مشورة ومساهمات استراتيجية بشأن السياسات والبرامج الإقليمية التي تضعها المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية، والمنابر الإقليمية للحد من أخطار الكوارث، والمحافل الإقليمية الأخرى.
	23-21 وستقدم الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث الدعم لإنشاء ومواصلة تطوير منابر وطنية للحد من أخطار الكوارث، وسجلات وطنية للخسائر الناجمة عن الكوارث، وشبكات لرسم خرائط المناطق المعرضة للكوارث ومتابعة آثارها المالية، ولاستخدام هذه المنابر لتقديم دعم فعال لخيارات تخطيط التنمية والاستثمار في المستقبل.
	23-22 وستواصل الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، استنادا إلى دورها كمركز تنسيق للحد من أخطار الكوارث في منظومة الأمم المتحدة، التعاون مع الكيانات في المنظومة من خلال جميع آليات ومهام التنسيق ذات الصلة، بما في ذلك مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق وشبكة المنسقين المقيمين للأمم المتحدة، لضمان الاتساق داخل منظومة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالاستراتيجيات والبرامج لدعم المؤسسات المحلية والوطنية والإقليمية في المسائل المتعلقة بالحد من أخطار الكوارث. وبالإضافة إلى ذلك، ستواصل الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث تقديم الدعم الفني للأمين العام والهيئات التي تدير الأمم المتحدة.
	23-23 وسيواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من خلال شبكة مكاتبه القطرية، دعم وضع وتنفيذ برامج ومشاريع الحد من أخطار الكوارث على الصعيدين الإقليمي والوطني. وسيكرس أحد محاور العمل الرئيسية لإنتاج أدوات لتعميم الحد من أخطار الكوارث في خطط التنمية والانتعاش بغية تمكين شركاء آخرين من الحد من خطر الكوارث. وتدعم هذه الأدوات جهودٌ لتعزيز القدرات، بدأت في عام 2006 لتعيين مستشارين وطنيين في البلدان المعرضة للكوارث. وسيشمل دعم بناء القدرات تحليل الأخطار ورصدها؛ وصياغة السياسات والبرامج وتنفيذها وتقييمها؛ وأنشطة الدعوة وحشد الموارد؛ والتدريب والتعلم.
	البرنامج الفرعي 4 
	خدمات الدعم في حالات الطوارئ
	هدف المنظمة: التعجيل بتقديم المساعدة الإنسانية الدولية إلى ضحايا حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، بـما في ذلك الكوارث البيئية والحوادث التكنولوجية
	الإنجازات المتوقعة من الأمانة العامة
	مؤشرات الإنجاز
	(أ) الحشد السريع للآليات الدولية لمواجهة حالات الطوارئ من أجل تيسير تقديم المساعدات الإنسانية الدولية لضحايا الكوارث وحالات الطوارئ
	(أ) تقديم المساعدة الدولية إلى البلد المتضرر في غضون 48 ساعة من توجيهه طلبا للحصول على المساعدة الدولية
	(ب) تعزيز قدرة وتأهب الشبكات والشراكات الوطنية والدولية لإدارة حالات الطوارئ/الكوارث من أجل الاستجابة للكوارث ولحالات الطوارئ
	(ب) زيادة عدد الشراكات والشبكات التشغيلية الوطنية والدولية التي يمكنها الاستجابة بفعالية للكوارث وحالات الطوارئ
	الاستراتيجية
	23-24 تُسند المسؤولية الفنية عن هذا البرنامج الفرعي إلى فرع خدمات الطوارئ في جنيف.
	23-25 وسيقدم الدعم إلى البلدان المتضررة من النزاعات والكوارث عن طريق تعزيز آليات الاستجابة لحالات الطوارئ؛ وتشجيع عضوية البلدان النامية والمعرضة للكوارث في شبكات التصدي لحالات الطوارئ؛ وتنمية وتعزيز القدرات في مجال تنسيق الاستجابة الإنسانية؛ وتحسين آليات وأدوات وإجراءات حشد وتنسيق المساعدة الدولية في حالات الكوارث الطبيعية والطوارئ المعقدة. وبالإضافة إلى ذلك، سيقدم الدعم عن طريق زيادة مشاركة البلدان المستفيدة والمانحة المحتملة، باستخدام نهج إقليمي، فضلا عن مؤسسات الأمم المتحدة، في أنشطة ذات صلة، بما في ذلك برامج التدريب والتمرين وبناء القدرات من أجل التأهب للاستجابة.
	23-26 وسيجري التركيز على كفالة حسن توقيت نشر المعلومات على الشركاء المعنيين بشأن الحالة في البلدان المتضررة من جراء حالات الطوارئ والكوارث، بما في ذلك تحديد الاحتياجات من الموارد؛ وتفعيل أدوات مواجهة حالات الطوارئ والكوارث والتأهب للحد من آثارها؛ وتوسيع أفرقة الأمم المتحدة المعنية بتقييم وتنسيق جهود الاستجابة في حالات الكوارث في مختلف المناطق؛ وتوحيد الإجراءات التشغيلية لأفرقه البحث والإنقاذ الدولية في المناطق الحضرية؛ ومواصلة تطوير شبكة شاملة للشركاء تضم الحكومات، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة والشركات الفاعلة؛ ومواصلة تعزيز وتنويع آليات الاستجابة السريعة ومواجهة الاحتياجات المفاجئة وتحسين التنسيق بين مختلف الآليات؛ وتعزيز التنسيق المدني - العسكري والتنسيق بين القطاعات العسكرية، بناء على طلب الدول الأعضاء، على الصعيدين الوطني والإقليمي من أجل الحصول على دعم أكثر كفاءة واتساقا لعمليات الإغاثة الإنسانية، من خلال تنفيذ برنامج الأمم المتحدة التدريبي للتنسيق المدني - العسكري. وسيجري التركيز أيضا على زيادة مدى القدرة على تحديد الآثار البيئية الخطيرة للكوارث ومعالجتها في مرحلة الاستجابة، فضلا عن تعزيز التنسيق في ميدان اللوجستيات الإنسانية والتأهب عن طريق توسيع نطاق التعاون مع الشركاء ذوي الصلة.
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	المعلومات وأنشطة الدعوة فيما يتصل بحالات الطوارئ الإنسانية
	هدف المنظمة: كفالة الدعوة الفعالة لنصرة مبادئ المساعدة الإنسانية وتبادل المعارف، وخدمة السكان المتضررين من جراء الكوارث وحالات الطوارئ
	الإنجازات المتوقعة من الأمانة العامة
	مؤشرات الإنجاز
	(أ) زيادة التوعية بالمبادئ والشواغل الإنسانية، ومراعاتها
	(أ) ’1‘ زيادة عدد المقابلات التي تطلبها وسائط الإعلام مع مسؤولي مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بشأن المبادئ والأعمال الإنسانية
	’2‘ زيادة عدد الاستفسارات التي يتلقاها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من وسائط الإعلام فيما يتعلق بالمبادئ والأعمال الإنسانية
	(ب) تعزيز الشراكات مع الأعضاء في الأوساط المعنية بالمساعدة الإنسانية من أجل تبادل المعلومات والتنسيق وتوحيد المعايير
	(ب) زيادة عدد ما تقره اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات من اتفاقات جديدة متعلقة بتوحيد معايير تبادل المعلومات
	الاستراتيجية 

	23-27 تُسند المسؤولية الفنية عن هذا البرنامج الفرعي إلى فرع خدمات الاتصالات والمعلومات.
	23-28 وسيواصل فرع خدمات الاتصالات والمعلومات تقديم الدعم إلى منسق الإغاثة في حالات الطوارئ وإلى الأوساط المعنية بالمساعدة الإنسانية، وذلك في أنشطة الدعوة الرامية إلى تشجيع الدول الأعضاء وأطراف النزاع على وضع المبادئ الإنسانية، على النحو المبين في قراري الجمعية العامة 46/182 و 58/114، موضع التطبيق، وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة وكفالة سلامة العاملين في مجال المعونة وأمنهم من خلال أنشطة الدعوة التي ترتكز على القانون الإنساني الدولي. وسيتواصل بذل جهود مستدامة فيما يخص أنشطة الدعوة الرامية إلى المحافظة على التمييز بين المدنيين والمقاتلين.
	23-29 وسيسعى فرع خدمات الاتصالات والمعلومات أيضا إلى وضع استراتيجيات إضافية لتسليط الضوء على حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية المنسية، لا سيما عن طريق استخدام رسائل رئيسية متفق عليها تستهدف وسائط الإعلام الوطنية والدولية، باستخدام منبرها على شبكة الإنترنت (انظر موقع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية unocha.org)، وعن طريق الدعوة سواء بصورة مشتركة أو مستقلة مع المنظمات غير الحكومية وجماعات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية من أجل تسليط الضوء على الأزمات الإنسانية. وسيقدم الفرع أيضا خدمات - بما فيها النشرات الصحفية والتنبيهات الإعلامية والمقابلات والإحاطات المقدمة للجمهور ومقالات الرأي وخطة استراتيجية للاتصالات وأنشطة الدعوة في حالات الأزمات - تستهدف تعزيز الاستراتيجيات والرسائل الخاصة بكل بلد، على نحو يؤدي إلى تقوية أنشطة الدعوة في مجال المساعدة الإنسانية بصفة عامة.
	23-30 ويتمثل جانب حيوي آخر من هذا البرنامج الفرعي في توفير معلومات حسنة التوقيت وموثوقة بشأن حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية في بدء حدوثها من أجل إعلام جهات صنع القرار ودعم الأعمال الإنسانية على أرض الواقع. وسيواصل الفرع تعزيز نظم جمع المعلومات المتصلة بالمساعدة الإنسانية وتحليلها ونشرها وتبادلها عن طريق توسيع نطاق الشبكات وشمولها ومداها. ويشمل ذلك تحديث وتحسين موقعيه الرئيسيين على شبكة الإنترنت، وهما موقع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية unocha.org وموقع شبكة الإنمائية reliefweb.int، فضلا عن الشبكة الإقليمية المتكاملة للمعلومات، وهي خدمة ميدانية مستقلة تابعة لها لأنباء المساعدة الإنسانية. وسيتواصل تعزيز الشراكات مع أعضاء آخرين في مجتمع المساعدة الإنسانية من أجل تبادل المعلومات وتنسيقها وتوحيدها. كما سيواصل فرع خدمات الاتصالات والمعلومات استحداث أدوات مشتركة من أجل إنشاء قاعدة للمعارف لصالح أوساط المساعدة الإنسانية.
	الولايات التشريعية 
	قرارات الجمعية العامة 

	46/182 تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ
	47/120 ألف وباء  خطة للسلام: الدبلوماسية الوقائية والمسائل ذات الصلة
	52/12  تجديد الأمم المتحدة: برنامج للإصلاح
	52/167  سلامة وأمن موظفي المساعدة الإنسانية
	60/1  نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005
	62/208  الاستعراض الشامل الذي يجري كل ثلاث سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية
	66/117  سلامة وأمن العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وحماية موظفي الأمم المتحدة
	66/119  تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ
	قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

	2010/1 تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ
	2011/8 تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ
	قرارات مجلس الأمن 

	1894 (2009) حماية المدنيين في الصراع المسلح
	1974 (2011) تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان
	1991 (2011) تمديد ولاية بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية 
	1996 (2011) إنشاء بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان
	2000 (2011) تجديد ولاية عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار
	2001 (2011) تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق 
	2003 (2011) تمديد ولاية العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور
	2010 (2011) تجديد الإذن للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بأن تواصل نشر بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وتقديم مجموعة عناصر الدعم اللوجستي للبعثة 
	2011 (2011) تمديد الإذن الممنوح للقوة الدولية للمساعدة الأمنية في أفغانستان
	2012 (2011) تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي 
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	56/89 نطاق الحماية القانونية بموجب الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها
	61/117 انطبــاق اتفاقيـــة جنيــف المتعلقـة بحمايـة المدنييـن وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، علـى الأرض الفلسطينيـة المحتلـة، بمـا فيهـا القـدس الشرقية، وعلـى الأراضي العربية المحتلة الأخرى
	62/134 القضاء على الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي بجميع مظاهرها، بما في ذلك في حالات الصراع وما يتصل بها من حالات
	63/147 النظام الإنساني الدولي الجديد
	64/75 اشتراك المتطوعين ”ذوي الخوذ البيض“ في الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة في ميدان الإغاثة الإنسانية والإنعاش والتعاون التقني لأغراض التنمية
	66/119 تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ
	66/135 تقديم المساعدة إلى اللاجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا 
	66/165 توفير الحماية والمساعدة للمشردين داخليا
	66/227 التعاون الدولي في تقديم المساعدة الإنسانية في ميدان الكوارث الطبيعية، من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية
	قرار مجلس الأمن 

	2011 (2011) تمديد الإذن الممنوح للقوة الدولية للمساعدة الأمنية في أفغانستان
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	تنسيق الأعمال الإنسانية والاستجابة في حالات الطوارئ
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	61/219 تقديم المساعدة الدولية من أجل التأهيل الاقتصادي لأنغولا
	62/9 تعزيز التعاون الدولي وتنسيق الجهود في دراسة الآثار الناجمة عن كارثة تشيرنوبيل وتخفيفها وتقليلها
	63/18 الحالة في أفغانستان
	63/136 تقديم المساعدة الإنسانية إلى ليبريا وتعميرها
	63/147 النظام الإنساني الدولي الجديد
	63/279 التعاون والتنسيق الدوليان من أجل التأهيل البشري والإيكولوجي لمنطقة سيميبالاتينسك في كازاخستان وتنميتها الاقتصادية
	64/74 تقديم المساعدة الإنسانية والمساعدة الغوثية الطارئة إلى السلفادور وتأهيلها بسبب الآثار المدمرة لإعصار إيدا 
	64/129 تقديم المساعدة إلى اللاجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا
	64/250 تقديم المساعدة الإنسانية والمساعدة الغوثية الطارئة إلى هايتي وتأهيلها تصدياً للآثار المدمرة التي أحدثها الزلزال
	65/133 تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ
	65/135 تقديم المساعدة الإنسانية والمساعدة الغوثية الطارئة إلى هايتي وتأهيلها وإنعاشها وتعميرها تصديا لحالة الطوارئ الإنسانية فيها، بما في ذلك الآثار المدمرة للزلزال
	65/136 تقديم المساعدة الطارئة والمساعدة من أجل التعمير إلى سانت فنسنت وجزر غرينادين وسانت لوسيا وهايتي وغيرها من البلدان المتضررة من إعصار توماس
	66/9 تقديم المساعدة الإنسانية الطارئة من أجل تأهيل وتعمير بليز وبنما والسلفادور وغواتيمالا وكوستاريكا ونيكاراغوا وهندوراس
	66/118 تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني
	66/119 تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ
	66/120 تعزيز المساعدة الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ وجهود الإنعاش في مواجهة الجفاف الشديد في القرن الأفريقي 
	66/227 التعاون الدولي في تقديم المساعدة الإنسانية في ميدان الكوارث الطبيعية، من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية
	66/228 تقديم المساعدة إلى الناجين من الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا في عام 1994، لا سيما اليتامى والأرامل وضحايا العنف الجنسي
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	1991 (2011) تمديد ولاية بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية
	1996 (2011) إنشاء بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان
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	2010 (2011) تجديد الإذن للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بأن تواصل نشر بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وتقديم مجموعة عناصر الدعم اللوجستي للبعثة
	2011 (2011) تمديد الإذن الممنوح للقوة الدولية للمساعدة الأمنية في أفغانستان
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	54/219 العقد الدولي للحد من الكوارث الطبيعية: ترتيبات الخلافة
	63/137 تعزيز الإغاثة في حالات الطوارئ والإصلاح والتعمير والوقاية في أعقاب الكارثة الناجمة عن أمواج تسونامي التي عصفت بالمحيط الهندي
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	60/13 تعزيز الإغاثة في حالات الطوارئ والإصلاح والتعمير والوقاية في أعقاب الكارثة الناجمة عن الزلزال الذي عصف بجنــوب آسيا - باكستان
	62/9 تعزيز التعاون الدولي وتنسيق الجهود في دراسة الآثار الناجمة عن كارثة تشيرنوبيل وتخفيفها وتقليلها
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