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 ♲ الرجاء إعادة االستعمال

 
  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])Add.1و A/64/L.31( اإلحالة إىل جلنة رئيسيةدون[
 

 يف األنـشطة الـيت تـضطلع“ذوي اخلـوذ البـيض”اشتراك املتطوعني - ٦٤/٧٥
 والتعــاوناإلنعــاش اإلغاثــة اإلنــسانية وميــدانــا األمــم املتحــدة يف

 التقين ألغراض التنمية
 
 ،إن اجلمعية العامة 
 
 ١٩٩٥نــــوفمرب/ تــــشرين الثــــاين٢٨ املــــؤرخ٥٠/١٩قراراــــا ذ تعيــــد تأكيــــدإ 
 كـــــانون٨ املـــــؤرخ٥٤/٩٨  و١٩٩٧ديـــــسمرب/ كـــــانون األول١٦ املـــــؤرخ٥٢/١٧١ و

ــسمرب/ كــانون األول١٤ؤرخ املــ٥٦/١٠٢  و١٩٩٩ديــسمرب/األول  ٥٨/١١٨  و٢٠٠١دي
ــسمرب/ كــانون األول١٧ؤرخاملــ ديــسمرب/ن األول كــانو٢٠ املــؤرخ٦١/٢٢٠  و٢٠٠٣دي

٢٠٠٦، 
 ١٩٩١ديـسمرب/ كـانون األول١٩ـؤرخ املـ٤٦/١٨٢قراراــا وإذ تعيد أيضا تأكيد 
ــ٤٧/١٦٨ و ــانون األول٢٢ؤرخ املــ ــسمرب/ كــ ــؤرخ٤٨/٥٧  و١٩٩٢ديــ ــانون ١٤ املــ كــ

 ١٩٩٤ديــسمرب/ كــانون األول٢٠رخني ألــف وبــاء املــؤ٤٩/١٣٩  و١٩٩٣ديــسمرب/األول
ــؤ٥٠/٥٧ و ــان١٢رخ املــ ــسمرب/ون األول كــ ــؤرخ٥١/١٩٤  و١٩٩٥ديــ ــانون ١٧ املــ كــ

ــراري الـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي١٩٩٦ديـــسمرب/األول  ٢٨ املـــؤرخ١٩٩٥/٥٦ وقـ
 ،١٩٩٦يوليه/ متوز٢٥ املؤرخ١٩٩٦/٣٣  و١٩٩٥يوليه/متوز
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علــى ضــرورة التنــسيق بــني األنــشطة الغوثيــة واإلمنائيــة يف ســياق حــاالت وإذ تــشدد 
فيهـا األهـداف الـواردة  مباانية، مع مراعاة األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا،الطوارئ اإلنس

 ،)١(لفيةلأليف إعالن األمم املتحدة
 إىل سـبيال بوصـفها الـدويل للمجتمـع والتقنية العلمية اخلربات حشد بأمهية تسلم وإذ 
 البلـدان إىل لتكنولوجيـاا لنقـل اإلجيـايب األثـراعتبارهـا يف واضعة الكوارث، آثارمن تخفيفال

 ، امليدانهذا يف النامية
 التقـاء الـدويل التعـاون تعزيز جماليف املتحدة األمم منظومة مبسؤولية أيضا تسلم وإذ 

 مـع إبـرازوالوقائيـة، الغوثيـة التـدابريوتنـسيق املـساعدة وتوفري آثارها من والتخفيف الكوارث
 الصدد، هذا يف العام األمني به يضطلع الذي القيادي الدور

 ضــخامة وتعقــدلتزايــد التــصديىدلــاتمــع الـدويل، علــىبــأن  كــذلكوإذ تـسلم 
وحــاالت اجلــوع وســوء التغذيــة والفقــرلكــوارث الطبيعيــةالكــوارث الــيت مــن صــنع البــشر وا

صــياغة اســتجابة عامليــة منــسقة تنــسيقا جيــدا يف إطــار األمــم املتحــدةيعتمــد علــى أال املزمنـة،
 والـتعمرياإلنعاشسلس من اإلغاثة إىلالنتقالتعزيز االه أن يعتمد أيضا علىعلي فحسب، بل

 والتنمية،
 إشــراكاملــساعدة علــى منــوذج ذوي اخلــوذ البــيض يفالــيت يبــذهلابــاجلهود تــسلموإذ 

املعرضني للخطر يف مهام التخطيط والتـدريب والتعبئـة وتـوفري اسـتجابة السكان املتضررين أو
 ،كوارثال فورية حلاالت

ــذ مجيــع مراحــل أيــضا وإذ تــسلم  ــساين يف تــصميم وتنفي بــضرورة إدراج منظــور جن
 األزمات، إدارة

 عـن تعزيـز جـيم،-، وال سيما الفـراع الرابـعبتقرير األمني العام حتيط علما - ١ 
بقرارهـا عمــالعد امل،تنسيق املساعدة اإلنسانية اليت تقدمها األمم املتحدة يف حاالت الطوارئ

ــرارين٤٦/١٨٢ ــدم اســتجابة للق ــؤ٦٣/١٣٩  واملق ــسمرب/كــانون األول ١١رخ امل  ٢٠٠٨دي
 ؛)٢(٦١/٢٢٠ و
بـاجلهود املبذولـة حاليـا يف إطـار مبـادرة ذوي اخلـوذ البـيض مـن أجــلتـسلم - ٢ 

 ةفرقـأتعزيز االتفاقات الوطنية واإلقليمية اهلادفة إىل تيسري التنسيق بني منظومة األمـم املتحـدة و
_______________

 .٥٥/٢انظر القرار )١(
)٢( A/64/84-E/2009/87. 
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ــة يف األمــم املتحــدة، مــناملتطــوعني ــدربني، وفقــا لإلجــراءات املقبول  الــوطنيني االحتيــاطيني امل
 خالل برنامج متطوعي األمم املتحدة والوكاالت األخرى التابعة للمنظومة؛

التـشديد علــى وضـع آليـات لتيــسري اإلدارة احملليـة حلـاالت الطــوارئ تالحـظ - ٣ 
ليـة املتـضررة وإشـراكها ومتكينـها وتـدريب أعـضاءاإلنسانية، مـن خـالل تنظـيم اتمعـات احمل

 أفرقة املتطوعني احملليني؛
 أمهية اجلهود الدولية املبذولة حاليا يف إطـار مبـادرة ذوي اخلـوذ أيضاالحظت - ٤ 

حـاالتيفالبيض من أجل تعزيـز اآلليـات اإلقليميـة الـشاملة إلدارة أنـشطة الوقايـة والتـصدي
 ،الطوارئ والكوارث، وخباصة منوذج املبادرة املتعلـق بإنـشاء شـبكات إقليميـة ملراكـز التنـسيق

 األخرى؛ بغية التواصل مع اهلياكل الدولية
بأن مبادرة ذوي اخلوذ البـيض ميكـن أن تـؤدي دورا مهمـا يف التـرويجتسلم - ٥ 

ر تلـك القـرارات وتنفيـذها، وتـدعو ونـش)١(لفيـةلأل يف إعالن األمـم املتحـدةالواردةللقرارات
الدول األعضاء الـيت باسـتطاعتها حبـث الوسـائل الكفيلـة بـدمج مبـادرة ذوي اخلـوذ البـيض يف

 إىلصندوق التربعـات اخلـاص ملتطـوعي األمـم املتحـدةأنشطتها الربناجمية وتوفري املوارد املالية ل
 أن تقوم بذلك؛

ج األغذية العاملي وذوو اخلوذ البيض مـنباجلهود اليت يبذهلا برنام حتيط علما - ٦ 
أجل تنسيق آليات التكامل الـيت تـسمح بالعمـل املـشترك يف إطـار األمـن الغـذائي، اسـتنادا إىل

 ؛١٩٩٨اتفاقاما العامة لعام
الـشركاء التنفيـذيني ملنظومـة األمـم املتحـدة، وخباصـة متطوعـو األمـمتـشجع - ٧ 

ى االســتفادة، حــسب االقتــضاء، يف جمــال تــوفري الــدعماملتحــدة ومنظمــة الــصحة العامليــة، علــ
االجتماعي للسكان املتضررين مـن الكـوارث يف حـاالت الطـوارئ والكـوارث، مـنوالنفسي

 ؛اليت ثبت جناحهااخلربة الطوعية لذوي اخلوذ البيض
 ذوي اخلوذ البـيض علـى مواصـلة تعزيـز التنـسيق مـع النظـام اإلنـساينتشجع - ٨ 

ســتطالع اآلليــات الكفيلــة بتبــادل أفــضل املمارســات املتعلقــة باالســتجابة يفالــدويل، وعلــى ا
حـــاالت الكـــوارث واالســـتعداد هلـــا مـــع املنظمـــات اإلقليميـــة األخـــرى يف املنـــاطق املعرضـــة
للكوارث، سعيا إىل حتسني تنسيق املـساعدة اإلنـسانية الـيت تقـدمها األمـم املتحـدة يف حـاالت

 الطوارئ؛
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 اخلــربة املكتــسبة، النظــر يفعلــى أســاسلعــام إىل أن يواصــل، األمــني اتــدعو - ٩ 
استخدام مبادرة ذوي اخلوذ البيض باعتبارها مصدرا مالئما لدرء حاالت الكوارث اإلنـسانية

 والتخفيف من آثارها؛
أن يقترح تدابري لتعزيز دمـج مبـادرة ذوي اخلـوذإىل األمني العام  أيضاتدعو - ١٠ 

 اخلـوذووالواسـعة الـيت اكتـسبها ذ، بنـاء علـى اخلـربةاألمـم املتحـدة أعمـال منظومـةيفالبيض
 ذامنـذ اختـالعامةبه اجلمعيةعلى النحو الذي اعترفتيف أعماهلم على الصعيد الدويل،البيض
 أول قرار يتخذ بشأن مبادرة ذوي اخلوذ البـيض، ويف ضـوء جنـاحوهو باء،٤٩/١٣٩قرارها

وبرنـامج منها منظمة األمـم املتحـدة للطفولـة،جهاتعدة مع املضطلع ااإلجراءات املنسقة
 ومكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانيةومنظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـةاألغذية العـاملي

 ـىإلـ يقـدمأن، و األمـم املتحـدةواملتحـدة اإلمنـائي ومتطوعـ وبرنامج األممالتابع لألمانة العامة
مستقل من التقرير الـسنويفرع يف والستنيالسابعةدورا  يف عن ذلكاتقريرالعامةاجلمعية
 .تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية اليت تقدمها األمم املتحدة يف حاالت الطوارئب املتعلق

 ٦٠اجللسة العامة
 ٢٠٠٩ ديسمرب/ كانون األول٧

 


