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 قرار اختذته اجلمعية العامة 

 [(Add.1 و A/58/L.39) دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية]
 

تعزيـز تنسـيق املسـاعدة اإلنسـانية الـيت تقدمـها األمـــم املتحــدة يف  - ١١٤/٥٨
حاالت الطوارئ 

إن اجلمعية العامة، 
إذ تشـري إىل قرارهـا ١٨٢/٤٦ املـؤرخ ١٩ كـانون األول/ديســـمرب ١٩٩١ واملبــادئ 
التوجيهيـة الـواردة يف مرفقـه، وإىل قـرارات اجلمعيـة العامـة والـس االقتصـــادي واالجتمــاعي 

األخرى ذات الصلة، وإىل استنتاجات الس املتفق عليها، 
وإذ حتيط علما بتقرير األمني العام(١)، 

وإذ حتيط علما أيضا بتقرير األمني العام عن حالة تنفيذ اإلجـراءات احملـددة يف تقريـر 
األمني العام املعنون ��تعزيز األمم املتحدة: برنامج إلجراء املزيد من التغيريات��(٢)، 

وإذ تؤكد من جديد أمهية توخي مبادئ احلياد واإلنسانية والرتاهة يف تقدمي املســاعدة 
اإلنسانية، 

وإذ تدرك أن االستقالل، أي أن تتميز األهداف اإلنسـانية باسـتقالل ذايت مبنـأى عـن 
األهداف السياسية أو االقتصادية أو العسكرية أو غريها من األهداف اليت قـد يصبـو إليـها أي 
مـن العنـاصر الفاعلـة فيمـا يتعلـق باـاالت الـيت جيـــري فيــها تنفيــذ إجــراءات إنســانية، مبــدأ 

توجيهي هام أيضا لتقدمي املساعدة اإلنسانية، 
وإذ يساورها بالغ القلق إزاء أعمـال العنـف الـيت ترتكـب ضـد املوظفـني العـاملني يف 
ـــم املتحــدة واألفــراد املرتبطــني ــا، وال ســيما  جمـال تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية وموظفـي األم
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اهلجمـات املتعمـدة، الـيت تشـكل خرقـا للقـانون اإلنسـاين الـــدويل أو غــري ذلــك مــن جوانــب 
القانون الدويل اليت قد تكون منطبقة،  

وإذ يسـاورها بـالغ القلـق أيضـا إزاء عـدم متكـــن املوظفــني العــاملني يف جمــال تقــدمي 
املساعدة اإلنسانية من الوصول إىل ضحايا حاالت الطوارئ اإلنسـانية، وال سـيما يف حـاالت 

الصراع املسلح وحاالت ما بعد انتهاء الصراع، يف كثري من مناطق العامل، 
وإذ تؤكد من جديد أن مسؤولية رعايـة ضحايـا حـاالت الطـوارئ اإلنسـانية تقـع يف 
املقام األول على الدول اليت حتدث تلك احلاالت داخل حدودهـــا، مـع االعـتراف بـأن حجـم 
الكثري من حاالت الطـوارئ وطـــول فـترة اسـتمرارها قـد يتجـاوزان قـدرة الكثـري مـن البلـدان 

املتضررة على التصدي هلا،  
وإذ يسـاورها القلـق إزاء احلاجـة إىل تعبئـة مسـتويات كافيـة مـن التمويـل للمســـاعدة 

اإلنسانية الطارئة،  
وإذ تؤكد أن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمانة العامـة ينبغـي أن يسـتفيد 
من التمويل الكـايف والـذي ميكـن التنبـؤ بـه علـى حنـو أفضـل، مـع التـأكيد علـى أمهيـة مواصلـة 

املكتب جلهوده من أجل توسيع قاعدة ماحنيه،  
وإذ تعترف بأمهية املساعدة اإلنسانية يف كفالة االنتقال الفعال مـن حالـة الصـراع إىل 
حالة السالم ويف منع تكرار الصراع املسلح، وبأن املساعدة اإلنسـانية جيـب أن تقـدم بوسـائل 

تؤدي إىل دعم االنتعاش والتنمية يف األجل الطويل، 
وإذ تعترف أيضا بأمهية تقدمي مساعدات كافية يف االنتقال من اإلغاثة إىل التنمية، 

حتيط علما مع التقدير بنتائج اجلزء السـادس املتعلـق بالشـؤون اإلنسـانية مـن  - ١
الس االقتصادي واالجتماعي خالل دورته املوضوعية لعام ٢٠٠٣؛  

ترحب بتعيني املنسق اجلديد لإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ، وتشـجع مكتـب  - ٢
تنسيق الشؤون اإلنسـانية التـابع لألمانـة العامـة علـى مواصلـة جـهوده لتعزيـز تنسـيق املسـاعدة 
اإلنسانية اليت تقدمها األمم املتحدة، مبا يف ذلك عن طريق عمليـة النـداءات املوحـدة، وتطلـب 
إىل مؤسسـات األمـم املتحـــدة ذات الصلــة فضــال عــن العنــاصر الفاعلــة األخــرى يف اــالني 
ـــائي أن تتعــاون مــع املكتــب يف تعزيــز تنســيق املســاعدة اإلنســانية وفعاليتــها  اإلنسـاين واإلمن

وكفاءا؛ 
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تؤكد ضرورة العمل، خالل املسار العادي لعمليـة امليزنـة، علـى رفـع نصيـب  - ٣
ما تتحمله امليزانية العادية لألمم املتحدة من ميزانية مكتب تنسيق الشؤون اإلنسـانية علـى حنـو 

متزايد؛  
تشدد على أمهيـة مناقشـة السياسـات واألنشـطة اإلنسـانية يف اجلمعيـة العامـة  - ٤

ويف الس االقتصادي واالجتماعي؛  
تطلب إىل مؤسســات منظومـة األمـم املتحـدة ذات الصلـة، وسـائر املنظمـات  - ٥
ـــاون مــع األمــني العــام  الدوليـة ذات الصلـة، واحلكومـات، واملنظمـات غـري احلكوميـة، أن تتع
ومنسـق اإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ لكفالـة أن يتـم يف الوقـت املناسـب تنفيـذ القـرارات الــيت 
اختـذت يف اجلـزء املتعلـق بالشـؤون اإلنسـانية مـن الـــس االقتصــادي واالجتمــاعي يف دورتــه 

املوضوعية ومتابعة تنفيذ تلك القرارات؛  
تشـجع الـس االقتصـادي واالجتمـاعي علـى النظـر يف مسـألة االنتقـال مـــن  - ٦
مرحلـة اإلغاثـة إىل مرحلـة التنميـة بأسـلوب متكـامل، عـن طريـق حبـث إمكانيـة عقـد اجتمــاع 
مشترك للجزءين اإلنساين والتنفيذي خالل دورته املوضوعية يف املســتقبل القريـب، بـالنظر إىل 
ـــة الدوليــة واإلقليميــة  أمهيـة حـث املنظمـات اإلنسـانية واإلمنائيـة، مبـا يف ذلـك املؤسسـات املالي
واملنظمـات غـري احلكوميـة، علـى أن تنـــاقش وتســتعرض علــى حنــو أوىف اآلثــار املترتبــة علــى 
االنتقـال مـن مرحلـة اإلغاثـة إىل مرحلـة التنميـــة يف براجمــها، وتدعــو الــس إىل أن يــأخذ يف 
ـــة يف منظومــة األمــم املتحــدة الســتجالء دورهــا يف  االعتبـار، يف مجلـة أمـور، األعمـال اجلاري

حاالت االنتقال بعد انتهاء الصراع فضال عن غريها من املعلومات ذات الصلة؛ 
تديـن بقـوة مجيـع أشـكال العنـف اليت يتعـرض هلـا بصـورة مـتزايدة املوظفــون  - ٧
العـاملون يف جمـال تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية وموظفـو األمـم املتحـدة واألفـراد املرتبطـون ـــا، 
فضال عن القيام بأي عمل أو اإلجحام عن العمل، مبا يتعــــارض مع القـانون الـدويل، ويـؤدي 
اىل إعاقة املوظفني العاملني يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية وموظفي األمـم املتحـدة واألفـراد 

املرتبطني ا عن أداء مهامهم اإلنسانية أو منعهم من القيام بذلك؛  
حتث مجيع الدول علـى اختـاذ التدابـري الالزمـة لكفالـة سـالمة وأمـن املوظفـني  - ٨

العاملني يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية وموظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني ا؛ 
ـــذ  تؤكـد مـن جديـد الـدور القيـادي الـذي تقـوم بـه املنظمـات املدنيـة يف تنفي - ٩
املساعدة اإلنسانية، وخباصة يف املناطق املتضررة بالصراعات، وتؤكد أنه يلزم يف احلاالت الـيت 
تسـتخدم فيـها القـــدرات والوســائل العســكرية لدعــم تقــدمي املســاعدة اإلنســانية، أن يكــون 
استخدامها وفقا للقانون اإلنساين الدويل واملبادئ اإلنسانية، وحتيــط علمــــا يف هـــذا الصـــدد 
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بــ �املبـادئ التوجيهيـة لعـام ٢٠٠٣ الســـتخدام وســائل الدفــاع العســكري واملــدين يف دعــم 
األنشطة اإلنسانية اليت تضطلــع ـا األمـم املتحـدة يف حـاالت الطـوارئ املعقـدة�(٣)، وكذلـك 
�املبـادئ التوجيهيـة لعـام ١٩٩٤ السـتخدام وسـائل الدفـاع العســـكري واملــدين يف عمليــات 

اإلغاثة يف حاالت الكوارث�(٤)؛  
يـب جبميـع احلكومـات واألطـراف يف حـاالت الطـوارئ اإلنسـانية املعقــدة،  - ١٠
وخباصة يف حاالت الصراعات املسلحة وحاالت ما بعد انتهاء الصراع، يف البلــدان الـيت يعمـل 
فيها املوظفون يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية، أن تتعـاون تعاونـا تامـا، وفقـا لألحكـام ذات 
ـــدويل والقوانــني الوطنيــة، مــع األمــم املتحــدة والوكــاالت واملنظمــات  الصلـة مـن القـانون ال
ـــاملني يف جمــال تقــدمي املســاعدة  اإلنسـانية األخـرى، وأن تكفـل إمكانيـة وصـول املوظفـني الع
اإلنسانية فضال عن اللوازم واملعدات بصورة مأمونة ودون إعاقة، لتمكينـهم مـن أداء مهامـهم 

بكفاءة يف مساعدة السكان املدنيني املتضررين، مبن فيهم الالجئون واملشردون داخليا؛ 
تشجع الدول األعضاء اليت يوجد فيها مشردون داخليا علـى القيـام، حسـب  - ١١
االقتضاء، جبملة أمور منها وضع أو تعزيز القوانني والسياسات واملعايري الدنيـا الوطنيـة املتعلقـة 
باملشردين داخليا، مع مراعاة املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشريد الداخلـي(٥)، ومواصلـة العمـل 
مـع الوكـاالت اإلنسـانية يف جـهودها الراميـة إىل االسـتجابة علـى حنـو ميكـن التنبـؤ بـه بصــورة 
أفضـل الحتياجـــات املشــردين داخليــا، وتدعــو يف هــذا الصــدد إىل تقــدمي دعــم دويل، عنــد 

الطلب، للجهود اليت تبذهلا احلكومات يف جمال بناء القدرات؛ 
تؤكـد مـن جديـد أمهيـة الـتزام مجيـع الـــدول واألطــراف يف الصــراع املســلح  - ١٢
حبماية املدنيني يف الصراعات املسلحة وفقا للقانون اإلنساين الـدويل، وتدعـو الـدول إىل تعزيـز 
ـــني االعتبــار االحتياجــات اخلاصــة للنســاء واألطفــال وكبــار الســن  ثقافـة احلمايـة، آخـذة بع

واملعوقني؛ 
ترحب مبواصلة اجلهود املبذولة للتصدي ملسألة االستغالل اجلنسي واالعتـداء  - ١٣
اجلنسي يف سياق األزمات اإلنسانية، وتالحظ مع االهتمام نشـرة األمـني العـام بشـأن التدابـري 

اخلاصة املتعلقة باحلماية من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي(٦)؛ 
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 .D H A/94/95 إدارة الشؤون اإلنسانية، الوثيقة (٤)
E/CN.4/1998/53/Add.2، املرفق.  (٥)

 .ST/SGB/2003/13 (٦)
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تشجع جمتمع املاحنني على حتسني اســتجابته حلـاالت الطـوارئ اإلنسـانية عـن  - ١٤
طريق سياسات وممارسـات املنـح اجليـد، مـع وضـع آليـات السـتعراضها، وترحـب بـاخلطوات 

املتخذة يف هذا االجتاه؛ 
تطلــب إىل مؤسســات األمــم املتحـــدة ذات الصلـــة حتســـني طريقـــة تقييـــم  - ١٥

االحتياجات اإلنسانية وزيادة اتساقها؛ 
ــــة يف دورـــا التاســـعة  تطلــب إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل اجلمعيــة العام - ١٦
ـــه املوضوعيــة لعــام ٢٠٠٤،  واخلمسـني، عـن طريـق الـس االقتصـادي واالجتمـاعي يف دورت
تقريـرا عـن التقـدم احملـرز يف تعزيـز تنسـيق املسـاعدة اإلنسـانية الـيت تقدمـــها األمــم املتحــدة يف 
حاالت الطوارئ، مبا يف ذلك تنفيذ ومتابعـة قـرار الـس االقتصـادي واالجتمـاعي ٥/٢٠٠٣ 

املؤرخ ١٥ متوز/يوليه ٢٠٠٣. 
اجللسة العامة ٧٥ 
١٧ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣ 


