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    ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٨ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])Add.1  و A/71/L.34( اإلحالة إىل جلنة رئيسية دون[
  

ســالمة وأمــن العــاملني يف جمــال تقــدمي املســاعدة اإلنســانية ومحايــة    - ٧١/١٢٩
  املتحدة األمم موظفي

  
  ،إن اجلمعية العامة  

بشــأن  ١٩٩١كــانون األول/ديســمرب  ١٩املــؤرخ  ٤٦/١٨٢قرارهــا  إذ تعيــد تأكيــد  
  تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية اليت تقدمها األمم املتحدة يف حاالت الطوارئ،  

ــال تقــدمي        وإذ تشــري   ــاملني يف جم ــن الع ــرارات ذات الصــلة بســالمة وأم ــع الق إىل مجي
ــك قرارهــا      ــا يف ذل ــم املتحــدة، مب ــوظفي األم ــة م ــؤرخ ٧٠/١٠٤ املســاعدة اإلنســانية ومحاي  امل

، وأيضا قرارات جملس األمن بشأن محايـة العـاملني يف جمـال    ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ١٠
 أغســطس/آب ٢٩رخ املــؤ )٢٠١٤( ٢١٧٥قــرار التقــدمي املســاعدة اإلنســانية، مبــا يف ذلــك   

  ، وبيانات رئيس الس ذات الصلة،  ٢٠١٤

إىل مجيع قرارات جملس األمن والبيانات اليت أدىل ا رئيسـه والتقـارير    وإذ تشري أيضا  
مبـا يف ذلـك القـرار     زاع املسـلح، ـاليت قـدمها األمـني العـام إىل الـس عـن محايـة املـدنيني يف النـ        

  ،٢٠١٦أيار/مايو  ٣املؤرخ  )٢٠١٦( ٢٢٨٦

املبـادئ والقواعـد وأحكـام القـانون الـدويل ذات الصـلة، مبـا يف ذلـك          وإذ تعيد تأكيد  
ــانون ــع املعاهــدات ذات        الق ــدويل حلقــوق اإلنســان، وأيضــا مجي ــانون ال ــدويل اإلنســاين والق ال

  وضرورة مواصلة تعزيز وضمان احترامها، ،)١(الصلة
_______________ 

 ١٩٤٦شــباط/فرباير  ١٣هــذه املعاهــدات اتفاقيــة امتيــازات األمــم املتحــدة وحصــاناا املؤرخــة   مــن أبــرز )١(
واالتفاقيـة املتعلقـة    ١٩٤٧تشرين الثـاين/نوفمرب   ٢١واتفاقية امتيازات الوكاالت املتخصصة وحصاناا املؤرخة 

والربوتوكـول   ١٩٩٤ل/ديسـمرب  كـانون األو  ٩بسالمة موظفي األمـم املتحـدة واألفـراد املـرتبطني ـا املؤرخـة       
كانون األول/ديسمرب  ٨االختياري لالتفاقية املتعلقة بسالمة موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني ا املؤرخ 

والربوتوكـوالن   ١٩٤٩آب/أغسـطس   ١٢واتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب املؤرخة  ٢٠٠٥
والربوتوكــول الثــاين املعــدل املــؤرخ  ١٩٧٧ حزيران/يونيــه ٨نيــف املؤرخــان اإلضــافيان امللحقــان باتفاقيــات ج

تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكـن اعتبارهـا مفرطـة الضـرر      امللحق باتفاقية حظر أو ١٩٩٦أيار/مايو  ٣
    ، حسب االقتضاء.١٩٨٠ تشرين األول/أكتوبر ١٠عشوائية األثر املؤرخة   أو
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وبروتوكوليهــا  )٢(١٩٤٩آب/أغسـطس   ١٢املؤرخـة  إىل اتفاقيـات جنيـف    شـري توإذ   
ــافيني  ــؤرخني اإلضـ ــه  ٨املـ ـــ  ،)٣(١٩٧٧حزيران/يونيـ ــراف الن ــزام أطـ ــلحة ـوإىل التـ زاعات املسـ

ذه األطـراف  باحترام وكفالة احترام القانون الـدويل اإلنسـاين يف مجيـع الظـروف، وإذ حتـث هـ      
العـاملني يف جمـال   اإلنسـاين وضـمان احتـرام ومحايـة مجيـع       قـانون الـدويل  لمتثـال ل االعلـى  كافة 
  ،املساعدة اإلنسانية وموظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني اتقدمي 

ــالغ القلــق    ــادئ    التراجــعإزاء  وإذ يســاورها ب ــرام مب املســتمر يف حــاالت كــثرية الحت
 اإلنساين، دويل، وخباصة القانون الدويلوقواعد القانون ال

عنـد تقـدمي    يةزاهة واالسـتقالل ـااللتـزام مببـادئ اإلنسـانية واحليـاد والنـ      وإذ تعيد تأكيـد   
  املساعدة اإلنسانية،

العـاملني يف جمـال تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية      ومحايـة  بأن املسؤولية عن أمن  روإذ تذكّ  
وموظفي األمم املتحـدة واألفـراد املـرتبطني ـا تقـع يف املقـام األول، مبوجـب القـانون الـدويل،          
علـى عـاتق احلكومـة املضــيفة ألي عمليـة مـن عمليـات األمــم املتحـدة جيـري تنفيـذها مبوجــب          

  ،ذات الصلةت ميثاق األمم املتحدة أو مبوجب اتفاقاا مع املنظما

للحكومــات الــيت حتتــرم املبــادئ املتفــق عليهــا دوليــا املتعلقــة  وإذ تعــرب عــن تقــديرها  
حبماية العاملني يف جمال تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية ومـوظفي األمـم املتحـدة واألفـراد املـرتبطني         

  طق،إزاء عدم احترام هذه املبادئ يف بعض املنا القلقا، وإذ تعرب يف الوقت نفسه عن 

ــة بســــالمة مــــوظفي    وإذ تالحــــظ   أن عــــدد الــــدول األطــــراف يف االتفاقيــــة املتعلقــ
 ، بلـغ ١٩٩٩كانون الثاين/ينـاير   ١٥اليت بدأ نفاذها يف  ،)٤(املتحدة واألفراد املرتبطني ا األمم

دولـــة، وإذ تضـــع يف اعتبارهـــا ضـــرورة تشـــجيع انضـــمام مجيـــع الـــدول إىل   ٩١جمموعـــه  مـــا
ــة املتعلقــة بســالمة    االتفاقيــة، وإذ ترحــب  ببــدء نفــاذ الربوتوكــول االختيــاري امللحــق باالتفاقي

، ممـا يوسـع نطـاق    ٢٠١٠آب/أغسطس  ١٩يف  )٥(موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني ا
  االتفاقية،تكفلها احلماية القانونية اليت 

ــق     ــالغ القل ــن ب ــرب ع ــيت     إزاء وإذ تع ــة، ال ــدة والدينامي ــة املعق ــة األمني تتســم بوجــود  البيئ
يواجهها العـاملون يف جمـال تقـدمي املسـاعدة     شديدة وخماطر أمنية متنوعة ومتعددة األوجه  ديدات

_______________ 

)٢(  United Nations, Treaty Series, vol. 75, Nos. 970-973.  
  .١٧٥١٣و  ١٧٥١٢، الرقمان ١١٢٥املرجع نفسه، الد   )٣(
    .٣٥٤٥٧الرقم  ،٢٠٥١املرجع نفسه، الد   )٤(
  ، املرفق.٦٠/٤٢القرار   )٥(
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 يف عــدد بثالثــة أضــعاف الزيــادة إزاءاإلنســانية وموظفــو األمــم املتحــدة واألفــراد املرتبطــون ــا، و  
مـن هجمـات مباشـرة    ة أثناء مزاولة عملهم يف بيئات متعاظمـة اخلطـور   املوظفونهؤالء يواجهه   ما

  يف املائة يف اإلصابات اليت يتعرضون هلا،  ٣٠، وزيادة العائدة هلم على املباين واملركبات الرمسية

 يف جمـال تقـدمي املسـاعدة    نيالعـامل مـن أن املعيـنني حمليـا مـن      وإذ يساورها بالغ القلـق   
ر مـن غريهـم حلـوادث    معرضـون أكثـ   ـا  نياألفـراد املـرتبط  تحـدة و موظفي األمـم امل اإلنسانية و

ــاز      ــال واالحتجـ ــاالت االعتقـ ــرور وحـ ــوادث املـ ــك حـ ــا يف ذلـ ــن، مبـ ــلة بالســـالمة واألمـ متصـ
  واالختطاف والتخويف واملضايقة،

مـن العـاملني يف جمـال تقـدمي املسـاعدة       النسـاء إزاء تعـرض   وإذ تعرب عن بالغ القلـق   
أعمـال  ل معينة مـن اجلرميـة ومـن    شكاألاإلنسانية وموظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني ا 

  ، مبا يف ذلك العنف اجلنسي وغريه من أشكال العنف ضد املرأة،التخويف واملضايقة

ألن تعــرض العــاملني يف جمــال تقــدمي املســاعدة      أيضــا وإذ تعــرب عــن بــالغ القلــق     
عـامال  اإلنسانية وموظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني ا لالعتداءات والتهديـدات يشـكل   

حيد بشدة مـن تـوفري املسـاعدة واحلمايـة للسـكان الـذين هـم حباجـة إليهمـا، وإذ تشـيد بـالتزام            
مــوظفي األمـــم املتحـــدة وغريهــم مـــن العـــاملني يف جمـــال تقــدمي املســـاعدة اإلنســـانية بكفالـــة    

  ،اخلطرة حىت يف البيئاتوإجنازها بفعالية غىن عنها   ال الربامج اليت االستمرار يف

ــم األمــم   مــا علــى ضــرورة احلفــاظ علــى   وإذ تشــدد   ــه عل  ينبغــي أن يســتوجبه ويكفل
املتحدة وطبيعة العمل اإلنساين من احترام ومحاية، وإذ تؤكد أمهيـة االحتـرام التـام لاللتزامـات     
ــانية          ــدمي املســاعدة اإلنس ــال تق ــاملني يف جم ــاين اخلاصــة بالع ــات واملب ــتخدام املركب ــة باس املتعلق

األفــراد املــرتبطني ــا علــى النحــو احملــدد يف الصــكوك الدوليــة ذات  ومبــوظفي األمــم املتحــدة و
  الصلة، وأيضا االلتزامات املتعلقة بالشارات املميزة املعترف ا يف اتفاقيات جنيف،

إىل أن العاملني يف اال الطيب والعاملني يف جمال تقدمي املسـاعدة اإلنسـانية،    وإذ تشري  
زاع املسـلح، يظـل مـن واجبـهم أن يقـدموا      ـة يف حـاالت النـ  طبيـ  االذين يزاولون حصـريا مهامـ  

اخلدمات الطبية باقتدار ويف استقاللية مهنية وأخالقية تامة، مع إبـداء الرمحـة واحتـرام الكرامـة     
فيـه   مـا  اإلنسانية، وأن جيعلوا على الدوام نصب أعينهم إنقاذ األرواح البشـرية ويتصـرفوا وفـق   

شدد على ضرورة تقيد كـل منـهم مبـا تقتضـيه مدونـة أخالقياتـه       املصلحة العليا للمريض، وإذ ت
املهنيــة، وإذ تشــري كــذلك إىل قواعــد القــانون الــدويل اإلنســاين الواجبــة التطبيــق املتعلقــة بعــدم  

  معاقبة أي شخص على القيام بأنشطة طبية موافقة آلداب مهنة الطب،

املوظفـون   ال سـيما و، نيةبشجاعة والتزام من يشاركون يف العمليات اإلنسا وإذ تشيد  
مبـن فـيهم العـاملون مـع املنظمـات غـري احلكوميـة الوطنيـة         حمليـا،   املوظفون املعينـون الوطنيون و

  معرضني أنفسهم يف كثري من األحيان ملخاطر كبرية،  والدولية يف امليدان، 
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ــيد   ــا وإذ تشـ ــات    أيضـ ــاركون يف عمليـ ــن يشـ ــزام مـ ــجاعة والتـ ــالم، بشـ إحـــالل السـ
معرضني أنفسـهم يف كـثري مـن األحيـان ملخـاطر كـبرية،       ، )٦(عمليات حفظ السالمذلك  يف مبا
  حمليا، واملوظفون املعينونال سيما املوظفون الوطنيون و

تطــور التهديــدات الــيت يواجههــا موظفــو األمــم املتحــدة عنــد   وإذ تالحــظ مــع القلــق  
ــا أيشخصــا،  ١ ٨١٩أن االنتشــار و ــوظفي م   ١,٠١نســبته  م ــن م ــة م ــم  يف املائ ــة األم نظوم

أدت إىل حلـوادث متصـلة بالسـالمة واألمـن، وهـي حـوادث        ٢٠١٥تعرضوا يف عـام  املتحدة، 
مـن  ومنـهم مـن جـراء أعمـال عنـف متثلـت يف جـرائم وأعمـال إرهابيـة           ٢٣، موظفا ٣٩مقتل 

ــجــراء ال ــهم مــن جــراء أعمــال العنــف،   ٩٩، موظفــا ٢٢٩إصــابة إىل و اعات املســلحة،زـن  من
مــن حــاالت التخويــف   ٤٠٥واإلبــالغ عــن  ٦٩واعتقــال واحتجــاز  اموظفــ ٢١واختطــاف 

تشــمل مــوظفي األمــم املتحــدة غــري املشــمولني  ال ، وإذ تشــري إىل أن هــذه األرقــام)٧(واملضــايقة
 ٢١، مثــل مــوظفي األونــروا احمللــيني، الــذين أُصــيب منــهم  نظــام األمــم املتحــدة إلدارة األمــنب

مـن حـاالت    ٨٠واالحتجـاز، مـع اإلبـالغ عـن      لالعتقـال  ٣٠موظفا واختطف ثالثة وتعرض 
  ،)٨(٢٠١٥التخويف واملضايقة يف عام 

العـاملني يف  والتهديدات اليت تسـتهدف  اهلجمات و أعمال العنف مجيعوإذ تدين بشدة   
تعــرب عــن عميــق أسـفها للوفيــات واإلصــابات وعمليــات   املســاعدة اإلنسـانية، وإذ تقــدمي جمـال  

ضـد   هجومـا مسـجال   ٢٨٧وقـوع  مات، وإذ تالحظ مع القلق االختطاف النامجة عن هذه اهلج
يقـل عـن    ال مـا  ممـا أسـفر عـن مقتـل     ،٢٠١٥يف عـام   املساعدة اإلنسـانية تقدمي العاملني يف جمال 

وإذ تالحــظ مــع القلــق أن مــوظفي املنظمــات  ،)٩(٦٨واختطــاف  ١١٠مــوظفني وإصــابة  ١٠٩
  ، )١٠(املتحدة أكثر من موظفي األممزالوا يتضررون من هذه اإلصابات  ما احلكومية غري

ضـد العـاملني يف   والتهديـدات  اهلجمـات  أعمـال العنـف و  مجيـع   وإذ تدين بشدة أيضا  
مهـام طبيـة،   حصـريا  الـذين يزاولـون    ةاإلنسـاني تقـدمي املسـاعدة   اال الطيب والعـاملني يف جمـال   

_______________ 

الوثــائق الرمسيــة (يف تقريرهــا الســنوي بشــكل حمـدد  تتنـاول اللجنــة اخلاصــة املعنيــة بعمليـات حفــظ الســالم    )٦(
مســألة ســالمة وأمــن مــوظفي حفــظ الســالم ) )A/70/19( ١٩للجمعيــة العامــة، الــدورة الســبعون، امللحــق رقــم 

التابعني لألمم املتحدة. وفيما عدا احلاالت اليت حيدد فيها خـالف ذلـك، فـإن هـذا القـرار ال يركـز سـوى علـى         
مـوظفي األمـم املتحـدة واألفـراد املـرتبطني ـا املشـمولني بنظـام األمـم املتحـدة إلدارة            سالمة وأمن املدنيني مـن 

  .التابعة لألمانة العامة األمن الذي يقع حتت مسؤولية إدارة شؤون السالمة واألمن
  املرفقان األول والثالث.، A/71/395انظر   )٧(
  ، املرفق اخلامس.املرجع نفسه  )٨(
  .Aid Worker Security Report, 2016 انظر )٩(
التابعـــة لألمانــة العامـــة   تســتند هـــذه البيانــات كليـــا إىل التقــارير الطوعيـــة املقدمــة إىل إدارة الســـالمة واألمــن      )١٠(
  .احلكومية ظام إدارة األمن يف األمم املتحدة ال يشمل موظفي املنظمات غريون). ، املرفق الرابعA/71/395  انظر(
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وتـدين   الطبيـة، وضد وسائل نقلهم ومعدام، وكذلك ضـد املستشـفيات وغريهـا مـن املرافـق      
انتشــار اإلفــالت مــن العقــاب علــى االنتــهاكات واإلســاءات املرتكبــة يف حــق أولئــك األفــراد،  

وإذ تعـرب عـن اسـتيائها مـن العواقـب       واليت ميكن أن تسهم بدورها يف تكرار تلـك األعمـال،  
 تلــكالطويلــة األجــل الــيت تطــال الســكان ونظــم الرعايــة الصــحية يف البلــدان املعنيــة مــن جــراء 

وإذ ترحب يف هذا الصدد باجلهود اليت تبذهلا الدول واملنظمـات الدوليـة واملنظمـات     ،األعمال
غري احلكومية وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة ذات الصلة لتعزيز االمتثال للقـانون الـدويل   

 واجلســيمةاإلنســانية اخلطــرية  العواقــباإلنســاين عــن طريــق التوعيــة وتعزيــز التأهــب ملواجهــة  
  مجة عن هذا العنف،النا

حلـاالت الوفـاة واملـرض وغريهـا مـن اآلثـار السـلبية الـيت          وإذ تعرب عن عميق أسفها  
احملدقــة  لألخطــاراملســاعدة اإلنســانية والرعايــة الصــحية نتيجــة  تقــدمي العــاملني يف جمــايل تطــال 

إنشـاء نظـم   و بالصحة العامة، وإذ تؤكد على ضرورة يئة بيئة مؤاتية وتـوفري املعـدات املالئمـة   
  وعلى احلاجة املاسة إىل التأهب، للصحة العامة تتسم بالقدرة على التكيف

أعمال العنـف  من اآلثار العميقة الطويلة األجل النامجة عن  وإذ تعرب عن بالغ القلق  
املسـاعدة اإلنسـانية وموظفـو    تقـدمي  االعتداءات واألخطار اليت يتعرض هلـا العـاملون يف جمـال    و

  واألفراد املرتبطون ا،األمم املتحدة 

أعمال القتل وسـائر أشـكال العنـف واالغتصـاب واالعتـداء اجلنسـي        وإذ تدين بشدة  
ومجيع أشـكال العنـف الـذي يسـتهدف النسـاء واألطفـال بصـفة خاصـة، والتخويـف والسـطو           
ــاز       ــال واالحتجــ ــايقة واالعتقــ ــاف واملضــ ــائن واالختطــ ــاز الرهــ ــف واحتجــ ــلح واخلطــ املســ

ليت يتعرض هلا األفراد املشـاركون يف العمليـات اإلنسـانية، وكـذلك اهلجمـات      ا ،القانونيني غري
تقـدمي   يف جمـال  نيممتلكات العامل وب تدمريأعمال اليت تشن على قوافل املساعدة اإلنسانية و

   ا،نياألمم املتحدة واألفراد املرتبط ياملساعدة اإلنسانية وموظف

ول أال يفلــت مـــن العقـــاب مرتكبـــو  أن تضـــمن الـــدأنـــه مـــن الضــروري   وإذ تؤكــد   
املسـاعدة اإلنسـانية ومـوظفي األمـم املتحـدة      تقـدمي  هجمات يف أراضيها ضد العاملني يف جمـال  

 جيـري التحقيـق بسـرعة وفعاليـة    وأن واألفراد املرتبطني ا وضد املباين أو األصول التابعـة هلـم،   
لـة علـى النحـو املنصـوص عليـه      وأن تكفل تقدمي مرتكيب هذه األعمال للعدايف هذه اهلجمات، 

  يف القوانني الوطنية ووفقا لاللتزامات اليت يفرضها القانون الدويل،

تقــدمي ل ةإىل أن اهلجمــات الــيت تســتهدف عمــدا األفــراد املشــاركني يف بعثــ   وإذ تشــري  
قد أدرجت باعتبارها جـرائم حـرب يف    وفقا للميثاق، فظ السالمحل ةاملساعدة اإلنسانية أو بعث
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دام حيـق هلـؤالء األفـراد التمتـع باحلمايـة       ما ،)١١(روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةنظام 
ـــ     ــدويل للن ــانون الـ ــب القـ ــة مبوجـ ــداف املدنيـ ــدنيني أو لألهـ ــدم للمـ ــيت تقـ ــلحة، ـالـ زاعات املسـ

ــهاكات         وإذ ــدمي املســؤولني عــن االنت ــه احملكمــة يف تق ــوم ب ــذي ميكــن أن تق ــدور ال تالحــظ ال
  الدويل اإلنساين للمحاكمة، يف احلاالت اليت تتطلب ذلك،اجلسيمة للقانون 

ضـــرورة كفالـــة مســـتويات كافيـــة مـــن الســـالمة واألمـــن ملـــوظفي  وإذ تعيـــد تأكيـــد  
يشـكل واجبـا    مـا  املتحدة واألفراد املرتبطني ا، مبن فيهم املوظفون املعينون حمليـا، وهـو   األمم

ضــرورة تعزيــز الــوعي باملســائل األمنيــة  أساســيا مــن واجبــات املنظمــة، وإذ تضــع يف اعتبارهــا  
وزيادته يف إطار الثقافـة السـائدة يف مؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة وإشـاعة ثقافـة املسـاءلة          

  على مجيع املستويات ومواصلة تشجيع الوعي بالثقافات والقوانني الوطنية واحمللية ومراعاا،

خسـائر يف  مـا يـنجم عنـها مـن     لحـوادث و لكبري لعدد االمن  وإذ يساورها بالغ القلق  
صــفوف مــوظفي األمــم املتحــدة واألفــراد املــرتبطني ــا، وإدراكــا منــها ألمهيــة الســالمة علــى    

عمليات اليت تضطلع ا األمم املتحدة ومنع وقـوع  الالطرق وسالمة الطريان يف كفالة استمرار 
ا، وإذ تأسـف يف هـذا   خسائر يف صفوف املدنيني وموظفي األمم املتحدة واألفراد املـرتبطني ـ  

  احلوادث،  الصدد لوقوع خسائر يف األرواح بني املدنيني نتيجة هلذه

أن قبول احلكومات املضيفة والسلطات احمللية واتمعـات احملليـة والسـكان     وإذ تؤكد  
وظفي األمـم  ملـ املساعدة اإلنسـانية و تقدمي وسائر األطراف، حسب االقتضاء، للعاملني يف جمال 

  ألفراد املرتبطني ا، أمر يسهم بصورة أساسية يف كفالة سالمتهم وأمنهم،املتحدة وا

ــى       وإذ تالحــظ   ــد املضــيف عل ــني األمــم املتحــدة والبل ــق ب ــد التعــاون الوثي ــة توطي أمهي
التخطيط للطـوارئ وتبـادل املعلومـات وتقيـيم املخـاطر يف إطـار عالقـات تعـاون جيـدة بشـأن           

تنسـيق تـدابري   وكذلك أمهيـة   ملتحدة واألفراد املرتبطني ا،املسائل املتصلة بأمن موظفي األمم ا
  ،الوقاية والتخفيف وإدارة األمن يف حاالت األزمات

يف الوفـاء بـالغرض   نظام األمم املتحدة إلدارة األمن ه لكي يستمر أن وإذ تالحظ أيضا  
، ال بــد مــن املنشــود منــه ويــدعم تقــدمي املســاعدة اإلنســانية بطريقــة فعالــة قائمــة علــى املبــادئ  

هيكـل  ، يف مجلـة أمـور، وجـود    يتطلـب  مـا  وهـو  الصـعبة،  لبيئة األمنية العامليةلاستجابة  تطويره
أفـراد أمـن   بنشـر  يف الوقـت املناسـب   القيـام  موارد كافية ميكن التنبؤ ا، وتوفري إداري فعال، و

يشـمل  توفري املعدات الالزمة ألداء واجبـام، مبـا   بو املهارات واخلربة امليدانية املناسبةيتمتعون ب
يف تيسـري سـالمة    اأساسـي  ادور تـؤدي املركبات ومعدات االتصاالت السلكية والالسلكية الـيت  

  املساعدة اإلنسانية وموظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني ا، تقدمي العاملني يف جمال
_______________ 

)١١(  United Nations, Treaty Series, vol. 2187, No. 38544.  
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    ؛)١٢(العامبتقرير األمني حتيط علما مع التقدير   - ١  

مجيـع الــدول علـى بــذل قصـارى جهــدها لكفالـة التنفيــذ التـام والفعــال       حتـث   - ٢  
اإلنســاين  ملبــادئ القــانون الــدويل وقواعــده ذات الصــلة، مبــا يف ذلــك أحكــام القــانون الــدويل   

والقــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان، والقــانون الــدويل لالجــئني، حســب االقتضــاء، الــيت تتصــل  
  عاملني يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية وموظفي األمم املتحدة؛  بسالمة وأمن ال

ــدين بـــأقوى العبـــارات املمكنـــة     - ٣   ــادة املـــثرية للجـــزع يف التهديـــدات     تـ الزيـ
ــدمي املســاعدة اإلنســانية و     ــاملني يف جمــال تق ــواالســتهداف املتعمــد للع ــم املتحــدة  مل وظفي األم

جمات اليت تسـتهدف قوافـل املسـاعدة اإلنسـانية،     وأعمال اإلرهاب واهلواألفراد املرتبطني ا، 
فتـئ   مـا  الـذي والزيادة غري املسبوقة يف حجم التهديدات اليت تواجه هـؤالء املـوظفني وطابعهـا    

بــدوافع سياســية  إىل شــن هجمــات ضــدهم    للقلــق املــثريوع زـنــال، مــن قبيــل  يــزداد تعقيــدا 
  هجمات املتطرفني؛  يف ذلك إجرامية، مبا و

مجيــع الــدول علــى اختــاذ التــدابري الالزمــة لضــمان ســالمة وأمــن   حتــث بشــدة  - ٤  
العاملني الوطنيني والدوليني يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية وموظفي األمم املتحـدة واألفـراد   

احترام حرمة املبـاين التابعـة لألمـم املتحـدة اعتبـارا ألمهيتـها       وكفالة املرتبطني ا، وعلى احترام 
  رار عمليات األمم املتحدة وتنفيذها بنجاح؛  اجلوهرية يف استم

جبميع احلكومات واألطراف اليت متـر حبـاالت طـوارئ إنسـانية معقـدة،       يب  - ٥  
زاع، يف البلدان الـيت يعمـل فيهـا موظفـو     ـزاع املسلح وما بعد انتهاء النـيف حاالت الن ال سيماو

لألحكــام ذات الصــلة مــن القــانون  تقــدمي املســاعدة اإلنســانية، أن تتعــاون تعاونــا تامــا، وفقــا   
الــدويل والقــوانني الوطنيــة، مــع األمــم املتحــدة وغريهــا مــن الوكــاالت واملنظمــات اإلنســانية،   

تكفل وصول العاملني يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية إىل وجهام وإيصـال اإلمـدادات    وأن
ءة مبهمتـهم املتمثلـة يف   واملعدات بصورة آمنة ودون معوقات، كي يتسىن هلم االضـطالع بكفـا  

  مساعدة السكان املدنيني املتضررين، مبن فيهم الالجئون واملشردون داخليا؛  

ــة     يـــب  - ٦   ــا يف الصـــكوك الدوليـ ــبح أطرافـ ــر يف أن تصـ ــدول أن تنظـ ــع الـ جبميـ
  الصلة وأن حتترم بالكامل التزاماا مبوجب هذه الصكوك؛    ذات

أن تصـــبح أطرافـــا يف نظـــام رومـــا  جبميـــع الـــدول أن تنظـــر يف  يـــب أيضـــا  - ٧  
  ؛)١١(األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

_______________ 

)١٢(  A/71/395.  
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ــب كــذلك   - ٨   ــا يف الربوتوكــول      ي ــدول أن تنظــر يف أن تصــبح أطراف ــع ال جبمي
وحتـث   ،)٥(االختياري لالتفاقيـة املتعلقـة بسـالمة مـوظفي األمـم املتحـدة واألفـراد املـرتبطني ـا         

شـــريعات وطنيـــة مناســـبة، حســـب اللـــزوم، للســـماح بتنفيـــذ  الـــدول األطـــراف علـــى ســـن ت
  الربوتوكول تنفيذا فعاال؛

ــع      يــب  - ٩   ــع األطــراف الضــالعة يف نزاعــات مســلحة ومجي ــدول ومجي ــع ال جبمي
زاهة ـاجلهات الفاعلة يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية أن حتتـرم مبـادئ اإلنسـانية واحليـاد والنـ     

  اعدة اإلنسانية؛  واالستقاللية عند تقدمي املس

مبسامهة النسـاء مـن العـاملني يف جمـال تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية ومـن          ترحب  - ١٠  
موظفي األمم املتحدة واألفـراد املـرتبطني ـا يف عمليـات تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية وعمليـات         

 أكثـر عرضـة ألشـكال معينـة    قـد يكـن   األمم املتحدة، وتعرب عن القلق مـن أن أولئـك النسـاء    
اجلـرائم وأعمـال التخويـف واملضـايقة، وحتـث بقـوة       و ،مبا يف ذلك العنـف اجلنسـي  العنف،  من

مبـا يف ذلـك العنـف    حتليل خمتلف أشكال العنـف،  املتحدة والدول األعضاء على  منظومة األمم
، واجلرائم وأعمال التخويف واملضايقة اليت يتعرض هلا بشـكل خمتلـف كـل مـن النسـاء      اجلنسي

مناسـبة  اختيـار نهـج   املتحدة والدول األعضـاء علـى    منظومة األممأيضا وحتث بقوة والرجال، 
ولكفالـة   مراعية لنوع اجلنس لكفالة سالمتهن وأمنـهن مـع متكينـهن مـن االضـطالع مبهـامهن،      

لنســاء مــن العــاملني يف جمــال تقــدمي املســاعدة اإلنســانية ومــن مــوظفي األمــم اإلشــراك الفعلــي ل
وكفالـة إجـراء حتقيقـات    يف القرارات املتصلة بسالمتهن وأمنهن، رتبطني ا املتحدة واألفراد امل

بلغ عـن ارتكـاب أعمـال العنـف اجلنسـي ضـد العـاملني يف جمـال تقـدمي املسـاعدة           كاملة كلما أُ
  اإلنسانية وتقدمي املتهمني بارتكاا إىل العدالة وفقا للقوانني الواجبة التطبيق؛  

التهديدات املوجهـة ضـد العـاملني    واهلجمات و ل العنفمجيع أعما تدين بشدة  - ١١  
يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسـانية ومـوظفي األمـم املتحـدة واألفـراد املـرتبطني ـا، وتـدين أيضـا          

مليثـاق األمـم    وفقـا  )٦(اهلجمات اليت تستهدف عمدا األفراد املشـاركني يف بعثـات حفـظ السـالم    
اإلنسـاين، وتؤكـد مـن     دام هلم احلق يف احلماية من اهلجمات مبوجب القـانون الـدويل   ما املتحدة

  ومعاقبتهم؛  جديد ضرورة مالحقة املسؤولني عن تلك األعمال وإدانتهم

على أمهيـة مواصـلة التنسـيق والتشـاور علـى حنـو وثيـق مـع احلكومـات           تؤكد  - ١٢  
، وتشـجع يف هـذا الصـدد    اواألدوات املتصلة ـ  يةاملضيفة بشأن أداء عملية إدارة املخاطر األمن

  األمني العام على مواصلة التشاور مع احلكومات املضيفة؛

الـدويل  مبوجـب القـانون    اللتزاماـا  تامـا جبميـع الـدول أن متتثـل امتثـاال      يب  - ١٣  
اإلنساين، مبا فيها االلتزامات املنصوص عليهـا يف اتفاقيـة جنيـف املتعلقـة حبمايـة املـدنيني وقـت        
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مـن أجـل احتـرام ومحايـة املـدنيني، مبـن فـيهم         ،)١٣(١٩٤٩آب/أغسـطس   ١٢احلرب املؤرخـة  
  العاملون يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية؛

ــزام، وف  تؤكــد  - ١٤   ــانون  علــى االلت اإلنســاين والقــوانني واألنظمــة   الــدويل قــا للق
ــيني و      ــوظفني الطب ــة امل ــاحترام ومحاي ــا، ب  ــول ــة املعم ــدمي   كــذلك الوطني ــال تق ــاملني يف جم الع

وسـائل النقـل واملعـدات اخلاصـة      وأيضـا طبيـة،  مهامـا  املساعدة اإلنسانية الذين يـؤدون حصـرا   
مجيع الظروف، وتالحظ يف هـذا الصـدد دور   م، واملستشفيات وغريها من املرافق الطبية، يف 

األطر القانونية الداخلية وغريها من التدابري املالئمة يف تعزيـز سـالمة ومحايـة هـؤالء املـوظفني،      
تـدابري فعالـة ملنـع العنـف     وإدمـاج  علـى وضـع   اعات املسـلحة  زـنـ ومجيع أطراف الوحتث الدول 

وكـذلك ضـد املستشـفيات وغريهـا مـن      وضـد وسـائل نقلـهم ومعـدام،      ضد هؤالء املـوظفني 
وحتث الدول بقـوة علـى إجـراء حتقيقـات كاملـة وفوريـة وحمايـدة        والتصدي له،  املرافق الطبية،

وفعالــة، كــل ضــمن واليتــه القضــائية، يف انتــهاكات القــانون الــدويل اإلنســاين املتصــلة حبمايــة   
قـدمي املسـاعدة اإلنسـانية الـذين     اجلرحى واملرضى والعاملني يف اال الطيب والعاملني يف جمال ت

يزاولون حصريا مهـام طبيـة، وحبمايـة وسـائل نقلـهم ومعـدام، وكـذلك املستشـفيات وسـائر          
زاعات املسلحة، وعلى القيـام، عنـد االقتضـاء، باختـاذ اإلجـراءات الالزمـة       ـاملرافق الطبية، يف الن

ون الــدويل، وذلــك بغيــة ضــد املســؤولني عــن تلــك االنتــهاكات وفقــا للقــانون الــداخلي والقــان
  تعزيز التدابري الوقائية، وكفالة املساءلة، ومعاجلة تظلمات الضحايا؛

مجيع الدول على اختاذ إجراءات أشد صرامة لضـمان املعاقبـة علـى     حتث بقوة  - ١٥  
ــم املتحــدة        ــوظفي األم ــدمي املســاعدة اإلنســانية وم ــاملني يف جمــال تق ــة ضــد الع اجلــرائم املرتكب

دام هلــم  مـا  ميثـاق لتبطني ـا واألفـراد املشـاركني يف بعثــات حفـظ السـالم وفقـا ل      واألفـراد املـر  
احلــق يف احلمايــة مــن اهلجمــات مبوجــب القــانون الــدويل اإلنســاين، وضــمان التحقيــق يف تلــك 
اجلرائم بشكل كامل، وتؤكد ضرورة أن حترص الـدول علـى كفالـة عـدم إفـالت مـرتكيب أي       

العقاب، على النحو املنصوص عليه يف قوانينها الوطنيـة ووفقـا   من هذه األفعال يف أراضيها من 
  ؛اللتزاماا مبوجب القانون الدويل

افيــة علــى وجــه الســرعة يف حالــة  كجبميــع الــدول أن تقــدم معلومــات   يــب  - ١٦  
اعتقال أو احتجاز عاملني يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية أو موظفي األمم املتحـدة واألفـراد   

 ا، ليتسىن تقدمي املساعدة الطبية الالزمة هلم ولتمكني أفرقة طبيـة مسـتقلة مـن زيـارة     املرتبطني
احملتجزين وتفقد حالتـهم الصـحية، وضـمان حقهـم يف املشـورة القانونيـة، وحتـث الـدول علـى          

احتجـازهم   اختاذ التدابري الالزمة لكفالة اإلفراج بسرعة عن األشـخاص الـذين يـتم اعتقـاهلم أو    
_______________ 

)١٣(  United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 973.  
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يتنــاىف مـع االتفاقيــات ذات الصـلة املشــار إليهـا يف هــذا القـرار ومــع أحكـام القــانون      علـى حنـو   
  اإلنساين املنطبقة؛الدويل 

طـف العـاملني   خب أال تقـوم جبميع األطراف الضالعة يف نزاعـات مسـلحة    يب  - ١٧  
أخـذهم  يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسـانية أو مـوظفي األمـم املتحـدة واألفـراد املـرتبطني ـا أو        

يتنـاىف مـع االتفاقيـات ذات الصـلة املشـار إليهـا يف       على حنو رهائن أو اختطافهم أو احتجازهم 
اإلنسـاين املنطبقـة، وأن تفـرج علـى وجـه السـرعة عـن         هذا القرار ومع أحكام القـانون الـدويل  

  أي خمتطفني أو حمتجزين دون مسهم بأذى أو املطالبة بأي تنازالت؛

ــني  تطلــب  - ١٨   ــوق      إىل األم ــرام حق ــة احت ــة لكفال ــدابري الالزم ــام أن يتخــذ الت الع
اإلنسان الواجبة ملوظفي األمم املتحـدة واألفـراد املـرتبطني ـا وامتيـازام وحصـانام احترامـا        
تامــا، وتطلــب أيضــا إىل األمــني العــام أن يســعى إىل أن تشــمل املفاوضــات الــيت جتــري بشــأن    

اصــة بالبعثــات الــيت تتصــل مبــوظفي األمــم املتحــدة   اتفاقــات املقــار وغريهــا مــن االتفاقــات اخل 
واألفــــراد املــــرتبطني ــــا الشــــروط املنطبقــــة الــــواردة يف اتفاقيــــة امتيــــازات األمــــم املتحــــدة 

ــازات الوكــاالت املتخصصــة وحصــاناا    )١٤(وحصــاناا ــة امتي ــة   ،)١٥(واتفاقي ــة املتعلق واالتفاقي
  ؛)٤(بسالمة موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني ا

ــأن يواصــل األمــني العــام الســعي إىل إدراج األحكــام الرئيســية مــن      توصــي  - ١٩   ب
ة بسـالمة مــوظفي األمـم املتحــدة واألفــراد املـرتبطني ــا، ومـن بينــها األحكــام     االتفاقيـة املتعلقــ 

املتعلقــة مبنــع اهلجمــات الــيت تســتهدف األفــراد املشــاركني يف إحــدى العمليــات، واعتبــار هــذه  
تربم سـ يف االتفاقـات الـيت    ،اهلجمات جرائم يعاقب عليها القانون ومقاضاة اجلنـاة أو تسـليمهم  

إذا لزم األمر، يف االتفاقات احلالية املتعلقة مبركـز القـوات ومركـز البعثـات      يف املستقبل وأيضا،
واتفاقات البلدان املضيفة وغريهـا مـن االتفاقـات ذات الصـلة الـيت جيـري التفـاوض بشـأا بـني          
األمم املتحدة وتلك البلدان، مع مراعاة أمهية إبـرام هـذه االتفاقـات يف الوقـت املناسـب، وبـأن       

املضيفة بإدراج تلك األحكـام يف االتفاقـات املـذكورة، وتشـجع علـى بـذل مزيـد         تقوم البلدان
  من اجلهود يف هذا الصدد؛  

األمــني العــام علــى تعزيــز اجلهــود املســتمرة الــيت تبــذهلا األمــم املتحــدة  تشـجع   - ٢٠  
ة إلرساء عملية متابعة أكثر انتظاما مـع احلكومـات املضـيفة للحـاالت املتعلقـة بـاجلرائم اخلطـري       

وأعمال العنف اليت تؤدي إىل وفيـات أو إصـابات خطـرية يف صـفوف مـوظفي منظومـة األمـم        
  املتحدة، وذلك من أجل تقدمي مرتكبيها إىل العدالة؛

_______________ 

  ).١ -ألف (د  ٢٢القرار   )١٤(
  ).٢ -(د  ١٧٩القرار   )١٥(



A/RES/71/129  األمم املتحدةسالمة وأمن العاملني يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية ومحاية موظفي  
 

11/15 

ــاه   - ٢١   ــع العــاملني يف جمــال تقــدمي املســاعدة اإلنســانية     توجــه االنتب ــزام مجي إىل الت
القوانني الوطنية للبلـد الـذي يعملـون فيـه      وموظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني ا باحترام

  لميثاق، وتعيد تأكيد ذلك االلتزام؛  لوالتقيد ا حيثما يقتضي األمر، وفقا للقانون الدويل و

علــى أمهيــة كفالــة معرفــة العــاملني يف جمــال تقــدمي املســاعدة اإلنســانية   تؤكــد  - ٢٢  
والتقاليـد الوطنيـة واحملليـة السـائدة يف     وموظفي األمم املتحدة واألفراد املـرتبطني ـا بـاألعراف    

البلدان اليت ينتدبون للعمل فيها وأمهية مراعام هلا وقيامهم بتعريف السـكان احمللـيني بوضـوح    
 كفالـة قبوهلا واملسـامهة مـن مث يف    تعزيزباألغراض واألهداف اليت يسعون إىل حتقيقها من أجل 

  سترشاد العمل اإلنساين باملبادئ اإلنسانية يف هذا الصدد؛  ضمانا السالمتهم وأمنهم، 

اجلهـات الفاعلـة املعنيـة بتقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية       سائر األمم املتحدة و حتث  - ٢٣  
على أن تدرج ضمن استراتيجيتها اخلاصة بإدارة املخاطر إقامة عالقات جيـدة وبنـاء الثقـة مـع     

لى نيل قبـول اتمعـات احملليـة ومجيـع اجلهـات الفاعلـة       احلكومات الوطنية واحمللية والتشجيع ع
  من؛  األسالمة وتعزيزا لل ذات الصلة

إىل األمني العام أن يواصل اختاذ التدابري الالزمة لكفالة تزويد مـوظفي   تطلب  - ٢٤  
إحــدى تنفيــذ واليــة يف إطــار األمــم املتحــدة وغريهــم مــن املــوظفني الــذين يضــطلعون بأنشــطة 

املتحــدة، علــى حنــو مناســب، باملعلومــات املتعلقــة مبعــايري العمــل األمنيــة الــدنيا  عمليــات األمــم 
ومــدونات قواعـــد الســلوك ذات الصـــلة وكفالــة عملـــهم مبقتضــاها، وتزويـــدهم، علــى حنـــو      
مناسب، باملعلومات املتعلقة بالظروف اليت يدعون إىل العمـل فيهـا واملعـايري الـيت يـتعني علـيهم       

ــك ا  ــا يف ذل ــدويل ذات الصــلة،     اســتيفاؤها، مب ــانون ال ــة والق ــوانني الوطني ــواردة يف الق ــايري ال ملع
 الـدويل  وتلقيهم التدريب املناسب يف جماالت األمن والقانون الدويل حلقوق اإلنسـان والقـانون  

اإلنساين، من أجل تعزيز أمنـهم وفعاليتـهم يف أداء مهـامهم، وتعيـد تأكيـد ضـرورة قيـام مجيـع         
  ى بدعم موظفيها بشكل مماثل؛  املنظمات اإلنسانية األخر

إىل األمني العام أن يواصل، بالتنسيق مع الـدول األعضـاء، اختـاذ     تطلب أيضا  - ٢٥  
، مبـا يف ذلـك أمـاكن إقامـة     ومرافقهـا التدابري الالزمة لكفالة التقيد يف مجيع مباين األمم املتحدة 

املتحـدة وغريهـا مـن املعـايري األمنيـة      املوظفني، مبعايري العمل األمنية الدنيا املعمول ـا يف األمـم   
ذات الصلة املعمول ا يف األمم املتحدة، ومواصلة التقييم املستمر ملباين األمـم املتحـدة وأمنـها    

  املادي يف مجيع أحناء العامل؛  

باجلهود املستمرة اليت يبذهلا األمـني العـام لكفالـة تلقـي مجيـع مـوظفي        ترحب  - ٢٦  
ــدريبا مال   ــم املتحــدة ت ــن، وتؤكــد ضــرورة مواصــلة حتســني       األم ــال الســالمة واألم ــا يف جم ئم

التدريب مبا يكفل زيادة وعيهم الثقايف ومعرفتـهم بـالقوانني ذات الصـلة، مبـا يف ذلـك القـانون       
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اإلنســاين، قبــل إيفــادهم إىل امليــدان، وتعيــد تأكيــد ضــرورة أن تقــدم مجيــع املنظمــات    الــدويل 
  يها؛  اإلنسانية األخرى دعما مماثال ملوظف

باجلهود اليت يبذهلا األمني العام لتقدمي خدمات املشـورة والـدعم    ترحب أيضا  - ٢٧  
ملوظفي األمم املتحدة املتضررين من احلوادث املتعلقة بالسالمة واألمن، وتشدد على أمهية تـوفري  

املتحـدة   خدمات معاجلة اإلجهاد والصحة النفسية ومـا يتصـل مـا مـن خـدمات ملـوظفي األمـم       
  ملوظفيها؛    نطاق املنظومة، وتشجع كافة املنظمات اإلنسانية على تقدمي دعم مماثل على

ختـذها األمـني العـام ومنظومـة األمـم      االـيت  اجلارية التدابري  تالحظ مع التقدير  - ٢٨  
املتحدة من أجـل تعزيـز السـالمة علـى الطـرق، بسـبل منـها حتسـني التـدريب واختـاذ مبـادرات            

الطـرق،   أخطـار دف تعزيز السـالمة علـى الطـرق مـن أجـل احلـد مـن احلـوادث النامجـة عـن           
دث يف صـفوف  النامجـة عـن تلـك احلـوا     يف األرواح أو اإلصـابات  احلد مـن اخلسـائر   سيما الو

والسـكان املـدنيني يف البلـد املضـيف، وتطلـب إىل       واألفراد املـرتبطني ـا  موظفي األمم املتحدة 
يف ذلـك اخلسـائر بـني     األمني العام أن يواصل مجع البيانات عـن حـوادث الطـرق وحتليلـها، مبـا     

  املدنيني النامجة عن حوادث الطرق، وأن يبلغ عنها؛  

يف زيــادة تعزيــز نظــام إدارة األمــن يف األمــم املتحــدة،  بالتقــدم احملــرز  ترحــب  - ٢٩  
يف ذلك التقدم واالستمرار يف دمج مجيع موظفي األمن التـابعني لألمانـة العامـة حتـت قيـادة       مبا

االستمرار وإجنـاز   مواصلة تنفيذ استراتيجية وتؤيد ،وكيل األمني العام لشؤون السالمة واألمن
تمكني منظومـة  إدارة فعالـة لـ   خـاطر الـيت يتعـرض هلـا املوظفـون     ملامع التركيز على إدارة  ،املهام

  غىن عنها حىت يف البيئات احملفوفة مبخاطر شديدة؛    ال األمم املتحدة من إجناز الربامج اليت

األمني العام على مواصلة تنفيذ إطـار األمهيـة احليويـة للـربامج بصـورة       تشجع  - ٣٠  
قـرارات مسـتنرية بشـأن مقبوليـة املخـاطر الـيت يتعـرض         متسقة باعتباره أداة تنفيذيـة تتـيح اختـاذ   

  موظفو األمم املتحدة؛    هلا

تيســر نشــر  األمـني العــام علـى مواصــلة وضـع إجــراءات مؤاتيـة     أيضــا تشـجع   - ٣١  
أفراد األمـن التـابعني لألمـم املتحـدة مـن ذوي املـؤهالت املناسـبة، ـدف حتسـني تـدابري األمـم            
املتحــدة املتعلقــة بالســالمة واألمــن، تعزيــزا لقــدرة األمــم املتحــدة علــى إجنــاز براجمهــا ووالياــا  

  وأنشطتها، مبا يف ذلك برامج تقدمي املساعدة اإلنسانية؛  

مــني العــام أن يواصــل، بطــرق منــها االســتعانة بشــبكة إدارة        إىل األ تطلــب  - ٣٢  
املســائل األمنيــة املشــتركة بــني الوكــاالت، زيــادة التعــاون والتــآزر بــني إدارات األمــم املتحــدة   
ومنظماا وصناديقها وبراجمها واملنظمات الدولية املنتسـبة إليهـا، مبـا يف ذلـك التعـاون والتـآزر       

ة، يف ختطــيط وتنفيــذ التــدابري الراميــة إىل حتســني أمــن املــوظفني   بــني مقارهــا ومكاتبــها امليدانيــ 
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إدارة األزمــات يف امليــدان وإدراج املنظــور اجلنســاين يف إدارة مبــا يشــمل وتدريبـهم وتوعيتــهم،  
 ذات الصــلة ويــب جبميــع إدارات األمــم املتحــدة ومنظماــا وصــناديقها وبراجمهــا        األمــن،  

  أن تدعم تلك اجلهود؛   واملنظمات الدولية املنتسبة إليها

أن تسـعى جاهـدة يف البيانـات الـيت      ذات الصـلة جبميع اجلهـات الفاعلـة    يب  - ٣٣  
تديل ا علنا إىل دعم يئة بيئة مؤاتية لسالمة وأمن العاملني يف جمال تقدمي املسـاعدة اإلنسـانية   

  وموظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني ا؛  

إيالء اهتمام خاص لسالمة وأمن العاملني يف جمـال تقـدمي   على ضرورة  تشدد  - ٣٤  
يقومـون   املساعدة اإلنسانية املعينني حمليا وملوظفي األمم املتحدة واألفـراد املـرتبطني ـا، الـذين    

يكابـدون معظـم اخلسـائر    و ،أنفسـهم ملخـاطر كـبرية يف كـثري مـن األحيـان      بدور هام ويعرضـون  
ــهجمات، مبــ    ــال     ويتعرضــون بشــكل خــاص لل ــاف والتحــرش وأعم ــك حــاالت االختط ا يف ذل

اللصوصــية والتخويــف، وتطلــب إىل األمــني العــام مواصــلة اســتعراض سياســة األمــم املتحــدة يف   
جمال السـالمة واألمـن وحتسـني سـالمة وأمـن املـوظفني املعيـنني حمليـا، مـع احلفـاظ علـى الفعاليـة             

نظمات اإلنسانية كفالة استشـارة موظفيهـا   العملياتية يف الوقت نفسه، ويب باألمم املتحدة وامل
بشـأن التــدابري واخلطــط واملبــادرات األمنيـة ملنظمــام الــيت ينبغــي أن تكـون متســقة مــع القــوانني    

    كافية؛  والقانون الدويل وإطالعهم عليها وتدريبهم يف هذا اال بصورةاملنطبقة الوطنية 

تنفيـذ توصـيات الفريـق املسـتقل     أبلغ عنه من تقـدم يف   ما تالحظ مع التقدير  - ٣٥  
  املعين بسالمة وأمن موظفي األمم املتحدة ومبانيها يف مجيع أحناء العامل؛  

ــز     تطلــب  - ٣٦   ــة العامــة أن تواصــل تعزي إىل إدارة شــؤون الســالمة واألمــن باألمان
إدارة األمــن يف األمــم املتحــدة، مــع التركيــز علــى تعزيــز السياســات واألدوات املتعلقــة بــإدارة   
املخــاطر األمنيــة والنــهوض بتطبيقهــا، وزيــادة الــوعي باألوضــاع والقــدرات التحليليــة، وتعزيــز 

، لتــدابري إدارة املخـــاطر متثــال  االل املمارســات، وزيـــادة  صــوغ السياســات والتـــرويج ألفضــ   
وحتســـني الرصـــد والتقيـــيم، ومتـــتني القـــدرة التكميليـــة لالســـتجابة يف حـــاالت الطـــوارئ،         
واســتحداث تــدابري فعالــة يف جمــال األمــن املــادي، وتطــوير خــربات أخصــائيي األمــن، وتعزيــز   

يف امليـدان، وتشـجيع األخـذ بنـهج إلدارة      الدعم املقدم للمسؤولني املعينني وأفرقـة إدارة األمـن  
  األمن يكون فعاال ووقائيا ومتعدد األبعاد؛  

بالعمل الذي يضطلع به األمني العام يف جمال تعزيز التعاون األمين مـع   ترحب  - ٣٧  
ــنني        ــم املتحــدة املعي ــة إىل دعــم مســؤويل األم ــك اجلهــود الرامي ــا يف ذل احلكومــات املضــيفة، مب

  ون مع سلطات احلكومات املضيفة بشأن سالمة املوظفني وأمنهم؛  يتعلق بالتعا  فيما
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أن األداء الفعــال لعمليــات األمــن علــى الصــعيد القطــري يتطلــب علــى  تؤكـد   - ٣٨  
االتصـاالت واالمتثـال   ووضـع السياسـات واملعـايري والتنسـيق     وكـبرية يف جمـاالت   قدرة موحدة 

نتشار للتأكد مـن أن القـوة العاملـة يف جمـال     واملرونة يف العمل واال وتقييم التهديدات واملخاطر
ــة    ــة األمني ــتغرية يف البيئ ــديناميات امل ــك    األمــن تعكــس ال ــها تل ــد جتلب ــيت ق ــد ال ، وتالحــظ الفوائ

العمليات ملوظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني ـا، مبـا يف ذلـك الفوائـد الـيت حققتـها إدارة       
  إنشائها؛    شؤون السالمة واألمن منذ

وتشــجع علــى بــذل  ،بــاخلطوات الــيت اختــذها حــىت اآلن األمــني العــام ترحــب  - ٣٩  
مزيد من اجلهود من أجل تعزيز التنسيق والتعاون، يف املقر وامليدان على حد سواء، بني األمـم  
ــة بشــأن املســائل املتصــلة        املتحــدة وغريهــا مــن املنظمــات اإلنســانية واملنظمــات غــري احلكومي

جمــال تقــدمي املســاعدة اإلنســانية ومــوظفي األمــم املتحــدة واألفــراد   بســالمة وأمــن العــاملني يف 
العمـل  ”املرتبطني ا، دف التصدي للشواغل األمنية املشـتركة يف امليـدان، اسـتنادا إىل إطـار     

واملبادرات الوطنية واحمللية األخرى املتخذة ذا الشـأن، وتطلـب   “ معا من أجل إنقاذ األرواح
زيد مـن املبـادرات التعاونيـة لتلبيـة االحتياجـات      امل يعزز اختاذذا الصدد أن إىل األمني العام يف ه

حسـب   األمـين  األمنية للشركاء املنفذين، بطرق منها تعزيز تبـادل املعلومـات وتـوفري التـدريب    
االقتضاء، وتدعو الدول األعضاء إىل النظر يف زيادة الدعم املقدم إىل تلك املبـادرات، وتطلـب   

  ام تقدمي تقرير عن اخلطوات املتخذة يف هذا الصدد؛  إىل األمني الع

علــى الضــرورة امللحــة لرصــد مــوارد كافيــة وميكــن التنبــؤ ــا لســالمة   تشــدد  - ٤٠  
وأمن موظفي األمم املتحـدة واألفـراد املـرتبطني ـا مـن امليزانيـة العاديـة واملـوارد اخلارجـة عـن           

شــجع مجيــع الــدول علــى تقــدمي مســامهاا عمليــة النــداءات املوحــدة، وت هاامليزانيــة، بطــرق منــ
للصندوق االستئماين ألمن موظفي منظومة األمـم املتحـدة، ألغـراض منـها تعزيـز اجلهـود الـيت        
تبـذهلا إدارة شــؤون الســالمة واألمـن للوفــاء بواليتــها واملسـؤوليات املنوطــة ــا مبـا يتــيح تنفيــذ     

  الربامج بصورة مأمونة؛  

ســني التنســيق بــني األمــم املتحــدة واحلكومــات علــى ضــرورة حت تشــدد أيضــا  - ٤١  
املضيفة، وفقا لألحكام ذات الصلة اليت ينص عليهـا القـانون الـدويل والقـوانني الوطنيـة، بشـأن       
استخدام ونشر املعدات األساسية الالزمة لكفالة سالمة وأمن موظفي األمـم املتحـدة واألفـراد    

ســـاعدة اإلنســـانية املقدمـــة مـــن منظمـــات يعملـــون يف جمـــال إيصـــال امل ناملـــرتبطني ـــا، الـــذي
  ؛  املتحدة  األمم

مــوارد  بتقـدمي  املتعلقـة بالـدول أن تنظــر يف االنضـمام إىل اتفاقيـة تــامبري     يـب   - ٤٢  
ــلكية   ــلكية والالسـ ــاالت السـ ــن االتصـ ــد مـ ــة    للحـ ــة املؤرخـ ــات اإلغاثـ ــوارث ولعمليـ  ١٨الكـ
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يف التصــديق  ، أو٢٠٠٥كــانون الثاين/ينـاير   ٨يف  الـيت بــدأ نفاذهـا   ،)١٦(١٩٩٨حزيران/يونيـه  
ــة الســارية عليهــا،      ــة وااللتزامــات الدولي عليهــا، وحتثهــا علــى أن تيســر، وفقــا لقوانينــها الوطني
استعمال معدات االتصال يف هذه العمليات وغريها من عمليـات اإلغاثـة، وأن تعجـل بـذلك،     

مـوظفي األمـم    عـدات االتصـال مـن قبـل    بطرق منها احلد من القيود املفروضة على اسـتخدام م 
  ذلك؛    أمكن  املتحدة واألفراد املرتبطني ا ورفع هذه القيود بصورة عاجلة كلما

السـبعني  الثانيـة و إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا  تطلب  - ٤٣  
 املســاعدة تقريــرا شــامال عــن آخــر املســتجدات بشــأن ســالمة وأمــن العــاملني يف جمــال تقــدمي    

اإلنسانية ومحاية موظفي األمم املتحدة وعن تنفيذ هذا القرار، مبا يشمل تقييمـا آلثـار املخـاطر    
احملدقة بسالمة وأمن هؤالء املوظفني، ولوضع سياسات منظومـة األمـم املتحـدة واسـتراتيجياا     

ــادرات ومبادراــا يف ميــدان الســالمة واألمــن ولتنفيــذ تلــك السياســات واالســتراتيجيات     واملب
  والنتائج اليت تسفر عنها.

  
  ٥٧ اجللسة العامة

  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٨

 

_______________ 
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