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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Rozwoju, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

A. mając na uwadze, że kryzysy humanitarne w niemal nieunikniony sposób prowadzą do 
ogromnych cierpień wśród ludności cywilnej, co obejmuje zagrożenia i łamanie 
międzynarodowego prawa praw człowieka oraz prawa humanitarnego; 

B. mając na uwadze, że ochrona praw osób w sytuacjach kryzysu humanitarnego w świetle 
międzynarodowego prawa praw człowieka i prawa humanitarnego stanowi nieodłączny 
element działań humanitarnych i jest uważana za jedną z kluczowych kwestii, które mają 
zostać poruszone podczas Światowego Szczytu Humanitarnego w maju 2016 r.; 

1. zachęca społeczność globalną, która zgromadzi się na Światowym Szczycie 
Humanitarnym, aby przyjęła oparte na poszanowaniu praw podejście do działań 
humanitarnych w celu znalezienia lepszych sposobów na ochronę ludności cywilnej, 
wskazywanie zagrożeń i słabości oraz monitorowanie przypadków łamania praw 
człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego, co pomoże w walce z 
bezkarnością; wyraża przekonanie, że ochrona powszechnego charakteru praw człowieka 
i wspieranie wspólnego zrozumienia tych kwestii wśród wszystkich podmiotów 
zaangażowanych w działania humanitarne także wzmacnia poszanowanie kluczowych 
zasad humanitarnych: neutralności i niewykluczania nikogo;

2. podkreśla, że zwłaszcza w przypadku przedłużających się konfliktów i kryzysów, w 
trakcie których ludność cywilna jest poddawana długotrwałym przesiedleniom, działania 
humanitarne mogą odgrywać kluczową rolę w umacnianiu pozycji grup ludności 
dotkniętych kryzysem, zapewniając im lepsze możliwości wypowiadania się oraz uznając 
ich prawa i zdolności, w tym przez przyznanie  lokalnym podmiotom bardziej aktywnej 
roli w operacjach humanitarnych;

3. podkreśla centralną rolę kobiet w przetrwaniu i żywotności społeczności przechodzących 
kryzys humanitarny, w tym w czasie konfliktu oraz w sytuacjach pokonfliktowych; 
podkreśla potrzebę zaspokojenia konkretnych potrzeb i zapewnienia przestrzegania praw 
kobiet i dzieci, które stanowią większość osób dotkniętych kryzysami humanitarnymi i 
najsilniej odczuwają ich skutki; apeluje do Światowego Szczytu Humanitarnego o uznanie 
perspektywy płci za centralny element projektu przyszłego systemu humanitarnego, który 
ma powstać w tym procesie konsultacji;

4. apeluje o poważne zwrócenie uwagi na skuteczne zapewnianie prawa do edukacji w 
sytuacjach przedłużającego się kryzysu humanitarnego, gdyż brak edukacji może zagrażać 
przyszłości dzieci;

5. zwraca uwagę na fakt, że niektóre społeczności stają się szczególnie podatne na 
zagrożenia z powodu wysiedleń będących wynikiem konfliktów, katastrof naturalnych lub 
degradacji środowiska; podkreśla, że uchodźcom, osobom przesiedlonym wewnętrznie, 
ofiarom handlu ludźmi i innym migrantom w sytuacjach kryzysowych powinna 
przysługiwać taka sama ochrona praw człowieka jak wszystkim innym grupom 
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dotkniętym kryzysem; wyraża głębokie zaniepokojenie z powodu bezprecedensowo
wysokiej liczby uchodźców w dzisiejszym świecie i apeluje do społeczności globalnej, 
aby wykorzystała Światowy Szczyt Humanitarny do zmobilizowania zasobów 
finansowych i operacyjnych niezbędnych, by sprostać temu wyzwaniu; wzywa UE i 
państwa członkowskie, by w swojej polityce i w stanowiskach przygotowywanych na 
szczyt nadały priorytetowe znaczenie globalnemu kryzysowi związanemu z falą 
uchodźców;

6. wzywa UE, aby wykazała się przywództwem podczas Światowego Szczytu 
Humanitarnego przez zaapelowanie o elastyczniejsze metody świadczenia pomocy 
humanitarnej oraz o wprowadzenie narzędzi aktywnego zapobiegania kryzysom; wzywa 
UE i innych darczyńców, aby dotrzymywali swoich zobowiązań finansowych i 
opracowali sposoby na skrócenie czasu, który upływa od powzięcia zobowiązań 
finansowych do podjęcia działań w terenie; podkreśla ponadto znaczenie 
sprawozdawczości w dziedzinie praw człowieka jako mechanizmu wczesnego ostrzegania 
przed kryzysami i zachęca Światowy Szczyt Humanitarny, aby to uwzględnił w 
kontekście przejścia od kultury reagowania do kultury zapobiegania; 

7. zachęca wszystkie instytucje UE, zwłaszcza Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. 
Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (ECHO), oraz państwa członkowskie do 
przeanalizowania zdobytych doświadczeń we włączaniu kwestii praw człowieka do 
głównych działań związanych z pomocą humanitarną w ramach systemu Narodów 
Zjednoczonych, a także wzywa UE do odgrywania silniejszej roli w przeprowadzaniu i 
udoskonalaniu tego procesu; podkreśla znaczenie zapewniania spójności polityki i 
koordynacji między pomocą humanitarną a pomocą rozwojową UE w nowej sytuacji, w 
której UE przyjęła podejście oparte na poszanowaniu praw we współpracy na rzecz 
rozwoju; w tym kontekście głęboko ubolewa nad tym, że z zestawu narzędzi Komisji 
związanego z podejściem do współpracy na rzecz rozwoju opartym na poszanowaniu 
praw jednoznacznie wyłączono operacje humanitarne UE; w związku z tym apeluje do 
Komisji, aby w ramach swojego udziału w Światowym Szczycie Humanitarnym 
zobowiązała się do opracowania i przyjęcia opartego na poszanowaniu praw podejścia do 
operacji humanitarnych UE.


