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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])Add.1 و A/67/L.32( اإلحالة إىل جلنة رئيسية وند[

  

يف األنشطة اليت تضطلع ا “ ذوي اخلوذ البيض  ”اشتراك املتطوعني     - ٦٧/٨٤
 والتعـاون الـتقين   اإلنعاش اإلغاثة اإلنسانية و ميداناألمم املتحدة يف    
  ألغراض التنمية

  
  ،إن اجلمعية العامة  

 ١٩٩٥نــــوفمرب / تــــشرين الثــــاين ٢٨ املــــؤرخ ٥٠/١٩قراراــــا   تعيــــد تأكيــــد إذ  
 كــــانون  ٨ املــــؤرخ  ٥٤/٩٨  و١٩٩٧ديــــسمرب  / كــــانون األول ١٦ املــــؤرخ  ٥٢/١٧١ و

 ٥٨/١١٨  و٢٠٠١ديــسمرب / كــانون األول١٤ املــؤرخ ٥٦/١٠٢  و١٩٩٩ديــسمرب /األول
ــسمرب / كــانون األول١٧املــؤرخ  ــؤرخ ٦١/٢٢٠  و٢٠٠٣دي ــسمرب / األول كــانون٢٠ امل دي
  ،٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٧ املؤرخ ٦٤/٧٥  و٢٠٠٦

 ١٩٩١ديـسمرب   / كانون األول  ١٩ املــؤرخ   ٤٦/١٨٢قراراــا   وإذ تعيد أيضا تأكيد     
كــــانون  ١٤ املــــؤرخ ٤٨/٥٧  و١٩٩٢ديــــسمرب / كــــانون األول٢٢ املــــؤرخ ٤٧/١٦٨ و

 ١٩٩٤ديـــــسمرب  / كـــــانون األول ٢٠ املـــــؤرخ بـــــاء  ٤٩/١٣٩  و١٩٩٣ديـــــسمرب /األول
كــــانون  ١٧ املــــؤرخ ٥١/١٩٤  و١٩٩٥ديــــسمرب / كــــانون األول١٢ املــــؤرخ ٥٠/٥٧ و

 ٢٨ املـــؤرخ ١٩٩٥/٥٦ وقـــراري الـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي ١٩٩٦ديـــسمرب /األول
  ،١٩٩٦يوليه / متوز٢٥ املؤرخ ١٩٩٦/٣٣  و١٩٩٥يوليه /متوز

ــشري   ــا وإذ تـ ــؤرخ ٦٦/٦٧ إىل قرارهـ ــانون األول٥ املـ ــسمرب/ كـ ــق ٢٠١١ ديـ  املتعلـ
  الذكرى العاشرة للسنة الدولية للمتطوعني،ب
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علــى ضــرورة التنــسيق بــني األنــشطة الغوثيــة واإلمنائيــة يف ســياق حــاالت    وإذ تــشدد  

فيهـا األهـداف الـواردة     الطوارئ اإلنسانية، مع مراعاة األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا         

  ،)١(يف إعالن األمم املتحدة لأللفية

 بأمهية حشد اخلربات العلمية والتقنيـة للمجتمـع الـدويل مـن أجـل مـساعدة            وإذ تسلم   

اتمعات احمللية يف إطار عملية شاملة للحـد مـن أخطـار الكـوارث، واضـعة يف اعتبارهـا األثـر                

  اإلجيايب لنقل التكنولوجيا إىل البلدان النامية يف هذا امليدان،

 تعزيــز التعــاون الــدويل التقــاء عــنمــم املتحــدة  مبــسؤولية منظومــة األوإذ تــسلم أيــضا  

ـدف إىل بنـاء جمتمعـات    نعـاش  إلواالكوارث والتخفيف مـن آثارهـا واختـاذ تـدابري للمـساعدة       

 الـدور القيـادي   وتـسليط الـضوء علـى    حملية قادرة على جماـة الكـوارث وتنـسيق تلـك التـدابري              

  الذي يضطلع به األمني العام يف هذا الصدد،

لتزايـد ضـخامة     التـصدي    ىدلـ اتمـع الـدويل،      بوجوب أن يعتمـد    كذلك وإذ تسلم   

اسـتجابة   إعـداد  والتحديات املزمنـة مثـل اجلـوع وسـوء التغذيـة والفقـر، علـى             لكوارثوتعقد ا 

سلس مـن اإلغاثـة إىل   الـ نتقـال  تعزيز اال على  وتنسيقا جيدا يف إطار األمم املتحدة       عاملية منسقة   

  والتنمية،  والتعمرياإلنعاش

بأن مبادرة ذوي اخلوذ البيض بينت مـا تنطـوي عليـه الـشراكات اإلقليميـة               وإذ تسلم     

من إمكانيات وشجعت علـى إشـراك فئـات الـسكان املتـضررة أو الـضعيفة يف مهـام التخطـيط                   

  الكوارث وحاالت الطوارئ املعقدة، يف حاالتوالتدريب والتعبئة وتوفري استجابة فورية 

يف تـصميم مجيـع مراحـل     مـراع لنـوع اجلـنس    منظـور   ضـرورة إدراج   علـى وإذ تشدد     

  ،هاوتنفيذ احلد من أخطار الكوارث

 عــن تعزيــز تنــسيق املــساعدة اإلنــسانية الــيت  بتقريــر األمــني العــام حتــيط علمــا  - ١  

عمـال   عـد املمنـه،    بـاء    -سيما الفـرع الـسادس       وال تقدمها األمم املتحدة يف حاالت الطوارئ،     

  ؛)٢(٦٤/٧٥ بالقرارمال  واملقدم ع٤٦/١٨٢ بالقرار

بــاجلهود املبذولــة حاليــا يف إطــار مبــادرة ذوي اخلــوذ البــيض مــن أجــل    تنــوه   - ٢  

  تعزيز االتفاقات الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛

_______________ 

 .٥٥/٢القرار  )١(

)٢( A/67/89-E/2012/77.  
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 اخلـوذ البـيض بالتنـسيق مـع مكتـب          يـضطلع بـه ذوو     بالعمل الـذي     أيضاتنوه    - ٣  
من أجـل تعزيـز تبـادل اخلـربات وأفـضل املمارسـات             يف األمانة العامة    نسيق الشؤون اإلنسانية    ت

   فيما بني بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛ةاإلنسانيتقدمي املساعدة يف جمال 

 اخلوذ البيض يف تعزيـز اآلليـات دون   يضطلع به ذوو  بالعمل الذي    حتيط علما   - ٤  
والتنـسيق  ، مبـا يف ذلـك تقـدمي الـدعم إىل منتـدى التعـاون       حد من أخطـار الكـوارث   للاإلقليمية  

  أخطار الكوارث يف األمريكتني؛ للحد منآلليات دون اإلقليمية التابع ل

الدوليـة للحـد مـن الكـوارث مـن          سـتراتيجية   اال  مـع  بـه املـضطلع   بالعمـل   تنوه    - ٥  
احلملـة املعنونـة    أدوات عملية لفائدة     واستحداث    الكوارث أخطارأجل تعزيز برنامج احلد من      

علــى  اجلهــات املعنيــةوتــشجع مجيــع ، “مــدينيت تــستعد:  جماــة الكــوارثمــنمتكــني املــدن ”
إىل وضـع إطـار احلـد مـن أخطـار          اليت من شـأا أن تفـضي      التشاور   يف عملية    بفعاليةاملشاركة  

  ؛٢٠١٥الكوارث ملا بعد عام 

 حـاالت الطـوارئ اإلنـسانية      إدارةيـسري   التشديد على وضـع آليـات لت       تالحظ  - ٦  
 تنظيم اتمعات احملليـة املتـضررة وإشـراكها ومتكينـها وتـدريب             عن طريق ،  على الصعيد احمللي  

  أفرقة املتطوعني احملليني؛ أفراد

يف ملا يـضطلعون بـه مـن دور أساسـي      على املتطوعني الوطنيني والدوليني    تثين  - ٧  
  احلد من أخطار الكوارث والتصدي هلا والتعايف منها؛

 بني متطوعي األمـم املتحـدة وجلنـة    ٢٠١٢عام  يفباالتفاق املوقع   حتيط علما     - ٨  
، ١٩٩٥عــام يف اخلــوذ البــيض الــذي ســيتيح مواصــلة العمــل املــشترك الــذي شــرع فيــه    ذوي 

لقـائم بـني ذوي اخلـوذ البـيض     دعم التعـاون ا لـ سـبل  إرساء  بوسعهاوتدعو الدول األعضاء اليت  
 إىل صندوق التربعات اخلاص ملتطوعي األمـم املتحـدة  وأنشطتها الربناجمية وإتاحة املوارد املالية ل  

   بذلك؛النظر يف القيام

بــني ذوي اخلــوذ  ٢٠١١ مبــذكرة التفــاهم املوقعــة يف عــام  أيــضا حتــيط علمــا  - ٩  
تطـوعني  املإطـار نـشر    مت مبوجبـها إرسـاء     الـيت البيض ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني        

  ؛اليت تضطلع ا املفوضيةعمليات الطوارئ  لدعممن ذوي اخلوذ البيض 

باجلهود اليت يبذهلا برنامج األغذية العاملي وذوو اخلـوذ البـيض مـن أجـل               تنوه    - ١٠  
ــن الغــذائي، اســتنادا إىل          ــل املــشترك يف إطــار األم ــل الــيت تــسمح بالعم ــسيق آليــات التكام  تن

  امليدان؛  يفاجلهات املعنية، مبا يف ذلك تبادل املعلومات بني ١٩٩٨اتفاقاما العامة لعام 

ــة  ب أيــضاتنــوه   - ١١   ــسانية الدولي ــيت وضــعها ذوو  األنــشطة اإلن ــيض يف  ال اخلــوذ الب
بالتنـسيق مـع الـسلطات الوطنيـة للبلـدان املتـضررة مـن         ٢٠١٢  عـام   إىل ٢٠١٠من عام   الفترة  

  ت منظومة األمم املتحدة وشركائها؛الكوارث ووكاال
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ساعدة االحتـاد   مل ذوي اخلوذ البيض     مبادرةيف إطار    به   العمل املضطلع  تالحظ  - ١٢  
ــدويل جل ــات اال ــصليب األمحــر واهلــالل األمحــر   معي ــع مــستوى التأهــب   ل يف التــشجيع علــى رف

  يكتني؛يف حاالت الكوارث يف األمراملقدمة املساعدة الدولية ب فيما يتعلق القانوين

الـشركاء التنفيـذيني ملنظومـة األمـم املتحـدة، وخباصـة متطوعـو األمـم                تشجع    - ١٣  
املتحدة ومنظمة الصحة العاملية، على االستفادة، حـسب االقتـضاء، عنـد تـوفري الـدعم النفـسي          
واالجتماعي للسكان املتضررين من الكـوارث يف حـاالت الطـوارئ وحـاالت الكـوارث، مـن            

ذوي اخلوذ البيض اليت ثبت جناحها، وتدعو الـدول األعـضاء إىل النظـر يف          خربة املتطوعني من  
  سبل دمج مبادرة ذوي اخلوذ البيض يف أنشطتها الربناجمية؛

  ذوي اخلــوذ البــيض علــى مواصــلة تعزيــز التنــسيق مــع النظــام الــدويل  تــشجع  - ١٤  
فــضل املمارســات تبــادل أل إمكانيــة إرســاء آليــات وعلــى اســتطالع لتقــدمي املــساعدة اإلنــسانية

املتعلقة باالسـتجابة يف حـاالت الكـوارث واالسـتعداد هلـا مـع املنظمـات اإلقليميـة األخـرى يف                  
املنــاطق املعرضــة للكــوارث، ســعيا إىل حتــسني تنــسيق املــساعدة اإلنــسانية الــيت تقــدمها األمــم    

  الطوارئ؛ حاالتاملتحدة يف 

ــر تـــدعو  - ١٥   ــام إىل أن يواصـــل النظـ  يف  اخلـــربة املكتـــسبة،ءيف ضـــو،  األمـــني العـ
بـــادرة ذوي اخلـــوذ البـــيض باعتبارهـــا مـــصدرا مالئمـــا لـــدرء حـــاالت الكـــوارث مب االســـتعانة

  اإلنسانية والتخفيف من آثارها؛

أن يقترح تدابري لتعزيز تعاون مبادرة ذوي اخلـوذ      إىل   األمني العام   أيضا تدعو  - ١٦  
يف أعمـاهلم   اخلـوذ البـيض   وو اكتـسبها ذ الـيت  اخلـربة  يف ضوء، البيض مع منظومة األمم املتحدة  

ت شـىت، ويف ضـوء    ا قـرار  يفعلى الصعيد الدويل، على النحو الذي اعترفت به اجلمعيـة العامـة             
ومنظمـة  برنـامج األغذيـة العـاملي    جناح اإلجراءات املنسقة املضطلع ا مـع عـدة جهـات، منـها      

 ومفوضـية األمـم املتحـدة    انيةومكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـس    األمم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة       
لشؤون الالجئني واالستراتيجية الدولية للحد مـن الكـوارث ومنظمـة الـصحة العامليـة ومنظمـة                 

 يقـدم أن  ، و  األمـم املتحـدة    واملتحدة اإلمنـائي ومتطوعـ     وبرنامج األمم الصحة للبلدان األمريكية    
ستقل مـن التقريـر الـسنوي        عـن ذلـك يف دورـا الـسبعني يف فـرع مـ              اإلـى اجلمعية العامة تقرير   

  .الطوارئ  تقدمها األمم املتحدة يف حاالتاملتعلق بتعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية اليت

  ٥٥اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول١٣

  


