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ـــيت تضطلــع ــا  اشـتراك املتطوعـني �ذوي اخلـوذ البيـض� يف األنشـطة ال - ١١٨/٥٨
األمـم املتحـدة يف ميـادين اإلغاثـة اإلنســـانية واإلنعــاش والتعــاون التقــين 

ألغراض التنمية 
إن اجلمعية العامة، 

ـــــأكيد قراراــــا ١٩/٥٠ املــــؤرخ ٢٨ تشــــرين الثــــاين/نوفمــــرب ١٩٩٥  إذ تعيـــد ت
و ١٧١/٥٢ املؤرخ ١٦ كانون األول/ديسـمرب ١٩٩٧ و ٩٨/٥٤ املـؤرخ ٨ كـانون األول/ 

ديسمرب ١٩٩٩ و ١٠٢/٥٦ املؤرخ ١٤ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١، 
ـــــا ١٨٢/٤٦ املـــــؤرخ ١٩ كـــانون األول/ديســـمرب  وإذ تعيــد أيضــا تــأكيد قراراـ
١٩٩١، و ١٦٨/٤٧ املــؤرخ ٢٢ كــانون األول/ديســــمرب ١٩٩٢، و ٥٧/٤٨ املـــؤرخ ١٤ 
كانون األول/ديسمرب ١٩٩٣، و ١٣٩/٤٩ ألـف وبـاء املؤرخـني ٢٠ كـانون األول/ديسـمرب 
١٩٩٤، و ٥٧/٥٠ املــؤرخ ١٢ كــانون األول/ديســــمرب ١٩٩٥، و ١٩٤/٥١ املـــؤرخ ١٧ 
كانون األول/ديسمرب ١٩٩٦، وقراري الـس االقتصـادي واالجتمـاعي ٥٦/١٩٩٥ املـؤرخ 

٢٨ متوز/يوليه ١٩٩٥ و ٣٣/١٩٩٦ املؤرخ ٢٥ متوز/يوليه ١٩٩٦، 
وإذ تؤكـد ضـرورة التصـدي لفـــجوة التخطيــط االســتراتيجي القائمــة بــني األنشــطة 
ــق  الغوثيـة واإلمنائيـة يف سـياق حـاالت الطـوارئ اإلنسـانية، مـع مراعـاة األهـداف اإلمنائيـة املتف

عليها دوليا، مبا فيها األهداف الواردة يف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية(١)، 
وإذ تسـلم بـأن علـى اتمـع الـدويل، عنـد التصـدي للكـوارث الـيت مـن صنـــع البشــر 
وللكـوارث الطبيعيـة الـيت تـزداد حجمـا وتعقيـدا، وللحـاالت املزمنـــة املتســمة بــاجلوع وســوء 
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التغذيـة والفقـر، أال يعتمـد علـى صياغـة اسـتجابة عامليـة منسـقة تنسـيقا جيــدا يف إطــار األمــم 
املتحدة فحسب، بل عليه أن يعتمد أيضا على تعزيز االنتقــال السـلس مـن اإلغاثـة إىل اإلنعـاش 

والتعمري والتنمية، 
ـــاء حــاالت الطــوارئ علــى صعيــد عــاملي والتــأهب هلــا  وإذ تشـري جمـددا إىل أن اتق
والتخطيط الحتماالت حدوثها أمور تتوقف يف معظمـها علـى تعزيـز قـدرات التصـدي احملليـة 

والوطنية وعلى مدى توافر املوارد املالية احمللية والدولية على حد سواء، 
حتيـط علمـا بتقريـر األمـني العـام(٢) الـذي أعـــــــده عمـــال بالقــرار ١٠٢/٥٦  - ١
بشـــأن اشتراك املتطوعني �ذوي اخلـوذ البيـض� يف األنشـطة الـيت تضطلـع ـا األمـم املتحـدة 

فـي ميادين اإلغاثة اإلنسانية واإلنعاش والتعاون التقين ألغراض التنمية؛ 
تعترف بقيمة اإلجراءات احملليـة واإلقليميـة اهلادفـة إىل إتاحـة أفرقـة متطوعـني  � ٢
وطنية حمددة مسبقا واحتياطية ومدربة مثل �ذوي اخلوذ البيض� ملنظومة األمم املتحـدة، مـن 
خالل متطوعي األمم املتحدة والوكاالت األخرى، وفقـا لإلجـراءات واملمارسـات املقبولـة يف 
ـــة متخصصــة لإلغاثــة واإلنعــاش يف حــاالت  األمـم املتحـدة، ـدف توفـري مـوارد بشـرية وتقني

الطوارئ؛ 
تعــرب عــن ارتياحــها للتقــدم الــذي أحرزتــه مبــادرة ذوي اخلــــوذ البيـــض  - ٣
باعتبارها جهدا دوليا تطوعيا منفردا لـتزويد منظومـة األمـم املتحـدة باخلـربة التطوعيـة الالزمـة 
لالستجابة بصورة سريعة ومنسقة لنداءات األمم املتحـدة املتعلقـة باإلغاثـة اإلنسـانية واإلنعـاش 
والتعمري والتنمية، مـع احلفـاظ علـى الطـابع الالسياسـي واحملـايد وغـري املنحـاز الـذي يتسـم بـه 

العمل اإلنساين؛ 
تشجع الدول األعضاء على حتديد ما لديها من جهات تنســيق وطنيـة لـذوي  - ٤
اخلوذ البيض من أجل مواصلة تزويد منظومة األمم املتحدة بشبكة عاملية من مرافق االسـتجابة 

السريعة ميكن الوصول إليها يف حاالت الطوارئ اإلنسانية؛ 
تسلم مع التقدير بالتقدم الذي أحرزته الدول األعضــاء يف السـوق املشـتركة  - ٥
للجنوب والشركاء املرتبطون ا يف تعزيز الدور اإلقليمي ملبـادرة ذوي اخلـوذ البيـض وتوسـيع 
ـــيت هــي أعضــاء يف الرابطــات اإلقليميــة  نطاقـه، وتشـجع الـدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة ال

األخرى على بذل جهود مشتركة مماثلة؛ 
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حتث الشركاء التشــغيليني ملنظومـة األمـم املتحـدة، وال سـيما متطوعـي األمـم  � ٦
املتحـدة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، علـى االسـتفادة مـن اخلــربة الطوعيــة لــذوي اخلــوذ 
البيض حسب االقتضاء، مبا يف ذلك تصديهم للحاالت املزمنـة الـيت يسـود فيـها اجلـوع وسـوء 

التغذية والفقر؛ 
تسلم بأن مبادرة ذوي اخلوذ البيض ميكــن أن يكـون هلـا دور هـام يف ترويـج  � ٧
ونشـر وتطبيـق القـرارات املتخـذة يف إعـالن األمـم املتحـــدة بشــأن األلفيــة(١)، وتدعــو الــدول 
األعضاء القادرة على ذلك إىل النظر يف الوسائل الكفيلة بدمج مبادرة اخلوذ البيــض يف أنشـطة 
براجمـها وإىل رصـد مـوارد ماليـة كافيــة مــن خــالل شــباك التمويــل اخلــاص التــابع لصنــدوق 

التربعات اخلاص ملتطوعي األمم املتحدة، أو بالتعاون معه؛ 
تدعو األمني العام إىل النظر، بناء على اخلربة املكتسـبة، يف إمكانيـة اسـتخدام  - ٨
ذوي اخلـوذ البيـض مـوردا مـن مـوارد اتقـاء تأثــريات حــاالت الطــوارئ اإلنســانية يف فــترات 
ما بعد انتهاء حاالت الصراع والتخفيف من تلك التأثـريات، وأن يبقـي يف هـذا السـياق علـى 
دعم كاف ملهام االتصال اليت يضطلع ا ذوو اخلوذ البيض، مـع أخـذ عمليـة اإلصالحـات يف 

االعتبار؛ 
تطلب إىل األمني العام أن يأخذ يف االعتبار السنوات العشر اليت سـتكون قـد  - ٩
انقضـت علـى اعتمـاد قرارهـا ١٣٩/٤٩ بـاء، وهـو القـرار األول املتعلـــق مببــادرة ذوي اخلــوذ 
البيض، وأن يقوم، يف ضوء النجاح الذي حققته اإلجراءات املنسقة املتخذة منـذ ذلـك الوقـت 
مع جهات عدة منها منظمة األمم املتحدة للطفولة وبرنامج األغذيـة العـاملي، ومكتـب تنسـيق 
الشـؤون اإلنسـانية التـابع لألمانـة العامـة، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـــائي، ومتطوعــي األمــم 
املتحـدة، بـالنظر يف مـا حققتـه مـن آثـار وبتحليـل اخلطـوات والطرائـــق املمكنــة تعزيــزا لدمــج 
مبادرة ذوي اخلوذ البيض ضمن أعمال منظومة األمم املتحدة، مـع اقـتراح اآلليـات واـاالت 

املناسبة، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إىل اجلمعية العامة يف دورا الستني. 
اجللسة العامة ٧٥ 
١٧ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣ 


