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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])Add.1  وA/60/L.38(دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية [
 

تعزيــز تنســيق املســاعدة اإلنســانية الــيت تقــدمها األمــم املتحــدة يف   - ٦٠/١٢٤
 حاالت الطوارئ

 ،إن اجلمعية العامة 
 واملبــادئ ١٩٩١ديســمرب / كــانون األول١٩ املــؤرخ ٤٦/١٨٢إىل قرارهــا إذ تشــري  

إىل قـــرارات اجلمعيـــة العامـــة واجمللـــس االقتصـــادي  إذ تشـــري لتوجيهيـــة الـــواردة يف مرفقـــه، وا
 واالجتماعي األخرى ذات الصلة، وإىل استنتاجات اجمللس املتفق عليها،

 عن تعزيـز تنسـيق املسـاعدة اإلنسـانية الـيت تقـدمها          بتقرير األمني العام   وإذ حتيط علما   
 ،)١(األمم املتحدة يف حاالت الطوارئ

املتجــدد املركــزي  عــن حتســني الصــندوق بتقريــر األمــني العــام أيضــاوإذ حتــيط علمــا  
 ،)٢(لطوارئل

يف واالسـتقالل   اإلنسـانية والنــزاهة     واحليـاد    أمهية تـوخي مبـادئ       وإذ تؤكد من جديد    
 تقدمي املساعدة اإلنسانية،

ذايت مبنـأى عـن     األهـداف اإلنسـانية باسـتقالل       سم  أن تت  يعين   أن االستقالل كرر  وإذ ت  
صـبو إليهـا أي   تغريها من األهداف الـيت قـد       أو العسكرية  أو االقتصادية  أو األهداف السياسية 
 ،اجملاالت اليت جيري فيها تنفيذ إجراءات إنسانية  الفاعلة يفجهة من اجلهات

 إزاء عـدد ونطـاق الكـوارث الطبيعيـة وتأثريهـا املتزايـد يف               وإذ تعرب عن بـالغ قلقهـا       
 وإذ تعيد تأكيد احلاجة إىل اختـاذ تـدابري مسـتدامة علـى مجيـع الصـعد للحـد                    ،األخريةالسنوات  

_______________ 
)١( A/60/87-E/2005/78. 
)٢( A/60/432. 
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 باتبـاع هنـج متكامـل وشـامل وقـائم علـى املشـاركة مـن                 ، الطبيعية باألخطارمن تأثر اجملتمعات    
وتقييم املخاطر ودرء الكوارث والتخفيـف      باألخطار  التأثر  املتعلقة بسرعة   سائل  املأجل معاجلة   
 ،واإلنعاشالتأهب والتصدي هلا من أثرها و

  للفتــرة وإطــار عمــل هيوغــو)٣(يف هــذا الصــدد إعــالن هيوغــووإذ تؤكــد مــن جديــد  
، بالصــيغة الــيت  )٤(بنــاء قــدرة األمــم واجملتمعــات علــى مواجهــة الكــوارث      : ٢٠١٥-٢٠٠٥

مـن  اليابـان، يف الفتـرة   اعتمدها املؤمتر العاملي للحد من الكـوارث، املعقـود يف كـويب، هيوغـو،               
 ،٢٠٠٥يناير /كانون الثاين ٢٢ إىل ١٨

أن العنف، ومنه االعتداء اجلنسي والعنـف اجلنسـي وغـريه مـن              لق بالغ ق تالحظ ب  وإذ 
يــزال يف كــثري مــن حــاالت    الالفتيــان،أنــواع العنــف الــذي يرتكــب ضــد النســاء والفتيــات و  

  موجها بصورة متعمدة ضد السكان املدنيني،الطوارئ
تعبئــة دعــم كــاف، مبــا يف ذلــك مــوارد ماليــة،   إزاء احلاجــة إىل  وإذ يســاورها القلــق 

ئ علـــى مجيـــع الصـــعد، مبـــا فيهـــا الصـــعد الـــوطين   يف حـــاالت الطـــوارللمســـاعدة اإلنســـانية 
 والدويل، واإلقليمي
 يف حـاالت الطـوارئ والتأهيـل والتنميـة،          اإلغاثـة  بوجود عالقـة واضـحة بـني         وإذ تقر  

 لضـمان   ة األجـل   وحتقيق التنمية الطويل   اإلنعاش يدعمل  وبوجوب تقدمي املساعدة الطارئة بشك    
إىل مرحلــة التأهيــل والتنميــة، وبضــرورة اعتبــار التــدابري    اإلغاثــةســلس مــن مرحلــة  النتقــال الا

 ،األجلالطارئة خطوة صوب تنمية طويلة 
نسانية الدولية، مبا يف ذلـك املسـاعدة        إل باجلهود اجلارية لتعزيز االستجابة ا     وإذ ترحب  

 سانية اليت تقدمها األمم املتحدة يف حاالت الطوارئ،نإلا
ينبغـي أن   التـابع لألمانـة العامـة        الشـؤون اإلنسـانية      تنسـيق أن مكتـب    علـى    تشددوإذ   

 علــى أمهيــة التأكيــد، مــع  علــى حنــو أفضــللتنبــؤ بــها الــذي ميكــنيســتفيد مــن التمويــل الكــايف 
 مواصلة املكتب جلهوده من أجل توسيع قاعدة ماحنيه،

املتعلـق بالشـؤون اإلنسـانية مـن     ثـامن   بنتـائج اجلـزء ال    مـع التقـدير    حتيط علمـا   - ١ 
 ؛٢٠٠٥ خالل دورته املوضوعية لعاماليت مت التوصل إليها اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

_______________ 
)٣( A/CONF.206/6 ١، الفصل األول، القرار. 
 .٢املرجع نفسه، القرار  )٤(
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ميـع احلكومـات واألطـراف يف حـاالت الطـوارئ اإلنسـانية املعقـدة،               جب هتيب - ٢ 
بعد انتهاء الصراع، يف البلـدان الـيت يعمـل            ما  وحاالت وخباصة يف حاالت الصراعات املسلحة    

، وفقـا لألحكـام ذات   تتعـاون تعاونـا تامـا    املساعدة اإلنسـانية، أن  ن يف جمال تقدمي  وظفواملفيها  
ــم املتحــدة والوكــاالت واملنظمــات          ــع األم ــة، م ــوانني الوطني ــدويل والق ــانون ال ــن الق الصــلة م

 املســاعدة اإلنســانية  العــاملني يف جمــال تقــدميفنيوظاملــاإلنســانية األخــرى، وأن تكفــل وصــول 
لوازم واملعدات بصـورة مأمونـة ودون إعاقـة لتمكينـهم مـن أداء مهـامهم بكفـاءة يف                   وإيصال ال 

 مساعدة السكان املدنيني املتضررين، مبن فيهم الالجئون واملشردون داخليا؛
اع املســلح  أمهيــة التــزام مجيــع الــدول واألطــراف يف الصــر  تؤكــد مــن جديــد  - ٣ 

حبماية املدنيني يف الصراعات املسلحة وفقا للقانون اإلنساين الـدويل، وتـدعو الـدول إىل تعزيـز                 
اصــــة للنســــاء واألطفــــال وكبــــار ثقافــــة احلمايــــة، آخــــذة بعــــني االعتبــــار االحتياجــــات اخل

 واملعوقني؛ السن
ان  بالـدول اختـاذ تـدابري وقائيـة ضـد أعمـال العنـف املرتكبـة ضـد السـك                    هتيب - ٤ 

املــدنيني والتصــدي هلــا بأســلوب فعــال وضــمان اإلســراع بتقــدمي املســؤولني عــن ارتكاهبــا إىل    
اللتزامـــات املقـــررة مبوجـــب العدالـــة، وفقـــا ملـــا هـــو منصـــوص عليـــه يف القـــوانني الوطنيـــة وا  

 الدويل؛ القانون
 مجيـع أشــكال   وضـع وتنفيــذ اسـتراتيجيات لإلبـالغ عــن    بالــدولهتيـب أيضـا   - ٥ 

، ومنعهــا ، وخباصــة العنــف اجلنســي واالعتــداء اجلنســيالفتيــانســاء والفتيــات والعنــف ضــد الن
 ؛عاقبة عليهاوامل

حلمايـة   دويل هـام   كإطـار  )٥(د الداخلي يالتشرب املتعلقةاملبادئ التوجيهية   ب رقت - ٦ 
ــا،  ــدول شــجع  وتاملشــردين داخلي ــاون مــن أجــل    وكــاالتالواألعضــاء ال ــى التع  اإلنســانية عل

و ميكن التنبؤ به بصورة أفضل الحتياجات املشردين داخليا، وتـدعو يف هـذا            على حن االستجابة  
ــود الـــ      ــب، للجهـ ــد الطلـ ــم دويل، عنـ ــدمي دعـ ــدد إىل تقـ ــال   الصـ ــات يف جمـ ــذهلا احلكومـ يت تبـ

 القدرات؛ بناء
 علــى الطــابع املــدين أساســا للمســاعدة اإلنســانية، وتؤكــد مــن جديــد  تشــدد - ٧ 

املساعدة اإلنسانية، وخباصـة يف املنـاطق       قدمي  ات املدنية يف ت   الدور القيادي الذي تقوم به املنظم     
الصراعات، وتؤكد أنه يلـزم يف احلـاالت الـيت تسـتخدم فيهـا القـدرات والوسـائل         من   املتضررة

_______________ 
)٥( E/CN.4/1998/53/Add.2املرفق ،. 
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 املساعدة اإلنسانية، أن يكون استخدامها وفقا للقانون اإلنسـاين الـدويل            تقدميالعسكرية لدعم   
 ؛واملبادئ اإلنسانية

ــة يف حــاالت الطــوارئ امنســق  شــجعت - ٨  ــز    إلغاث ــوده لتعزي ــى مواصــلة جه عل
 املختصــة وغريهــا مــن اجلهــات ؤسســات األمــم املتحــدة مب وهتيــب ،تنســيق املســاعدة اإلنســانية

مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية التــابع الفاعلــة يف اجملــالني اإلنســاين واإلمنــائي أن تتعــاون مــع 
 ة اإلنسانية وفعاليتها وكفاءهتا؛تعزيز تنسيق املساعدل لألمانة العامة

زيـد مـن     احلاجة إىل تأمني وجـود قطـري لألمـم املتحـدة يتسـم مب              تكرر تأكيد  - ٩ 
، مــع تعزيــز دور موظــف األمــم املتحــدة وحســن األداءتنســيق التســاق والكفــاءة واالفعاليــة وال

املقيم األقدم املسؤول عن تنسيق املسـاعدة اإلنسـانية الـيت تقـدمها األمـم املتحـدة، مبـا يف ذلـك                      
 متتعه بقدر مناسب من السلطة واملوارد واملساءلة؛

منســقي /تعزيــز الــدعم املقــدم إىل املنســقني املقــيمني   العــام األمــني إىل تطلــب - ١٠ 
انية التابعني لألمم املتحـدة وإىل أفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة بطـرق منـها تـوفري           الشؤون اإلنس 

منســقي الشــؤون /التــدريب الــالزم وحتديــد املــوارد وحتســني تعــيني واختيــار املنســقني املقــيمني  
 اإلنسانية التابعني لألمم املتحدة؛

 ء، بغريهـا  ، وعنـد االقتضـا    ذات الصـلة   مبؤسسات منظومة األمم املتحدة      هتيب - ١١ 
نسـانية للكـوارث الطبيعيـة والـيت مـن          إل اإلنسانية املعنية، حتسني االستجابة ا      الفاعلة من اجلهات 

نسـانية علـى مجيـع      إلقدرات االسـتجابة ا   ، عن طريق النهوض ب    صنع اإلنسان والطوارئ املعقدة   
لطات الصعد، وتعزيز تنسيق االسـتجابة اإلنسـانية علـى مسـتوى امليـدان، مبـا يف ذلـك مـع السـ                     

 الوطنية للدولة املتضررة، حسب االقتضاء، وحتسني الشفافية واألداء واملساءلة؛
تقيــيم شــفافية حتســني  مواصــلة ذات الصــلةؤسســات األمــم املتحــدة  مبيــب هت - ١٢ 

موثوقيتــها واالشــتراك يف حتســني عمليــة النــداءات املوحــدة مــن االحتياجــات اإلنســانية وزيــادة 
ــة كــأداة للتخطــيط االســتراتيجي وحتديــد    خــالل مجلــة مــن التــدابري منــه   ــادة تطــوير العملي ا زي

ــة، وتكــرر     ــة أخــرى يف العملي ــات وإشــراك منظمــات إنســانية معني ــه األولوي  أن  يف الوقــت ذات
 النداءات املوحدة تعد بالتشاور مع الدولة املتضررة؛

،  إىل األمني العـام أن يواصـل، بالتشـاور مـع الـدول واملنظمـات املعنيـة                 تطلب - ١٣ 
، حسـب  هاسـتعمال القـدرات االحتياطيـة املخصصـة حلـاالت الطـوارئ وحتسـين          الآليات  وضع  

، مبا يف ذلك القدرات اإلنسـانية اإلقليميـة، عنـد اللـزوم، حتـت رعايـة األمـم املتحـدة،                     االقتضاء
، وإبــالغ املناســبةمــن خــالل مجلــة تــدابري منــها إبــرام اتفاقــات رمسيــة مــع املنظمــات اإلقليميــة   

  اجمللس االقتصادي واالجتماعي؛عن طريقالعامة بذلك يف دورهتا احلادية والستني اجلمعية 
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 باجلهات املاحنة اختاذ املزيد من اخلطوات لتحسـني سياسـاهتا وممارسـاهتا             هتيب - ١٤ 
املتعلقة باملساعدة اإلنسانية، وترحب يف ذلك الصدد مبواصلة اجلهـود املبذولـة يف إطـار مبـادرة          

  احلميدة؛املنح اإلنسانية
لطوارئ احلـايل إىل مسـتوى الصـندوق    املتجدد املركزي ل رفع الصندوق   تقرر - ١٥ 

املركزي لالستجابة حلاالت الطوارئ بإضـافة عنصـر لتقـدمي املـنح يسـتند إىل التربعـات وجيـدد                   
بـه بصـورة    على فترات منتظمة بغية كفالة االستجابة للطوارئ اإلنسانية على حنو ميكـن التنبـؤ               

يف وقـت مبكـر     واالسـتجابة   وذلـك هبـدف التشـجيع علـى العمـل           ،  يف الوقت املناسـب   أفضل و 
العناصـر الرئيسـية    تقويـة   لتقليل اخلسائر يف األرواح، وتعزيز االسـتجابة لالحتياجـات املاسـة، و           

لالســتجابة اإلنســانية يف األزمــات الــيت تعــاين نقصــا يف التمويــل، اســتنادا إىل احتياجــات ميكــن 
 االقتضاء؛ التشاور مع الدولة املتضررة، حسب أولويات حتدد بالتثبت منها وإىل

ــا   تقــرر أيضــا  - ١٦  ــه وفق ــادئ ٤٦/١٨٢ للقــرار أن يواصــل الصــندوق عمل  وللمب
 التوجيهية الواردة يف مرفقه؛

 توفري توجيه عام بشأن السياسـات املتصـلة باسـتخدام     املتمثل يف دورها   تؤكد - ١٧ 
صـى درجـة، وحتسـني سـري عملـه، وتشـجع اجمللـس االقتصـادي                الصندوق، لزيـادة تـأثريه إىل أق      

 واالجتماعي على مناقشة مسألة وضع الصندوق موضع التنفيذ؛
هيئة مسـتقلة،   تكون مبثابة   ،  سيجري إنشاء جمموعة استشارية    هأنب حتيط علما  - ١٨ 

دائمـة  أن اللجنـة ال بـ تقدم املشورة إىل األمـني العـام بشـأن مسـألة اسـتخدام الصـندوق وأثـره، و            
 املشتركة بني الوكاالت ستناقش هذه املسألة؛

ــتنادا إىل تقريــره عــن حتســني الصــندوق       هتيــب - ١٩   بــاألمني العــام أن يتخــذ، اس
، الترتيبــات أصــحاب املصــلحة املعنــيني ، وبالتشــاور مــع مجيــع  )٢(لطــوارئاملتجــدد املركــزي ل 

دمي املـنح ووضـع آليـات مناسـبة         العنصـر اخلـاص بتقـ     العمـل ب  اإلدارية والتنظيمية الالزمة لتيسـري      
لإلبــالغ واملســاءلة تكفــل اســتخدام األمــوال املرصــودة عــرب الصــندوق بــأكرب قــدر ممكــن مــن    

 الفعالية والكفاءة والشفافية؛
ــع  حتــث - ٢٠  ــدول األعضــاء  مجي ــى ال ، النظــر يف تقــدمي تربعــات إىل الصــندوق  عل

ــة إىل     ــع األشــخاص واملؤسســات املعني ــدعو القطــاع اخلــاص ومجي ــام بــ  وت ، وترحــب ذلكالقي
التربعـات إىل التعهـدات   أن تضـاف  بالتعهدات املالية اليت سـبق إعالهنـا، وتشـدد علـى ضـرورة       

املوارد املتاحــة للتعــاون الــدويل مــن وأال متــس بــ ،احلاليـة بتقــدمي املســاعدة إىل الــربامج اإلنســانية 
 أجل التنمية؛
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اجمللـس االقتصـادي    وإىل  لعامـة    إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل اجلمعيـة ا            تطلب - ٢١ 
 تفاصيل استخدام الصندوق؛واالجتماعي تقريرا عن 

 إىل األمــني العــام أن يصــدر تكليفــا بــإجراء اســتعراض مســتقل   تطلــب أيضــا - ٢٢ 
 منـها العنصـر اخلـاص بتقـدمي املـنح           ثانية من عملـه لتقيـيم مجلـة أمـور         للصندوق يف هناية السنة ال    

 واألنشـطة واالسـتجابات الـيت       ارته ومعايري ختصيص املوارد فيـه     املتجدد للصندوق وإد  والعنصر  
قدم هلا الدعم وقدرته على حتقيق أهدافه، وأن يقـدم تقريـرا هبـذا الشـأن إىل اجلمعيـة العامـة يف                      

 دورهتا الثالثة والستني؛
 أمهيــة مناقشــة اجلمعيــة العامــة واجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعيعلــى  تشــدد - ٢٣ 

 وضرورة مواصلة الدول األعضاء تنشيط هذه املناقشات؛طة اإلنسانية لسياسات واألنشل
ــا   تطلـــب - ٢٤  ــة يف دورهتـ ــة العامـ ــدم إىل اجلمعيـ ــام أن يقـ ــة  إىل األمـــني العـ احلاديـ

، تقريـرا   ٢٠٠٦عن طريق اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف دورته املوضوعية لعـام           والستني،  
  تقـدمها األمـم املتحـدة يف حـاالت         ة اإلنسـانية الـيت    عن التقـدم احملـرز يف تعزيـز تنسـيق املسـاعد           

 .الطوارئ
 ٦٣اجللسة العامة 

 ٢٠٠٥ ديسمرب/ كانون األول١٥
 


