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            �    الرجاء إعادة االستعمال

  الس االقتصادي واالجتماعيقرار اختذه 
  (E/2012/L.11)] مقترح نظر فيه يف جلسة عامةناء على ب[

يف تعزيز تنسيق املســاعدة اإلنســانية اليت تقـدمها األمـم املتحــــدة         - ٢٠١٢/٣
  الطوارئ حاالت

  
  ،إن الس االقتصادي واالجتماعي  

 ١٩٩١ديـسمرب   / كانون األول  ١٩ املؤرخ   ٤٦/١٨٢  اجلمعية العامة   قرار يعيد تأكيد إذ    

املتخـذة يف   قرارات اجلمعية العامة األخـرى       ، وإذ يشري إىل   واملبادئ التوجيهية الواردة يف مرفقه    

 هواســتنتاجات هــذا الــصدد وقــرارات الــس االقتــصادي واالجتمــاعي املتخــذة يف هــذا الــصدد   

  ،عليها املتفق

 يف  واالســتقاللادئ احليـاد واإلنــسانية والنــزاهة  مبـ أمهيـة احتــرام   يعيـد أيـضا تأكيــد  وإذ   

 وضرورة أن تعزز مجيع اجلهات الفاعلـة املـشاركة يف تقـدمي املـساعدة       تقدمي املساعدة اإلنسانية  

ــا        ــادئ وأن حتترمهـ ــك املبـ ــة تلـ ــوارث الطبيعيـ ــدة والكـ ــوارئ املعقـ ــاالت الطـ ــسانية يف حـ اإلنـ

  تاما، احتراما

ــسان٢٦ؤرخ  املــ٢٠١٢/٢١١ إىل مقــررهوإذ يــشري    ــل / ني ــه  ٢٠١٢أبري ــرر في ــذي ق  ال

“ تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية يف عامل مـتغري من أجل  شراكة   العمل يف ” يف موضوع    النظر

  ،٢٠١٢ نسانية من دورته املوضوعية لعاميف اجلزء املتعلق بالشؤون اإل

  نقــاش بــشأنحلقــيتعقــد  ٢٠١٢/٢١١مقــرره يف قــرر  الــس أنإىل وإذ يــشري أيــضا   

حتـسني القـدرات مـن أجـل اختـاذ القـرارات القائمـة علـى األدلـة يف جمـال الـشؤون              ”موضوعي  

 دعمــا فعــالعلــى حنــو  أجــل تقــدمي املــساعدة اإلنــسانية  إقامــة الــشراكات مــن”  و“اإلنــسانية

 ٢٦ املـــؤرخ ٢٠١٢/٢١٢مقـــرره يف أنـــه قـــرر   و“للجهـــود الوطنيـــة واإلقليميـــة والدوليـــة   
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االحتياجــات اإلنــسانية يف  ”بــشأن موضــوع اع غــري رمســياجتمــعقــد  ٢٠١٢ أبريــل/نيــسان

  ،“الصمودمنطقة الساحل وأمهية بناء القدرة على 

املتضررين من حاالت الطـوارئ       عدد األشخاص  تزايدإزاء   قلقال شديدوإذ يعرب عن      

وإزاء  حاالت الطوارئ املقترنة بأخطار طبيعيـة وحـاالت الطـوارئ املعقـدة،             هااإلنسانية، مبا في  

  اإلنسانية،  عن حاالت الطوارئمالتشرد الناجإزاء  الكوارث الطبيعية واقم أثرتف

ــد     ــساين يف جمــال     وإذ يكــرر تأكي ــاة املنظــور اجلن ــيم مراع ــدمي ضــرورة تعم ــساعدةتق  امل

  اإلنسانية بطريقة شاملة ومتسقة،

ــاالتحـــديات الـــيت تواجه إزاء تزايـــدقلـــق ال  بـــالغوإذ يعـــرب عـــن    الـــدول األعـــضاء هـ

 آثـار   مـن جـراء   اإلنـسانية   حلـاالت   يف ا قدرة األمم املتحدة على االستجابة      ب املتصلةيات  التحدو

ــك   ــا يف ذل ــة، مب ــة  الكــوارث الطبيعي ــار التحــديات املتعلق ــاخ  بآث ــري املن ــيت التغ ــة   ال ــزال قائم  ،ت

 ءأزمـة الغـذا  عـن  ويـزال قائمـا    الـذي ال ألزمـة املاليـة واالقتـصادية    اأثـر  التحديات النامجة عـن    و

مـن االحتياجـات    التحديات   تلك وإزاء إمكانية أن تزيد   ملية واستمرار انعدام األمن الغذائي      العا

 وتـوفري املـساعدة اإلنـسانية   هلـا   التأهـب   كفالـة   الكـوارث و   أخطارلحد من    الالزمة ل   املوارد من

  البلدان النامية،بلدان منها يف 

ــدين   ــف األخــرى   وإذ ي ــدة ضــد   اهلجمــات وأعمــال العن ــاماملتزاي ــدمي لني يف جمــال الع تق

يعـــرب  وإذ، املـــستخدمة هلـــذا الغـــرض مـــداداتاإلوصـــول األرافـــق واملاملـــساعدة اإلنـــسانية و

تقــــدمي املــــساعدة اإلنــــسانية إىل  يفقلــــق إزاء اآلثــــار الــــسلبية هلــــذه اهلجمــــات ال بــــالغ عــــن

  املتضررين، السكان

نـف القـائم علـى     والعمبا يف ذلـك العنـف اجلنـسي          ، أن العنف   القلق بالغ معوإذ يالحظ     

 ضـد الـسكان املـدنيني يف كـثري        ميارس عمدا يزال    ال  والعنف ضد األطفال،   أساس نوع اجلنس  

  طوارئ،المن حاالت 

الــوطين احمللــي و الــصعدعلــى وتعزيزهــا  الــصمودبنــاء القــدرة علــى أن علــى يــشدد  وإذ  

 األرواح وتقليـل  يف احلـد مـن أثـر الكـوارث، مبـا يف ذلـك إنقـاذ           أمـران بالغـا األمهيـة       واإلقليمي  

اإلغاثــة علــى حنــو و ة املــساعدوتقــدمياملمتلكــات ب تلحــقاملعانــاة والتخفيــف مــن األضــرار الــيت 

أن بـ  ، إدراكـا منـه  يف هذا الـصدد    يؤكدميكن التنبؤ به بصورة أفضل وبطريقة أكثر فعالية، وإذ          

 يف جمـاالت  عمليـة إمنائيـة طويلـة األجـل، ضـرورة مواصـلة االسـتثمار           الصمودبناء القدرة على    

  التأهب والوقاية والتخفيف والقدرة على االستجابة،
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 والـــتعمري والتأهيـــلحـــاالت الطـــوارئ يف الواضـــحة بـــني االســـتجابة  بالـــصلة يقـــروإذ   

نعـاش  اإل تـدعم  بطـرق حـاالت الطـوارئ     تقـدمي املـساعدة يف    ضرورةوالتنمية، وإذ يعيد تأكيد     

خطـوة  كحـاالت الطـوارئ   املتخـذة يف  تـدابري  لا النظـر إىل  وضـرورة والتنمية يف األجل الطويـل      

ــق ــةلتحقيـ ــستدامة  التنميـ ــل   املـ ــن أجـ ــةمـ ــة إىل    كفالـ ــن اإلغاثـ ــسلس مـ ــال الـ ــل االنتقـ  التأهيـ

  ،والتنمية التعمريو

، حــسب االقتــضاء، يف املعنيــة املنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة مــسامهةوإذ يالحــظ   

   بناء على طلب الدولة املتضررة،رس فيها نشاطها اليت متاناطقامل يفتقدمي املساعدة اإلنسانية 

تبـذل علـى   الـيت    يف اجلهـود     بقـدر كـبري   يـسهم   بأن العمـل التطـوعي ميكـن أن         وإذ يسلم     

 يف مجيــع مراحــل العمــل اإلنــساين وبالــدور اهلــام  الــوطين احمللــي وعلــى الــصعيداتمــع  صــعيد

   هذا الصدد،ة والشعوب األصلية يفللنساء والشباب واألشخاص ذوي اإلعاق

 التنــسيق بزيــادة أن تقــوم منظومــة األمــم املتحــدة وشــركاؤها بــضرورةوإذ يــسلم أيــضا   

 األمــم يف إطــار نظــام واالضــطالع بــدور قيــادياملــساعدة اإلنــسانية تقــدمي  يف جمــالواملــساءلة 

دعمــا للجهــود الوطنيــة، وإذ حيــيط علمــا  مهــاوتعزيز اإلنــسانية  يف احلــاالتاملتحــدة لالســتجابة

 الدائمـة املـشتركة    اللجنـة عن طريق جهات منها   جلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة وشركاؤها،       با

  بني الوكاالت،

  ؛)١( بتقرير األمني العامحييط علما  - ١  

ــم املتحــدة    أن تواصــل ضــرورة يؤكــد  - ٢   ــة األم ــدرات واملعــارف   منظوم ــز الق تعزي

نقـل التكنولوجيـا واخلـربة إىل    تـضاء،  حـسب االق  ،واملؤسسات اإلنسانية القائمة، بوسائل منـها    

 مـن أجـل  الـدول األعـضاء   الـيت تبـذهلا   هود اجلالبلدان النامية، ويشجع اتمع الدويل على دعم        

والتأهـب  واحلـد مـن أخطارهـا     الكـوارث  مواجهـة ا يتعلـق ببنـاء القـدرة علـى     متعزيز قدراا في  

  هلا؛ والتصدي

حرزته يف تعزيز مستويات التأهـب      ألذي  على تقييم التقدم ا   الدول األعضاء   حيث    - ٣  

 التأهــب لوضــع تــدابريتكثيــف اجلهــود املبذولــة  مــن أجــل  اإلنــسانية،  يف احلــاالتلالســتجابة

علـى مجيـع املـستويات، وفقـا        وتعزيزهـا    واستكمال تلك اجلهود  احلد من أخطارها    وللكوارث  

ــو   ــل هيوغ ــار عم ــرةإلط ــات ع   : ٢٠١٥-٢٠٠٥  للفت ــم واتمع ــدرة األم ــى مواجهــة  بنــاء ق ل

وقـدراا، بالتنـسيق   اخلاصـة   ظروفهـا  آخـذة يف االعتبـار   منـه،   ٥، وخباصة األولوية    )٢(الكوارث
_______________ 

)١( A/67/89-E/2012/77. 

)٢( A/CONF.206/6 ٢، الفصل األول، القرار. 
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، حسب االقتضاء، ويشجع اتمـع الـدويل وكيانـات األمـم املتحـدة              املعنيةالفاعلة   اجلهاتمع  

ة وبراجمهـا   وصـناديق األمـم املتحـد     ، مبا يف ذلك االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث          املعنية

واحلــد مـــن  للكــوارث  ألنــشطة التأهــب    أكــرب أولويــة   إيــالء علــى  الوكــاالت املتخصــصة،   و

   دعم اجلهود الوطنية واحمللية يف هذا الصدد؛عن طريق وخباصة، هاأخطار

،  علـى أن تواصـل  املنظمـات اإلقليميـة والدوليـة املعنيـة       والـدول األعـضاء      يشجع   - ٤  

، دعم التكيـف مـع آثـار تغـري املنـاخ وتعزيـز احلـد مـن أخطـار             وفقا للواليات احملددة لكل منها    

الكوارث وتطوير نظم اإلنذار املبكر دف التقليل من اآلثار اإلنـسانية للكـوارث الطبيعيـة إىل         

  يف وخباصـة  يـزال قائمـا     الـذي ال    تغـري املنـاخ    أثربـ يتـصل منـها       مـا  أدىن حد ممكن، مبا يف ذلـك      

  ؛ناخامل شديدة التأثر بتغرين لبلداا

ــة م  يــشجع  - ٥   ــة بيئ ــاء قــدرات ســلطا ؤ الــدول األعــضاء علــى يئ ــة لبن ــة ااتي  الوطني

واحملليــة واجلمعيــات الوطنيــة حلركــة الــصليب األمحــر واهلــالل األمحــر الدوليــة واملنظمــات غــري   

يف جمــال تقــدمي املــساعدة اإلنــسانية يف الوقــت  الوطنيــة واحملليــة احلكوميــة واملنظمــات اتمعيــة 

، ويــشجع اتمــع الــدويل والكيانــات املعنيــة يف منظومــة األمــم املتحــدة        وتعزيزهــا ســباملنا

 الــيت ربامجتنفيــذ الــ علــى دعــم الــسلطات الوطنيــة يف املعنيــة األخــرىاملؤســسات واملنظمــات و

  انطالقـا  والـشراكات الطويلـة األجـل،    الـتقين   التعـاون  بوسـائل منـها  ا لبناء القدرات،   تضطلع

  رها اهلام يف تقدمي املساعدة اإلنسانية؛ بدومن اإلقرار

 علـى الـصعيدين اإلقليمـي والـوطين فيمـا يتـصل بتنفيـذ           ةتخذامل باملبادرات   يرحب  - ٦  

 األويل يف حــاالت الكــوارث واإلنعــاشلإلغاثــة  لتــسهيل العمليــات الدوليــةاملبــادئ التوجيهيــة 

 للـصليب األمحـر واهلـالل    نيلـثالث  املؤمتر الدويل ات يفاليت اعتمد الوطين وتنظيمها على الصعيد

، ويـشجع  ٢٠٠٧نـوفمرب  / تشرين الثـاين ٣٠ إىل ٢٦يف جنيف يف الفترة من     الذي عقد األمحر  

 السـتعراض  اخلطواتالدول األعضاء، وعند االقتضاء املنظمات اإلقليمية، على اختاذ مزيد من           

 املبــادئ ، مــع أخــذزيزهــا وتعإلغاثــة الدوليــة يف حــاالت الكــوارث لاألطـر التنفيذيــة والقانونيــة 

االحتـاد الـدويل جلمعيـات    اجلهود الـيت يبـذهلا    ويالحظ حسب االقتضاء، يف االعتبار،  التوجيهية

االحتـاد  ويف األمانـة العامـة   مكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية       والصليب األمحر واهلـالل األمحـر       

ترحيبـا يف املـؤمتر الـدويل    لوضع قانون منوذجي بشأن هذا املوضوع واليت لقيت        الربملاين الدويل   

 ٢٨يف جنيــف يف الفتــرة مــن  الــذي عقــداحلــادي والــثالثني للــصليب األمحــر واهلــالل األمحــر  

  ؛٢٠١١ديسمرب / كانون األول١ إىل نوفمرب/تشرين الثاين

ألمــم املتحــدة ااجلهــود الراميــة إىل تعزيــز التعــاون والتنــسيق بــني كيانــات  يــشجع  - ٧  

 الـدول ووالبلـدان املاحنـة     العاملـة يف جمـال تقـدمي املـساعدة اإلنـسانية             واملنظمات املعنية األخرى  
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هـود  اجلتـدعم  بطـرق   هاوتقـدمي  دف ختطيط املساعدة اإلنسانية يف حاالت الطوارئ     املتضررة

  ؛ على حنو مستداموالتعمري والتنميةوالتأهيل املبكر  املبذولة من أجل اإلنعاش

التثقيف يف حاالت الطـوارئ اإلنـسانية ألغـراض          اجلهود الرامية إىل     يشجع أيضا   - ٨  

  منها اإلسهام يف االنتقال السلس من اإلغاثة إىل التنمية؛

 املبذولـة إىل منسق اإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ أن يواصـل قيـادة اجلهـود             يطلب    - ٩  

األمـم املتحـدة املعنيـة وغريهـا مـن           مؤسسات تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية، وحيث       من أجل 

تقــدمي يف جمــال العاملــة الفاعلــة املعنيــة األخــرى  واجلهــاتملنظمــات احلكوميــة الدوليــة املعنيــة  ا

يف ذلك اتمع املدين، على مواصلة العمل مع مكتـب           ، مبا ويف جمال التنمية   ةاإلنسانياملساعدة  

  فعاليتها وكفاءا؛زيادة  تنسيق املساعدة اإلنسانية ولتعزيزتنسيق الشؤون اإلنسانية 

ــة يف حــاالت الطــوارئ إىل يطلــب أيــضا   - ١٠   ســبل  أن يواصــل حتــسني منــسق اإلغاث

ــا اللجنــة  تــضطلعاحلــوار مــع الــدول األعــضاء بــشأن العمليــات واألنــشطة واملــداوالت الــيت   

  الدائمة املشتركة بني الوكاالت يف هذا الشأن؛

اإلنـسانية   الـشؤون الدول األعضاء على حتسني التعاون مع مكتب تنسيق         يشجع    - ١١  

  فعاليتها وكفاءا؛زيادة ة اإلنسانية وتعزيز تنسيق املساعدل

ــشجع   - ١٢   ــم املتحــدة   ي ــسانية     مؤســسات األم ــساعدة اإلن ــدمي امل ــة يف جمــال تق العامل

ــة و ــات املعني ــى املنظم ــه    أن تواصــل،  األخــرى عل ــزز في ــذي تع ــت ال ــساعدة  يف الوق ــسيق امل  تن

العتبـار الـدور    يف اآخـذة  وثيـق مـع احلكومـات الوطنيـة،         قياإلنسانية يف امليدان، العمل يف تنس     

ــدول  ــسي لل ــضررة يفالرئي ــدمي   املت ــدء يف تق ــسيقها     الب ــا وتن ــساعدة وتنظيمه ــذه امل ــصاهلا ه وإي

  إقليمها؛ داخل

  يف احلــاالتاالســتجابةعلــى قــدرة اللتعزيــز  تــزال تبــذل الــيت الاجلهود بــ يرحــب  - ١٣  

ــةاإلنــسانية   للمــساءلة ختــضعمنــسقة بطريقــة ية يف الوقــت املناســب االحتياجــات اإلنــسان لتلبي

األمـني العـام أن يواصـل بـذل اجلهـود يف هـذا الـصدد، بالتـشاور                   ، ويطلب إىل  وميكن التنبؤ ا  

منـسقي الـشؤون   /ملنـسقني املقـيمني   إىل ا تعزيـز الـدعم املقـدم        منـها  بطـرق مع الـدول األعـضاء،      

ــابعني لألمــــم  ــدة وحتــــسني  اإلنــــسانية التــ ــااملتحــ ــهم ليب أســ ــى املرشــــحني منــ  التعــــرف علــ

  وتدريبهم؛ واختيارهم

ــم املتحــدة   يطلــب  - ١٤   ــة األم ــات إىل منظوم ــة  واجله ــة الفاعل األخــرى مواصــلة  املعني

 علــى الــصعيد وخباصــة، ة وتعزيزهــا اإلنــساني تقــدمي املــساعدةحتــسني آليــات التنــسيق يف جمــال 

ــة القائمــة   امليــداين، مبــا موعــات، وعــن طريــق حتــسني الــشراكة    ا بــنيلتنــسيقليف ذلــك اآللي
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احملليـة،  /يف ذلـك اسـتخدام آليـات التنـسيق الوطنيـة           السلطات الوطنية واحمللية، مبـا     والتنسيق مع 

  ذلك؛ حيثما أمكن

ــسيق     يرحــب   - ١٥   ــب تن ــؤخرا مكت ــذهلا م ــيت ب ــاجلهود ال ــشؤونب ــسانية  ال ــةاإلن  إلقام

لـدول األعـضاء ومنظومـة األمـم        شراكات مع املنظمات اإلقليمية والقطـاع اخلـاص، ويـشجع ا          

املتحدة على مواصلة تعزيز الـشراكات علـى الـصعد العـاملي واإلقليمـي والـوطين واحمللـي دعمـا               

هـم يف  فعـال يف تقـدمي املـساعدة اإلنـسانية إىل مـن      من أجل التعاون على حنو للجهود الوطنية،  

 واالسـتقالل  اهـة مببـادئ احليـاد والرت   االلتـزام هود التعاونية اجليراعى يف  وضمان أن  حاجة إليها 

  ؛اإلنسانية واملبادئ

 ة اإلنـساني  تقدمي املـساعدة   الفاعلة املعنية يف جمال    اجلهات مبا تعود به مشاركة      يقر  - ١٦  

اإلنسانية، ويـشجع األمـم املتحـدة    بفعالية يف احلاالت   االستجابة   علىمن فائدة   والتنسيق معها   

عزيز الشراكات على الـصعيد العـاملي مـع حركـة الـصليب        ت من أجل على مواصلة بذل اجلهود     

  تقـدمي املـساعدة    يف جمـال  العاملـة    املعنيةاهلالل األمحر الدولية واملنظمات غري احلكومية       واألمحر  

  واملشاركني اآلخرين يف اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت؛ ةاإلنساني

االت منـها احلــصول بــشكل آمــن  إزاء التحـديات املاثلــة يف جمــ يعـرب عــن القلــق    - ١٧  

 والغــذاء واملالجــئ ةالــصحي واملرافــقامليــاه وعلــى الوقــود وخــشب الوقــود والطاقــة البديلــة      

ــة الــصحية   ــها  وخــدمات الرعاي ــسانية،  واالســتفادة من  مــع ويالحــظيف حــاالت الطــوارئ اإلن

فعـال يف  على حنـو   التعاون   لتعزيز على الصعيدين الوطين والدويل      املضطلع ا التقدير املبادرات   

  الصدد؛ هذا

ــب   - ١٨   ــم املتحــدة أن    إىل يطل ــة لألم ــسانية التابع ــززاملنظمــات اإلن ــع  تع ــشاور م ، بالت

ــق       ــة املتعلقــة باملــساعدة اإلنــسانية، عــن طري الــدول األعــضاء، حــسب االقتــضاء، قاعــدة األدل

  ومـصداقيتها   املـشتركة وشـفافيتها    الحتياجـات اإلنـسانية   ا تقييمل آليات مشتركة    إنشاء مواصلة

يف أداء هـذه املنظمـات      مزيد من التقـدم يف هـذا اـال مـن أجـل تقيـيم                إحراز  و،  بشكل أفضل 

بأقـصى قـدر   اإلنـسانية  املخصـصة للمـساعدة    جمال تقدمي املساعدة وكفالة استخدامها للمـوارد        

  ؛من الفعالية

ري تبـادل   وتيسعلى حنو أفضل    الدول األعضاء على مجع البيانات وحتليلها       يشجع    - ١٩  

اإلنسانية من أجل دعـم     العاملة يف جمال تقدمي املساعدة       مؤسسات األمم املتحدة  املعلومات مع   

إىل االحتياجــات،   اســتنادا اإلنــسانية  يف احلــاالت  فعاليــة االســتجابة وزيــادة جهــود التأهــب  

الفاعلـة األخـرى، حـسب االقتـضاء، علـى مواصـلة             واجلهـات ويشجع منظومـة األمـم املتحـدة        
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ــة يف مــساع ــدان النامي ــود اجل دة البل ــذهلا  ه ــيت تب ــة  ال ــة والوطني ــدراا احمللي ــاء ق  يف جمــال مجــع  لبن

  وحتليلها؛ البيانات

الفاعلــة  واجلهــاتاألمــم املتحــدة املعنيــة  ومؤســسات إىل الــدول األعــضاء يطلــب  - ٢٠  

ــة أن   ــة األخـــرى كفالـ ــدابريتلـــيباملعنيـ ــتجابة  تـ ــاإلنـــسانيةيف احلـــاالت  االسـ  ها جبميـــع جوانبـ

 يف  عـاملي الـسن واإلعاقـة      أخـذ والرجـال واألوالد، مـع       والفتيـات االحتياجات اخلاصة للنساء    

 هاوحتليلـ  واإلعاقـة ، بوسـائل منـها مجـع البيانـات املـصنفة حـسب نـوع اجلـنس والعمـر           االعتبار

املعلومــات املقدمــة  أمــور عــدة يف االعتبــار منــها    ، مــع أخــذ   بــشكل أفــضل واإلبــالغ عنــها 

  الدول؛ من

 اســتقدام  علــى إىل األمــم املتحــدة أن تواصــل إجيــاد احللــول لتعزيــز قــدرايطلــب  - ٢١  

  املهـارة واخلـربة    يهمممن تتـوفر فـ     ةاإلنسانيتقدمي املساعدة   عليا يف جمال     مناصب موظفني لشغل 

ــشرهم  ــة ون ــاءة واملقــدرة      بــسرعة ومرون ــى معــايري الكف ــي يف املقــام األول أعل ، علــى أن تراع

لمـساواة بـني اجلنـسني واسـتقدام املـوظفني          ب ل الء االهتمام علـى النحـو الواجـ       زاهة، مع إي  ـوالن

ــة   يف هــذا الــصدد جمموعــة األمــم املتحــدة   يــشجع ، وعلــى أســاس أوســع قاعــدة جغرافيــة ممكن

اإلمنائية على تعزيز نظام املنسقني املقـيمني الـذي يـستند إليـه نظـام منـسقي املـساعدة اإلنـسانية            

ملنـسقني  اجلهـاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي ونظـام      اإلدارة واملـساءلة   نظـام    تطبيـق من أجل ضـمان     

  ؛تام  على حنواملقيمني

ــة املتخصــصة   إىل األمــم املتحــدة أن  يطلــب أيــضا   - ٢٢   تواصــل تطــوير اخلــربات التقني

اإلنسانية وشراء مـواد اإلغاثـة يف        ملساعدةتقدمي ا احليوية ل  ربامجالوالقدرة على سد الثغرات يف      

ــة   طــوارئ حــاالت ال ــن مــصادر حملي ــة بــسرعة وم ــن حيــث ا ة فعالــبطريق ــةلم حــسب  ،تكلف

تنــسيق ، مـن أجـل تــوفري الـدعم للحكومـات وأفرقـة األمــم املتحـدة القطريـة يف جمـال         االقتـضاء 

  ؛ الدويلها على الصعيدوتقدمي املساعدة اإلنسانية

 زيـادة  اإلنـسانية جمال تقدمي املساعدة يف العاملني  وشركائهااألمم املتحدة   ب يهيب  - ٢٣  

 ،اجلهـات املعنيـة األخـرى    مجيـع   والـدول األعـضاء، مبـا يف ذلـك الـدول املتـضررة              أمـام    املساءلة

 نـسانية اإلة ساعداملـ  رصـد    بطرق منـها   ،اإلنسانيةيف احلاالت   مواصلة تعزيز جهود االستجابة     و

شاور مع الـسكان    التو، مع إدماج الدروس املستفادة يف عمليات الربجمة         هااليت يقدموا وتقييم  

  احتياجام على النحو املناسب؛من أجل تلبية املتضررين 

ــع حيــث  - ٢٤   ــات مجي ــسانية      اجله ــساعدة اإلن ــدمي امل ــة يف جمــال تق ــة العامل ــىالفاعل  عل

 ٤٦/١٨٢ للمبــادئ التوجيهيــة الــواردة يف مرفــق قــرار اجلمعيــة العامــة  علــى حنــو تــاماالمتثــال 

يف ذلــك املبــادئ اإلنــسانية للمعاملــة اإلنــسانية والرتاهــة   واحترامهــا علــى النحــو الواجــب، مبــا 
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 ١٧  املـؤرخ  ٥٨/١١٤اجلمعيـة يف قرارهـا      أقرتـه    علـى النحـو الـذي     مبدأ االسـتقالل،    وواحلياد  

  ؛٢٠٠٣ديسمرب /ألولكانون ا

سـيما   يف حاالت الطوارئ اإلنـسانية املعقـدة، وال    جبميع الدول واألطراف  يهيب  - ٢٥  

العـاملون يف   فيهـا    يـؤدي يف البلـدان الـيت       الـرتاع، انتهاء  ما بعد   حاالت   و حاالت الرتاع املسلح  

 ، وفقـا لألحكـام ذات الـصلة        بـصورة تامـة    ، أن تتعـاون    مهـامهم  املساعدة اإلنـسانية  تقدمي   جمال

 مـن القـانون الـدويل والقـوانني الوطنيـة، مـع األمـم املتحـدة والوكـاالت واملنظمـات                     باملوضوع

العـاملني يف جمـال تقـدمي     وأن تكفـل وصـول    اإلنـسانية   تقدمي املـساعدة    العاملة يف جمال   األخرى

، معوقـات  ودونواملعـدات بـصورة آمنـة       إىل مقاصدهم وإيصال اإلمدادات     املساعدة اإلنسانية   

الــسكان املــدنيني إىل ساعدة تقــدمي املــاملتمثلــة يف همتــهم مببكفــاءة االضــطالع كــي يتــسىن هلــم 

   داخليا؛واملشردون املتضررين، مبن فيهم الالجئون

 مبوجــب القــانون اميــع األطــراف يف الرتاعــات املــسلحة الوفــاء بالتزاماــجبيهيــب   - ٢٦  

  اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل لالجئني؛

 ألحكـام القـانون اإلنـساين       علـى حنـو تـام      جبميع الدول واألطراف االمتثال      يهيب  - ٢٧  

، وخباصــة )٣(١٩٤٩أغــسطس / آب١٢يف ذلــك مجيــع اتفاقيــات جنيــف املؤرخــة   الــدويل، مبــا

اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املـدنيني وقـت احلـرب، ـدف محايـة املـدنيني يف األراضـي احملتلـة                     

املتحـدة   املعنية يف منظومة األمـم  واملؤسساتومساعدم، وحيث يف هذا الصدد اتمع الدويل    

  اإلنسانية املقدمة إىل املدنيني يف تلك احلاالت؛على تعزيز املساعدة 

العـاملني  لكفالة سالمة  الالزمة الدول األعضاء على مواصلة اختاذ اخلطوات        حيث  - ٢٨  

ــدمي  ــسانية   يف جمــال تق ــاملــساعدة اإلن ــاليم األخــرى اخلاضــعة     هموأمن داخــل حــدودها ويف األق

واملركبــات واإلمــدادات املــستخدمة هلــذا وســالمة املبــاين واملرافــق واملعــدات لــسيطرا الفعليــة 

ــها الغــرض ــام، ويــسلم وأمن تقــدمي الفاعلــة يف جمــال  اجلهــاتبــني  مناســب تعــاون بــضرورة قي

العـاملني يف  املتـضررة يف املـسائل املتـصلة بـسالمة         لـدول  ل املعنيـة  والسلطات   ةاإلنسانياملساعدة  

تعزيـز  لهـود  اجل التعجيـل ببـذل   العـام  ، ويطلب إىل األمني    وأمنهم  املساعدة اإلنسانية  جمال تقدمي 

ألمـم  الـيت تـضطلع ـا ا    اإلنـسانية   تقـدمي املـساعدة  سالمة وأمن األفـراد املـشاركني يف عمليـات        

العـاملني يف جمـال    املتحدة، وحيث الدول األعضاء على كفالة عدم إفالت مرتكيب اجلرائم ضـد             

 مـن العقـاب    ضعة لسيطرا الفعلية  يف أراض أخرى خا    أوأراضيها   يف    املساعدة اإلنسانية  تقدمي
_______________ 

 .٩٧٣ إىل ٩٧٠، األرقام ٧٥، الد  جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٣(
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ــة   ــى كفال ــه   وعل ــنص علي ــا ت ــا مل ــهم وفق ــة مبوجــب    حماكمت ــات الوطني ــا لاللتزام ــوانني ووفق  الق

  الدويل؛ القانون

تقـدمي املـساعدة   الفاعلـة املعنيـة األخـرى يف جمـال          واجلهـات  األمم املتحدة    يشجع  - ٢٩  

إقامـة عالقـات جيـدة مـع احلكومـات           طراستراتيجياا إلدارة املخا    تراعي يف   على أن  ةاإلنساني

علـى   املعنيـة الفاعلـة   اجلهـات  اتمعات احملليـة ومجيـع   معها وتشجيعوبناء الثقة الوطنية واحمللية  

  من أجل إتاحة إمكانية تقدمي املساعدة اإلنسانية وفقا للمبادئ اإلنسانية؛ تقبل تواجدها

ويعيـد تأكيـد ضـرورة أن       سانية،  للمـساعدة اإلنـ    البحت على الطابع املدين     يشدد  - ٣٠  

املـساعدة   تقـدمي  لـدعم  ، يف احلـاالت الـيت تـستخدم فيهـا         تستخدم القـدرة واألصـول العـسكرية      

ذلك القانون اإلنـساين الـدويل،    يف مبوافقة الدولة املتضررة ووفقا للقانون الدويل، مبا       اإلنسانية،

  لمبادئ اإلنسانية؛لو

اجلنـسي والعنـف القـائم      منـع أعمـال العنـف        الـدول األعـضاء علـى مواصـلة          حيث  - ٣١  

علـى أسـاس نـوع اجلـنس يف حـاالت الطــوارئ اإلنـسانية والتحقيـق فيهـا وحماكمـة مرتكبيهــا،          

ويهيب بالدول األعضاء واملنظمات املعنية تعزيز خدمات الدعم لـضحايا هـذا العنـف، ويـدعو          

   على حنو أكثر فعالية؛يف هذا الصدد إىل التصدي هلذه األعمال

 الـدول األعـضاء، وخباصـة البلـدان الناميـة،           ها تزايد التحديات اليت تواجه    يالحظ  - ٣٢  

 اإلنسانية فيما يتعلق باالسـتجابة بفعاليـة جلميـع حـاالت         يف احلاالت  والنظام الدويل لالستجابة  

 ا يفالطــوارئ اإلنــسانية، وعلــى وجــه اخلــصوص حــاالت الطــوارئ املنــسية الــيت تعــاين قــصور   

 يف هــذا الــصدد ضــرورة تعزيــز الــشراكات القائمــة وبنــاء شــراكات جديــدة  التمويــل، ويؤكــد

اب شركاء آخرين، من أجـل كفالـة        وزيادة قدرة آليات التمويل وتوسيع قاعدة املاحنني واجتذ       

   لتقدمي املساعدة اإلنسانية؛كافيةفر موارد تو

عنيـــة  الــدول األعــضاء والقطــاع اخلــاص واتمــع املــدين والكيانــات امل       يــشجع   - ٣٣  

مبـا يف ذلـك   ، اإلنسانيةعمليات تقدمي املساعدة متويل إىل آليات األخرى على تقدمي املسامهات  

والنظـر  والصندوق املركزي ملواجهة الطـوارئ والـصناديق األخـرى،       العاجلةالنداءات املوحدة   

مان لـض وسيلة  كتناسب معها،   ا ي االحتياجات املقدرة ومب  يف زيادة مسامهاا وتنويعها يف ضوء       

يف الوقـت املناسـب اسـتنادا إىل االحتياجـات     وتسهل االسـتعانة ـا   توفري موارد ميكن التنبؤ ا      

واجهـة  مل وموارد إضـافية متعـددة الـسنوات وغـري خمصـصة ألنـشطة حمـددة حيثمـا أمكـن ذلـك                    

ــاملي، ويــشجع       ــى الــصعيد الع ــات املاحنــة التحــديات اإلنــسانية عل ــى  اجله بــادئ املب التقيــدعل
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 مـن  سامهاتاملـ  تأكيـد ضـرورة تقـدمي    ويكـرر ، )٤(ملنح اإلنسانيةيف تقدمي ا السليمة   اتواملمارس

   باملوارد املتاحة للتعاون الدويل من أجل التنمية؛دون املساس املساعدة اإلنسانية أجل

اسـتثمار طويـل األجـل مـن شـأنه أن يـسهم يف        التأهـب  ة علـى  قدرالبناء   بأن   يقر  - ٣٤  

  يف احلــاالتالســتجابةإىل اة واإلمنائيــة، مبــا يف ذلــك خفــض احلاجــة  حتقيــق األهــداف اإلنــساني

علـى   ، بنـاء علـى ذلـك،   الفاعلـة املعنيـة األخـرى    واجلهـات يشجع الـدول األعـضاء      واإلنسانية،  

 ألنـشطة التأهـب، ويـشدد علـى     ميكـن التنبـؤ بـه   و تسهل االستعانة به مناسبمتويل فعال    توفري

ــصعيد ا  أن اجلهــود  ــى ال ــذل عل ــيت تب ــدويل بغــرض ال ــدرات االســتجابة   ا ل ــزز ق ــى لتأهــب تع عل

  الوطين واحمللي وتدعم املؤسسات الوطنية واحمللية القائمة؛الصعيدين 

 تقريــــره التــــايل إىل الــــس االقتــــصادي يــــضمن إىل األمــــني العــــام أن يطلــــب  - ٣٥  

م املتحـدة يف   تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية اليت تقدمها األم     عنواالجتماعي واجلمعية العامة    

  . التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار ومتابعتهحاالت الطوارئ

  ٣٩اجللسة العامة 
  ٢٠١٢يوليه / متوز٢٠

  

_______________ 

)٤( E/2003/94-A/58/99املرفق الثاين ،.  


