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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])Add.1 و A/59/L.49( دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية[
 

تعزيــز تنســيق املســاعدة اإلنســانية الــيت تقــدمها األمــم املتحــدة يف   - ٥٩/١٤١
 حاالت الطوارئ

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

لتوجيهيــة الــواردة يف مرفقــه، وإىل قــرارات اجلمعيــة العامــة واجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي  ا
 األخرى ذات الصلة، وإىل استنتاجات اجمللس املتفق عليها،

 ،)١( بتقرير األمني العاموإذ حتيط علما 
احليــاد والنـــزاهة يف تقــدمي   اإلنســانية و أمهيــة تــوخي مبــادئ   وإذ تؤكــد مــن جديــد   
  اإلنسانية،املساعدة
 أن االستقالل، أي أن تتميز األهـداف اإلنسـانية باسـتقالل ذايت مبنـأى عـن        وإذ تدرك  

األهداف السياسية أو االقتصادية أو العسكرية أو غريها من األهداف الـيت قـد يصـبو إليهـا أي           
ــدأ      اجلهــاتمــن  ــة فيمــا يتعلــق باجملــاالت الــيت جيــري فيهــا تنفيــذ إجــراءات إنســانية، مب  الفاعل

  أيضا لتقدمي املساعدة اإلنسانية،هامتوجيهي 
 والعنـف اجلنسـي وغـريه    ألن العنف، ومنه االعتـداء اجلنسـي       وإذ يساورها بالغ القلق    

يـزال يف كـثري مـن حـاالت          من أنواع العنف الذي يرتكب ضد النساء والفتيات والصـبيان، ال          
 الطوارئ، موجها بشكل متعمد ضد السكان املدنيني،

_______________ 
)١( A/59/93-E/2004/74. 
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ــالغ القلــق أيضــا وإذ يســاوره  ــ إزاء عــدم متكــن ا ب   العــاملني يف جمــال تقــدمي وظفنيامل
سـيما يف حـاالت      املساعدة اإلنسانية من الوصول إىل ضحايا حاالت الطـوارئ اإلنسـانية، وال           
 الصراع املسلح وحاالت ما بعد انتهاء الصراع، يف كثري من مناطق العامل،

االت الطـوارئ اإلنسـانية تقـع يف         أن مسؤولية رعايـة ضـحايا حـ        وإذ تؤكد من جديد    
املقام األول على الدول اليت حتدث تلك احلاالت داخل حدودهـــا، مـع االعتـراف بـأن حجـم                   
الكثري من حاالت الطـوارئ وطـــول فتـرة اسـتمرارها قـد يتجـاوزان قـدرة الكـثري مـن البلـدان                       

  هلا،التصدياملتضررة على 
تـاج سـكاهنا إىل مسـاعدة إنسـانية إىل         الـدول الـيت حي     دعوة   وإذ تؤكد من جديد أيضا     

أن تيسـر أعمــال املنظمــات اإلنســانية وحــث الــدول الـيت توجــد بــالقرب مــن حــاالت طــوارئ   
 إنسانية على أن تيسر، قدر اإلمكان، عبور املساعدة اإلنسانية،

الـدعم، مبـا يف ذلـك        إزاء احلاجـة إىل تعبئـة مسـتويات كافيـة مـن              وإذ يساورها القلق   
يف حـاالت الطـوارئ علـى مجيـع الصـعد، مبـا فيهـا الصـعيد                 للمسـاعدة اإلنسـانية     الية،  املوارد امل 

 الوطين واإلقليمي والدويل،
ينبغـي أن   التـابع لألمانـة العامـة        الشـؤون اإلنسـانية      تنسـيق أن مكتـب    علـى    تشددوإذ   

  علـى أمهيـة    التأكيـد ، مـع     علـى حنـو أفضـل      لتنبـؤ بـه   ا والـذي ميكـن   يستفيد مـن التمويـل الكـايف        
 مواصلة املكتب جلهوده من أجل توسيع قاعدة ماحنيه،

املســاعدة اإلنســانية علــى حنــو   التربعــات ألغــراض   ضــرورة تقــدمي  وإذ تكــرر تأكيــد  
 ميس املوارد املتاحة ألغراض التعاون الدويل من أجل التنمية، ال

ع إىل   بأمهية املساعدة اإلنسانية يف كفالة االنتقال الفعال مـن حالـة الصـرا             وإذ تعترف  
أن املسـاعدة   بـ منـع تكـرار الصـراع املسـلح، و        واألثـر اإلجيـايب املتمثـل يف احتمـال          حالة السـالم    

 اإلنسانية جيب أن تقدم بوسائل تؤدي إىل دعم االنتعاش والتنمية يف األجل الطويل،
وإذ تعيـد تأكيـد      تزايـد الكـوارث الطبيعيـة شـدة وتـواترا،            وإذ تالحظ مع بالغ القلـق      

التدابري املستدامة الرامية إىل احلد من تـأثر اجملتمعـات باملخـاطر الطبيعيـة باتبـاع هنـج                  أمهية اختاذ   
شــامل وقــائم علــى املشــاركة مــن أجــل معاجلــة مســائل التــأثر وتقيــيم املخــاطر ودرء ومتكامــل 

 الكوارث والتخفيف من أثرها والتأهب والتصدي هلا واإلنعاش،
 املتعلـق بالشـؤون اإلنسـانية مـن         بع السـا   بنتـائج اجلـزء    مع التقـدير   حتيط علما  - ١ 

 ؛٢٠٠٤خالل دورته املوضوعية لعام اليت مت التوصل إليها اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
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ــة يف حــاالت الطــوارئ امنســق  شــجعت - ٢  ــز    إلغاث ــوده لتعزي ــى مواصــلة جه عل
 هـات اجلؤسسـات األمـم املتحـدة ذات الصـلة فضـال عـن              مب وهتيـب  ،تنسيق املسـاعدة اإلنسـانية    

مكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية        الفاعلة األخرى يف اجملالني اإلنساين واإلمنائي أن تتعاون مـع           
 يف تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية وفعاليتها وكفاءهتا؛ التابع لألمانة العامة

 بأمهيـة التمويـل املضـمون والـذي ميكـن التنبـؤ بـه يف تنسـيق املسـاعدة                    تعترف - ٣ 
 خـالل املسـار العـادي       ،ضـرورة العمـل    وتؤكـد ئمة وتقدميها يف الوقت املناسب،      اإلنسانية املال 

لعملية امليزنة، على رفع نصيب مـا تتحملـه امليزانيـة العاديـة لألمـم املتحـدة مـن ميزانيـة مكتـب                       
، وتطلــب إىل األمــني العــام أن يــويل هــذه املســألة  تنســيق الشــؤون اإلنســانية علــى حنــو متزايــد 

 االهتمام الكامل؛
أمهيـة مناقشـة السياسـات واألنشـطة اإلنسـانية يف اجلمعيـة العامـة               علـى    تشدد - ٤ 

  الدول األعضاء تنشيط هذه املناقشات؛مواصلةضرورة و ويف اجمللس االقتصادي واالجتماعي
مؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة ذات الصــلة، وســائر  احلكومــات وب هتيــب - ٥ 

 غري احلكوميـة، أن تتعـاون مـع األمـني العـام ومنسـق         املنظمات الدولية ذات الصلة، واملنظمات    
اختــذهتا اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ لكفالــة أن يــتم يف الوقــت املناســب تنفيــذ القــرارات الــيت  

اختـذت يف اجلـزء املتعلـق بالشـؤون اإلنسـانية مـن اجمللـس االقتصـادي                 اجلمعية العامة وتلك اليت     
 تنفيذ تلك القرارات؛ته املوضوعية ومتابعة اواالجتماعي يف دور

 األمم املتحدة على حبث مسألة محاية املدنيني واملسائل اإلنسـانية           تشجع بقوة  - ٦ 
األخرى مع املنظمات اإلقليمية بصورة أكثر منهجية، وذلك وفقا لواليات كل منـها، وبطـرق       

 منها احلوار؛
  زيــــادة احلـــد األقصـــى للمنحـــة النقديـــة يف حـــاالت الطـــوارئ إىل       ررـتقـــ - ٧ 
 دوالر من دوالرات الواليات املتحدة لكل بلـد يف حالـة مـن حـاالت الكـوارث،                  ١٠٠ ٠٠٠

 ضمن حدود املوارد املتاحة من امليزانية العادية لألمم املتحدة؛
 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسـانية علـى أن يقـوم، بالتعـاون الوثيـق مـع                 تشجع - ٨ 
ني تــدريب منســقي الشــؤون اإلنســانية جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة، مبواصــلة حتســ مكتــب 

واملنســقني املقــيمني وتعزيــز قــدراهتم حبيــث يتمكنــون مــن االســتجابة لكافــة القضــايا اإلنســانية  
وتلك املتصلة باالنتقال مـن اإلغاثـة إىل التنميـة يف سـياق معـني، مبـا يف ذلـك تـوفري احتياجـات                  

 احلماية واملساعدة؛
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ى تصـميم البعثـات املتكاملـة لألمـم املتحـدة           األمني العام أن يكفل، لد    ب هتيب - ٩ 
احلياد والنـزاهة، فضـال عـن االسـتقالل يف تـوفري املسـاعدة       اإلنسانية و وتشغيلها، مراعاة مبادئ    

 اإلنسانية؛
 باألعمــال اجلاريــة داخــل األمــم املتحــدة بشــأن املســألة املعقــدة وهــي  ترحــب - ١٠ 

طلب اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي إىل األمـني        االنتقال من اإلغاثة إىل التنمية، وحتيط علما ب       
 العام أن يعد تقريرا عن هذه املسألة كيما يواصل اجمللس واجلمعية العامة النظر فيها؛

 علــى الطــابع املــدين أساســا للمســاعدة اإلنســانية، وتؤكــد مــن جديــد  تشــدد - ١١ 
الدور القيادي الذي تقوم به املنظمات املدنية يف تنفيذ املساعدة اإلنسـانية، وخباصـة يف املنـاطق         

 بالصــراعات، وتؤكــد أنــه يلــزم يف احلــاالت الــيت تســتخدم فيهــا القــدرات والوســائل  املتضــررة
  املساعدة اإلنسانية، أن يكون استخدامها وفقا للقانون اإلنسـاين الـدويل           تقدميالعسكرية لدعم   
 ؛واملبادئ اإلنسانية

املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة باســتخدام أصــول الــدفاع العســكري   ’’إىل  تشــري - ١٢ 
 ٢٠٠٣ لعـام    )٢(‘‘ اإلنسانية لألمم املتحـدة يف حـاالت الطـوارئ املعقـدة           األنشطةواملدين لدعم   

يف حـاالت   املبادئ التوجيهية املتعلقة باستخدام أصول الـدفاع العسـكري واملـدين لإلغاثـة               ’’و
 وقيـام األمـم املتحـدة، بالتشـاور     وتؤكد أمهيـة تطبيـق هـذه املبـادئ      ،١٩٩٤ لعام   )٣(‘‘الطوارئ

مع الدول وغريها من اجلهات الفاعلـة، بوضـع مبـادئ توجيهيـة إضـافية تتعلـق بالعالقـات بـني                     
 املدنيني والعسكريني يف سياق األنشطة اإلنسانية وحاالت االنتقال؛

ع أعمـال العنـف املرتكبـة ضـد السـكان املـدنيني يف حـاالت                 مجيـ  تدين بشـدة   - ١٣ 
ســيما ضــد النســاء والفتيــات والصــبيان، مبــا يف ذلــك العنــف اجلنســي  األزمــات اإلنســانية، وال

ــد أن األفعــال مــن هــذا القبيــل      ــداء اجلنســي، وتكــرر تأكي ــهاكات  ميكــن أن واالعت تشــكل انت
مـا تشـكل يف ظـروف حمـددة، جـرائم          خطرية أو خروقـا جسـيمة للقـانون اإلنسـاين الـدويل، ك            

 أو جرائم حرب؛/مرتكبة ضد اإلنسانية و
 املرتكبـة ضـد السـكان       الـدول اختـاذ تـدابري وقائيـة ضـد أعمـال العنـف             ب هتيب - ١٤ 
 والتصــدي هلــا بأســلوب فعــال، مــع ضــمان ســرعة تقــدمي املســؤولني عــن ارتكاهبــا إىل   املــدنيني

 لوطنية وااللتزامات املقررة مبوجب القانون الدويل؛العدالة، وفقا للمنصوص عليه يف القوانني ا

_______________ 
 .www.reliefweb.int: متاح على )٢(
 .DHA/94/95إدارة الشؤون اإلنسانية، منشورات  )٣(
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 أمهيــة التــزام مجيــع الــدول واألطــراف يف الصــراع املســلح   تؤكــد مــن جديــد  - ١٥ 
حبماية املدنيني يف الصراعات املسلحة وفقا للقانون اإلنساين الـدويل، وتـدعو الـدول إىل تعزيـز                 

ــار االحتياجــات اخلاصــ      ــة، آخــذة بعــني االعتب ــة احلماي ــار الســن    ثقاف ــال وكب ة للنســاء واألطف
 واملعوقني؛
 الدول األعضاء اليت يوجد فيها مشردون داخليا علـى القيـام، حسـب              تشجع - ١٦ 

وضع أو تعزيز القوانني والسياسات واملعايري الـدنيا الوطنيـة املتعلقـة            ملة أمور منها    االقتضاء، جب 
، ومواصـلة العمـل   )٤( بالتشريد الداخلي، مع مراعاة املبادئ التوجيهية املتعلقة    داخليال بالتشريد

مـع الوكــاالت اإلنســانية يف جهودهـا الراميــة إىل االســتجابة علـى حنــو ميكــن التنبـؤ بــه بصــورة     
أفضل الحتياجات املشردين داخليا، وتدعو يف هذا الصدد إىل تقدمي دعم دويل، عند الطلـب،               

 للجهود اليت تبذهلا احلكومات يف جمال بناء القدرات؛
ن وظفـو امل مجيـع أشـكال العنـف الـيت يتعـرض هلـا بصـورة متزايـدة                  بقـوة  تدين - ١٧ 

 املســاعدة اإلنســانية وموظفــو األمــم املتحــدة واألفــراد املرتبطــون هبــا،  العــاملون يف جمــال تقــدمي
ام عن العمل، مبا يتعــــارض مـع القـانون الـدويل، ويـؤدي     حجفضال عن القيام بأي عمل أو اإل    

 املساعدة اإلنسانية ومـوظفي األمـم املتحـدة واألفـراد          العاملني يف جمال تقدمي     وظفنيامل إعاقةاىل  
 ؛ أو منعهم من القيام بذلك أداء مهامهم اإلنسانيةعناملرتبطني هبا 

ميـع احلكومـات واألطـراف يف حـاالت الطـوارئ اإلنسـانية املعقـدة،               جب هتيب - ١٨ 
تهاء الصراع، يف البلـدان الـيت يعمـل         وخباصة يف حاالت الصراعات املسلحة وحاالت ما بعد ان        

، 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

ــة وصــول     املســاعدة لني يف جمــال تقــدمي العــاموظفنياملــاإلنســانية األخــرى، وأن تكفــل إمكاني
اإلنسانية فضال عن اللوازم واملعدات بصورة مأمونة ودون إعاقـة، لتمكينـهم مـن أداء مهـامهم               

 بكفاءة يف مساعدة السكان املدنيني املتضررين، مبن فيهم الالجئون واملشردون داخليا؛
األزمـات   يف   ني اجلنسـي  واالعتـداء  إزاء اسـتمرار االسـتغالل        القلـق  تعرب عـن   - ١٩ 

تشدد على أنه يلـزم أن يراعـي مجيـع األفـراد العـاملني يف جمـال املسـاعدة اإلنسـانية                     واإلنسانية،  
وعمليات حفظ السالم أعلى معايري السلوك واملسؤولية، وتطلب إىل األمني العام أن يبلـغ عـن                

االسـتغالل  التدابري املتخذة ملتابعة مجلـة أمـور منـها خطـة العمـل املتعلقـة باحلمايـة مـن ضـروب                      
ــداء ــيواالعتـ ــانية   ني اجلنسـ ــات اإلنسـ ــتركة بـــني    يف األزمـ ــة املشـ ــة الدائمـ ــعتها اللجنـ الـــيت وضـ

_______________ 
)٤( E/CN.4/1998/53/Add.2املرفق ،. 
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  وتطبيق نشرة األمني العـام عـن التـدابري اخلاصـة للحمايـة مـن ضـروب االسـتغالل            )٥(الوكاالت
 ؛)٦( اجلنسيواالعتداء اجلنسي

ملاحنــة يف حتســني  بالتقــدم الــذي أحرزتــه اجلهــات احتــيط علمــا مــع االهتمــام - ٢٠ 
سياســات وممارســات املــنح الســليمة جبملــة وســائل منــها تلــك املتخــذة يف إطــار مبــادرة املــنح    
اإلنســانية الســليمة، وهتيــب باجلهــات املاحنــة أن تتخــذ املزيــد مــن اخلطــوات لتحســني سياســاهتا 

 وممارساهتا املتعلقة باملساعدة اإلنسانية؛
شــفافية حتســني أن تواصــل ذات الصــلة  إىل مؤسســات األمــم املتحــدة تطلــب - ٢١ 

 ؛موثوقيتهاوزيادة  تقييم االحتياجات اإلنسانية
 األمني العام علـى أن يواصـل حتسـني تقـاريره عـن املسـاعدة اإلنسـانية                  تشجع - ٢٢ 

 يف حاالت الطوارئ، مبا يف ذلك حاالت الكوارث الطبيعية؛ 
عــن الســتني، مــة يف دورهتــا  إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل اجلمعيــة العاتطلــب - ٢٣ 

، تقريـرا عـن التقـدم    ٢٠٠٥طريق اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي يف دورتـه املوضـوعية لعـام           
 .احملرز يف تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية اليت تقدمها األمم املتحدة يف حاالت الطوارئ

 ٧٢اجللسة العامة 
 ٢٠٠٤ ديسمرب/ كانون األول١٥

 

_______________ 
 .، املرفق األولA/57/465انظر  )٥(
)٦( ST/SGB/2003/13. 


