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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])Add.1و A/63/L.49( اإلحالة إىل جلنة رئيسيةدون[
 

املــساعدة اإلنــسانية الــيت تقــدمها األمــم املتحــدة يف تعزيــز تنــسيق - ٦٣/١٣٩
 الطوارئ حاالت

 ،إن اجلمعية العامة 
ئ واملبـاد١٩٩١ديـسمرب/ كـانون األول١٩ املـؤرخ٤٦/١٨٢ قرارهاعيد تأكيدإذ ت 

قرارات اجلمعية العامة والس االقتصادي واالجتمـاعي األخـرى التوجيهية الواردة يف مرفقه و
 ، باملوضوع واستنتاجات الس املتفق عليهاذات الصلة

 عن تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية اليت تقـدمها األمني العامي بتقريرحتيط علما وإذ 
ــوارئ ــاالت الطـ ــدة يف حـ ــم املتحـ ــزي ملو )١(األمـ ــصندوق املركـ ــن الـ ــعـ ــوارئواجهـ  ،)٢(ة الطـ

 الـذي قـدم مـوجز لـه يف التقريـرة الطـوارئواجهـلصندوق املركـزي ملوباالستعراض املستقل ل
 ،)٣(األخري

 يف واالسـتقاللمبـادئ احليـاد واإلنـسانية والنــزاهة احترام أمهيةوإذ تؤكد من جديد 
 تقدمي املساعدة اإلنسانية،

لتحـديات اإلنـسانيةوا الراهنـةإزاء آثار أزمـة الغـذاء العامليـة قلقال بالغيساورهاوإذ 
املعنيـةالرفيعـة املـستوىفرقة العملاألمني العامبإنشاءامللحة املرتبطة ذه األزمة، وإذ ترحب

 ،)٤(، وإذ تشدد على أمهية تنفيذ إطار العمل الشاملبأزمة األمن الغذائي العاملية

_______________

)١( A/63/81-E/2008/71 . 
)٢( A/63/348 . 
 .٦٣ إىل٢٠املرجع نفسه، الفقرات من )٣(
 .www.un.org/issues/food/taskforce/cfa.shtml:متاح على )٤(
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 ميكـن التنبـؤ ـا ويـسهل االسـتعانة ـا يفمـوارد كافيـةئةتعب على ضرورةتشددوإذ 
بناء على االحتياجات املقـدرة وبالتناسـب معهـا مـناإلنسانيةالوقت املناسب لتقدمي املساعدة

ــة تغطيــة االحتياجــات يف مجيــع القطاعــات ويف مجيــع حــاالت الطــوارئ اإلنــسانية أجــل كفال
 ات الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ، وإذ تقر يف هذا الصدد بإجنازبصورة أوىف،

 الـدول األعـضاء وقـدرةها إزاء تزايد التحديات اليت تواجهوإذ تعرب عن بالغ قلقها 
األمم املتحدة على االستجابة اإلنسانية من جراء عواقب الكـوارث الطبيعيـة، مبـا يف ذلـك أثـر

بنـاء قـدرة:٢٠١٥-٢٠٠٥فتـرة للعمل هيوغـو إطارتنفيذتغري املناخ، وإذ تعيد تأكيد أمهية
وسائل منـها تـوفري املـوارد الكافيـة لـضمان احلـدب،)٥(األمم واتمعات على مواجهة الكوارث

 من أخطار الكوارث، مبا يف ذلك التأهب للكوارث،
 على أن تعزيز التعاون الدويل بـشأن تقـدمي املـساعدة اإلنـسانية يف حـاالتوإذ تشدد 

ديـسمرب/ كـانون األول١١ املـؤرخ٦٣/١٤١ تعيـد تأكيـد قرارهـاالطوارئ أمر أساسـي، وإذ
 التعاون الدويل بشأن تقدمي املساعدة اإلنسانية يف ميدان الكوارث الطبيعية،املتعلق ب ٢٠٠٨

الشامل للعنف اجلنـسي اين العنف اجلنسه أن العنف، مبا في القلق بالغ معوإذ تالحظ 
الــسكان املــدنيني يف كــثري مــن حــاالتىلعمــدا إ يوجــهيــزال  الوالعنــف ضــد األطفــال،

 الطوارئ،
املـساعدة ملني يف جمـال تقـدمياالعتزايد عدد اهلجمات العنيفة املتعمدة علىوإذ تدين 

ــسانيةاإلنــسانية واملرافــق املــستخدمة هلــذا الغــرض  وآثارهــا الــسلبية علــى تقــدمي املــساعدة اإلن
 للسكان احملتاجني،

األمـمفـيهم موظفـو مبـن املساعدة اإلنـسانية، تقدمي جمالجبميع العاملني يفوإذ تشيد 
 األفـراد، الـذين يعملـون للنـهوض بالقـضية اإلنـسانية، وكـذلكن ـاواملتحدة واألفـراد املرتبطـ

 الذين قضوا حنبهم أثناء أداء مهامهم،
 أن بناء القدرات الوطنية واحمللية يف جمـايل التأهـب والتـصدي أمـر لـه أمهيـةوإذ تدرك 
 لغة فيما يتعلق بزيادة فعالية جهود التصدي وإمكانية التنبؤ ا،با
 اجلهـــود الـــيت تبــذهلا األمـــم املتحــدة لتحـــسني االســـتجابةمـــع التقــدير وإذ تالحــظ 

االسـتجابة اإلنـسانية وحتـسني تنـسيق املـساعدة اإلنـسانية اإلنسانية، بطرق منها تعزيز قـدرات
  املعنية،األطراف مجيعمساءلةكن التنبؤ به وتعزيزوتعزيز سبل توفري التمويل الكايف املم

_______________

)٥( A/CONF.206/6٢، الفصل األول، القرار. 
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األمــم املتحــدة، يف إطــار ســعيها إىل حتــسنيمؤســسات بــضرورة أن تواصــلوإذ تقــر 
 تنسيق املساعدة اإلنسانية يف امليدان، العمل بتنسيق وثيق مع احلكومات الوطنية،

مـن دورةسانيةاملتعلـق بالـشؤون اإلنـاحلـادي عـشربنتـائج اجلـزء حتيط علما  - ١ 
 ؛)٦(٢٠٠٨املوضوعية لعام   االقتصادي واالجتماعيالس

 إىل منــسق اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ مواصــلة جهــوده الراميــة إىلتطلــب  - ٢ 
 وغريها مـن املنظمـاتاملعنيةاألمم املتحدة تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية، ويب مبؤسسات

 أن،واإلمنــائي يف اــالني اإلنــساين األخــرى  املعنيـةالفاعلــة  تاجلهــاواحلكوميـة الدوليــة املعنيــة
تعزيز تنـسيق املـساعدةلتواصل العمل مع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمانة العامة

 وكفاءا؛ فعاليتهازيادةاإلنسانية و
 مـن، وعنـد االقتـضاء، بغريهـااملعنيـة مبؤسسات منظومة األمـم املتحـدةيب  - ٣ 

 اإلنـساين، مواصـلة بـذل اجلهـود لتحـسني االسـتجابة اإلنـسانيةاالاجلهات الفاعلة املعنية يف
النـهوض لكوارث الطبيعية واليت من صـنع اإلنـسان والطـوارئ املعقـدة عـن طريـقيف حاالت ا

  اإلنسانية علـىاملساعدةبقدرات االستجابة اإلنسانية على مجيع الصعد ومواصلة تعزيز تنسيق
لدولــة املتـضررة، حـسب االقتــضاء،يف اذلــك مـع الـسلطات الوطنيـة ، مبـا يفستوى امليـدايناملـ
 حتسني الشفافية واألداء واملساءلة؛مواصلةو
والتنـسيق معهـا املعنيـة اجلهـات اإلنـسانية الفاعلـةمبا تعود بـه مـشاركة تسلم - ٤ 

املتحدة على مواصـلة اجلهـود األمم وتشجع، االستجابة اإلنسانيةمن فائدة فيما يتصل بفعالية
 مـع حركـة الـصليب األمحـر واهلـالل األمحـرالعـامليتعزيز الشراكات علـى الـصعيدالرامية إىل

 وغريهـا مــن املـشاركني يف اللجنـة الدائمــةاإلنـسانية املعنيـةالدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميــة 
 املشتركة بني الوكاالت؛

ــسقي/عزيــز الــدعم املقــدم إىل املنــسقني املقــيمني إىل األمــني العــام تتطلــب  - ٥  من
 بطـرق منـها تـوفري،األمم املتحـدة القطريـة الشؤون اإلنسانية التابعني لألمم املتحدة وإىل أفرقة

ــار املنــسقني املقــيمني أســاليبالتــدريب الــالزم وحتديــد املــوارد وحتــسني منــسقي/ تعــيني واختي
 حدة؛اإلنسانية التابعني لألمم املت الشؤون

بنـاء قـدرة:٢٠١٥-٢٠٠٥إطار عمل هيوغو للفترةتنفيذ أمهيةتعيد تأكيد - ٦ 
ويــب باحلكومــات الوطنيــة واتمــع الــدويل،)٥ (األمــم واتمعــات علــى مواجهــة الكــوارث

_______________

يــة للجمعيــةالوثــائق الرمس:لالطــالع علــى الــنص النــهائي، انظــر.، الفــصل الــسابعA/63/3انظــر )٦(
 .٣العامة، الدورة الثالثة والستون، امللحق رقم
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املوارد لتدابري احلد من أخطار الكـوارث، مبـا يف ذلـك التأهـب لكفالـة االسـتجابةرصدزيادة
 ط للطوارئ؛الفعالة والتخطي

واالحتـاد املعنيـة اتمع الدويل، مبا يف ذلـك مؤسـسات األمـم املتحـدةتشجع - ٧ 
على دعم جهود الـدول األعـضاء الراميـة إىلالدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر،

تعزيز قدرا على التأهب للكوارث والتصدي هلا ودعم اجلهود اليت تبذل، حـسب االقتـضاء،
ز نظم التعرف على أخطار الكـوارث ورصـدها، مبـا يـشمل األخطـار املتـصلة بقلـة املنعـةلتعزي

 واألخطار الطبيعية؛
ــة، وعنــد االقتــضاء، املنظمــات اإلقليميــةتــدرك - ٨   أمهيــة عمــل املنظمــات الدولي

الـدولحتسني التعاون الدويل يف جمال التصدي للكوارث، وتـشجع دفلدعم جهود الدول
ند االقتـضاء، املنظمـات اإلقليميـة علـى تعزيـز األطـر التنفيذيـة والقانونيـة لإلغاثـةاألعضاء، وع

الدوليــة يف حــاالت الكــوارث علــى أن تراعــي، حــسب االقتــضاء، املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة
ةبالقيــام علــى الــصعيد احمللــي بتيــسري وتنظــيم اإلغاثــة الدوليــة يف حــاالت الكــوارث واملــساعد

ــصليب األمحــرإلنعــاش األويلاملقدمــة مــن أجــل ا ــثالثني لل ــدويل ال ــؤمتر ال  الــيت اعتمــدت يف امل
 ؛٢٠٠٧نوفمرب/ تشرين الثاين ٣٠ إىل٢٦ الفترة منيفاملعقود يف جنيفواهلالل األمحر

 الدول األعـضاء واألمـم املتحـدة واملنظمـات األخـرى املعنيـة علـى اختـاذحتث - ٩ 
 لالحتياجــات الغذائيــة والتغذويــة للــسكانتجابةتنــسيق االســاملزيــد مــن اخلطــوات لكفالــة

السـتراتيجياتاهـذه التـدابري أن تـدعماملتضررين يف حاالت الطوارئ، مع السعي إىل ضـمان
 والربامج الوطنية الرامية إىل حتسني األمن الغذائي؛

 الــدول علــى يئــة بيئــة متكــن مــن بنــاء قــدرات الــسلطات احملليــةتــشجع  - ١٠ 
 أفـضل علـى حنـوتأهـبالمـن أجـل كفالـة  واحملليـةاحلكومية واتمعية الوطنيةواملنظمات غري

 تقدمي املساعدة اإلنسانية؛ل
ــة يف اجلهــود الراميــة إىل تعزيــزتــشجع - ١١   تعــاون كيانــات األمــم املتحــدة العامل

ــة املتــضررة ــع الدول ــسانية املعنيــة األخــرى والبلــدان املاحنــة م ــساين واملنظمــات اإلن  اــال اإلن
بطـرق تــدعم يف حـاالت الطـوارئختطـيط وتقـدمي املـساعدة اإلنـسانية ـدف والتنـسيق بينـها

 ستدامني؛جهود اإلنعاش املبكر وكذلك جهود التأهيل والتعمري امل
 اجلهود الراميـة إىل تـوفري التعلـيم يف حـاالت الطـوارئ، لغايـاتتشجع أيضا - ١٢ 

 منها اإلسهام يف االنتقال السلس من مرحلة اإلغاثة إىل مرحلة التنمية؛
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ــة مبؤســسات األمــم املتحــدةيــب  - ١٣  ــداءات املعني ــة الن ــدعم حتــسني عملي أن ت
 ةاملـشتركاإلنـسانيةحتليل االحتياجات وخطط العمل ادمنها املشاركة يف إعدبوسائلاملوحدة

ــة ــادة تطــوير هــذه العملي ــم املتحــدة بوصــفها أداة للتخطــيط االســتراتيجي،مــن أجــل زي   لألم
وإشـراك املنظمـات اإلنـسانية املعنيـة األخـرى يف العمليـة، وتكـرر يف الوقـتاوحتديد أولويا ،

 بالتشاور مع الدول املتضررة؛ وحدةالنداءات املتعد أن ضرورة التأكيد علىذاته
  املـساعدة اإلنـسانية أن تقـدميمبؤسسات األمم املتحدة العاملـة يف جمـال يب  - ١٤ 

 حسب االقتضاء، أساس األدلة الذي تستند إليه املـساعدة،التشاور مع الدول األعضاءب،تعزز
تقييماـا افية وموثوقيـةشـفو  نوعيـة لتحـسنيشتركةآليـات مـإنشاء اإلنسانية، وذلك مبواصلة

 وأن تكفـــلتقـــدمي املـــساعدة،جمـــالهـــا يفءأدا وأن تقـــيماملتـــصلة باالحتياجـــات اإلنـــسانية،
 ؛الفعاليةمن وارد املساعدة اإلنسانية بأكرب قدرملهذه املؤسساتاستخدام

يـسهل االسـتعانة كافية يف الوقت املناسـب باجلهات املاحنة توفري موارديب - ١٥ 
مبـا يف ذلـك حلـاالتمعهـا،  ومبا يتناسـباملقدرةإىل االحتياجاتوميكن التنبؤ ا، استنادا ا

 مبـادرةكفالة التقيد مببادئوتشجع اجلهود الرامية إىلتتوفر هلا موارد كافية،  الالطوارئ اليت
 ؛)٧( اإلنسانيةاملمارسات السليمة للمنح

الـصندوق املركـزي ملواجهـة الطـوارئاإلجنازات اهلامـة الـيت حققهـا بترحب - ١٦ 
لكفالــة االســتجابة حلــاالت الطــوارئ اإلنــسانية علــى حنــو ميكــن التنبــؤ بــه بــصورة أفــضل ويف

 تؤكــد أمهيـة تنــاول االسـتنتاجات والتوصـيات الــواردة يف تقريـر الــصندوقوالوقـت املناسـب،
در ممكـن مـن الفعاليـة، من أجل ضمان استخدام املوارد بأكرب قـ)٢( املركزي ملواجهة الطوارئ

 والكفاءة والشفافية؛
  جبميـع الـدول األعـضاء النظـر يف زيـادة تقـدمي التربعـات إىل الـصندوقيـب - ١٧ 

واملؤسـسات ، وتدعو القطاع اخلاص ومجيع املعنيني مـن األشـخاصاملركزي ملواجهة الطوارئ
ــذلك، ــام ب ــضاف التربعــات إىل التعهــدا إىل القي ــى ضــرورة أن ت ــة بتقــدميوتــشدد عل ت احلالي

 للتعاون الدويل من أجل التنمية؛ املساعدة إىل الربامج اإلنسانية، وأال متس باملوارد املتاحة
 إىل األمني العام أن جيري استعراضا شامال مستقال ألنـشطة الـصندوقتطلب - ١٨ 

تقيــيماملركــزي ملواجهــة الطــوارئ، مبــا يف ذلــك قدرتــه علــى الوفــاء بأهدافــه وإدارتــه وعمليــة
االحتياجات ومعايري ختصيص املوارد فيـه، يف ايـة الـسنة اخلامـسة مـن بـدء عملـه، وأن يقـدم

 تقريرا عن استنتاجاته وتوصياته إىل اجلمعية العامة يف دورا السادسة والستني؛
_______________

)٧( A/58/99-E/2003/94املرفق الثاين ،. 
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 الـــدول األعـــضاء والقطـــاع اخلـــاص ومجيـــع املعنـــيني مـــن األفـــرادتـــدعو - ١٩ 
 مي تربعات إىل آليات التمويل اإلنسانية األخرى؛واملؤسسات إىل النظر يف تقد

ــد - ٢٠   متويــلعلــى مكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانيةحــصول ضــرورةتعيــد تأكي
 كاف وميكن التنبؤ به على حنو أفضل؛

مـسلحنـزاعيأ واألطـراف يفالتزام مجيع الـدولضرورة تؤكد من جديد  - ٢١ 
تـرويجىلإاإلنـساين الـدويل، وتـدعو الـدول  للقـانوناملسلحة وفقارتاعاتحبماية املدنيني يف ال

واألشـخاص  االحتياجات اخلاصـة للنـساء واألطفـال واملـسننيمع مراعاةماية،احلثقافة قوامها
 ؛ذوي اإلعاقة

ــدابرييــب  - ٢٢  ــملنــعبالــدول اختــاذ ت ــسكانيت ت أعمــال العنــف ال رتكــب ضــد ال
 وضمان سـرعةتلك األعمالالتصدي لليب ناجعة يفاتباع أسااملسلحة ورتاعاتاملدنيني يف ال

لاللتزامــاتو  القـوانني الوطنيــةوفقــا ملـا تقــضي بــهتقـدمي املــسؤولني عــن ارتكاـا إىل العدالــة،
  القانون الدويل؛املنصوص عليها يف

 يف حــاالتاينلعنــف اجلنــسالتــصدي ل مجيــع الــدول األعــضاء علــىحتــث  - ٢٣ 
 اين مكافحة أعمال العنـف اجلنـس بأغراضقوانينها ومؤسساا وفاءكفالةو الطوارئ اإلنسانية

 ومجيـــع، ويــب بالـــدول واألمـــم املتحـــدةفيهـــا وحماكمـــة مرتكبيهـــا التحقيـــقيفواإلســراع
املنظمات اإلنسانية املعنية حتسني التنسيق ومواءمة االسـتجابة وتعزيـز القـدرات يف جمـال تقـدمي

  العنف؛ذلكخدمات الدعم لضحايا
كإطـار دويل هـام حلمايـة )٨( باملبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشريد الداخليتقر - ٢٤ 

 التعــاون مــن مواصـلةوالوكــاالت اإلنـسانية علــى  الــدول األعـضاءوتـشجعاملـشردين داخليــا،
، وتـدعو بشكل ميكن التنبـؤ بـه علـى حنـو أفـضلأجل االستجابة الحتياجات املشردين داخليا

 يف جمــالالــدول تقــدمي دعــم دويل، عنــد الطلــب، للجهــود الــيت تبــذهلايف هــذا الــصدد إىل 
 القدرات؛ بناء

يف حـــاالت الطـــوارئ اإلنـــسانية املعقـــدة،واألطـــرافجبميـــع الـــدول يـــب  - ٢٥ 
يف البلـدان الـيت يعمـل فيهـاالـرتاع،انتـهاءبعـد  ما يف الرتاعات املسلحة ويف حاالتسيما الو

 أن تتعــاون بـصورة تامــة، طبقــا لألحكــام ذات الــصلة مــننــسانية،املــساعدة اإلتقــدميموظفـو
مـــع األمـــم املتحـــدة والوكـــاالت واملنظمـــات اإلنـــسانيةالقـــانون الـــدويل والقـــوانني الوطنيـــة،

وإيـصالالعاملني يف جمال تقدمي املـساعدة اإلنـسانيةوأن تكفل سالمة وحرية حركةاألخرى،
_______________

)٨( E/CN.4/1998/53/Add.2 املرفق ،. 
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يف مـساعدة الـسكانمهمتـهم املتمثلـة بكفـاءة يـؤدواحبيث يتسىن هلم أن واملعداتاإلمدادات
 املدنيني املتضررين، مبن فيهم الالجئون واملشردون داخليا؛

أغـسطس اليـوم العـاملي للعمـل اإلنـساين إسـهاما يف/ آب١٩ اعتبار يومتقرر - ٢٦ 
 الـدويل يفأمهيـة التعـاونبزيادة الوعي العام بأنشطة املساعدة اإلنسانية يف مجيـع أحنـاء العـامل و

 وموظفي األمـم املتحـدةتقدمي املساعدة اإلنسانيةهذا الصدد، وتكرميا جلميع العاملني يف جمال
حنبـه قـضىإحياء لذكرى من الذين يعملون للنهوض بالقضية اإلنسانية و انيواألفراد املرتبط

ملتحــدة أنأثنـاء أداء مهـامهم، وتـدعو مجيـع الــدول األعـضاء وكيانـات منظومـة األمـم امنـهم
املوارد املتاحة لديها كما تدعو إىل ذلك سائر املنظمـات يف إطارحتتفل به سنويا بصورة الئقة

 الدولية واملنظمات غري احلكومية؛
ــام أنتطلـــب  - ٢٧  ــني العـ ــدم إىل إىل األمـ ــة يقـ ــا الرابعـ ــة يف دورـ ــة العامـ اجلمعيـ

تقريـرا،٢٠٠٩ته املوضوعية لعـاميف دور عن طريق الس االقتصادي واالجتماعي والستني،
عن التقـدم احملـرز يف تعزيـز تنـسيق املـساعدة اإلنـسانية الـيت تقـدمها األمـم املتحـدة يف حـاالت

ــة  ــةالطــوارئ، وأن يقــدم إىل اجلمعي ــصندوق املركــزي العام ــرا عــن تفاصــيل اســتخدام ال  تقري
 .ملواجهة الطوارئ 

 ٦٨اجللسة العامة
 ٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول١١

 




