
ما هو قرار الجمعية العامة رقم 182/46؟1
لدى قيام اجملتمع اإلنساني بتوفير مساعدات طارئة، يجرى توجيهه بواسطة قراراجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 
182/46 – »تعزيز تنسيق املساعدات الطارئة اإلنسانية لألمم املتحدة«. ويضع القرار إطارا للمساعدات اإلنسانية 

فضال عن مجموعة من املبادىء التوجيهية.

إعتمدت اجلمعية العامة القرار في 19 كانون األول/ديسمبر 1991. وتأثر القرار بالتطورات العاملية في ذلك الوقت. 
مما  التنسيق  تعاني نقص  الصراع  للنازحني من جراء  اإلنسانية  املتحدة  األمم  اخلليج، كانت مساعدات  وأثناء حرب 
تسبب في تكرار اجلهود، وهو األمر الذي أبرز احلاجة إلى وجود منظمة لها صالحيات محددة فيما يخص تنسيق 

املساعدات للمتضررين في الطوارىء. 

في  لإلغاثة  املتحدة  األمم  ملنسق  القائمة  املكانة  ودعم  اإلنساني  للتنسيق  جديدة  ترتيبات   182/46 القرار  وضع 
الكوارث وإعاد تسميته »منسق اإلغاثة في الطوارىء«. وكانت صالحيات منسق اإلغاثة في الكوارث محدودة حيث 
الفجوة من خالل خلق منصب  في معاجلة هذه  القرار 182/46  وقد ساهم  املعقدة.    الطوارىء  لم تكن تشمل 
منسق اإلغاثة في الطوارىء يتولى تسعة مجاالت من املسؤوليات تشمل تنسيق املساعدات اإلنسانية وتسهيل 

الوصول إلى مناطق الطوارىء وتنظيم مهام تقييم اإلحتياجات وإعداد النداءات املشتركة وحشد املوارد. 

ويشمل القرار 12 مبدئا توجيهيا خاص باملساعدات اإلنسانية، مبا 
في ذلك اآلتي:

• مبادىء 	 مع  يتماشى  مبا  اإلنسانية  املساعدات  توفير  ينبغي 
اإلنسانية واملوضوعية واحليادية.2 

• ووحدتها 	 اإلقليمية  وسالمتها  الدول  سيادة  إحترام  يجب 
الوطنية مبا يتماشى مع ميثاق األمم املتحدة. وفي هذا السياق، 
يتعني توفير املساعدات اإلنسانية مبوافقة الدولة املتضررة ] 

 . ] ...
• يقع على عاتق كل دولة أوال وقبل كل شىء مسؤولية رعاية 	

ضحايا الكوارث الطبيعية وطوراىء أخرى تقع على أراضيها. 
• يتعني على الدول التي يوجد بها مجتمعات تعاني احلاجة أن 	

املساعدات  بتوفير  يتعلق  فيما  املنظمات  تلك  تسهل عمل 
اإلنسانية ] ... [ .

كما أسس القرار 182/46 اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت 
 2005 في  أصبح  )الذي  للطوارئ  املتجدد  املركزي  والصندوق 
وقد  املوحد.  النداء  وعملية  الطوارئ(  ملواجهة  املركزي  الصندوق 
في  هامة  ركائز  اآلن  تعتبر  وهي  اآلليات  تلك  وتوسيع  تنقيح  مت 
املنظومة اإلنسانية احلالية )أنظر أوتشا في رسالة عملية النداء 

املوحد وأوتشا في رسالة الصندوق املركزي ملواجهة الطوارىء(

 التوصية بإجراء إصالحات 
ترتيبات  دعم  بهدف   1992 عام  اإلنسانية  الشؤون  إدارة  أسست 
أصدر أمني عام  ولكن في عام 1997  التنسيق اإلنساني اجلديدة. 
األمم املتحدة حينذاك، كوفي أنان، تقريرا حول إصالح األمم املتحدة3. 
بعض  بنقل  اإلنسانية  الشؤون  إدارة  تقوم  بأن  التقرير  وأوصى 
مسؤولياتها العملياتية إلى كيانات أممية أخرى، وفي نفس الوقت 
تعزز دورها في التنسيق واملناصرة. ومن ثم وفي عام 1998 مت حتويل 

إدارة الشؤون اإلنسانية لتصبح مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا(. ويظل القرار 182/46 أساس صالحيات 
أوتشا. 
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أوتشا في رسالة: إحدى املنتجات املرجعية الداخلية لتمكني املوظفني من توصيل موقف مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( 
ochareporting@un.org بشأن القضايا الرئيسية. للحصول على املزيد من املعلومات، اتصل بوحدة التقارير على العنوان التالي

فيما يلي مقطع من الكلمة 

اإلفتتاحية  لفاليرى اموس، 

منسقة اإلغاثة في الطوارىء، 

لقطاع الشؤون اإلنسانية باجمللس 

اإلقتصادي واإلجتماعي

 »يتوافق هذا العام مع الذكرى 
العشرين لقرار اجلمعية العامة 

رقم 182/46 والذي يظل األساس 

املشترك لتوفير املساعدات 

اإلنسانية. وقد طرحت الدول 

األعضاء في القرار املبادىء التي 

توجه العمل اإلنساني سواء كان 

بواسطة الدول أو األمم املتحدة أو 

الوكاالت اإلنسانية األخرى مثل 

حركة الصليب األحمر والهالل 

األحمر الدولية واملنظمات غير 

احلكومية.«

)1(  ملراجعة أكثر تفصيال بشأن التطورات املعيارية للتنسيق اإلنساني، رجاء زيارة: 

www.unocha.org/what-we-do/policy/thematic-areas/OCHAs-work-with-governments
)2(  مت إضافة مبدأ اإلستقاللية لهذه املبادىء بواسطة قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 114/58 لعام 2003 . 

)A )3/950/51 حتديث األمم املتحدة: برنامج خاص باإلصالح. تقرير األمني العام، 14 متوز/يوليو 1997 . 

إخالء مسؤولية: ال يوجد أى شىء في هذا النص يخل بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 182/46 أو يحل محله أو محل أي قرارات 
أخرى لألمم املتحدة. 



ما هو دور مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا(؟ 
تتفاوض الدول األعضاء في كل عام بشأن عدد من القرارات اإلنسانية في اجلمعية العامة، واجمللس اإلقتصادي واإلجتماعي. وتبنى هذه القرارات 
الدول  أوتشا  يطلع  املفاوضات،  وأثناء  اإلنساني.   العمل  تدعم  التي  التوجيهية  واملبادىء  املعايير  إلى  تضيف  وهي   182/46 القرار  أساس  على 
األعضاء على التحديات التي تواجه املساعدات والتنسيق اإلنساني. وعلى مر السنوات، أكسبت القرارت مزيدا من التفاصيل على موضوعات 
تشمل التنسيق رفيع املستوى،  الصندوق املركزي ملواجهة الطوارىء، التنسيق املدني-العسكري، حماية املدنيني، تقييم اإلحتياجات املشتركة، 

سالمة وأمن العاملني اإلنسانيني. 
وفي 2009، نشر مكتب أوتشا دليال مرجعيا يقدم عرضا عاما للتعديالت التي طرأت على قرارات بشأن املساعدات والتنسيق اإلنساني على مر 
السنوات )أنظر الرابط أدناه(. والغرض من الدليل هو مساعدة بعثات الدول األعضاء والعاملني بأوتشا والعاملني اإلنسانيني اآلخرين على فهم 
اإلطار القائم، كما يحث على إستجابة إنسانية فعالة وشفافة مبا يتوافق مع املبادىء اإلنسانية. وسيتم إصدار نسخة معدلة مع نهاية عام 

 .2011

ماذا يقول مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا(؟
• وضع قرار اجلمعية العامة 182/46 إطارا للمساعدات والتنسيق اإلنساني. 	
• وهدف 	 مشتركة.  مسؤولية  اإلنسانية  املبادىء  مع  يتماشى  مبا  الفعال  اإلنساني  العمل  يعد 

مكتب أوتشا هو دعم الدول األعضاء واألطراف اإلنسانية الدولية والوطنية املعنية لضمان تأهب 
فعال للطوارىء وإستجابة منسقة وسريعة في الطوارىء. 

• ودعم 	 بــ  واإللتزام  إحترام  مواصلة  اإلنساني  اجملتمع  من  األوسع  والنطاق  أوتشا  مكتب  وعلى 
املبادىء التوجيهية للمساعدات اإلنسانية التي يحتويها قرار اجلمعية العامة 182/46 والقرارات 

الالحقة. 
• في 2011، أحيا اجملتمع اإلنساني الذكرى العشرين للقرار 182/46 وإجنازاته.	

 

لمعرفة المزيد:
• لإلطالع على كافة قرارات اجلمعية العامة، قم بزيارة www.un.org/en/documents/index.shtml )بإستخدام أداة »البحث«(. 	
• أنظر الدليل املرجعي للتطورات املعيارية بشأن تنسيق املساعدات اإلنسانية في اجلمعية العامة واجمللس اإلقتصادي واإلجتماعي ومجلس 	

األمن منذ إعتماد قرار اإلمم املتحدة رقم 182/46: 
• 	http://ochaonline.un.org/OchaLinkClick.aspx?link=ocha&docld=1112153
• لإلطالع على حتليل بشأن التطورات املعيارية في القرارات اإلنسانية منذ إعتماد قرار اجلمعية العامة 182/46:	

http://ochaonline.un.org/OchaLinkClick.aspx?link=ocha&docld=1112151       

إتصل
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