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    ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ١٠ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])Add.1  و A/70/L.29( اإلحالة إىل جلنة رئيسية دون[

  
تعزيز تنسيق املســاعدة اإلنســانية اليت تقـدمها األمـم املتحــــدة يف      - ٧٠/١٠٦

  حاالت الطوارئ
  

  ،إن اجلمعية العامة  
واملبـادئ   ١٩٩١كـانون األول/ديسـمرب    ١٩رخ املؤ ٤٦/١٨٢قرارها  إذ تعيد تأكيد 

التوجيهية الواردة يف مرفقه وقرارات اجلمعية العامة والس االقتصادي واالجتمـاعي األخـرى   
  ذات الصلة باملوضوع واستنتاجات الس املتفق عليها،

ا بتقريري األمني العام عن تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية اليت تقـدمه  حتيط علما وإذ  
  ،)٢(وعن الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ )١(األمم املتحدة يف حاالت الطوارئ

واالسـتقالل يف تقـدمي    والرتاهـة احليـاد  و مبادئ اإلنسـانية أمهية احترام  وإذ تعيد تأكيد  
كة املسـاعدة اإلنسـانية، وإذ تعيـد أيضـا تأكيـد ضـرورة أن تعـزز مجيـع اجلهـات الفاعلـة املشــارِ          

لكــوارث الطبيعيــة هــذه املبــادئ  عدة اإلنســانية يف حــاالت الطــوارئ املعقــدة وا تقــدمي املســا يف
  حتترمها احتراما تاما،  وأن

النامجـة عـن العـدد غـري املسـبوق      إزاء التحـديات املتزايـدة    القلـق  بـالغ  تعرب عـن وإذ   
األشخاص املتضررين من حاالت الطوارئ اإلنسـانية، مبـا يف ذلـك التشـريد طويـل األمـد،        من
عـن القلـق    تتزايد عدداً وحجماً وشدةً، وتستنفد قدرات االستجابة اإلنسـانية، وإذ تعـرب   اليت

ــة واالقتصــادية       ــاخ، والعواقــب املســتمرة لألزمــة املالي ــار النامجــة عــن تغــري املن ــق إزاء اآلث العمي
ــاه          ــة، وشــح املي ــن الطاق ــذائي وأم ــن الغ ــدام األم ــتمرار انع ــة، واس ــة اإلقليمي ــات الغذائي واألزم

_______________ 

)١(  A/70/77-E/2015/64.  
)٢(  A/70/96. 
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الطبيعيـة والتـدهور   ألخطـار  له والسـريع للسـكان، واألوبئـة، وا    وسع احلضري غري املخططوالت
مـــن ضـــعف النـــاس  البيئــي، الـــيت تزيـــد مـــن حــدة التخلـــف والفقـــر وعـــدم املســاواة وتفـــاقم   

  حتد من قدرام على التعامل مع األزمات اإلنسانية،  حني  يف
ــام،إىل  احلاجــة وإذ تؤكــد   ــك كــان حيثمــا القي ــادة مواءمــة مناســ ذل  املســاعدة با، بزي

 ضـمان  أجـل  وذلـك مـن   ،الوطنيـة  اإلمنائيـة  واالسـتراتيجيات  األولويـات  مع اإلنسانية واإلمنائية
 الــدول وإذ تشــجع والتنميــة، التأهيــل إعــادة مرحلــةإىل  اإلغاثــة مرحلــة مــن الســلس االنتقــال
 الـيت  اجلهـود   سـياق دعـم  القيـام، يف  على اإلقليمية واملنظمات املتحدة األمم ومنظومة األعضاء

ــذهلا ــدول تب ــة األســباب مبعاجلــة األعضــاء، ال ــات اجلذري ــا اإلنســانية، لألزم ــك يف مب ــر ذل  الفق
  املساعدات اإلنسانية،احلاجة إىل  من وباحلد والتخلف،
يعـد ركنـاً أساسـياً     واإلمنـائي  النـهجني اإلنسـاين   بـني  تعاوين وضع إطار بأن متسلّ وإذ  

  الصمود، على القدرة يف بناء
الــذين  النــاس مــن املتزايــدة األعــداد بــني الفجــوة اتســاع إزاء وإذ يســاورها القلــق   

 العـام  قيام األمـني تالحظ  وإذ ،اإلغاثة الالزمة لتوفري وكفاية املوارد املساعدةإىل  حاجة يف هم
ليتــوىل  اإلنســانية املســاعدات بتمويــل معــين املســتوى رفيــع فريــق بتعــيني ٢٠١٥ يف أيار/مــايو

 للتنبـؤ،  قابليـة  أكثـر  التمويـل  وجلعـل  لألغـراض اإلنسـانية،   التمويـل  مـن  املزيد مجع سبل راسةد
  للفريق، املقبل بالتقرير وإذ حتيط علما ،فعالية بطريقة أكثر املتاح التمويل والستخدام

الزيادة الكبرية اليت طرأت خالل العقد املاضي علـى االحتياجـات املتعلقـة     تالحظوإذ   
إذ والتقليديـة،   ساعدة اإلنسانية على الصعيد العاملي، وإذ ترحب باجلهات املاحنة غريبتمويل امل

تشدد على ضرورة تعبئة موارد كافية ميكن التنبؤ ا ويسهل االستعانة ـا يف الوقـت املناسـب    
يتناسـب معهـا    املقـدرة ومبـا  واملخـاطر  من أجل تقدمي املساعدة اإلنسانية بناء على االحتياجات 

 هلـا  والتأهـب واالسـتجابة   والتخفيف من أثارهـا،  اإلنسانية، الطوارئ حلاالت التخطيط دف
 ويف ســـائر حـــاالت القطاعـــات مجيـــع يف أوىف لالحتياجــات  تغطيـــة وضـــمان منـــها، والتعــايف 
  اإلنسانية، الطوارئ
 ملواجهـة  املركـزي  الصـندوق  حققهـا  الـيت  الكـبرية  باإلجنـازات  الصـدد  هذا يف وإذ تقر  
 األزمــات، مــن املتضــررين األشــخاصإىل  املنقــذة للحيــاة املســاعدة تقــدمي تيســري يف الطــوارئ

 املنفـذين  وشـركائها  اإلنسـانية  املنظمـات  ومتكـني  املناسـب،  الوقت يف التمويل توفري خالل من
 االهتمـام  علـى  حتصـل  ال الـيت  لألزمـات  املوارد وتوجيه املأساة وقوع عند بسرعة التصرف من

إذ و ،الصـندوق  يراداتإ قاعدة وتنويع توسيع ضرورة وإذ تشدد على قه،وتستح حتتاجه الذي
  السنوية العاشرة إلنشائه، بالذكرى السياق هذا يف ترحب
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ــدد   ــى  وإذ تشــ ــاطر   أنعلــ ــات، وإدارة املخــ ــل االحتياجــ ــز حتليــ ــيط  ،تعزيــ والتخطــ
ــدول املتضــررة،     ــع ال ــات املفت بوســائل تشــمل  االســتراتيجي، بالتنســيق م وحــة اســتخدام البيان

 االسـتجابة علـى حنـو مجـاعي وبصـورة أكثـر اسـتنارة       ضـمان   ة يفصـر حامسـ  اعن، هـي  واملصنفة
  ،فعالية وشفافية الحتياجات السكان املتضررين من األزماتو

 املعنيـة ضـرورة أن تعمـم الـدول األعضـاء ومنظمـات األمـم املتحـدة        وإذ تكرر تأكيد   
يف تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية، بسـبل      اجلنسـاين األخرى مراعاة املنظور املعنية واجلهات الفاعلة 

تشمل تلبية االحتياجات اخلاصة للنساء والفتيات والفتيان والرجال علـى حنـو شـامل ومتسـق،     
 فـيهم  مبـن  املتضـررين،  السـكان  الوفـاء باحتياجـات   عـن  املسـتويات  مجيع على املساءلة وحتسني

  القرار، صنع ع يفمشاركة اجلمي وإذ تسلم بأمهية اإلعاقة، ذوو األشخاص
ــا      ــالغ قلقه ــن ب ــرب ع ــدول األعضــاء      وإذ تع ــا ال ــيت تواجهه ــد التحــديات ال إزاء تزاي

حلـاالت اإلنسـانية وقـدراما جـراء عواقـب الكـوارث       يف ااألمـم املتحـدة لالسـتجابة    منظومة و
 تنفيـذ تغري املنـاخ، وإذ تعيـد تأكيـد أمهيـة     املسـتمر لـ  تـأثري  اليتصل منها ب ما يف ذلك الطبيعية، مبا

، بوسائل منـها تـوفري املـوارد    )٣(٢٠٣٠-٢٠١٥إطار سنداي للحد من خماطر الكوارث للفترة 
يف علـى مجيـع املسـتويات    يف ذلـك االسـتثمار    الكافية لضمان احلـد مـن أخطـار الكـوارث، مبـا     

والعمــل علــى إعــادة البنــاء بصــورة أفضــل يف مجيــع  وبنــاء القــدرات،  جمــال التأهــب للكــوارث
  مرحلة التنمية،إىل  من مرحلة اإلغاثة اًاملراحل بدء

ــق      ــن شــديد القل ــرب ع ــرض  تفشــيإزاء  وإذ تع ــوال  م ــريوس إيب مل يســبق  بصــورةف
تفشـي   مكافحـة شـدد علـى أن   تعلـى البلـدان املتضـررة، وإذ     سـيئ وما لذلك مـن أثـر    مثيل اهل

األمــراض املعوبنــاء القــدرة التأهــب، والســليم،  إلنــذار املبكــرإجــراءات لتطلــب تيــة الرئيســية د
علـى الصـعد الـوطين    التعاون كما تتطلب زيادة قطاعات،  الشامل لعدةالعمل و، الصمود على

اتبــاع ــج منســق  إىل  شــدد يف هــذا الصــدد علــى اســتمرار احلاجــة  تاإلقليمــي والــدويل، وإذ و
 أمراض معدية رئيسية من هذا القبيل،تفشي لللتصدي 

 األمـراض  لتفشـي  التأهـب واالسـتجابة   يف عضـاء األ للـدول  الرئيسي بالدور موإذ تسلّ  
 احلاسـم  الـدور  علـى  الضـوء  وإذ تسـلط  إنسـانية،  أزمـات إىل  تتحـول  تلك الـيت  فيها مبا املعدية،

 واملنسـقة للعمـل   املوجهة السلطة باعتبارها العاملية الصحة ومنظمة األعضاء، الدول تلعبه الذي
ــدويل، الصــحي ــم املتحــدة للعمــل   ال ــاز األم ــة واملنظمــات اإلنســاين وجه ــات اإلقليمي  واملنظم

 املاليـة  املسـاعدة  تقـدمي  يف األخـرى،  اإلنسـانية  الفاعلة واجلهات اخلاص والقطاع احلكومية غري

_______________ 

 ، املرفق الثاين.٦٩/٢٨٣القرار   )٣(
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 الـنظم  تعزيـز  بضـرورة  أيضـا وإذ تسـلم   ،السيطرة علـى األوبئـة   أجل من العيين والدعم والتقنية
  النامية، البلدان بناء قدرات ذلك يف مبا الوطنية، الصحية

ــة، و أيضــا موإذ تســلّ   ــدان النامي ــأن البل ــة     ال ســيماب ــدول اجلزري ــوا وال ــدان من ــل البل أق
ــة،  ــغرية الناميـ ــائر    ال الصـ ــاد للخسـ ــكل حـ ــة بشـ ــزال معرضـ ــة    تـ ــادية النامجـ ــرية واالقتصـ البشـ

حسـب االقتضـاء، لتعزيـز     ،تعزيز التعـاون الـدويل  إىل  م باحلاجةاألخطار الطبيعية، وإذ تسلّ عن
  ،يف هذا الصدد على الصمودقدرا 

بأن النمو االقتصادي والتنمية املستدامة الشاملني للجميع أساسـيان   م كذلكوإذ تسلّ  
  لدرء الكوارث الطبيعية وغريها من حاالت الطوارئ، وللتأهب ملواجهتها،

بـــأن بنـــاء القـــدرات الوطنيـــة واحملليـــة يف جمـــايل التأهـــب  يف هـــذا الصـــدد  موإذ تســـلّ  
 من خالل أمور من بينها السياسات العامة واملساعدات الدولية املناسبة واملواتيـة، االستجابة، و

يسـهم يف حتقيـق األهـداف    ووإمكانية التنبـؤ ـا    الستجابةاألمهية لزيادة فعالية جهود ا أمر بالغ
االسـتجابة  إىل  واحلـد مـن احلاجـة    الصـمود اإلنسانية واإلمنائية، مبا يف ذلك تعزيـز القـدرة علـى    

  اإلنسانية، االتللح
تقــدمي املســاعدة اإلنســانية يف حــاالت   يفعلــى أن تعزيــز التعــاون الــدويل   وإذ تشــدد  

 ديسـمرب /كـانون األول  ٢٣املـؤرخ   ٦٩/٢٤٣ الطوارئ أمر أساسـي، وإذ تعيـد تأكيـد قرارهـا    
ــة،يــدان املتعلــق بالتعــاون الــدويل يف تقــدمي املســاعدة اإلنســانية يف م   ٢٠١٤  الكــوارث الطبيعي

  مرحلة التنمية،إىل  رحلة اإلغاثةم  من
على الطابع املدين بشكل أساسي للمساعدة اإلنسانية، وإذ تعيد تأكيد وإذ تشدد أيضا   

ضرورة أن يـتم اسـتخدام القـدرات واألصـول العسـكرية، يف احلـاالت الـيت تسـتخدم فيهـا تلـك           
ــة       ــدمي املســاعدة اإلنســانية، مبوافق ــدعم تق ــة املتضــررة  القــدرات واألصــول كمــالذ أخــري ل الدول

  املبادئ اإلنسانية،فضالً عن  ،اإلنساين يتفق مع القانون الدويل، مبا يف ذلك القانون الدويل ومبا
جمـال تقـدمي   ضد العـاملني يف   مجيع أعمال العنف، مبا فيها اهلجمات املباشرةوإذ تدين   

ني يف اــال الطــيب املســاعدة اإلنســانية واملرافــق املســتخدمة يف هــذا الغــرض، مبــا يشــمل العــامل 
الـذين يقتصـر    يف جمـال تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية    اآلخـرين  العاملني واملرافق اليت يستخدموا و

املـوظفني املعيــنني  يــؤثر يف أغلبيـة احلـاالت علــى    مـا  وهــوطبيـة،  القيــام بواجبـات  عملـهم علـى   
ــا ــق  تالحــظ  وإذ ،حملي ــدمي املســاعدة اإل    مــع القل ــذلك يف تق ــار الســلبية ل ــانية للســكان اآلث  نس

احلركــة الدوليــة  مشــروعترحــب يف هــذا الصــدد بــاجلهود املبذولــة، مــن قبيــل    وإذ احملتــاجني،
، باالشـتراك مـع الـدول    “الرعايـة الصـحية يف خطـر   ”سـمى  للصليب األمحر واهلـالل األمحـر امل  

جلهــات املعنيــة صــاحبة املصــلحة، واملنظمــات الدوليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة وغريهــا مــن ا
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عـن طريـق التوعيـة وتعزيـز التأهـب ملواجهـة        أجل تعزيز االمتثال للقـانون االنسـاين الـدويل    من
  اآلثار اإلنسانية اخلطرية واجلدية النامجة عن هذا العنف،

حــاالت الطــوارئ اإلنســانية،  املتضــررين جــراء  ألشــخاص لرتفــع امل لعــددباقــر وإذ ت  
أغلبهم من النساء واألطفـال جـراء الـرتاع    و ،قسراًن يملشردذلك العدد غري املسبوق من ايف  امب

واالضطهاد والعنف وغري ذلك من األسباب، مبا فيها اإلرهاب، والذين يتشردون ملـدد طويلـة   
ــة، يف املقــام األول، واجــب       ــث يقــع علــى عــاتق الســلطات الوطني ــان، حي يف كــثري مــن األحي

يــا اخلاضــعني لواليتــها والعمــل ومســؤولية تــوفري احلمايــة واملســاعدة اإلنســانية للمشــردين داخل
  على توفري حلول دائمة هلم، واضعة يف اعتبارها احتياجام اخلاصة،

ــا عـــن تعـــرب وإذ   ــبرية الصـــعوبات إزاء قلقهـ ــيت الكـ ــا الـ ــئني ماليـــني يواجههـ  الالجـ
 وإذ تشـــدد فتـــئ يـــزداد، مـــا اإلقامـــة مـــدة متوســـط وإذ تقـــر بـــأن أمـــدها، طـــال حـــاالت يف

 حمنتـهم  إلـاء  وشـاملة  عمليـة  ج إلجياد الدويل الدولية والتعاون داجلهو مضاعفة ضرورة على
  الصلة، ذات العامة اجلمعية وقرارات الدويل القانون مع يتفق مبا هلم، دائمة حلول وحتقيق

اليت تنطوي علـى إطـار قـانوين حيـوي      )٤(١٩٤٩بأمهية اتفاقيات جنيف لعام  تقروإذ   
  هلم،  ذلك تقدمي املساعدة اإلنسانية حلماية املدنيني وقت احلرب، مبا يف

، القائم علـى أسـاس نـوع اجلـنس    أن العنف، مبا فيه العنف  وإذ تالحظ مع بالغ القلق  
ارس عمـدا ضـد السـكان املـدنيني     يـزال ميـ   ال العنف اجلنسي والعنـف ضـد األطفـال،    ال سيماو
  ،اإلنسانية ويف أعقاااالت احل أثناء  يف

ود اليت تواصـل األمـم املتحـدة بـذهلا لتحسـني االسـتجابة       اجله مع التقدير وإذ تالحظ  
للحاالت اإلنسانية، بطرق منها تعزيز قـدرات االسـتجابة للحـاالت اإلنسـانية وحتسـني تنسـيق       

عمليـــات التأهـــب ملواجهـــة  وادماجهـــا يف املناســـبة االبتكـــارات وحتديـــداملســـاعدة اإلنســـانية 
وتعزيـز سـبل تـوفري التمويـل الكـايف املمكـن       نـها،  والتعـايف م  احلاالت االنسانية واالسـتجابة هلـا  

ــة        ــز اإلجــراءات اإلداري ــة تعزي ــة، وإذ تقــر بأمهي ــع اجلهــات املعني ــز مســاءلة مجي ــه وتعزي ــؤ ب التنب
وعمليات التمويـل املتعلقـة حبـاالت الطـوارئ مبـا يتـيح االسـتجابة هلـذه احلـاالت بفعاليـة وبنـاء            

  القائمة،  على االحتياجات
العمل بشـكل  التشاور واألمم املتحدة منظومة ن تواصل مؤسسات بضرورة أ وإذ تقر  

  وثيق مع احلكومات الوطنية من أجل تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية يف امليدان،

_______________ 

)٤(  United Nations, Treaty Series, vol. 75, Nos. 970-973. 
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 املعنـــون ،٢٠١٥ أيلول/ســـبتمرب ٢٥املـــؤرخ  ٧٠/١ قرارهـــا ؤكـــد مـــن جديـــدت وإذ  
ــل” ــا حتوي ــام    : عاملن ــة التنميــة املســتدامة لع ــذي اعتمــ  ،“٢٠٣٠خط ــهدت ال ــة مــن   في جمموع
الـيت تركـز علـى    املتعلقـة بالتنميـة املسـتدامة،    العاملية الشاملة والبعيدة املدى والغايات هداف األ

فيـذ هـذه   تأكيـد التزامهـا بالعمـل دون كلـل مـن أجـل تن      تعيـد  إذ و ،التحـول  إىل الناس وتفضي
وره وأبعـاده، مبـا   أنّ القضاء على الفقر جبميـع صـ  دراكها ، وإ٢٠٣٠ اخلطة بالكامل حبلول عام

ــد     ــو أكــرب حت ــدقع، ه ــر امل ــك الفق ــ يف ذل ــامل وشــرط  هيواجه ــة     ال الع ــق التنمي ــه لتحقي ــىن عن غ
ــة     ،املســتدامة ــة املســتدامة بأبعادهــا الثالث ــق التنمي االقتصــادي واالجتمــاعي   -والتزامهــا بتحقي
ــي  ــن     -والبيئ ــل، وباالســتفادة م ــوازن ومتكام ــى حنــو مت ــيت حتققــت يف إطــ  جنــازاتاإلعل  ارال

  ،يكتمل من أعماهلا مل  النهوض مبااألهداف اإلمنائية لأللفية والسعي إىل 
بشـأن   ٢٠١٥متوز/يوليـه   ٢٧املـؤرخ   ٦٩/٣١٣قرارهـا   تؤكد مـن جديـد أيضـا   وإذ   

 عمل أديس أبابا الصـادرة عـن املـؤمتر الـدويل الثالـث لتمويـل التنميـة، الـيت تشـكل جـزءا           خطة
يف توضــيح وتكملــها وتســاعد وتــدعمها ، ٢٠٣٠لعــام  يتجــزأ مــن خطــة التنميــة املســتدامة  ال

  هلذا الغرض، سياسات وإجراءات عمليةمن خالل تنفيذ البوسائل  سياق غاياااملتعلقة
عشر املتعلق بالشـؤون اإلنسـانية مـن دورة الـس      الثامنبنتائج اجلزء ترحب   - ١  

  ؛)٥(٢٠١٥ االقتصادي واالجتماعي املوضوعية لعام
ــة يف حــاالت الطــوارئ   إىل  تطلــب  - ٢   ــة أن يمنســق اإلغاث  واصــل جهــوده الرامي

األمـم   جهـاز تعزيز التنسيق واملسـاءلة يف جمـال تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية والقيـادة يف إطـار         إىل
 بوسائل من بينها برنامج التحول الـذي وضـعته اللجنـة   املتحدة لالستجابة للحاالت اإلنسانية، 

، ويب مبؤسسات األمم املتحدة املعنية وغريهـا مـن املنظمـات    الدائمة املشتركة بني الوكاالت
احلكومية الدولية املعنية واجلهات الفاعلة األخرى يف جمال تقدمي املسـاعدة اإلنسـانية ويف جمـال    

تعزيـز  علـى  التنمية أن تواصل العمل مع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التـابع لألمانـة العامـة    
  ة وزيادة فعاليتها وكفاءا؛تنسيق املساعدة اإلنساني

واصـل تعزيـز احلـوار    يمنسق اإلغاثة يف حاالت الطـوارئ أن  إىل  تطلب أيضا  - ٣  
الدول األعضاء بشأن العمليات واألنشـطة واملـداوالت الـيت تقـوم ـا اللجنـة الدائمـة        مجيع مع 

  الشأن؛  املشتركة بني الوكاالت يف هذا

_______________ 

 ) الفصل التاسع.A/70/3( ٣السبعون، امللحق رقم  الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورةر: انظ  )٥(
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 تعزيـز الشؤون اإلنسـانية علـى مواصـلة    الدول األعضاء ومكتب تنسيق  تشجع  - ٤  
السياسـات  يشـمل  مبـا  على الصعيدين العاملي وامليداين، بشأن القضايا اإلنسانية، والتعاون احلوار 
  ؛التشاور يف تقدمي املساعدة اإلنسانيةيشمل اجلميع ويتسم مبزيد من ج  تطوير دفالعامة، 

سـيق الشـؤون اإلنسـانية إلقامـة     بذهلا مكتـب تن ياجلهود اليت استمرار ب ترحب  - ٥  
والقطــاع اخلــاص، وتشــجع واجلهــات املاحنــة غــري التقليديــة شــراكات مــع املنظمــات اإلقليميــة 

املتحـدة علـى مواصـلة تعزيـز الشـراكات علـى الصـعد العـاملي          الدول األعضاء ومنظومـة األمـم  
تقـدمي  علـى  و فعـال  واإلقليمي والوطين واحمللي دعما للجهود الوطنية، من أجل التعاون على حن

ــة مببــادئ اإلنســانية    إىل  املســاعدة اإلنســانية احملتــاجني، وضــمان أن تتقيــد يف جهودهــا التعاوني
  واالستقالل؛ والنـزاهةواحلياد 
ــانية     تشـــجع  - ٦   ــات اإلنسـ ــدة واملنظمـ ــم املتحـ ــة األمـ ــاء ومنظومـ ــدول األعضـ الـ

األخــرى، مبــا فيهــا القطــاع  جنــب مــع اجلهــات املعنيــة  إىل  واإلمنائيــة، علــى أن تواصــل، جنبــا 
ت وإدماجهــا بصــورة أكثــر منهجيــة  اخلــاص، تقيــيم وحتســني إمكانيــة التعــرف علــى االبتكــارا 

العمل اإلنسـاين بطريقـة مسـتدامة، وتشـجيع تبـادل أفضـل املمارسـات والـدروس املسـتفادة           يف
ــأن األدوات والعمليـــات والنـــهج االبتكاريـــة، مبـــا يف ذلـــك أفضـــل املم        ارســـات املتبعـــة بشـ

نسـانية طويلـة األمـد والـدروس املسـتفادة      يعيـة الواسـعة النطـاق واألزمـات اإل    الكوارث الطب يف
منها، اليت ميكن أن حتسن فعاليـة ونوعيـة االسـتجابة اإلنسـانية، وتشـجع يف هـذا الصـدد مجيـع         

البلـدان الناميـة،    ال سـيما على مواصلة دعم جهود الدول األعضاء، و صاحبة املصلحة هاتاجل
تعزيـــــز قــــــدراا، بوســـــائل منـــــها تســــــهيل احلصـــــول علـــــى تكنولوجيــــــا       مـــــن أجـــــل  

  واالتصاالت؛  املعلومات
املتضـررين مـن حـاالت     معـارف  تعتمـد علـى  باملمارسات املبتكرة الـيت   ترحب  - ٧  

 إلنقـاذ  حمليا الالزمةواد املوضع حلول مستدامة على الصعيد احمللي وإنتاج  يفالطوارئ اإلنسانية 
  ؛واهلياكل األساسية اتاللوجستيب ل إىل أدىن حد من اآلثار املترتبة فيما يتعلقيقل ما وهو ،احلياة

ــد االقتضــاء بغريهــا  ذات الصــلةمبؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة   يــب  - ٨   ، وعن
اجلهـات الفاعلـة املعنيـة يف جمـال تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية، أن تواصـل بـذل اجلهـود لتحسـني             من

يف حـاالت  حاالت الكوارث الطبيعية والكوارث اليت يتسبب فيها البشـر و االستجابة اإلنسانية يف 
عن طريق النهوض بقدرات االسـتجابة للحـاالت اإلنسـانية علـى مجيـع الصـعد،        ،الطوارئ املعقدة

ــاملي      ــى الصــعد الع ــز تقــدمي املســاعدة اإلنســانية وتنســيقها عل ــداينواإلقليمــي وومواصــلة تعزي ، املي
آليــات تنســيق اموعــات القائمــة، ودعمــا للســلطات الوطنيــة يف الدولــة   باالســتعانة بآليــات منــها

  ؛واملساءلة املتضررة، حسب االقتضاء، وعن طريق مواصلة حتسني الكفاءة والشفافية واألداء
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مشــاركة اجلهــات الفاعلــة املعنيــة العاملــة يف جمــال تقــدمي   عــود بــه تمبــا  متســلّ  - ٩  
ــاوالتنســيق  املســاعدة اإلنســانية  ــة االســتجابة للحــاالت اإلنســانية،    مــ معه ــى فعالي ــدة عل ن فائ

تعزيـز الشـراكات علـى الصـعيد العـاملي      إىل  وتشجع األمم املتحدة على مواصلة اجلهود الراميـة 
غـري احلكوميـة املعنيـة العاملـة     لصـليب األمحـر واهلـالل األمحـر واملنظمـات      الدوليـة ل ركـة  احلمع 
يف اللجنـة الدائمـة املشـتركة     ةكاملشـارِ اجلهـات  ا مـن  جمال تقدمي املسـاعدة اإلنسـانية وغريهـ    يف

  ؛، وأصحاب املصلحة اآلخرينالوكاالت  بني
ــدم إىل املنســــقني    تطلــــب  - ١٠   ــز الــــدعم املقــ ــام أن يواصــــل تعزيــ إىل األمــــني العــ

املقيمني/منســقي الشــؤون اإلنســانية التــابعني لألمــم املتحــدة وإىل أفرقــة األمــم املتحــدة القطريــة،  
وفري التدريب الالزم وحتديد املوارد وحتسني أساليب تعيني املنسقني املقيمني/منسقي بطرق منها ت

  ؛أدائهم الشؤون اإلنسانية التابعني لألمم املتحدة واختيارهم وتعزيز املساءلة عن
جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة ومبنســق اإلغاثــة يف حــاالت        ةبرئيســ يــب  - ١١  

املنسقني ر وراما قبل تقدمي التوصيات اخلتامية عن عملية اختياف مشايكثيواصال تالطوارئ أن 
  ؛اإلنسانية لحاالتلالستجابة لاملقيمني يف البلدان اليت حيتمل أن حتتاج إىل عمليات كبرية 

ــز قــدرا علــى اســتقدام مــوظفني     إىل  تطلــب  - ١٢   األمــم املتحــدة أن تواصــل تعزي
ملساعدة اإلنسانية ممن تتـوفر فـيهم املهـارة واخلـربة     لشغل مناصب عليا يف جمال تقدمي امالئمني 

ــاءة واملقــدرة          ــى معــايري الكف ــي يف املقــام األول أعل ــة، علــى أن تراع ونشــرهم بســرعة ومرون
والنـزاهة، مع إيالء االعتبـار الواجـب للمسـاواة بـني اجلنسـني واسـتقدام املـوظفني علـى أسـاس          

جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية علـى تعزيـز    أوسع قاعدة جغرافية ممكنة، وتشجع يف هذا الصدد
نظام املنسقني املقـيمني الـذي يسـتند إليـه نظـام منسـقي املسـاعدة اإلنسـانية، مـن أجـل ضـمان            

  تام؛  حنو  نظام املنسقني املقيمني علىللمجموعة ولتطبيق نظام اإلدارة واملساءلة 
يضـفي  سـاعدة اإلنسـانية   امل املوظفني العـاملني يف جمـال تقـدمي   تنوع بأن  متسلّ  - ١٣  

ضـي  أن مياألمـني العـام   إىل  قيمة على العمل اإلنسـاين وفهـم سـياقات البلـدان الناميـة، وتطلـب      
اموعـة املؤلـف   التنـوع يف التمثيـل اجلغـرايف والتـوازن بـني اجلنسـني يف        نقـص قدما يف معاجلـة  
العــاملون  مــم املتحــدةلألالتابعــة ألمانــة العامــة وغريهــا مــن الوكــاالت اإلنســانية منــها موظفــو ا

املـوظفني  املسـاعدة اإلنسـانية، وخباصـة فيمـا يتعلـق بـاملوظفني مـن الفئـة الفنيـة و          جمال تقدمي يف
  ؛املستوى، وأن يقدم تقريرا عن التدابري املتخذة يف هذا الصدد يف تقريره السنوي يالرفيع

ــ م أيضــاتســلّ  - ١٤   ــن املســاعدة اإلنســاني   ال أن املســاءلة جــزء ب ــة، يتجــزأ م ة الفعال
تعزيز مساءلة اجلهات الفاعلة يف جمال تقدمي املسـاعدة اإلنسـانية يف مجيـع     ضرورةوتشدد على 

  املساعدة؛مراحل تقدمي تلك 
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القـــائم نـــع أعمـــال العنـــف مواصـــلة الســـعي ملالـــدول األعضـــاء علـــى  حتـــث  - ١٥   
يهـا وحماكمـة   والتحقيـق ف والتصـدي هلـا   يف حاالت الطوارئ اإلنسانية  أساس نوع اجلنس على

 نســانيةاإلغاثــة اإلحتســني تنســيق املعنيــة  املنظمــاتوويــب بالــدول بطــرق أفضــل،  مرتكبيهــا
توفري اإلغاثة اإلنسـانية بصـورة ختفـف مـن خمـاطر العنـف       فالة كإىل  السعيووتعزيز القدرات، 

والنـاجني منـه بـدءا     لضـحاياه  خـدمات الـدعم  وتعزيـز تقـدمي    القائم علـى أسـاس نـوع اجلـنس،    
أوىل مراحل االستجابة حلاالت الطوارئ، مع مراعاة احتياجـام الفريـدة واحملـددة الناشـئة      من

  اعتماد استجابة أكثر فعالية يف هذا اال؛إىل  ثر العنف الذي تعرضوا له، وتدعوأعن 
 واالعتـداءات  ملنـع االنتـهاكات   السعي مواصلة على األعضاء الدول أيضاً حتث  - ١٦  

، والتحقيـق فيهـا وحماكمـة مرتكبيهـا    والتصـدي هلـا    اإلنسانية، الطوارئ التحا يف األطفال ضد
 مـن  املتضـررين  املقدمـة لألطفـال   الدعم خدمات املعنية تعزيز املنظماتواألعضاء ويب بالدول 

  اعتماد استجابة أكثر فعالية يف هذا اال؛إىل  وتدعو أيضاً ،اإلنسانية الطوارئ حاالت
ــد   - ١٧   ــد تأكي ــذ أمه تعي ــة تنفي ــرة       ي ــاطر الكــوارث للفت ــن خم ــنداي للحــد م ــار س إط
 وسبل األرواح يف واخلسائر الكوارث احلد بشكل كبري من أخطار لضمان ،)٣(٢٠٣٠-٢٠١٥
 لألشـــخاص والبيئيـــة والثقافيـــة واالجتماعيـــة واملاديـــة االقتصـــادية واألصـــول والصـــحة العـــيش

 املسببة للكـوارث، ودمـج   العوامل الكامنة معاجلة أمهية وتؤكد والبلدان، واتمعات والشركات
احلـد مـن   و اجلديـدة  خمـاطر الكـوارث   ملنع اإلنسانية املساعدة يف الكوارث خماطر من احلد منظور

  ؛القائمةخماطر الكوارث 
ــب  - ١٨   ــة       يـ ــانية واإلمنائيـ ــات اإلنسـ ــدة واملنظمـ ــم املتحـ ــاء واألمـ ــدول األعضـ بالـ

ل العمل على بناء القدرات على مجيـع املسـتويات احلكوميـة ويف املنظمـات واتمعـات      تواص أن
 القـدرة  وبنـاء احمللية من أجل االسـتعداد علـى حنـو أفضـل ملواجهـة خمـاطر الكـوارث واحلـد منـها          

 أفضـل  بشـكل  البنـاء  وإعـادة  ،وحتسـني سـبل االسـتجابة للكـوارث والتعـايف منـها       الصمود، على
ولـيس أن حتـل    لألزمـات،  االسـتجابة  علـى  الوطنيـة  وأن تكمـل القـدرات   ث،الكـوار  وقوع بعد

  ؛حدوثها يتكرر أو األزمات مدة تلك تطول عندما حملها أو أن يستغىن عنها، خاصة
ــدول حتــث - ١٩   ــم  األعضــاء ال ــاز األم  واملنظمــات نســاينللعمــل اإل املتحــدة وجه
 علـى  األخـرى  اإلنسـانية  الفاعلـة  جلهـات وا اخلاص والقطاع احلكومية غري واملنظمات اإلقليمية

 إىل تـؤدي  الـيت  املعديـة  األمـراض  تفشـي  حبـاالت  يتعلـق  فيما واالستجابة التأهب قدرات تعزيز
 االســتجابة اإلنســانية واملنظمــات نســاينللعمــل اإل املتحــدة األمــم هــازجب يــبو إنســانية، أزمــة

ــع بالتنســيق الســريعة، ــدول م ــراض تفشــي عــن النامجــة يةاإلنســان لألزمــات املتضــررة، ال  األم
  اإلنسانية؛  يف أثناء تقدمي املساعدات حتدث حاالت تفشي األمراض اليت ذلك يف مبا املعدية،
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يف ومســتدامة ومــوارد كافيــة  رصــدبالــدول األعضــاء واتمــع الــدويل  يــب  - ٢٠  
منـها   بسـبل  الصـمود، بنـاء القـدرة علـى     لحد من أخطار الكوارث، من أجـل لالوقت املناسب 

تعزيــز القــدرات الوطنيــة  ومواصــلةاإلنســانية واإلمنائيــة  لتقــدمي املســاعدة تنفيــذ بــرامج تكميليــة
زيـادة  تشجع علـى  كما ، هلا االستجابةالتأهب وو حاالت الطوارئ اإلنسانيةدرء واحمللية على 

جمـال  واجلهـات الفاعلـة يف    صـاحبة املصـلحة  توثيق التعاون يف هذا الصدد بني اجلهات الوطنية 
  ويف جمال التنمية؛ تقدمي املساعدة اإلنسانية

اجلهات الفاعلة يف جمال تقدمي املسـاعدة  بني  زيادة توثيق التعاون على تشجع  - ٢١  
 مجيـع  أن مـن  للتأكـد  األعضاء، الدول مع بالتنسيق ،يف جمال التنميةاجلهات الفاعلة و اإلنسانية
 أن الصــدد هــذا يف وتؤكــد طويــل األجــل، ــج خــالل مــن معــا تعمــل املعنيــةالفاعلــة  اجلهــات
 متعـدد  يف إطـارٍ  ختطيطـه  يـتعني  الطويل األجل على التنميةإىل  اإلنسانية االستجابة من االنتقال

 املصـلحة  أصـحاب  دمـج  مـع  اإلمنـائي،  التخطـيط  بعمليات وربطه االقتضاء، ، حسبالسنوات
ــيني، ــل الرئيســ ــات مثــ ــات احلكومــ ــة واملنظمــ ــات اإلقليميــ ــة واملؤسســ ــه،  املاليــ ــة فيــ  الدوليــ

  االقتضاء؛  حسب
منظومــة األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلنســانية واملنظمــات اإلمنائيــة        تشــجع  - ٢٢  

ــى ــاش املبكــر         عل ــل املبكــر واإلنع ــاج التأهــب والعم ــيم إدم ــة إىل تعم ــا الرامي مواصــلة جهوده
نعـاش املبكـر،   براجمها، وتقر بضرورة ختصيص مزيد من التمويل للتأهب والعمل املبكـر واإل  يف

الوقـت   وتشجع يف هذا الصدد على توفري موارد كافية ميكن التنبؤ ا ويسهل االستعانة ـا يف 
املناسب، مبا يف ذلك من امليزانيات املخصصة لألغراض اإلنسانية أو اإلمنائيـة علـى حـد سـواء،     

  ؛حسب االقتضاء
اختـاذ  املعنيـة علـى   الدول األعضـاء واألمـم املتحـدة واملنظمـات األخـرى      حتث   - ٢٣  

ة والتغذويـة للسـكان املتضـررين    زيد مـن اخلطـوات لكفالـة تنسـيق تلبيـة االحتياجـات الغذائيـ       م
ضــــمان أن تــــدعم هــــذه اخلطــــوات إىل  حــــاالت الطــــوارئ، والســــعي يف الوقــــت ذاتــــه  يف

  حتسني األمن الغذائي؛إىل  االستراتيجيات والربامج الوطنية الرامية
حلصــول بشــكل التحــديات املاثلــة يف جمــاالت منــها ا  إزاءتعــرب عــن القلــق    - ٢٤  

على الوقود واحلطب والطاقة البديلة واسـتعماهلا وتـوفري امليـاه واملرافـق الصـحية واملالجـئ        آمن
واملواد الغذائية وخدمات الرعاية الصحية يف حاالت الطوارئ اإلنسانية، وتالحظ مـع التقـدير   

ــوطين     ــى الصــعيدين ال ــادرات املتخــذة عل ــها  املب ــدويل بوســائل من ــنهج وال ــد ال ــة  حتدي االبتكاري
تعـزز التعـاون الفعـال    إدماجها بصورة أكثر منهجيـة وتشـجيع تبـادل أفضـل املمارسـات الـيت       و
  هذا الصدد؛  يف
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اتمع الدويل، مبا يف ذلـك مؤسسـات األمـم املتحـدة املعنيـة واالحتـاد        تشجع  - ٢٥  
 ر، علـى دعـم جهـود الـدول األعضـاء الراميـة      الدويل جلمعيـات الصـليب األمحـر واهلـالل األمحـ     

ــدر  إىل ــز قـ ــوارث و اتعزيـ ــب للكـ ــى التأهـ ــتجابةا علـ ــذل،    االسـ ــيت تبـ ــود الـ ــم اجلهـ ــا ودعـ هلـ
وخباصـة نظـم اإلنـذار     االقتضاء، لتعزيز نظم التعرف على أخطار الكـوارث ورصـدها،   حسب
  مبا يشمل األخطار املتصلة بقلة املنعة واألخطار الطبيعية؛ املبكر،

علـى الصـعيدين اإلقليمـي والـوطين      املضطلع ـا املبادرات بتزايد عدد ترحب   - ٢٦  
األويل يف حـاالت   واالنتعـاش  الدوليـة لإلغاثـة   العملياتتنفيذ املبادئ التوجيهية لتسهيل تعزيز ل

املنظمـات   ،الكوارث وتنظيمها على الصعيد الوطين، وتشجع الدول األعضاء، وعند االقتضـاء 
األطـر التنفيذيـة والقانونيـة لإلغاثـة الدوليـة      سـتعراض  اختاذ مزيد من اخلطـوات ال  على اإلقليمية

بالـدعم  وترحـب  ، االقتضـاء  ، مع مراعاة تلـك املبـادئ، حسـب   هاتعزيزو يف حاالت الكوارث
الوطنيـة حلكوماـا يف هـذا اـال،      الصـليب األمحـر واهلـالل األمحـر    القيم الذي تقدمه مجعيات 

د الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلـالل األمحـر ومكتـب تنسـيق الشـؤون      الحتاا بالتعاون مع
  ؛وغريمها من الشركاءاإلنسانية 
الــدول علــى يئــة بيئــة متكــن مــن بنــاء قــدرات الســلطات احملليــة           تشــجع  - ٢٧  

ية من أجل كفالـة التأهـب علـى حنـو     هلاألاملنظمات واملنظمات غري احلكومية الوطنية واحمللية و
وبشـكل ميكـن التنبـؤ بـه،      الوقـت املناسـب  دمي املساعدة اإلنسانية على حنو فعال ويف أفضل لتق

 ة يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسـانية علـى تقـدمي الـدعم    ملاعوتشجع األمم املتحدة واملنظمات ال
، ضـمن أطـر مـن بينـها، حسـب االقتضـاء، اإلطـار املوحـد للتأهـب الـذي وضـعته            هلذه اجلهود

االسـتراتيجية الدوليـة   وملشتركة بني الوكاالت وجمموعة األمم املتحـدة اإلمنائيـة   اللجنة الدائمة ا
ومـن خـالل   البلدان الناميـة  إىل  نقل التكنولوجيا والدراية الفنية من خالل ،للحد من الكوارث

  املتضررة؛ تعزيز قدرات التنسيق لدى الدولإىل  تقدمي الدعم للربامج الرامية
ــدول األعضـــ ب يـــب  - ٢٨   ــدم   الـ ــانية أن تقـ ــات اإلنسـ ــدة واملنظمـ ــم املتحـ اء واألمـ

ــدعم االنت   ــرق تــ ــوارئ بطــ ــاالت الطــ ــاعدات يف حــ ــل،   املســ ــة األجــ ــة الطويلــ ــاش والتنميــ عــ
االقتضاء، بسبل من بينها إيالء األولوية لـألدوات املسـتخدمة يف جمـال تقـدمي املسـاعدة       حسب

احلصــر، التحــويالت  ال ملثــالاإلنســانية الــيت تعــزز القــدرة علــى الصــمود، ومنــها، علــى ســبيل ا
  النقدية، واملشتريات احمللية من األغذية واخلدمات، وشبكات الضمان االجتماعي؛

والصــناديق والـربامج والوكـاالت املتخصصـة التابعــة     األعضـاء  الـدول  تشـجع   - ٢٩  
ــة احلمايــة ألمــم املتحــدة علــى االرتقــاء بسياســات  ل ــات االجتماعي ــيت  النقــدي التحويــل وآلي ال

 الصـمود،  السـكان املعرضـني للتـأثر علـى     قدرة ويف بناء اإلنسانية حاالت االستجابة يف هاتنفذ
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 وحـاالت التشـرد ألمـد طويـل     املديـد،  الطـابع  ذات اإلنسـانية  الطـوارئ  حاالت يف ذلك يف مبا
 تطـوير  ودعم لالحتياجات، فعالية أكثر بشكل االستجابة وتشجعها على الطبيعية، والكوارث

  الوطنية؛ القدرات وتعزيز ية،احملل األسواق
 اآلياـ  ى دراسـة لـ ع املعنيـة ات األمـم املتحـدة   ؤسسالدول األعضاء وم تشجع  - ٣٠  

هــود جلعلــى حنــو ميكــن االســتعانة بــه بقــدر أكــرب تمويــل ال التعجيــل بتــوفرية مــن أجــل يــتمويلال
  ، حيثما كان ذلك ممكنا؛املبكر اإلنعاشولتأهب واالستجابة ا

ــ حتــيط علمــا   - ٣١   ــدول األعضــاء ومنظومــة األمــم املتحــدة     ب ــذهلا ال ــيت تب اجلهود ال
االسـتجابة  واتمع الدويل يف سبيل تعزيـز التأهـب حلـاالت الطـوارئ اإلنسـانية والقـدرة علـى        

على الصعد احمللي والـوطين واإلقليمـي، ويـب بـاألمم املتحـدة والشـركاء املعنـيني مواصـلة          هلا
  تقدمي الدعم يف هذا الصدد؛

 الوطنيــة، املؤسســات مــع وثيــق بشــكل علــى العمــل األعضــاء الــدول تشــجع  - ٣٢  
القيـام   الصـلة  ذات اإلنسـانية  املنظمـات ب يباخلاص، و والقطاع احمللية احلكومات ذلك يف مبا

 علــى أمت االســتعداد لتكــون معــني ذات ســياق فعالــة طــرق لدراســة االقتضــاء، حســب ،بــذلك
 حــبوتر ،منــها والتعــايف احلضــرية املنــاطق احلــدوث يف املتزايــدة الطــوارئ حلــاالت لالســتجابة

 ،)الثالـث  املوئـل ( املسـتدامة  احلضرية والتنمية باإلسكان ااملعين املتحدة األمم مؤمتر عقد مببادرة
ــو، يف ــرة يف كيتــ ــن الفتــ ــوبر  ٢٠إىل  ١٧ مــ ــظ ،٢٠١٦ تشــــرين األول/أكتــ  أمهيــــة وتالحــ
 ضـمان  إىل الرامية السياسات تناول قتضاء،اال حسب اجلديدة، اخلطة احلضرية إطار يف يتم أن

  فعالية؛ احلضرية على حنو أكثر املناطق يف الطوارئ حلاالت االستجابة
على ضرورة محاية واحتـرام املرافـق التعليميـة متشـياً مـع القـانون        تعيد التأكيد  - ٣٣  

 تـوفري تعلـيم  و يئـة منـاخ آمـن ميكِّـن مـن الـتعلم      اجلهـود الراميـة إىل    تشـجع و، اإلنساين الدويل
جيد للجميـع، بوسـائل منـها اسـتخدام التكنولوجيـات واالبتكـارات اجلديـدة وخباصـة للفتيـان          

ــات، ــات منـــ    والفتيـ ــانية، لغايـ ــوارئ اإلنسـ ــاالت الطـ ــلس   يف حـ ــال السـ ــهام يف االنتقـ ها اإلسـ
  ؛مرحلة اإلغاثة إىل مرحلة التنمية  من

العمــل مــع الــدول  مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية علــى مواصــلة    تشــجع  - ٣٤  
املســتكملة والدقيقــة  تســهيل تبــادل املعلومــاتاملعنيــة علــى األعضــاء وكيانــات األمــم املتحــدة 

، طـراف األيـع  مج ىلـ ع هـا فهماملواَءمة اليت يسهل البيانات ب بطرق منها االستعانة، واملوثوق ا
  نسانية؛اإل  التأهب واالستجابة للحاالت بغية كفالة تقييمٍ أفضل لالحتياجات لتحسني

ــني     يـــب  - ٣٥   ــدعم حتسـ ــة أن تـ ــدة املعنيـ ــم املتحـ ــات األمـ ــربامج مبؤسسـ دورة الـ
، وخباصة إعداد خطط االسـتجابة االسـتراتيجية واالستعراضـات العامـة لالحتياجـات      اإلنسانية
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، بالتشاور مع الدول املتضررة، بغـرض تعزيـز   النداءات املوحدة اتعملي اإلنسانية، مبا يف ذلك
  اإلنسانية؛ اإلنساين، لتلبية احتياجات املتضررين من حاالت الطوارئتنسيق العمل 

التمويـل الـالزم للمسـاعدات    ختصـيص وصـرف   الدول األعضاء علـى   تشجع  - ٣٦  
  على أساس النداءات اإلنسانية املوجهة من األمم املتحدة ومبا يتوافق معها؛ يف حينها اإلنسانية
م املتحدة ذات الصلة على استكشـاف  الدول األعضاء ومؤسسات األم تشجع  - ٣٧  

  ؛موضوعية آليات مبتكرة لتقاسم املخاطر وعلى االستناد يف متويل إدارة املخاطر إىل بيانات
الــدول األعضــاء واملؤسســات اإلنســانية املعنيــة يف منظومــة األمــم    إىل تطلــب  - ٣٨  

، أن تكفـل تعزيـز   سـانية املتحدة واجلهات الفاعلة املعنيـة األخـرى يف جمـال تقـدمي املسـاعدة اإلن     
هـا  في ، مبـا املساواة بني اجلنسـني ومتكـني املـرأة يف مجيـع مراحـل االسـتجابة للحـاالت االنسـانية        

الحتياجـات اإلنسـانية ومـواطن الضـعف     ، وأن تراعـي ا التأهب للكوارث وتقيـيم االحتياجـات  
املســنون لكــل مكونــات الســكان املتضــررين، وخباصــة الفتيــات والفتيــان والنســاء و       احملــددة

واألشـخاص ذوو اإلعاقــة، مبــا يف ذلــك لـدى وضــع وتنفيــذ بــرامج احلـد مــن خمــاطر الكــوارث    
ــة      ــار يف مرحل ــادة اإلعم ــرامج إع ــاش وب ــا واملســاعدة اإلنســانية واإلنع ــوارئ    م ــة الط ــد حال بع

ضـمان تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنسـاين،      إىل  اإلنسانية، وتشجع يف هذا الصدد اجلهود الراميـة 
ؤشـر  ت من بينها حتليل املخصصـات وتنفيـذ الـربامج، ومـن خـالل زيـادة االسـتعانة مب       يف سياقا

  ؛املساواة بني اجلنسني
 املتحـدة،  األمـم  منظومة يف املعنية اإلنسانية واملنظمات األعضاء الدولب يب  - ٣٩  
 ةاملشــارك لضــمان الالزمــة التــدابري اختــاذ الصــلة، ذات اإلنســانية الفاعلــة اجلهــات مــن وغريهــا
 مراحــل مجيــع يف الســن وكبــار اإلعاقــة ذوو األشــخاص فــيهم مبــن والرجــال، للنســاء الكاملــة

 لضـمان  اخلاصـة،  باحتياجـام  فيمـا يتعلـق   واليـافعني  املراهقني إشراك وأيضا القرار صنع عملية
  وفعالة؛ مستنرية ومناسبة اإلنسانية املساعدات تكون أن

 الــدول مــع بالتنســيق واإلمنائيــة، نســانيةاإل واملنظمــات املتحــدة األممبــ يــب  - ٤٠  
 عرضــة منــهم األكثــر وخباصــة األزمــات، مــن املتضــررين األشــخاص مجيــع إشــراك األعضــاء،
 ودعــم الصــلة ذات العمليــات يف مبــا ميكنــهم مــن املشــاركة بوســائل تشــمل التواصــل للخطــر،
 وتقاليـدهم  وعـادام  ممراعاة ثقافتـه  مع املختلفة احتياجام لتلبية اخلاصة، وقدرام جهودهم

  االقتضاء؛ حسب احمللية،
ــدمي املســاعدة اإلنســانية        يــب   - ٤١   ــال تق ــة يف جم ــم املتحــدة العامل مبؤسســات األم

ــزز أن ــدول األعضــاء، حســب االقتضــاء، ق   تع ــع ال ــا    ، بالتشــاور م ــيت تســتند إليه ــة ال اعــدة األدل
شتركة لتحسني نوعيـة التقييمـات   تقدمي املساعدة اإلنسانية، عن طريق مواصلة إنشاء آليات م يف
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املتصلة باالحتياجات اإلنسانية وشفافيتها وموثوقيتها وحتقيق املزيد مـن التقـدم بشـأا،    املشتركة 
ــات املصــنفة حســب      ــوع بســبل تشــمل حتســني مجــع البيان ــها  ن ــة وحتليل  اجلــنس والســن واإلعاق

أدائها يف جمال تقـدمي املسـاعدة،   لغرض تقييم  ينشأ من آثار بيئية، ما ، ومع مراعاةواإلبالغ عنها
  ؛الفعالية  استخدام هذه املنظمات ملوارد املساعدة اإلنسانية بأكرب قدر من كفالةو

ــز     يــب  - ٤٢   ــاألمم املتحــدة وشــركائها يف جمــال تقــدمي املســاعدة اإلنســانية تعزي ب
ــدول املتضــررة      ــدول األعضــاء، مبــا فيهــا ال ــام ال ــعاملســاءلة أم احبة صــ اجلهــات األخــرى  ومجي

 ذلك احلكومات احمللية واملنظمات احمللية املعنيـة وغريمهـا مـن اجلهـات الفاعلـة،      يف مبا، املصلحة
ــن  ــن أجــل االســتجابة للحــاالت      الســكان املتضــررين،   فضــالً ع ــود م ــز اجله واملضــي يف تعزي

 الــدروس إدمــاجاإلنســانية بســبل منــها رصــد املســاعدة اإلنســانية الــيت يقــدموا وتقييمهــا مــع  
احتياجـام علـى   تقيـيم  والتشاور مع السكان املتضررين من أجـل   عمليات الربجمةيف  تفادةاملس

  ؛وتلبيتها بصورة فعالة النحو املناسب
 سـبال  أن حتـدد الـدول األعضـاء واألمـم املتحـدة واملنظمـات اإلنسـانية       ب يب  - ٤٣  

فعاليــة يف تلبيـــة  لل اأفضــل للعمــل علـــى ســد الفجــوة املتزايـــدة يف املــوارد والقــدرات، حتقيقـــ      
  احتياجات السكان املتضررين؛

التنبـؤ ـا ويسـهل االسـتعانة      توفر موارد كافيـة ميكـن  أن باجلهات املاحنة  يب  - ٤٤  
االحتياجات املقدرة ومبا يتناسـب معهـا، حلـاالت منـها حـاالت       يف ضوءيف الوقت املناسب،  ا

نظــر يف تقــدمي تعهــدات أن ت، وملنســيةالــيت مل خيصــص هلــا التمويــل الكــايف واحلــاالت ا الطــوارئ 
ــوال املســاعدة اإلنســانية        ــة ألم ــت مبكــر إىل الصــناديق امع ــددة الســنوات يف وق ــا  متع ــا فيه مب

واصــل أن تووالصــناديق امعــة علــى الصــعيد القطــري،   الطــوارئ ملواجهــة املركــزي الصــندوق
بــذل علــى اإلنســانية، وتشــجع تقــدمي الــدعم لقنــوات التمويــل املتنوعــة يف جمــال تقــدمي املســاعدة 

وحتسـني تشـاطر    ،)٦(اإلنسـانية  السـليمة للمـنح   واملمارسـة كفالة التقيد باملبـادئ   أجل مناجلهود 
وتشـجع يف هـذا الصـدد القطـاع اخلـاص واتمـع املـدين والكيانـات         األعباء بني اجلهات املاحنة، 

ــة ــة لل       املعني ــون مكمل ــذا الشــأن تك ــات يف ه ــدمي تربع ــى تق ــن   األخــرى عل ــات املســتمدة م تربع
  ؛أخرى مصادر

باإلجنازات اهلامـة الـيت حققهـا الصـندوق املركـزي ملواجهـة الطـوارئ         ترحب  - ٤٥  
لكفالة التصدي حلاالت الطوارئ اإلنسانية على حنو أفضل من حيـث توقيتـها وإمكانيـة التنبـؤ     

ــة مواصــلة حتســني أداء الصــندوق   األمــم وتشــجع يف هــذا الصــدد صــناديق   ،ــا، وتؤكــد أمهي

_______________ 

)٦(  A/58/99-E/2003/94.املرفق الثاين ، 
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ــا و  ــاالت املتخصصــة  الاملتحــدة وبراجمه ــعوك ــامل ــد الضــ ى القي ــيم  ب، رورة، عن ــتعراض وتقي اس
 مـوال األصـرف  ضـمان  ض بغربينها  ات القائمةالشراكاملتبعة يف إطار مارسات املسياسات وال

من أجل ضمان استخدام املـوارد بـأكرب    الشركاء املنفذين يف الوقت املناسبإىل  الصندوق من
  من الكفاءة والفعالية واملساءلة والشفافية؛قدر ممكن 

نظر يف زيادة تربعاـا إىل الصـندوق املركـزي    أن تجبميع الدول األعضاء  يب  - ٤٦  
ــز وتقويــة الصــندوق بوصــ  ملواجهــة الطــوارئ  فه الصــندوق العــاملي لالســتجابة  وأن تواصــل تعزي

 واملؤسسات املعنيـة إىل القيـام   حاالت الطوارئ، وتدعو القطاع اخلاص ومجيع األفراد املعنيني يف
التعهـدات احلاليـة بتقـدمي املسـاعدة     باإلضـافة إىل  التربعـات   تقدموتشدد على ضرورة أن بذلك، 

  ؛التنمية املتاحة للتعاون الدويل من أجل متس باملواردإىل الربامج اإلنسانية وأال 
 تنميـة واملسـاعدة  الجمـايل  يف  واجلهات الشريكةالدول األعضاء القادرة ب يب  - ٤٧  

ــانية ــياق  ت أن اإلنسـ ــر، يف سـ ــود اجلنظـ ــذهلا هـ ــيت تبـ ــوارد  ل الـ ــوفري مـ ــا  تـ ــتعانة ـ ــن االسـ ، ميكـ
 الصـمود التأهب وبناء القدرة علـى  إىل  تعميم مراعاة احلاجةعلى حنو أفضل ب النهوض سبل يف

ألغـراض   تأهيـل، يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية واإلمنائية، مبا يف ذلك إعادة البنـاء وإعـادة ال  
  مرحلة التنمية؛إىل  تشمل كفالة االنتقال السلس من مرحلة اإلغاثة

 اجلهات الفاعلة اإلنسانية واإلمنائية على أن تسعى، حسـب االقتضـاء،   تشجع  - ٤٨  
، ميكــن الصــمودإدارة املخــاطر وتــوفري القــدرة علــى  علــى صــعيد حتقيــق أهــداف مشــتركة إىل 

  تحليل والتخطيط والربجمة والتمويل؛من خالل االشتراك يف ال بلوغها
جبميـع الـدول األعضـاء القـادرة علـى زيـادة تربعاـا حلـاالت الطـوارئ           يب  - ٤٩  

اإلنســانية، أن تقــوم بــذلك بوســائل منــها تــوفري متويــل ميكــن االســتعانة بــه ألغــراض متعــددة      
اإلنسـانية  السنوات، وتكرر يف هذا السياق تأكيد ضرورة أن يسـتفيد مكتـب تنسـيق الشـؤون     

  التنبؤ به بشكل أدق؛  من متويل كاف وميكن
الدول األعضاء على أن تكفل، بالتعاون مـع املنظمـات املعنيـة العاملـة      تشجع  - ٥٠  

يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة، تلبيـة االحتياجـات اإلنسـانية األساسـية     
والغذاء واملأوى والصحة، مبا يف ذلـك الصـحة اجلنسـية     للسكان املتضررين، مبا فيها املياه النقية

واإلجنابية، والتعليم واحلماية، باعتبارهـا مـن عناصـر االسـتجابة يف احلـاالت اإلنسـانية، وذلـك        
يكفــي مــن املــوارد يف الوقــت املناســب، مــع كفالــة التقيــد التــام باملبــادئ  مــا بســبل منــها تــوفري

  ولة؛املبذ  اإلنسانية يف جهودها التعاونية
الدول األعضـاء علـى أن تكفـل، بالتعـاون مـع املنظمـات املعنيـة         أيضا تشجع  - ٥١  

 وموثـوق  احلصول بشـكل آمـن   العاملة يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة،
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 املراهقـات  والفتيـات  النسـاء  محاية أجل من واإلجنابية اجلنسية الصحية الرعاية خدمات على به
  منها؛ الوقاية ميكن اليت واالعتالل حاالت الوفيات من الواألطف

الــدول األعضــاء واألمــم املتحـدة واملنظمــات اإلنســانية علــى مواصــلة  شـجع  ت  - ٥٢  
ــةالعمــل معــا مــن أجــل فهــم    ــة  املحتياجــات اال وتلبي ــة مــن احلماي ــيت تنشــأ  تباين يف األزمــات ال

هـذه االحتياجـات    وكفالة إدماجفا، أكثرهم ضع ال سيمالسكان املتضررين، ولدى ا اإلنسانية
  حنو واف يف جهود التأهب واالستجابة واإلنعاش؛على 

ضــرورة التــزام مجيــع الــدول واألطــراف يف أي نــزاع مســلح حبمايــة    تعيــد تأكيــد   - ٥٣  
، وتدعو الدول إىل التـرويج لثقافـة قوامهـا    اإلنساين املدنيني يف الرتاعات املسلحة وفقا للقانون الدويل

  ؛اإلعاقة االحتياجات اخلاصة للنساء واألطفال واملسنني واألشخاص ذويمع مراعاة ة، احلماي
التـزام مجيـع الـدول واألطـراف يف نزاعـات مسـلحة، وفقـا         تأكيـد تعيد أيضـا    - ٥٤  

ــدمي املســاعدة اإلنســانية،        ــاملني يف جمــال تق ــرم وحتمــي الع ــأن حتت ــدويل اإلنســاين، ب ــانون ال للق
الـــذين يقتصـــر عملـــهم  اإلنســـاين اـــال يف والعـــاملون ال الطـــيبفـــيهم العـــاملون يف اـــ مبـــن
 الطبيـة  واملرافـق  املستشفيات و ،واملعدات التابعة هلم النقل ووسائل القيام بواجبات طبية، على

إىل أقصــى  تتعــرض للــهجمات، وأن تكفــل تلقــي اجلرحــى واملرضــى،   األخــرى الــيت جيــب أال 
  رعاية والعناية الطبيتني الالزمتني؛ممكن عملياً وبأقل تأخري ممكن، ال  حد

بالدول أن تتخذ تـدابري ملنـع أعمـال العنـف الـيت ترتكـب ضـد السـكان         يب   - ٥٥  
املدنيني يف الرتاعات املسلحة واتباع أساليب ناجعة يف التصدي لتلك األعمال وضـمان سـرعة   

الوطنية للـدول واللتزاماـا   العدالة، وفقا ملا تقضي به القوانني إىل  تقدمي املسؤولني عن ارتكاا
  مبوجب القانون الدويل؛

كإطـار دويل هـام حلمايـة     )٧(باملبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة بالتشـرد الـداخلي      تقر  - ٥٦  
ميثـل حتـدياً انسـانياً فحسـب وإمنـا ميثـل حتـدياً إمنائيـاً          ال وبأن التشـريد القسـري  املشردين داخليا، 

ــاال   أيضــاً،  ــدول األعضــاء والوك ــا   وتشــجع ال ــل مع ــى مواصــلة العم ــاون  ،ت اإلنســانية عل بالتع
ســعيا إىل تلبيــة احتياجــات املشــردين داخليــا بشــكل ميكــن التنبــؤ   ،اتمعــات احملليــة املضــيفة مــع
 خـالل  مـن  للتشـرد  األجـل  طويلـة  وعلـى أن تتنـاول بشـكل خـاص الطبيعـة     على حنـو أفضـل،    به

وأن يشـمل   السـنوات وتنفيـذمها،   متعـدد  وختطـيط متماسـك   األجـل  طويلـة  استراتيجيات اعتماد
يت وتـدعو يف هـذا الصـدد إىل مواصـلة الـدعم الـدويل للجهـود الـ        العـيش،   سـبل  مثـل  ذلك قضايا

، وتشـجع املنظمـات اإلنسـانية علـى     يف جمـال بنـاء القـدرات وتعزيـزه، عنـد الطلـب       ا الـدول بذهلت
_______________ 

)٧(  E/CN.4/1998/53/Add.2.املرفق ، 
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ن أجـل االسـتجابة بصـورة    حتسني التنسيق مع غريها من اجلهات، مبا فيها املنظمـات اإلمنائيـة، مـ   
  ؛أفضل الحتياجات املشردين داخليا، مبا يدعم الدول األعضاء يف العمل على إجياد حلول دائمة

الطـــوارئ اإلنســـانية املعقـــدة،  جبميـــع الـــدول واألطـــراف يف حـــاالت يـــب  - ٥٧  
ل فيهـا  بعـد انتـهاء الـرتاع، يف البلـدان الـيت يعمـ       مـا  يف الرتاعات املسلحة ويف حاالت سيما وال

أن تتعـــاون بصـــورة تامـــة، طبقـــا لألحكـــام ذات الصـــلة  ،موظفــو تقـــدمي املســـاعدة اإلنســـانية 
القــانون الــدويل والقــوانني الوطنيــة، مــع األمــم املتحــدة والوكــاالت واملنظمــات اإلنســانية   مــن

 األخــــرى، وأن تكفــــل ســــالمة العــــاملني يف جمــــال تقــــدمي املســــاعدة اإلنســــانية ووصــــوهلم  
 عوائـق وإيصـال اإلمـدادات واملعـدات حبيـث يتسـىن هلـم أن يـؤدوا بكفـاءة          مقاصدهم دون إىل

  داخليا؛ مهمتهم يف مساعدة السكان املدنيني املتضررين، مبن فيهم الالجئون واملشردون
زيـادة حتسـني نظـام األمـم املتحـدة إلدارة األمـن،        صـوب بالتقدم احملرز ترحب   - ٥٨  

نظام إدارة األمن علـى متكـني منظومـة    جهود كفالة تركيز وتؤيد النهج الذي اختذه األمني العام ل
ذات األمهيــة القصــوى، حــىت يف البيئــات العاليــة براجمهــا  “تبقــى وتنجــز”أن األمــم املتحــدة مــن 

تقـدمي   يف ذلـك أثنـاء  من خالل اإلدارة الفعالة للمخاطر اليت يتعرض هلـا موظفوهـا، مبـا    املخاطر، 
  ؛يعا مع التغريات اليت تطرأ على الظروف األمنية احمللية، وأن تتأقلم سراإلنسانية  املساعدة
األمم املتحدة واجلهات الفاعلة املعنية األخرى يف جمـال تقـدمي املسـاعدة     شجعت  - ٥٩  

احلكومـات   اإلنسانية علـى أن تراعـي يف اسـتراتيجياا إلدارة املخـاطر إقامـة عالقـات جيـدة مـع        
ــا وتشــج     ــة معه ــاء الثق ــة وبن ــة واحمللي ــات    الوطني ــع اجله ــة ومجي ــات احمللي ــة  ع اتمع ــة املعني الفاعل

  ؛اإلنسانية تقبل تواجدها من أجل إتاحة إمكانية تقدمي املساعدة اإلنسانية وفقا للمبادئ  على
 األمني العام أن يقدم تقريرا عن اإلجراءات املتخذة لـتمكني األمـم   إىل تطلب  - ٦٠  

ومرونـة وشـراء   وفعاليـة  وظفني ونشرهم بسرعة امل تعينياملتحدة من مواصلة تعزيز قدرا على 
ــا         ــذا اــال حملي ــى اخلــدمات يف ه ــة يف حــاالت الطــوارئ واحلصــول عل ــة لإلغاث ــواد الالزم امل
ــك، واإلســراع           ــق ذل ــا ينطب ــث التكلفــة، حيثم ــن حي ــة م ــو يتســم بالفعالي ــى حن وبســرعة وعل

نســـيق املســـاعدة صــرف األمـــوال لــدعم احلكومـــات وأفرقـــة األمــم املتحـــدة القطريــة يف ت     يف
  الدولية؛  اإلنسانية
 للعمـل اإلنسـاين   مببادرة األمني العـام لعقـد مـؤمتر القمـة العـاملي األول      رحبت  - ٦١  

وحتيط علمـاً بالعمليـة التحضـريية     ،٢٠١٦ أيار/مايو ٢٤ و ٢٣يف اسطنبول، تركيا، يف يومي 
مكتــب تنســيق إىل  تطلــبو ،واملشــاورات اجلاريــة، مبــا يف ذلــك املشــاورات االقليميــة والعامليــة

 تشـمل اجلميـع، وتتضـمن    الشؤون اإلنسـانية أن يكفـل اتبـاع عمليـة حتضـريية شـفافة تشـاورية       
 القمــة، مــؤمتر ويف نتــائج العمليــة يف املصــلحة وأصــحاب األعضــاء الــدول ومســامهة مشــاركة
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ــام األمــنيإىل  وتطلــب ــدول إشــراك يواصــل أن الع  املصــلحة أصــحاب وكــذلك األعضــاء، ال
 مجلـة  يف تتضـمن،  القمـة،  ملـؤمتر  التحضـريية  األعمـال  بشـأن  طريق خارطة وأن يقدم ن،اآلخري
للعمليـة   املتوقعـة  والنتائج املصلحة القيام به، وأصحاب األعضاء الدول من املتوقع الدور أمور،

 يف ممكـن،  وقـت  أقـرب  يف القمـة  مـؤمتر  نتـائج  عـن  تقريراً وأن يقدم ومتابعتها، ونطاقها املتوقع
  املتاحة؛ ملواردا حدود

واألطر االمنائية اخلاصـة   الوطنية أن تدمج يف سياساا على البلدان مجيع حتث  - ٦٢  
والغايـات   هـداف األجمموعة من تتضمن  اليت ،)٨(٢٠٣٠ املستدامة لعام بكل منها خطة التنمية

إىل  اس وتفضـي الـيت تركـز علـى النـ     ،التنميـة املسـتدامة  املتعلقـة ب العاملية الشاملة والبعيدة املـدى  
ــور   التحــول ــة أم ــيت تســعى يف مجل ــات احتياجــات معاجلــةإىل  ، وال ــر الفئ ــدم ضــعفاً األكث  وع

  أحد؛  إغفال
ــام أن   إىل تطلـــب  - ٦٣   ــني العـ ــدماألمـ ــة يف دورـــ إىل  يقـ ــة العامـ ــة  ااجلمعيـ احلاديـ

عــن  اً، تقريــر٢٠١٦، عــن طريــق الــس االقتصــادي واالجتمــاعي يف دورتــه لعــام   والســبعني
ــد ــم املتحــدة يف حــاالت         التق ــيت تقــدمها األم ــانية ال ــز تنســيق املســاعدة اإلنس م احملــرز يف تعزي

ؤمتر القمــة العــاملي يتضــمن معلومــات عــن التقــدم الــذي أحرزتــه العمليــة املتعلقــة مبــ  الطــوارئ، 
اجلمعيـة تقريـرا عـن تفاصـيل     إىل  وأن يقـدم للعمل اإلنساين وآخـر التطـورات املتعلقـة بـاملؤمتر،     

  الطوارئ.  لصندوق املركزي ملواجهةاستخدام ا
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