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 المجلس االقتصادي واالجتماعي  الجمعية العامة

 2021دورة عام   الدورة السادسة والسبعون 
 2021تموز/يوليه  22 - 2020تموز/يوليه   23  )أ( من القائمة األولية*  76البند 

تعزيز تنسيي ا المسيياعدة انيسييايية التي تادمما اممح المت دة  
 في حاالت الطوارئ، بما في ذلك المساعدة االقتصادية الخاصة

 جدول األعمالمن  9البند   
المسياعدة االقتصيادية الخاصية والمسياعدة انيسيايية والمسياعدة ال و ية   

    في حاالت الكوارث
 تعزيز تنس ا المساعدة انيسايية التي تادمما اممح المت دة في حاالت الطوارئ   

  
 تارير امم ن العام  

  

 موجز  
، الـ   لببـف هيـه العمةيـة الم األملن الةـا  46/182أُعـد  ذـ ا التقر ر عمب رقراا العمةيـة الةـامـة   

تقديم تقر ر سـنو  الم العمةية والمعب  اقتتاـا   واقجتماعع عن تنقـلل المقـاعدة انيقـايية الع  اق   
. و غطع 2019/14وتراا المعب    75/127ر ر أيضــــــــا اســــــــتعارة لقراا العمةية الةامة  الطواائ. و قد  التق

 .2020كايون األول/ يقمبر  31كايون الثايع/يناير الم  1التقر ر الفترة من 

التقر ر موجزا لبتدابلر المتخ ة من أجل تةز ز تداا  اقسـتعارة لبحاق  انيقـايية وتمتلن  و تضـمن   
تنقــــلل المقــــاعدة انيقــــايية، ومةبوما  عن اقتعاذا  والتحديا  والتو ــــيا  الع معال الةمل انيقــــايع، 

ــايية المتاـــاعدة رقـــبو النزاعا ، وأزمة المنا ،   رما وجائحة مرض اللروس  الع ذلك اقســـتعارة لبمةاياة انيقـ
 (.19-كواويا )كواللد

   
  

 

 * A/76/50. 

https://undocs.org/ar/A/RES/46/182
https://undocs.org/ar/A/RES/46/182
https://undocs.org/ar/A/RES/75/127
https://undocs.org/ar/A/RES/75/127
https://undocs.org/ar/E/RES/2019/14
https://undocs.org/ar/E/RES/2019/14
https://undocs.org/ar/A/76/50
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 مادمة  - أوال   
 لم ة عامة عن االتجاهات الرئيسية  

  ، مدالوعة رالنزاعا  وتغلر المنا  وجائحة2020از ا   اق تياجا  انيقايية از يا ا كبلرا الع عا   - 1
مشـــــــــاد الةمبيا  انيقـــــــــايية، (، وذع عوامل أ  ، متضـــــــــاالرة، الم تحو ل 19-مرض اللروس كواويا )كواللد

آالـة الةن    اتعـاذـا  مثلرة لبقبل، مناـا  الزا   من  ـدة المخـالر، وتفـاتم التفـاوتـا  والاشـــــــــــــــا ـــــــــــــــة. و ار 
العائحة، وز ا ة تحديا  الحماية، وتفاتم  اذرة التشـــــــــــــر ، وتاـــــــــــــاعد ايةدا  األمن  العنقـــــــــــــايع التع قزمف

 الغ ائع، وتعد  خطر المعاعا  المتةد ة.

لن اســــتمر  النزاعا  الطو بة األمد،  ار  يزاعا  جديدة أو تاــــاعد   دة يزاعا  أخر   والع   - 2
أو التشـــــــو ه وُألر وا  مبلل وبلن أاملنيا وأذابيعان. وإضـــــــاالة الم ذلك، تةرض المديلون لبقتلاالع اثلوبيا وموز 

ة والمدااس ومراالل  من  يااذم، وُ مر  الاياكل األســـــــــاســـــــــية المديية أو أتبفف، رما الع ذلك المراالل الاـــــــــحي 
المياه، الع تعاذل لبقايون الدولع. وأُغبقف ســـــــــبل الو ـــــــــول. وتةرض الحلز انيقـــــــــايع والم ا ئ انيقـــــــــايية  
لضــــغوق. وُتتل الةامبون عبم الاــــةلدين الولنع والدولع الع معال األيشــــطة انيقــــايية والرعاية الاــــحية،  

 .واخُتطفوا وذوجموا وا ُتعزوا وُذد ِّ وا بوتلرة متزايدة

أ د  البثا  عن أوجه عد  المقاواة واق تياجا  انيقايية المتزايدة. وكان  19-وأمالف جائحة كواللد - 3
األ ـــخاض تضـــراا ذم األ ـــخاض ال ين يةايون من أوجه ضـــة  متةد ة، رمن اللام األ ـــخاض ذوو انعاتة  

 من المامشلن.وك اا القن والناز ون والبجئون ولالبو البعوء والمااجرون والش اب وغلرذم 

وتضــرا  النقــاء والفتيا  راــواة غلر متناســ ة، وق ســيما رالةن  العنقــايع، الم جايو ايخفاض  - 4
الرض الحاـــــــــول عبم التةبيم والرعاية الاـــــــــحية والتغ ية وســـــــــبل الةيط، مما عرض مبيلن الفتيا  لخطر  

ل. وتقــببف العائحة الع أضــخم  متزايد من تبلل زواج األلفال وعمل األلفال وغلر ذلك من أ ــلال اقســتغب
ــن الع المر بة ما تبل اقبتدائية  7,6 الة تةط ل الع يُظم التةبيم عبم انلبق. الاناك يحو  مبيلن التاة يداسـ

 .  ( 1) الم الثايو ة تد يتة ا عبلان الةو ة الم المدااس

التع لال أمدذا وق تزال  الة الطواائ المناخية تقـــــــــبو المةاياة انيقـــــــــايية. وأ ـــــــــ حف النزاعا    - 5
والاـدما  المتاـبة رالمنا  متشـارلة راـواة متزايدة. وُوجه لفائدة ثمايية ببدان من بلن الببدان الةشـرة األكثر 

مبلون  ــــــــخ    98. القد تضــــــــرا ترارة  ( 2) عرضــــــــة رثاا تغلر المنا  يداء ايقــــــــايع مشــــــــترك بلن الوكاق 
ر د المبيلن، وإلحاق أضـــراا ببغف تيمتاا   ـــخاـــا، وتشـــ  15  080كااثة تقـــببف الع والاة  389معموعه  مما

ــبته ( 3) ببلون  وقا 173 ــبة رالمنا  هيما يقــ ــببف الحوا ة المتاــ ــع، تقــ الع المائة من   83. والع الةقد الماضــ
ــاا ارالــا  واألمراض الن ــاتيــة والحلواييــة    .( 4) جميع الكوااة النــاجمــة عن المخــالر الطبيةيــة  – وأبرز ايتشـــــــــــــ

 __________ 

ايــظــر   (1)  ــلــويــيقــــــــــــــــ (.  )ال ــة  ــبــطــفــولـــــ ل ــدة  الــمــتــحـــــ األمــم  ــة  -www.unicef.org/media/89506/file/GlobalCOVIDمــنــظــمـــــ

19SitRepNo.15-Nov2020.pdf. 

 (.2020)جنيف،  2021البمحة الةامة عن الةمل انيقايع الةالمع ملتو تنقلل الشؤون انيقايية،  (2) 

 (3) Centre for Research on the Epidemiology of Disasters, Emergency Events Database يملن الةثوا عبيه .
 (.2021آذاا/مااس  11)ال بع عبيه الع  public.emdat.beالع الموتع 

 (4) Centre for Research on the Epidemiology of Disasters, Cred Crunch No. 61, “Human cost of disasters 

(2000–2019)” (December 2020); International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 

World Disasters Report 2020: “Come Heat or High Water (Geneva, 2020). Available at 

https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/2020/11/20201116_WorldDisasters_Full.pdf. 
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ــحراو  الع منطقة القرن األالر قع الكبر  الع ذلك موجة العرا  ا رما األثر المحتمل لبمنا  عبم النظم   -لاـــــــــــ
 انيلولوجية، مع ما يترتو عبم ذلك من عواتو ايقايية وخيمة.

مبلون    155واز ا  عـد  األ ــــــــــــــخـاض الـ ين يواجاون ايةـدا  األمن الغـ ائع الحـا ،  لـ  ُيقـدا أن   - 6
ــنيفام الع خ  55 ــــخ  ينتمون الم  من التاــــنيف المتكامل لمرا ل   3اية ال ين ببغوا المر بة  ببدا جر  تاــ

ــوأ من ذلك. وكان أكثر من  ــا  المر بة   30األمن الغ ائع أو مر بة أســ ــون أوضــ من  4مبلون  ــــخ  يةيشــ
من  5التانيف المتكامل ) اق  الطواائ( أ  عبم مقاالة خطوة وا دة من ببوغ أسوأ األ وال وذو المر بة  

كااثة/المعاعة(. أما الناس ال ين يةيشون الع رةض المنالل من بواكلنا الاسو وجنوب  التانيف المتكامل )ال
 .( 5) القو ان واليمن، القد ببغوا أسوأ األ وال

واز ا   وتلرة تفشـع األمراض المةدية وتنوعاا ز ا ة كبلرة عبم مد  القـنوا  الخم  الماضـية،  - 7
ــايية مشـــتركة بلن الوكاق   الة  الع المائة من الببدان التع وجاف ر  94وســـعبف يقـــ ة   ــاياا يداءا  ايقـ شـ

تفشــــــــــــع مرض وا دة عبم األتل. وتوت  الةديد من براما توز ع البقا ا  والوتاية من األمراض رقــــــــــــبو 
، مما زا  من خطر تفشـــــــع الكوللرا و مم الضـــــــنك والحاـــــــ ة و ـــــــبل األلفال وانيبوق 19- جائحة كواللد

 وغلرذا من األمراض.

مبلون    26,4، كان ذناك  2020  النزوح الع اقاتفا . ه حبول منتاـــــــــــــ  عا   واســـــــــــــتمر  مةدق - 8
، ببغ عـــد  النـــاز لن أعبم مقــــــــــــــتو  لـــه عبم  2019وبحبول ياـــايـــة عـــا     .( 6) قجئ الع جميع أيحـــاء الةـــالم

مبيلن  ــخ    5,1مبلون  ــخ  تقــرا رقــبو النزاعا  وأعمال الةن . وق يزال   45,7انلبق،  ل  يزح 
، كايف ذناك  2020والع األ ـــــــــــار القـــــــــــتة األولم من عا    .( 7) مشـــــــــــر ين رقـــــــــــبو الكوااة الطبيةيةآخر ن 
مبيلن  ـالة   9,8 مبيلن  ـاـلة ـياجمـة عن النزاعـا  والةن  و 4,8مبلون  ـاـلة يزوح جـدـيدة، من بلناـا   14,6

 .  ( 8) رقبو الكوااة الطبيةية

عمبيا  التاد ،  ل  تدمف خدماتاا   وتادا  المعتمةا  المحبية والمنظما  غلر الحلومية  - 9
الع أماكن ياــــــةو الو ــــــول اللاا. وتامف النقــــــاء والمنظما  التع تقو ذا النقــــــاء را واا ق غنم عناا. 
وعبم الرغم من التحديا ،  ل المنظومة انيقــايع الدولية  ــامدة واتخ   تدابلر منقــقة لمواجاة جائحة 

والمنظما  المحبية، واســتمر  الع تكليف التدابلر التع  ،  ل  عمبف الع  ــراكة مع الحلوما  19- كواللد
اتخ ذا من أجل التاـــد . وعقد منقـــل انغاثة الع  اق  الطواائ اجتماعا  منتظمة مع  ـــركاء البعنة  
الدائمة المشـــــتركة بلن الوكاق ، وبةد أســـــبوعلن من اعبن العائحة، أ ـــــدا خطة اقســـــتعارة انيقـــــايية 

كاســـــــتعارة غلر مقـــــــبوتة عبم يطاق المنظومة انيقـــــــايية لتببية اق تياجا   19- الةالمية لمواجاة كواللد
 ببدا. 63 الع 

ببلون  وقا  19,11وعبم الرغم من مقــاذمة العاا  المايحة القــخية رمببغ لم يقــبل له مثلل تداه   - 10
المائة   الع 50، اتقــةف العوة تمو ل المقــاعدا  انيقــايية الم مقــتو  مرتفع جديد ببغ يقــ ة 2020الع عا  

 __________ 

 (5) Food Security Information Network and Global Network Against Food Crises, Global Report on Food 

Crises (May 2021) (forthcoming). 

 (.2020 ،)كوبنااغن “ Mid-year Trends 2020”  ،مفوضية األمم المتحدة لشؤون البجئلن (6) 

 (.2020 ،)جنيف Global Report on Internal Displacement 2020 ،مركز ا د التشر  الداخبع (7) 

 (. 2020 ،)جنيف Internal Displacement 2020: Mid-Year Update ،مركز ا د التشر  الداخبع (8) 
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مبلون  ـخ  من  100مع تزايد اق تياجا . وبفضـل ذ ه األموال، تم اياـال المقـاعدا  الم ما يقرب من 
ــايية. وبحبول يااية الةا ، لببف العاا     25خبل تنقــــــلل   خطة من خطط األمم المتحدة لبســــــتعارة انيقــــ

مبلون  ـخ  من أ ـل   160مقـاعدة ببلون  وقا من المواا  ل 35الشـر لة الع المعال انيقـايع مببغا تداه  
 .( 9) 2021مبلون  خ  محتاج الع عا   235

ــا    - 11 ــا يةل  المعتمع الـــدولع عبم تقليم عـ ــا أن يةبئ    2020وبلنمـ ــديـــا  المقببـــة، يتةلن عبلنـ والتحـ
مع التطبع الم المقـــــــــتقبل،  19-الةمل العماعع لبتخفيف من ارثاا القاـــــــــلرة األجل والطو بة األجل لكواللد

ــراك ــايع وانيمائع والحد من مخالر الكوااة والمنا  والقــــــب ،   رإ ــــ العاا  الفاعبة الع ميا ين الةمل انيقــــ
واقســتثماا رقدا أكبر الع أيظمة الةمل اقســت اتع والم لر والتاذو واني اا الم لر والر ــد لمنع أســوأ ارثاا 

ــايـية والتخفيف من  ـدتاـا. وتكتقــــــــــــــع اعـا ة  اقلتزا  ـراق ترا  الكـامـل لبمةـايلر المترتـ ة عبم األزمـا  انيقــــــــــــ
ــان والقايون الدولع لبجئلن   - الدولية ــايع والقايون الدولع لحقوق انيقـــــــــ ــفاء   -القايون الدولع انيقـــــــــ وإضـــــــــ

الاــــــــ غة المركز ة عبم الحماية وا ترا  الم ا ئ انيقــــــــايية أذمية مبحة. و بز  أيضــــــــا اتخاذ اجراءا  عاجبة  
من أجـل وت  البق النـاا والاـديـة انيقــــــــــــــاييـة عبم الاــــــــــــــةلـد الةـالمع وز ـا ة  لتنفلـ  يـداءا  األملن الةـا   

ــاء عبم محنة   ــد المرأة، والقضــــ ــتثماا الع الوتاية، الضــــــب عن الدعوة الةالمية الم وضــــــع  د لبةن  ضــــ اقســــ
المعاعة، وتحفلز الةمل المناخع، والحرض عبم مشـــــــــااكة المرأة مشـــــــــااكة كامبة الع جميع عمبيا   ـــــــــنع 

 لمتابة رالشؤون انيقايية، وإعطاء زخم لبتقد   وب تحقلل أذداف التنمية المقتدامة.القرااا  ا
  

 2020يظرة عامة عن حاالت الطوارئ انيسايية في عام   -  اييا  
 حاالت الطوارئ المعادة -ألف   

، رما الع ذلك الحاق   2020اســـــــــــتعابف األمم المتحدة و ـــــــــــركافذا لحاق  لواائ مةقدة الع عا   - 12
ــايية،   ــاعدا  انيقـ ــال المقـ ــايع، وُعرتبف اللاا عمبيا  اياـ ــتمر  اللاا ايتااكا  القايون الدولع انيقـ التع اسـ

 الحماية رالشدة.  و بف  ماية المديللن اللاا تشلل مادا تبل رالغ. واتقمف المخالر التع تتاد  تواللر

 ل     2020وكايف الةمبية انيقايية الع اليمن ا د  أكبر الةمبيا  التع عرالاا الع الةالم الع عا   - 13
مبلون  ــخ  الم المقــاعدة انيقــايية والحماية. ولبمرة األولم من  عاملن،  ار  معد ا   20,7ا تاج يحو  

لفل  ون سن  400  000ة المعاعة؛ وعايم  مبيلن  خ  عبم  اال 5 روف  بلاة رالمعاعة؛ وكان ثمة  
 الخامقة من سوء التغ ية الحا  الوخيم. 

مبلون  ــــــــــــــخ  من ايةـدا  األمن الغـ ائع الحـا    21,8والع جماوا ـة الكويغو الـديمقراليـة، عـايم   - 14
مبيلن  ــــخ . وأياف  5,2مبيلن لفل  ون ســــن الخامقــــة من ســــوء التغ ية الحا . ويزح  والع   4وعايم  

 .2020  المتضاالرة  التلن لتفشع ايبوق الع عا  العاو 

ــوا ة، ا تاج  - 15 ــايية، من بلنام    11,1والع العماوا ة الةربية القــــــ ــاعدة ايقــــــ مبلون  ــــــــخ  الم مقــــــ
ــا ـية الحـا ة، الم تفـاتم  19-. وأ   جـائحـة كوالـلد2020مبيلن ـيازح الع عـا    6,7 ، مقترـية ـراألزمـة اقتتاــــــــــــ

 رالفةل القنوا  الةشر من النزا  ضراا كبلرا. مةاياة األ خاض ال ين ألحقف بام 

 __________ 

 (.2020، )جنيف Global Humanitarian Overview 2021 ،ملتو تنقلل الشؤون انيقايية (9) 
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أ  ما يقااب ياــــــــ   -مبلون  ــــــــخ    18,4والع أالغايقــــــــتان، تضــــــــاع  عد  المحتاجلن للببغ   - 16
. وااتفةف مقــــتو ا  العو  وســــوء التغ ية،  ل  ببغ عد  القــــلان ال ين 2020رحبول يااية عا    -القــــلان 

مبلون  ــــــــخ . وعايم ما يقرب من  16,9األزمة والطواائ   يةايون من ايةدا  األمن الغ ائع عند مقــــــــتو ع
 يا  األلفال األالغان  ون سن الخامقة من سوء التغ ية الحا . 

 واتتضم تعد  األعمال الةدائية بلن أاملنيا وأذابيعان استعارة األمم المتحدة لب تياجا  انيقايية. - 17

مبلون  ــــــخ  الر قــــــة لب تياج  2,2ايةدا  األمن الم وتو  والع بواكلنا الاســــــو، أ   النزا  وتفاتم   - 18
وأخبم أكثر من مبلون  خ   يااذم  الم المقاعدة، رما الع ذلك ااتفا  مقتو ا  أزمة ايةدا  األمن الغ ائع

 . 2020عبم مد  الةاملن الماضللن. وتضاع  تقر  ا عد  الناز لن المقعبلن الع عا  

يلن  ــــــخ  الم المقــــــاعدة. و ار  مقــــــتو ا  جديدة من الةن  مب 4,4والع الكاملرون، ا تاج  - 19
 اتتريف بوتو  ذعما  عبم المراالل التةبيمية وبتشديد القلو  المفروضة عبم املايية الو ول.

والع جماوا ة أالر قيا الوسطم، تملنف العاا  الفاعبة الع المعال انيقايع من اياال المقاعدا    - 20
فاتم الةن  المقـب  الع جميع أيحاء الببد،  ل  اضـطر وا د من كل ثبثة مبلون  ـخ   ـار ا. وت  1,4الم 

 أ خاض الم النزوح اما  اخبيا وإما الم الببدان المعاواة.

 19-مبيلن  ــــــــــخ  الم المقــــــــــاعدة. وكان لبقلو  ذا  الاــــــــــبة رلواللد 5,3والع تشــــــــــا ، ا تاج  - 21
زا  من عد  األ ــخاض المقــتاداللن رالمقــاعدة   وايخفاض أســةاا النفط آثاا اجتماةية واتتاــا ية ذائبة، مما

 مبيلن  خ .  3,8الم 

ــةبية الديمقرالية، ا تاج زذاء   - 22 ــاعدة.   10,4والع جماوا ة كوا ا الشــــــ مبيلن  ــــــــخ  الم المقــــــ
ــاا كواللد التعااة    19- وزا   الحوا ة المناخية من اق تياجا ، بلنما أعاتف التدابلر الرامية الم منع ايتشــ

 انيقايية. والمقاعدة 

، أ   النزا  الدائر الع منطقة تيغر  الع اثلوبيا الم تشـــــــر د مئا  ارقف  2020وبحبول يااية عا   - 23
من األ خاض. وعايم المديلون من ايةدا  األمن الغ ائع ومن  ةوبا  جمة هيما يتال رالحماية؛ وواجاف  

الو ـول. وتبل يشـوب النزا ، كايف الحلومة  العاا  الفاعبة الع المعال انيقـايع تلو ا كبلرة مفروضـة عبم 
 مبلون  خ  الع جميع أيحاء الببد. 15,1والشركاء الع المعال انيقايع يقتادالون رالفةل 

وـتدذوا  الحـاـلة األمنـية الع ذـايتع ـتدذواا كبلرا، ممـا أعـاق  اــــــــــــــول الـناس عبم الخـدمـا  المنـق ة   - 24
ــاعدة   5,1لبحياة. وا تاج  ــ ة أ  -مبيلن  ـــــخ  الم المقـــ ــلان   46  يقـــ وتفاتم ايةدا    -الع المائة من القـــ
 األمن الغ ائع.  

مبيلن  ــــــــــــــخ  الم المقــــــــــــــاعـدة. واز ا    ـدة اق تـياجـا  عبم مـداا  4,1والع الةراق، ا ـتاج  - 25
 . 19-القنة، و ةز  ذلك الم  د كبلر الم كواللد

ــايية،  ل  يقدا أن   - 26 ــاعدة. مبلون  ــــ   1,3والع للبيا، زا   اق تياجا  انيقــ خ  رحاجة الم المقــ
 والناز ون والبجئون من بلن أولئك ال ين يةيشون الع أ د الظروف ذشا ة. وق يزال المااجرون 

مبيلن  ــــــــــــــخ  الم المقــــــــــــــــاعــدة. وااتفع عــد  النــاز لن الم أكثر من   6,8والع مــالع، ا تــاج   - 27
 لخدما  األساسية.  خ . وتواجه المعتمةا  المحبية تزايد الاعما  و اق  توت  ا 300 000
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ــدما  المناخية  2,5والع موزامبلل، ا تاج أكثر من  - 28 ــبو الاــــــ ــاعدة رقــــــ ــخ  الم المقــــــ مبلون  ــــــ
المتـتالـية وايةـدا  األمن والةن . وضــــــــــــــاع  النزا  الع مقـالةـة كـابو  لغـا و عـد  الـناز لن ثبة مرا  تقر ـ ا  

  خ . 670 000ليال الم ما يقرب من 

ارة مبلون  ـــخ  الم المقـــاعدة الع الوتف ال   يواجه هيه الببد تحديا  والع ميايماا، ا تاج تر  - 29
ايقـــــــايية متع اة. وتقـــــــبو تاـــــــاعد النزا  الع وقيتع ااخلن وجنوب تشـــــــلن الع المز د من ان ـــــــارا  الع 

ــية. ولم يزل أكثر من   ــاســـ ــفوف المديللن، والنزوح، وتةطلل الخدما  األســـ  ـــــخ  ياز لن   335  000 ـــ
 الةا . رحبول يااية 

 300  000مبيلن  ـــــــخ ، بلنما تقـــــــبو النزا  الع تشـــــــر   3,7والع النيعر، ببغ عد  المحتاجلن  - 30
 قجئ. 230 000 خ  ويزوح 

مبيلن  ــــــــــــــخ  الم  7,9والع ييعلر ا، ااتفع عد  األ ــــــــــــــخاض المحتاجلن الم المقــــــــــــــاعدة من  - 31
 ، و رجع ذلك الم  د كبلر الم العائحة. 2020مبيلن  خ  لوال عا   10,6

مبيلن  ــــــــــــــخ  محـتاجلن   6,6مـا عـد ه  19-والع ـراكقـــــــــــــــتان، خبفـف ارـثاا المترتـ ة عبم كوالـلد - 32
ل أكثر من  الم ع ِّ ــُ ــيف لبجئلن  ل  ســــ ــتان ثال  أكبر ببد مضــــ ــاعدة. وق تزال راكقــــ مبلون قجئ   2,7المقــــ

 ولالو لعوء. 

ــبو آثاا جائحة   - 33 ــومال رقـ ، وغزو العرا   19-كواللدوتفاتمف  الة الطواائ التع لال أمدذا الع الاـ
مبلون  ــومالع،   1,3الاــحراو  ال   كان األســوأ من  عقو ، ووتو  المز د من الفيضــايا . و ــر  أكثر من 

 مبيلن  خ  الم المقاعدة. 5,2وا تاج 

مبيلن  ـــــــــــخ  الع جنوب القـــــــــــو ان الم المقـــــــــــاعدة تبل  اوا جائحة    7,5وا تاج  والع   - 34
ممــا أ   الم تفــاتم  19- كواللــد المةــايــاة من جراء ا تــدا  الةن  عبم الاـــــــــــــــةلــد  ون الولنع ووتو   ، 

ــايـا  كبر . وق يزال يحو   مبلون لعؤوا الم ببـدان    2,2  مبلون  ـــــــــــــــخ  يـاز لن  اخبيـا، و  1,6هيضـــــــــــــ
ــنفف منالل من مقالةة بلبوا الع جويقبع عبم أياا  الة   المنطقة. والع كايون األول/ يقــــــــــــــمبر،  ــــــــــــ

  بلاة رالمعاعة.

مبيلن  ـــــخ  الم المقـــــاعدة، مع تزايد اق تياجا  رقـــــبو األزمة  9,3القـــــو ان، ا تاج  والع  - 35
اقتتاـــا ية، والعائحة، والفيضـــايا ، والنزاعا  المتفرتة. ومع اســـتمراا جاو  اقيتقال القـــياســـع والقـــب ،  

ــايية الم أعدا  متزايدة من الناس الع أجزاء من منالل  ااالوا وجنوب  ــاعدا  انيقـــ ــبف المقـــ كر الان و ـــ
  والنلل األزاق.

ــاعدة الم أكثر من مبلون  ـــخ  من أ ـــل   - 36 مبيلن  ـــخ  رحاجة   3,4والع أوكراييا، ُتدمف المقـ
 الع المائة من األ خاض ذو  انعاتة.  10الم المقاعدة، من بلنام يق ة تناذز  

قـــاعدة، من بلنام  مبيلن  ـــخ  الم الم 7والع جماوا ة النزو ب البوليفاا ة، ا تاج ما يقدا بنحو  - 37
الع المائة من األ خاض ذو  انعاتة. وأجبر  التوترا  القياسية المقتمرة، واقيكماش اقتتاا      14يق ة  

 المتوا ل، والعائحة، وما يتا عناا من ضغوق عبم الخدما  الةامة مبيلن الفنزو بللن عبم مغا اة الببد. 

الع األاض الفبقـــطلنية المحتبة   -ة من القـــلان الع المائ  47 -مبلون  ـــخ     2,45وا تاج زذاء  - 38
ا أيام من ذو  اق تياجا  المبحة.  346 000الم المةوية انيقايية، رمن اللام   البقطلنع ُيقد 
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 الكوارث -باء   
تقـببف المخالر الطبيةية الع خقـائر الا  ة الع جميع أيحاء أالر قيا. الفع الاـومال، تضـرا من  - 39

 ـخ . وتضـرا    900 000 ـخاـا ماـرعام و ـر    35 ـخ ، لقع منام  مبلون   1,6الفيضـايا  ترارة  
ــومال عبم انلبق، أكثر من  ــفة ضـــــربف الاـــ ــاا غاتع ال   يقدا أيه أتو  عا ـــ  120 000من اعاـــ

 ـــــــــخ ، وفيا الظروف المواتية لتكاثر العرا  الاـــــــــحراو  رقدا كبلر. والع  42 000 ـــــــــخ ، و ـــــــــر   
ع  دوة هيضـايا  واياياق  أاضـية واسـةة النطاق، التضـرا اثلوبيا، تقـبو ذطول األمطاا لفترة لو بة ال 

 ــخ . والع جنوب القــو ان، تضــرا أكثر من مبلون  ــخ  من   340 000مبلون  ــخ  و ــر    1,1
الفيضـايا ، و ـر  ياـ  مبلون  ـخ . وأ   عامان متتاليان من الفيضـايا  الطوالايية الم تفاتم ايةدا   

 ــخ  من أســوأ هيضــايا    900  000ع القــو ان، تضــرا ترارة األمن الغ ائع وســوء التغ ية والنزوح. وال 
 دثف من  عقو ، وألحقف أضــــرااا رالمنازل وتقــــببف الع القدان ســــبل الةيط وانيتاج الزااعع. والع منطقة 

عاما، الم ز ا ة   25القرن األالر قع الكبر ، أ   ايتشــاا العرا  الاــحراو  رقوة، وذو أتو  ايتشــاا له من  
  ائع وألحل أضرااا رقبل الةيط واألااضع الزااةية والمراعع. ايةدا  األمن الغ

اولد ال   ضــرب مدغشــقر وموا شــلوس الع آذاا/مااس، ا ــخ  من اعاــاا ذ 3  000وتضــرا   - 40
ــرا أكثر من   ــقر وموزامبلل  10  000بلنما تضـــ ــربف مدغشـــ ــاقن التع ضـــ ــفة المداا ة  ـــ  ـــــخ  من الةا ـــ

 وزم ابو  الع كايون األول/ يقمبر.

ــايا  الم يزوح ما يقدا بنحو و  - 41 ــرا   632 000أ   الفيضـــــــ  388  000 ـــــــــخ  الع النيعر وتضـــــــ
 ــــخ  الع تشــــا . واز ا   اق تياجا  الع بواويد  رقــــبو الفيضــــايا  واقياياق  األاضــــية الع أكثر من 

 يا  مقالةا  الببد، مما أ   الم تدملر المحا لل والمخزويا  الغ ائية والاياكل األساسية والمنازل. 

يا  وكمبو يا   فل وضــربف الر اح الموســمية واألعا ــلر رقوة آســيا والمحيط الاا ئ. القد تضــرا  الل  - 42
والفببلن من جراء الفيضــايا  الواســةة النطاق، والةوا ــ  الةاتية، واقياياق  األاضــية، واألضــراا الناجمة  

ــلر المداا ة. وضـــــرب اعاـــــاا ذااولد الايوا ــبة من األعا ـــ ــبقـــ تو وهيعع. والع الفببلن،  عن الر اح رقـــــبو ســـ
مبلون  ـخ ، الع  لن تضـرا من التيفون الاملو   1,2مبيلن  ـخ  و ـر    3,3تضـرا من التيفون غويع  

 مبلون  خ . وعايف ساموا من تفشع الحا ة.  1,5مبيلن  خ  و ر   5,2

ــايا  الموســـمية ابع مقـــا ة اليارقـــة، التضـــرا أكثر من  - 43 لن  مبي  5,4والع بنغب يط، غمر  الفيضـ
مبلون منزل. وضـرب اعاـاا أمفان الاند وبنغب يط، الالحل أضـرااا   1,3 ـخ ، وألحقف أضـرااا رما عد ه 

ضـحية. والع راكقـتان،  دة أسـوأ غزو لبعرا  الاـحراو    100رةشـرا  المبيلن من الناس وخب  أكثر من 
الفيضــايا  آقف  مبلون  ــخ  وخبفف ذ ه   2,4من  عقدين من الزمن. وتضــرا من الفيضــايا  الموســمية 

 الناز لن الع وقية القند.
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 2020المواضيع الرئيسية في عام  -   الثا  
 جائ ة مرض ف روس كورويا وتزايد تفشي اممراض -  ألف 

مبلون  ـاـلة عبم  82,4ـتد ببغـف   19-رحبول ياـاـية الةـا ، كـاـيف  ـاق  ان ــــــــــــــاـرة المؤكـدة رلوالـلد - 44
. وســــــعبف  ( 10) مبلون  الة 8,1ما عد ه  19-الوالاة المؤكدة رقــــــبو كواللدمقــــــتو  الةالم، بلنما ببغف  اق   

الببدان التع  ـاد  يداءا  ايقـايية مشـتركة بلن الوكاق  تشـمباا خطة اقسـتعارة انيقـايية الةالمية لمواجاة  
الع المـاـئة من الحـاق  عبم الاــــــــــــــةـلد الةـالمع(   30مبلون  ـاـلة ا ــــــــــــــاـرة مؤكـدة ) 25أكثر من  19-كوالـلد

الع المـاـئة من عـد  الوهـيا  عبم الاــــــــــــــةـلد الةـالمع(. ومن المرج  أن  39 ـاـلة واـلاة ) 722 000يفوق  ومـا
انيقــــــــــايع كايف أعبم مما أببغ عنه، وذو  الةملالةوء الفةبع لبحاق  ومةدق  الوهيا  الفةبية الع بلئا   

ومحدو ية الرض الحاــول    اقخت ااا ، والثغرا  القائمة أ ــب الع يظم التقــعلل المديع،  يق ما يةز  الم 
 عبم الرعاية الاحية. 

ــية  المدمرة.  19-وكايف ارثاا الثايو ة لعائحة كواللد - 45 ــاســـ قد أعاتف العائحة الخدما  الاـــــحية األســـ
الع كـل بـبد تقر ـ ا، وخبـفف أكبر أثر الع البـبدان المنخفضــــــــــــــة اـلدخـل والمتوســــــــــــــطـة اـلدخـل. والع أغـبو البـبدان 

 كة بلن الوكاق ، تةطبف عمبيا  التحالن الروتلنع كبيا أو جزئيا.   اد  يداءا  ايقايية مشتر  التع

، والبجئون والناز ون وتد تضـــــــرا رشـــــــلل كبلر األلفال، ق ســـــــيما الفتيا  واأللفال ذوو انعاتة،  - 46
المقـــــــــبحة،   العماعا والمااجرون. وتزايد ا تمال تةرض األلفال لبتعنلد واقســـــــــتخدا  من جايو القوا  أو  

ــللن، وعمل األلفال،  وك لك ل ــتغبل واقيتااك العنقــــــــــ والزواج الم لر وزواج األلفال. وزا     واقتعاابســــــــــ
ــببف الع عل  الملاســـــو التع ُ ققف الع معال   عمبيا  اغبق المدااس من المخالر المتةبقة رالحماية وتقـــ

ــ ة ــيما رالنقـــــــ ــةلد الةالمع، ق ســـــــ د ق يتملنن من الةو ة لفتيا  البواتع تا  من  المبيلن الم التةبيم عبم الاـــــــ
. وتقـــــــــبو تةطلل خدما  الاـــــــــحة، والمياه والاـــــــــرف الاـــــــــحع والتغ ية، الم جايو تاجلل اســـــــــةالمد الم

 التحالن، الع تةر ض مبيلن األلفال لخطر أمراض يملن الوتاية مناا ولقوء التغ ية الحا . 

البعنة الدائمة المشــتركة  وتد وضــةف المنظما  انيقــايية رقــرعة اســتعارة منقــقة و ــامبة. وكيفف - 47
، و قر  19-بلن الوكاق  بروتوكوق  لتوسيع النطاق عبم مقتو  المنظومة لتبئم الحقائل المتةبقة رلواللد

تقاسـم المةااف وتقديم المشـواة اريللن. وتد ُأيشـئف الرتة عمل األمم المتحدة لتةز ز سـبسـل انمدا  الع سـياق  
اما األغ ية الةـالمع ومنظمـة الاــــــــــــــحـة الةـالمـية، من أجل مةـالعـة أوجه  ، التع يقو ذا بريـ 19-ملـاالحـة كوالـلد

ــية، ولواز   ــخاـ ــبيم مةدا  الوتاية الشـ ــراء وتقـ ــيع يطاق عمبيا   ـ ــل انمدا  الةالمية وتوسـ ــبسـ النق  الع سـ
اقخت اا والتشـــــــــــــخي  والمةدا  الطبية الحلو ة رشـــــــــــــلل كبلر. وضـــــــــــــم الر ل أوســـــــــــــع ن ااة األزما  تارع  

وكالة، و قـر ت ا ل المةبوما  رشـان القضـايا النا ـئة الرئيقـية، وتحبلباا وتحديد األولو ا   23المتحدة  لألمم
ــايع واقجتماعع واقتتاــــــا   الم جايو ال ةد المتةبل  المتةبقة باا الع جميع األرةا ، الاــــــحع مناا وانيقــــ

 رحقوق انيقان.

اقســــــتعارة انيقــــــايية الةالمية، التع ووضــــــع  ــــــركاء البعنة الدائمة المشــــــتركة بلن الوكاق  خطة   - 48
ــحية   ــايية الناجمة عن العائحة الحا ام. وتد كمبف الخطة وعزز  التدابلر الاــ ــد اق تياجا  انيقــ  د   أ ــ
واقجتماةية واقتتاـــــــــا ية، رما الع ذلك خطة التاذو واقســـــــــتعارة اقســـــــــتراتيعية لمنظمة الاـــــــــحة الةالمية 

 __________ 
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. وبحبول  19-لمتحدة لبســـــــتعارة اقجتماةية واقتتاـــــــا ية الفوا ة لكواللد، وإلاا األمم ا19-المتةبقة رلواللد
 ببيلن  وقا. 3,4يااية الةا ، تد  المايحون، من خبل الخطة، تبرعا  سخية ببغف تيمتاا 

ةف المنظما  انيقـــــايية يطاق أيشـــــطتاا   - 49 وبموجو الاا خطة اقســـــتعارة انيقـــــايية الةالمية، وســـــ 
(، 63ببدا من أ ــــل   57الع المائة من الببدان التع  ــــمبتاا الخطة ) 90 ــــخاــــية الع    وتدمف مةدا  وتاية

مبلويا من  33مبلويا من النقـــاء واأللفال، والمقـــاعدة الم   75 عد ه  لماووالر  الرعاية الاـــحية األســـاســـية  
مبلون من مقدمع الرعاية الاحية الع معال    2,3، والمااجر ن وعديمع العنقية، و ابف والناز لنالبجئلن، 

  معال الع، وإ الة  اق  ان ـــــــــارة رالمرض ومةالعتاا، وتدمف الدعم المعتمةع 19-كشـــــــــ  مرض كواللد
ئيقــــللن.  مبلويا من األلفال وارراء ومقدمع الرعاية الر  75لاــــحة الةقبية والدعم النفقــــع واقجتماعع لفائدة ا

المخالر والمشــــــــااكة المعتمةية الع معال  ر   لبتةر فاقتاــــــــال    أيشــــــــطةوتد جر  التركلز بوجه خاض عبم  
 الوتاية والحاول عبم الخدما . 

ويظمف البعنة الدائمة المشــــــتركة بلن الوكاق  وا دة من أكبر الةمبيا  البوجقــــــتية، رقيا ة برياما   - 50
  118 000لبخدما  المشـتركة، رما الع ذلك خدما  يقل الركاب وال ضـائع التع يقبف  األغ ية الةالمع،  عما  

من الةامبلن الع المعاللن انيقـــــــايع والاـــــــحع لفائدة  28  000متر ملةو من ال ضـــــــائع الحلو ة وأكثر من  
الع المــــائــــة من منظمــــا     45  الع المــــائــــة من المنظمــــا  غلر الحلوميــــة و  45منظمــــة )تشــــــــــــــمــــل    426
 عمبية اجبء لبع، وأيشا  مقتشفيا  ملدايية الع مراكز اتبيمية.  40(، ويف   أكثر من المتحدة األمم

وتـد لعـا  المنظمـا  انيقـــــــــــــــاييـة الم اقبتكـاا من أجـل تكليف عمبيـاتاـا وكفـالـة اقمتثـال لتـدابلر   - 51
د  ، رمـا الع ذلـك توســــــــــــــيع يطـاق الو ــــــــــــــول الم عمبـيا  التحوـ ل النقـ 19-التخفيف من آـثاا جـائحـة كوالـلد

الرتمع، وإياــــــــال  اــــــــ  اعا ــــــــة أكبر عبم الترا  أتل تواترا من أجل تقبي  ا تمال التةرض لبفلروس، 
ــية، وتحو ل البنايا   وإتامة  ــــــراكا  مع القطا  الخاض والمنظما  المحبية نيتاج مةدا  الوتاية الشــــــخاــــ

ــتفا   ، وتقديم  عم الاـــحة الةقبية رالحضـــوا الشـــخاـــع وع19-الم مراالل عزل خا ـــة رلواللد ن رةد. واسـ
 وائر الةمل انيقــــــــــايع من التكنولوجيا لتعر و اســــــــــتخدا  يماذج وســــــــــائل بلومتر ة بدون لم  الع تقــــــــــعلل  
ــائل التوا ــــــــل   األ ــــــــخاض المحتاجلن والتثبف من ذو اتام، والع تقديم الخدما  وا ــــــــدذا، واســــــــتخدا  وســــــ

 بمةبوما  المضببة. ل بتاد اقجتماعع ل

حدة المركز  لمواجاة الطواائ والاــــــــــــنا يل القطر ة المشــــــــــــتركة وخاــــــــــــ   ــــــــــــندوق األمم المت  - 52
مبلون  ــخ . وُتدمف   20ببدا، اســتادالف أكثر من  49لعائحة الع  ا  مواجاة  تدابلرمبلون  وقا لدعم   492
مبلون  وقا من ذـ ا المببغ لبمنظمـا  غلر الحلومـية اـلدولـية والولنـية، والعمةـيا  الولنـية لباــــــــــــــبلو   226

مبلون  وقا خااه الاندوق   25األ مر وغلرذا من الشركاء المحبللن، رما الع ذلك مببغ   األ مر والابل
ــة   الةــــامبــ الحلوميــــة  المنظمــــا  غلر  أجــــل  عم  الــــدوليــــة لباعرة من  لبمنظمــــة  لمواجاــــة الطواائ  المركز  

 الخطوق األمامية.  الع

  19- ك  نتا ة لقا ا  كواللد ومرالل كوالا   19- وتد ُأيشــــئف م ا اة تقــــر ع اتا ة أ وا  ملاالحة كواللد  - 53
ــارة رفلروس  ــائل تشـــخي  ان ـ عبم الاـــةلد الةالمع لتمللن الحاـــول القـــر ع والةا ل والمناـــ  عبم وسـ

األملن الةا ، الإن انياـــــــاف الع الحاـــــــول عبم  نداءوعبجاته والبقا ا  المضـــــــا ة له. وتببية ل 19-كواللد
ــاســـــــع وعاجل. وتقع عبم عاتل الحلوما  م ــؤولية أن تداج الع خططاا الولنية لبتبقي  البقا ا  أمر أســـــ قـــــ

والمااجرون واأل ـخاض   الناز ون جميع القـلان المةرضـلن لخطر كبلر  اخل أااضـلاا، رمن اللام البجئون و 
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ــبحة   ــيلفل لالتارةة   غلرال ين يةيشــــون الع المنالل الخاضــــةة لقــــيطرة العماعا  المقــ   “ا تيالع ”بدول. وســ
ــايية  ــل الم لمرالل كوالاك  لبحاق  انيقـــــ ، التع 19-الع المائة من جرعا  لقاح كواللد 5اق تفاَظ رما ياـــــ

ين غع   قجر  اتتنافذا من خبل المرالل، بو ـفاا المبَذ األخلر رالنقـ ة لبقـلان المةرضـلن لبخطر، وذو ما 
تةتبره القــــبطا  الولنية بديب ن ماج الفئا  الضــــةيفة الع خططاا الولنية. وإلم جايو جاو  التاــــد   نأ

، يتةلن انرقاء عبم خدما  الرعاية الاـحية األسـاسـية، رما يشـمل التحاـلنا  الروتلنية، والرعاية  19-لكواللد
 ا  المقاعدة المنق ة لبحياة. الاحية الةقبية، والرعاية الاحية العنقية وانيعابية، وغلرذا من أيو 

الحاجة المبحة الم اســـــــــــتثماا أكبر الع الام تفشـــــــــــع   2020وتد أكد  األ داة التع  ـــــــــــادذا عا   - 54
. الةبم ســـــــــــبلل المثال، ملنف جاو  متضـــــــــــاالرة، الع  الوتايةاألمراض الع القـــــــــــياتا  انيقـــــــــــايية، وتحديدذا و 

 وا ة الكويغو الديمقرالية. ، من ا تواء  التلن لتفشع اللروس ايبوق الع جما2020 عا 

ــد المحـدو ة بوجـه عـا  الع  - 55 و تةلن عبم المعتمع الـدولع اتخـاذ الـتدابلر الـتالـيةد زـ ا ة تـداا  الر ــــــــــــ
الةـالمـية،    رالقـــــــــــــــياتا  الاشــــــــــــــة؛ وتحقــــــــــــــلن تحبـلل المخـالر المتةـد ة والتنبؤ باـا؛ وتقو ة يظم اني اا الم ل

ــغلرة النطاق   التاذوبلناا؛ وتةز ز   وانتبيمية، والولنية و ون الولنية والربط ــةة والاـــــــــــ  التعلبكوااة الواســـــــــــ
رامراض مةدية ولألخطاا البلولوجية. و ةتبر اقسـتةدا  وانجراءا  اقسـت اتية   وترت ط  متةد ة  تطاعا  تشـمل

رما الع ذلك توجيه يظم الاحة الةامة يحو الو ول الم الفئا  القلايية  -عبم الاةلدين المحبع والولنع 
  عنار ن أساسلن الع التخفيف من ايتشاا تبك الكوااة والحد من يطاتاا. -ةيفة وتواللر الدعم لاا الض

 
 خطر المجاعة وايعدام اممن ال ذائي ال اد -  باء 

 ــــــــــــــاـد الةـالم عو ة لخطر المعـاعـة وتاـــــــــــــــاعـد اقالتقـاا الحـا  الم األمن الغـ ائع، اذ ااتفع عـد   - 56
ــنيف المتكامل لمرا ل األمن الغ ائع  3مر بة  األ ــــــــخاض ال ين يةيشــــــــون الع  روف ال وما الوق من التاــــــ

عبف جميع  اق   روف المر بة    20يةا ل  رما من  5مبلون  ــــــــــخ  مقااية رالقــــــــــنة القــــــــــارقة. وتد ســــــــــُ
الع منالل تقع الع ثبثة ببدان   2020التاـــــــنيف المتكامل لمرا ل األمن الغ ائع )كااثة/معاعة( خبل عا   

  .(واليمن القو ان وجنوب الاسو  بواكلنا) يمزتاا النزا  والةن 

ــم  رمروا   - 57 ــايع أن توالر جميع ألراف النزا  الحماية لبمديللن، وتقــــ ــع القايون الدولع انيقــــ و قتضــــ
ر و ــــولاا الم المديللن المحتاجلن اللاا رقــــرعة و ون عوائل، وأن تحتر   ا تياجا  انغاثة انيقــــايية وتيقــــ 

الع عمبيا  انغاثة  المقـــتخدمة  األغراضيية والخدما  الطبية، الم جايو  وتحمع مو فع المقـــاعدة انيقـــا
ــاللو الحرب،   ــبوب من أسـ ــتخدا  تعو ع المديللن كاسـ ــائل النقل. وذو يمنع اسـ ــايية والو دا  الطبية ووسـ انيقـ
وماــاجمــة أو تــدملر أو يقــل أو تةطلــل األةيــان والموا  التع ق غنم عناــا ل قــائام، و قتضــــــــــــــع أن تحرض 

ــتاداف األةيان المديية م ــائل ايتاج وتوز ع الغ اء ويظم المياه األلراف راســــــتمراا عبم تعنو اســــ ن تبلل وســــ
، الع جمبة أموا، عبم التحقلل (2018)  2417والاـــــــــرف الاـــــــــحع. و ح  معبُ  األمن الدوَل، الع ترااه  

عو ع المديللن كاســـــــــبوب  عبم وجه القـــــــــرعة الع ايتااكا  القايون الدولع انيقـــــــــايع المتاـــــــــبة راســـــــــتخدا  ت 
أســـاللو القتال، رما الع ذلك المنع غلر القايويع من اياـــال المقـــاعدا  انيقـــايية الم القـــلان المديللن   من

الع ســــياق النزاعا  المقــــبحة؛ و شــــلر الم أيه يملن لمعب  األمن أن يتخ  تدابلر جزائية،  قــــو اقتتضــــاء  
الرا  أو الكيايا  ممن يةرتبون اياــال المقــاعدا  انيقــايية تطبيقاا عبم األ يعوزووالقا لبممااســا  المت ةة،  

 الحاول عبلاا أو توز ةاا. أو
 

https://undocs.org/ar/S/RES/2417(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2417(2018)
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 حماية المدي  ن في النزاع المسلح -  جيح 
 احترام الاايون الدولي انيسايي والاايون الدولي ل اوق انيسان   

عشــــــــــــــوائية والاعما     قةرطر المديللن والبنية التحتية المديية ر تبحل الضــــــــــــــرا  التعأ   الاعما   - 58
، رما الع ذلك مو فو المقــــاعدة انيقــــايية والخدما  الطبية، والمقــــتشــــفيا  والمدااس ويظم ضــــدذم  موجاةال

ــارا ، والع تفشــــــع األمراض والعو  وال ــائر الع األاواح وإ ــــ  نزوحالمياه والاــــــرف الاــــــحع، الم وتو  خقــــ
ــايية المبيلن من األ ـــخاض من والمةاياة عبم األمد الطو ل. وتد  رمف الةوائل التع تةرت ل األيشـــطة انيقـ

ــاءلة عبم اقيتااكا  الخطلرة، وذو ما يتقـــبو  المقـــاعدة والحماية الضـــروا تلن ل قائام. وغال ا ما تغلو المقـ
 انالب  من الةقاب والةن .  يقو هالع استمراا منا  

 
 إمكايية إيصال المساعدات انيسايية   

النزاعــا ، وايةــدا  األمن، والةوائل   اللاــا  كــايــف  التعالع الببــدان    لمــ كواةاالــاتمــف العــائحــة الةق ــا    - 59
ان اا ـة وتـدابلر ملـاالحـة اناذـاب تقوض الةمبيـا  انيقـــــــــــــــاييـة رـالفةـل. وبلنمـا  بـف القلو  القـائمـة ســـــــــــــــارقـام  

ية، المفروضـــة عبم املايية الو ـــول تشـــلل التحد  الرئيقـــع ال   يواجه اقســـتعارة الم اق تياجا  انيقـــاي 
القد برز  تحديا  جديدة أما  املايية الو ول، أ يايا الع  لل يتائا غلر مقاو ة لتدابلر اق تواء المتةبقة 

رمــا الع ذلــك تةبلل الر ب  العو ــة، وإغبق الحــدو ، وتــدابلر الحعر الاــــــــــــــحع، و ــاق     -  19-رلواللــد
ال انيقـايع عبم التنقل بلن الببدان التع أعاتف رشـلل كبلر تداة الةامبلن الع المع -انغبق و ظر التعول 

ــاهية مرت طة باا  ــايية، أو بروز تكاليف اضــ و اخباا، وذو ما تقــــبو الع تقــــعلل تاخلرا  الع األيشــــطة انيقــ
تةبيقاــا جزئيــا. وتــد تقــــــــــــــببــف الةوائل البلروتراليــة الع عرتبــة يشــــــــــــــر مو فع األمم المتحــدة والمنظمــا   أو

و  المفروضـــــة عبم القـــــفر، أو التا ـــــلرا  أو تاـــــاا   الةمل. ومن الحلومية الدولية، وذلك رقـــــبو القل  غلر
عبم املايية اياــــــال المقــــــاعدا  انيقــــــايية، القد اتخ   تدابلر من بلناا   19-أجل التخفيف من أثر كواللد

ألســــــ اب ايقــــــايية، ومد جقــــــوا جو ة، وتكليف لرائل التوز ع وز ا ة اقعتما  عبم العاا     “اعفاءا ”تقديم  
  الفاعبة المحبية.

 
 حماية العامل ن في مجالي اميشطة انيسايية والرعاية الطبية   

 ــــــلل تزايد ايةدا  األمن ماــــــدا تبل رالغ. ووا ــــــبف ألراف النزاعا  المقــــــبحة اعاتة الو ــــــول   - 60
ــة   الرعاية الم ــن ذعما  عبم المو فلن الطبللن والمراالل الطبية، وممااســـ الطبية، رما الع ذلك عن لر ل  ـــ

 ا ثا أثر  عبم تواللر  322التاديد والتخو ف. وســـعل يظا  ا ـــد الاعما  عبم منظومة الرعاية الاـــحية  
ع  ــــــفوف  ا ــــــارا  ال 505، وذو ما خب   2020ببدا وإتبيما تةيط يزاعا  الع عا    16الرعاية الطبية الع 

ــد المتةبقة رالتحقل وإملايية الو ـــــــول   الةمال الاـــــــحللن والمرضـــــــم. و ةنع النق  المقـــــــتمر لمواا  الر ـــــ
رةض الببدان أن األعدا  تد تكون أعبم. و تطبو مقتو  الاعما ، وارثاا الثايو ة، والضرا ال   يبحل   الع

الــــدولع ان رــــالقــــايون  الةقــــاب تعــــديــــد اقلتزا   ــايع وتنفلــــ  تراا معب  األمن رــــالمــــديللن وانالب  من  يقـــــــــــــــ
2286 (2016). 

https://undocs.org/ar/S/RES/2286(2016)
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ضــد الةامبلن الع معال األيشــطة    أمنيا ا ثا  169عن وتو    2020الع عا     ُأببغ عبوة عبم ذلك، - 61
ــايية الع  ــبحة خبفف مقتل  19انيقـ ــلل ا( 11) منام 99ببدا تةيط يزاعا  مقـ لمو فون المحبلون أكثر من . و ـ

الع المائة ممن تتةرضــوا لباعو . وخبل العائحة، مثبف ملاالحة الشــائةا  وضــمان أمن وســبمة األالرا    92
 الةامبلن الع المعال انيقايع أمرا  اسما.

 
 اآل ار السلبية المترتبة على تداب ر مكاف ة انرهاب   

ــايية رشــــلل كامل و أثر تنفل  تدابلر ملاالحة اناذاب عبم   - 62 ومن   مامون اقضــــطب  راأليشــــطة انيقــ
ــايع  ــايع. والع رةض األ يان، اعُتبر الةمل انيقـــــ  ون عوائل عبم يحو ما ين  عبيه القايون الدولع انيقـــــ
المحايد الع المنالل التع تةمل اللاا العماعا  المقـــــــبحة غلر التارةة لدول عمب غلر مشـــــــرو ، مما ينطو  

مع ذ ه  توا ــــبامســــمةة مو فع ومنظما  المقــــاعدة انيقــــايية و ةوق   تشــــو هخطر  عبم مخالر تايويية و 
ــول   ــاء  اق  منع و ـ ــمبف التدابلر التع اتخ تاا الدول األعضـ ــاعدة المحتاجلن. و ـ العماعا  من أجل مقـ
الم المنالل التع تقــــــــــيطر عبلاا جماعا  ااذابية أو الم أ ــــــــــخاض محتعز ن لب ــــــــــت اه الع ايتمائام لتبك 

تقللدا تحديا لقداة المنظما  المقــتفلدة عبم الةمل رحيا ،   تز ا  التععا . وتمثل مشــروليا  المايحلن  العما
 تما يا مع الم ا ئ انيقايية. 

من أكبر  ارةضـــــ  تشـــــادوتد جر  الع رةض األ يان تقبي  تمو ل األيشـــــطة انيقـــــايية الع منالل  - 63
اق تياجا  انيقــايية. وتد كان الو ــول الم الخدما  المالية مقلدا رقــبو ا عا  البنوك عن تنفل  مةامب  

فيمنـة واســــــــــــــةـة. وأكـد معب  األمن من  “اناذـاب”مرت طـة رمنـالل تمـااس اللاـا جمـاعـا  مـداجـة الع توائم  
، أن عبم الدول األعضاء أن تكفل التقلد الع أ  تدابلر (2019)  2482و   (2019)  2462جديد، الع تراا ه  

تتخ ذا لملاالحة اناذاب رعميع التزاماتاا رموجو القايون الدولع، و  َّ الدول األعضـــــــــاء عبم مراعاة ارثاا 
التدابلر عبم األيشــــــطة انيقــــــايية الاــــــرالة، رما الع ذلك األيشــــــطة الطبية، التع تضــــــطبع باا المحتمبة لتبك 

 جاا  الاعبة محايدة الع المعال انيقايع، عبم يحو يتقل مع القايون الدولع انيقايع.
 

 ال ضرية   المناطا   في  رب  ال   

  آثااا ايقـــــايية مدمرة عبم اســـــتخدا  األســـــبحة المتفعرة الع المنالل الماذولة رالقـــــلان يخب يزل لم - 64
البنم التحتية الحلو ة واياياا   وإتبفســـــــفر عن ســـــــقوق تتبم وجر م الع  ـــــــفوف المديللن،  أالمديللن، مما 

الع المائة  88األســـبحة المتفعرة الع المنالل الماذولة رالقـــلان، الإن   اســـتخدمفالخدما  األســـاســـية. وعندما  
الع المائة الع منالل أخر . والضـــــرا النفقـــــع،  16ااية بنقـــــ ة من المديللن، مق كايوامن القتبم أو العر م  

األلفال، عملل و قـبو ضـغطا اضـاهيا عبم المواا  الاـحية   اللام  رمنسـيما رالنقـ ة لبفئا  األ ـد ضـةفا،   ق
النا اة. وتؤثر الةواتو عبم الخدما  األسـاسـية، التع يةطباا عا ة الضـرا الةااض ال   يبحل البنم التحتية 

 األساسية مثل المقتشفيا ، ومراالل الماء والكارباء و  لا  انمدا . 
 

 __________ 

 .2020تاعدة البيايا  األمنية لبةامبلن الع معال تقديم المةوية، عا   (11) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2462(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2462(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2482(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2482(2019)
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 امهمية الم ورية لل ماية -  دال 
 ية في إطار االستجابة انيسايية ال ما   

الاتمف العائحة  دة تةرض الناس لبةن  واقيتااك واقســتغبل. وتد أعاتف القلو  المفروضــة عبم  - 65
ــد الحمــايــة، وتقــديم الخــدمــا  والحمــايــة من خبل الوجو  الفةبع. واعتمــد  المنظمــا    الحركــة عمبيــة ا ـــــــــــــ

اجه املايية الو ـــــول، رما الع ذلك اقســـــتفا ة من التكنولوجيا  انيقـــــايية ياعا مبتكرة ازاء التحديا  التع تو 
الرتمـية، و بول التقــــــــــــــبيم والر ــــــــــــــد عن رةـد، وتةز ز وبـناء  ــــــــــــــ لـا  معتمةـية ومةـالعـة الحـاق  عن رةـد 

 مقااا  ا الة مليفة لتحديد المخالر عبم الحماية واقستعارة لاا.  مع

كـاق  الملــايـة المحوا ـة لبحمــايـة الع اقســــــــــــــتعــارـة وتـد عزز  البعنــة الـدائمــة المشــــــــــــــتركـة بلن الو  - 66
انيقـايية. ووضـةف األالرتة الُقطر ة لبةمل انيقـايع اسـتراتيعيا  لبحماية كايف محوا ة الع خطط اقسـتعارة  

ــاا ن ك اا لشـــؤون الحماية الع   ــتشـ ــايية. وتولف القداة اق تيالية لبحماية يشـــر مقـ ــياتا، عبم يحو   20انيقـ سـ
كـة بلن الوكـاق  الع القـيا ة، والبرمعـة ومع المعتمةـا  المحبـية. و تةلن ـب ل المزـ د من يةزز الـقداة المشــــــــــــــتر 

العاو  وا ـــــــــــد المز د من األموال لدعم اســـــــــــتراتيعيا  الحماية المعتمةية وتةز ز األ وا  والقداا  المتا ة  
 لتع تقع عبم عاتقاا.لقا ة الةمل انيقايع الع الاا عمبام مع ألراف النزا  هيما يخ  مقؤوليا  الحماية ا

 
 حماية الطفل   

 ـاـلة ايتاـاك تتةبل ـرالتعنـلد،  20 000اســــــــــــــتمر  اقيتاـاكـا  الخطلرة لحقوق الطفـل، رمـا الع ذـلك   - 67
والقتل، والتشــــــو ه، واقغتاــــــاب وغلر ذلك من أ ــــــلال الةن  العنقــــــع، واقختطاف، و ــــــن الاعما  عبم 

قــايية. وتد اســتعاب  ــركاء الةمل انيقــايع ق تياجا   المدااس والمقــتشــفيا  ومنع و ــول المقــاعدا  اني 
. واســــــــــــــتمر تاماقيتاـاكـا  الخطلرة من خبل خـدمـا  معتمةـية متةـد ة القطـاعـا  لحمـاي   ضــــــــــــــحـاـيااأللفـال 

ــب  رقـــــبو اات الام الفةبع أو المزعو  رعماعا  مقـــــبحة عبم يحو   ا تعاز األلفال الةالقلن الع النزا  المقـــ
ــبو اات الام يتةااض مع  قوتام. و  قم   ــلرا  ومراكز ا تعاز رقـــــــــ ــع األلفال المحتعز ن الع مةقـــــــــ وضـــــــــ

 ااذابية مادا تبل. جماعا   رلويااالمزعو  رعماعا   نفاا معب  األمن 

  
 المساواة ب ن الجنس ن وحاوق النساء والفتيات - هاء 

الحماية، وارثاا الم تفاتم عد  المقـاواة بلن العنقـلن، والتحديا  الع معال    19-أ   جائحة كواللد - 68
ــاء غالبية أالرا    ــايع. و ــــــــلبف النقــــــ ــاء والفتيا  الع بلئا  الةمل انيقــــــ ــا ية عبم النقــــــ اقجتماةية واقتتاــــــ
انســةاف الةامبلن الع الخطوق األمامية الع معالع الرعاية الاــحية والةمل اقجتماعع، مما زا  من مخالر  

ما  تاثرا  ــديدا، رقــبو يق  المواا  وعمل ا ــابتان رالةدو . وتاثر  ســبل ةيشــان و اــولان عبم الخد
 القوا  األعظم منان الع اقتتاا  غلر الرسمع.

ــول عبم خدما    - 69 ــبو عد  الحاــ ــوءا رقــ ــلل  ا ، واز ا   ســ ــايع رشــ ــاعد  آالة الةن  العنقــ وتاــ
ــرا  مع المةتدين عبلان لفترا  لو بة. والع  ــحايا محا ــ عا  الدعم وتدابلر الحعر الاــــحع التع أرقف الضــ

ــايع، ااتكـــو أكثر من    4  400، أببغ عن أكثر من  2020 الع المـــائـــة مناـــا   60 ـــالـــة من الةن  العنقــــــــــــــ
ــد ــ ة  ضـــ ــة بنقـــ الع المائة لبيقطا  عن الدااســـــة    90الفتيا . وتكون المراذقا  الع منالل النزا  أكثر عرضـــ

الع المائة  70تةرض  يزاعا . والع رةض األزما  انيقــــــــــــــايية،  مقااية رالفتيا  الع الببدان التع ق تشــــــــــــــاد
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الع المائة الع جميع أيحاء الةالم. ومن المام لبغاية الحاـــول   35النقـــاء لبةن  العنقـــايع مقااية بنقـــ ة  من
 عبم الرعاية الاحية، رما الع ذلك اعاية الاحة العنقية وانيعابية.

المنظوا العنقـايع من   19-وأ ـدا  البعنة الدائمة المشـتركة بلن الوكاق  اي ااا رشـان آثاا كواللد - 70
ــايع أثناء العائحة، رما الع ذلك التخفيف   ــايية الع بلئا  الةمل انيقــ ــواغل العنقــ ــان ا ماج الشــ وتوجلاا  رشــ
من مخالر الةن  العنقـايع. وأيشـئف أالرتة عامبة مةنية رالمقـائل العنقـايية الع سـياق الةمل انيقـايع عبم 

 .19-عائحة كواللدالاةلدين انتبيمع والقطر  لدعم اجراءا  التاد  ل

مبلون  وقا  25وتشــــــــــــمل التدابلر المتخ ة تخاــــــــــــي  الاــــــــــــندوق المركز  لمواجاة الطواائ مببغ  - 71
ــاواة بلن العنقـــــلن وتمللن المرأة )ذلئة األمم المتحدة  ــندوق األمم المتحدة لبقـــــلان وذلئة األمم المتحدة لبمقـــ لاـــ

مبلون  وقا لبنقــاء  15,5ز  مببغا اضــاهيا تداه  لبمرأة( لبتاــد  لبةن  العنقــايع، وتخاــي  الاــندوق المرك 
والفتيا ، والبراما المتةبقة رالةن  العنقــــــايع والاــــــحة العنقــــــية وانيعابية. ويشــــــر  القداة اق تيالية المةنية 

ســـــياتا. وق يزال النق  الع التمو ل البز    16رالمقـــــائل العنقـــــايية ك اا المقـــــتشـــــاا ن لبشـــــؤون العنقـــــايية الع  
 .متةبقة رالحماية والمقائل العنقايية، وق سيما لبتاد  لبةن  العنقايع، يشلل تحديا جقيما لببراما ال 

وأثبف تقليم مشـترك بلن الوكاق  لبةمل انيقـايع هيما يتةبل رالمقـاواة بلن العنقـلن الحاجة الم تواالر  - 72
.  ( 12) ذلك عند يشــوء  اق  لواائ   الخبرة الع المقــائل العنقــايية الع جميع مرا ل اقســتعارة انيقــايية، رما الع 

وعبم الرغم من ا راز تقد ، ق يزال يتةلن القيا  رالمز د نعطاء األولو ة لبمقــــاواة بلن العنقــــلن و قوق النقــــاء 
والفتيا ، وتةز ز التنقــلل، وز ا ة المشــااكة الاا الة لبمرأة الع  ــنع القرااا  المتةبقة رالشــؤون انيقــايية، وتةز ز  

 .مان تواالر الخبرا  والمواا  والتمو ل لبمعموعا  والوكاق  واألالرتة القطر ة انيقايية المقاءلة، وض 
 

 ال د من النزوح -  واو 
مبلون  ــــخ    41تضــــاع  تقر  ا عد  األ ــــخاض الناز لن تقــــرا عبم مد  عشــــر ســــنوا ، من   - 73
ــدة عبم الناز لن . وأثر  2019مبلون  ـــــــــــــخ  رحبول يااية عا   79,5الم   2010عا   الع العائحة رشـــــــــــ

والبجئلن والمااجر ن ال ين يةيشــــون أوضــــاعا ذشــــة، رحل  تفاتمف أوجه الضــــة  الموجو ة أ ــــب. وزا    
 روف الةمل واقكتظاظ المةيشـــــــــــع املايية التةرض لبمخالر وتوضـــــــــــف الرض الحاـــــــــــول عبم الخدما   

لشـامل الرض كقـو الةيط. وواجه الناز ون الع ذلك الرعاية الاـحية. وتلد  تدابلر انغبق ا األسـاسـية، رما
ــايع  ــم والتمللز. وكان اقاتفا  الحا  الع  اق  الةن  العنقـ ــرا مخالر متزايدة الع معال الحماية، والو ـ تقـ

ببدا  15 ـــــااخا رشـــــلل خاض بلن الناز لن تقـــــراد الوالقا لدااســـــة اســـــتقاـــــائية تناولف النقـــــاء الناز ا  الع  
الع المائة عن  اق    51الع المائة بز ا ة الةن  الةائبع، وأببغ   73أالا  أالر قيا جنوب الاحراء الكبر ،  الع

 __________ 

 (12) Inter-agency Humanitarian Evaluation On Gender Equality And The Empowerment Of Women And Girls 

(October 2020)  .الــــرارــــ عــــبــــر  ــه  عــــبــــيـــــ اقلــــب   -Interagencystandingcommittee.org/system/files/2021  طيــــمــــلــــن 

01/The%20Inter-Agency%20Humanitarian%20Evaluation%20%28IAHE%29%20on%20Gender 

%20Equality%20and%20the%20Empowerment%20of%20Women%20and%20Girls%20%28GEEWG%2

9-Report.pdf. 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2021-01/The%20Inter-Agency%20Humanitarian%20Evaluation%20%28IAHE%29%20on%20Gender%20Equality%20and%20the%20Empowerment%20of%20Women%20and%20Girls%20%28GEEWG%29-Report.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2021-01/The%20Inter-Agency%20Humanitarian%20Evaluation%20%28IAHE%29%20on%20Gender%20Equality%20and%20the%20Empowerment%20of%20Women%20and%20Girls%20%28GEEWG%29-Report.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2021-01/The%20Inter-Agency%20Humanitarian%20Evaluation%20%28IAHE%29%20on%20Gender%20Equality%20and%20the%20Empowerment%20of%20Women%20and%20Girls%20%28GEEWG%29-Report.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2021-01/The%20Inter-Agency%20Humanitarian%20Evaluation%20%28IAHE%29%20on%20Gender%20Equality%20and%20the%20Empowerment%20of%20Women%20and%20Girls%20%28GEEWG%29-Report.pdf
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الع المائة عن ز ا ة الزواج الم لر والققـــــــــــر . واز ا   الع رةض الببدان عمبيا   32عن  جنقـــــــــــع، وأببغ  
 .( 13) 19-انعا ة الققر ة لأل خاض المرتحبلن رحعة الوتاية من جائحة كواللد

يــة اقســـــــــــــتعــارــة، رمــا الع ذلــك تخفيف اقكتظــاظ الع مخيمــا  النــاز لن  وكيفــف المنظمــا  انيقـــــــــــــــاي  - 74
والوتـاـية مناـا،    19- المز  مـة، واتخـاذ ـتدابلر التـ اعـد الـبديع، وتوةـية المعتمةـا  المحبـية رمخـالر جـائحـة كوالـلد 

وتةز ز يظم الاـــــحة والمياه والاـــــرف الاـــــحع والنظاالة الاـــــحية، وتنقـــــلل الدعوة ن ااج الناز لن والبجئلن  
تزال الشــــواغل   . وق 19- والمااجر ن الع الاا انجراءا  المتخ ة عبم الاــــةلد الولنع لبتاــــد  لعائحة كواللد 

 .اقذتما   المتةبقة رالحماية وانسلان واألااضع والممتبكا  تشلل تحديا  ائيقية تتطبو مز دا من 

أيشـاه األملن الةا  مع معموعة واسـةة  وتشـاوا الفر ل الرهيع المقـتو  المةنع رالتشـر  الداخبع ال    - 75
 .2021من أ حاب المابحة ومن المتوتع أن يقدموا تقر رذم الناائع الع أيبول/سبتمبر 

 
 الالجئون   

مبلون قجئ الع جميع أيحاء الةالم. وأ   عمبيا   26,3، كان ذناك  2020رحبول منتاـــــ  عا   - 76
الع المائة الع لب ا    33الم ايخفاض بنقــــ ة  19-اغبق الحدو  عبم يطاق واســــع الع ســــياق جائحة كواللد

. ولبناوض بتنفل   ( 14) البعوء العديدة وايخفضــــــف ب لك عمبيا  اعا ة توللن البجئلن الم مقــــــتو ا  تياســــــية
ــان البجئلن، أعطلــف األولو ــة لمتــارةــة تةاــدا  المنتــد  الةــالمع لبجئلن الــ   عقــد  اقتفــاق الةــالمع رشـــــــــــــ

رشــــان الاــــحة وتواللر المياه وخدما  الاــــرف الاــــحع والنظاالة الاــــحية    2019كايون األول/ يقــــمبر  الع
 .( 15) لبعميع والحماية اقجتماةية والتةبيم وسبل الةيط

 
 المماجرون الذين يعيشون أوضاعًا هشة   

أثر  الـتداةـيا  اقتتاــــــــــــــا ـية لبعـائحـة رشـــــــــــــلـل غلر متـناســــــــــــــو عبم الماـاجر ن،  ـل  يةمـل أكثر  - 77
.  ( 16) القطا  غلر الرســـــمع ال   تضـــــرا رشـــــدة الع الببدان المنخفضـــــة والمتوســـــطة الدخل الع المائة الع   70 من 

مبيلن مااجر رقـــبو  ظر القـــفر وإغبق الحدو . وعر ضـــف انجراءا  التع   3وتقطةف القـــبل رما يقرب من 
تعاز  المااجر ن لخطر متزايد يتمثل الع عمبيا  اق   19- اتخ تاا الحلوما  الع معال التاـــــد  لعائحة كواللد 

 .( 17) وتشتف  مل األسر، و اق  انعا ة الققر ة  ون مراعاة األ ول القايويية والضمايا  األساسية 
 

 __________ 

(. يملن اقلب  عبيه 2020ثلرذا عبم األ ــــخاض المرتحبلن ) ز ران/يوييه  وتا 19-األمم المتحدة، موجز ســــياســــاتعد جائحة كواللد (13) 
 .unsdg.un.org/sites/default/files/2020-06/SG-Policy-Brief-on-People-on-the-Move.pdf عبر الرارط

 (14) UNHCR “Mid-Year Trends 2020”: www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5fc504d44/mid-year-trends-

2020.html. 

 (15) UNHCR, The role of the global compact on refugees in the international response to the COVID-19 

pandemic.: globalcompactrefugees.org/article/role-global-compact-refugees-international-response-covid-

19-pandemic. 

 (16) IOM and WFP, Populations at Risk: Implications of COVID-19 for Hunger, Migration and Displacement  .
الـرارـط عـبـر  ــه  عـبـيـــــ اقلـب   -www.reliefweb.int/report/world/populations-risk-implications-covid-19  يـمـلـن 

hunger-migration-and-displacement-november-2020. 

 (17) IOM, Return Task Force, “COVID-19 impact on stranded migrants” (2020)  .الرارط   يملن اقلب  عبيــــه عبر 
www.iom.int/sites/default/files/documents/issue_brief_return_task_force.pdf. 

https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-06/SG-Policy-Brief-on-People-on-the-Move.pdf
http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5fc504d44/mid-year-trends-2020.html
http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5fc504d44/mid-year-trends-2020.html
https://globalcompactrefugees.org/article/role-global-compact-refugees-international-response-covid-19-pandemic
https://globalcompactrefugees.org/article/role-global-compact-refugees-international-response-covid-19-pandemic
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 تعزيز التعاون في المجال ن انيسايي وانيمائي والروابط مع جمود السالم -  زاي 
انيقــــايية وانيمائية وجاو   أ رز تقد  كبلر الع تةز ز التةاون واقتقــــاق والتكامل هيما بلن العاو   - 78

ــع واعتما    ــتركة بلن الوكاق  بوضــ ــا  العلدة، تامف البعنة الدائمة المشــ ــتنا ا الم الممااســ ــب . واســ بناء القــ
توجلاا  رشــــــــــــان تفةلل النتائا العماةية. وتةل   واة البراما انيقــــــــــــايية المةززة أذمية تحبلل اق تياجا   

ــايية المشـــتركة والتخطيط المشـــترك مع الشـــر  كاء الع التنمية. وتتطوا اقســـتةراضـــا  الةامة لب تياجا  انيقـ
وخطط اقســـتعارة انيقـــايية لتةل  رشـــلل أكثر مناعية التقليما  والتحبلب  المتةبقة راق تياجا  انيمائية 

ة لضــــــــمان التكامل،  لثما أملن ذلك. وتةزز  ذ ه العاو  من خبل التةاون الوثلل بلن ملتو األمم المتحد
 لتنقلل الشؤون انيقايية وملتو األمم المتحدة لبتنقلل انيمائع، من بلن ذلئا  أخر .

وعبم الاــــةلد القطر ، ســــاعد  خطط اقســــتعارة انيقــــايية الع تحديد مقــــااا  لمةالعة الةوامل  - 79
الفع القـو ان، المحركة لبحاجة، مع توجيه اقسـتثمااا  انيمائية التكملبية لبحد من المخالر وأوجه الضـة .  

ــايع والتنمية وبناء القـــــب ، مما زا    ــبلل المثال، وضـــــةف أولو ا  مشـــــتركة الع معاق  الةمل انيقـــ عبم ســـ
الدعم المالع والقداة عبم ايعا   بول  ائمة وتواللر الحماية؛ و دعم مركز مشـــــــــــــترك لبمةبوما  والبيايا    من

ة انيقــــــايية وخطط اقســــــتعارة اقجتماةية  التحبلل المشــــــترك والتخطيط المشــــــترك. وبحثف خطط اقســــــتعار 
واقتتاـــــــــــــــا يـة التكملبيـة ســــــــــــــبـل تـدةيم وتةز ز التكـامـل مع يظم الحمـايـة اقجتمـاةيـة الولنيـة، رمـا الع ذلـك 

اســــتنا ا الم تحبلل مشــــترك لتاثلر   19-أالغايقــــتان. ووضــــةف اجراءا  مشــــتركة لبتاــــد  لعائحة كواللد الع
 اا الاومال.العائحة الع الةديد من الببدان، رما الل 

ــايع وبـناء القــــــــــــــب  عبم يحو أوثل 2020والع عـا    - 80 ، تةـاوـيف العاـا  الفـاعـبة الع المعـال انيقــــــــــــ
منظومـة األمم المتحـدة انيمـائيـة التع أعلـد تنظيماـا. وتـدعم ألر األمم المتحـدة لبتةـاون من أجـل التنميـة  مع

ــد رالتحبلب  الق ــتثمااا  انيمائية التع تقـــتر ـ ــتدامة اقسـ ــائل الحد  المقـ طر ة المشـــتركة التع تحد  وتةالا مقـ
ــ اب الع ا ة   من مخالر الكوااة، والمخالر المناخية، وغلرذا من المخالر النظمية، وأوجه الضـــة ، واألسـ
الكامنة التع تؤ   الم ز ا ة اق تياجا  انيقــــــــــايية، اذا لم تةالا. وبا ه الطر قة، ســــــــــوف تكمل ألر األمم 

ــتعارة    المتحدة لبتةاون من أجل ــايية وخطط اقســ ــا  الةامة لب تياجا  انيقــ ــتةراضــ ــتدامة اقســ التنمية المقــ
 انيقايية وسوف تكون متققة مةاا.

ــقلن المقيملن لألمم  - 81 ــايية لدعم المنقــ ــؤون انيقــ ــلل الشــ ــلل انيمائع وملتو تنقــ وتةاون ملتو التنقــ
 لنطاق لمقؤولياتام واقضطب  باا.المتحدة ومنققع الشؤون انيقايية لبوالاء رالمعموعة الواسةة ا

ووا ـــــــــــبف البعنة التوجلاية المشـــــــــــتركة لبناوض رالتةاون الع المعاللن انيقـــــــــــايع وانيمائع  عم  - 82
المنقـــقلن المقيملن لألمم المتحدة ومنقـــقع الشـــؤون انيقـــايية لتحقلل تدا أكبر من اقتقـــاق والت زا والتاثلر  

 منالل رحلرة تشا  والقا ل والقرن األالر قع. الع جاو  الةمل انيقايع والتنمية الع
 

 التمويل مغراض العمل انيسايي - حاء 
ببلون  وقا الع الاـــــــــندوق المركز  لمواجاة الطواائ   1,5بنحو  2020ســـــــــاذم المايحون الع عا   - 83

مبلون  وقا(. وخاــــاــــف  ــــنا يل التمو ل  862,9مبلون  وقا( والاــــنا يل القطر ة المشــــتركة ) 623,9)
عا   ببلون  وقا لبشـــــــــركاء الع معال الةمل انيقـــــــــايع عبم الاـــــــــةلد الةالمع الع  1,8العماعع كلل مببغ  

مبلون  وقا، بلنمــا تـدمـف    848، وتـد  الاــــــــــــــنــدوق المركز  لمواجاــة الطواائ مببغــا تيــاســــــــــــــيــا تـداه  2020
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مبلون  وقا   492مبلون  وقا. ومن ذ ا المببغ، ُا ــــــد مببغ    911الاــــــنا يل القطر ة المشــــــتركة مببغا تداه  
وقا لبريــاما األغــ يــة الةــالمع مبلون    40لمةــالعــة ارثــاا انيقـــــــــــــــاييــة النــاجمــة عن العــائحــة، رمــا الع ذلــك  

أجل القداا  البوجقـــــــتية الع تواللر امدا ا  عاجبة لبلئا  الةمل انيقـــــــايع. واســـــــتخدمف األموال أيضـــــــا  من
ــدة   الع ــاا العرا  الاـــــــحراو  و ـــــ ــت اتع، رما الع ذلك التاـــــــد  قيتشـــــ اتخاذ اجراءا  م لرة واعتما  ياا اســـــ

مر رالنقـــ ة لويبوق الع منطقة ال حلرا  الكبر . ومن الضـــروا  تداةياته الع القرن األالر قع الكبلر وك لك األ
ز ا ة الدعم المقد  الم  ــــــــــــنا يل التمو ل العماعع والع تببية جميع النداءا  انيقــــــــــــايية لضــــــــــــمان املايية 

 استعابتاا لب تياجا  الةاجبة.
 

 آليات التمويل   - النموض بانجراءات المبكرة والنمج االستباقية    

، تد   ــركاء البعنة الدائمة المشــتركة بلن الوكاق  مشــاا ع عمل اســت اتية الع أكثر 2020 الع عا  - 84
مبلون  وقا عبم مد  ســـــــــــنتلن  140ببدا. وخاـــــــــــ  الاـــــــــــندوق المركز  لمواجاة الطواائ مببغ  60من 

 لتوسيع يطاق انجراءا  اقست اتية العماةية من خبل القيا  رمشاا ع تعر بية الع جميع المنالل.

وبحبول يااية الةا ، تا  ملتو تنقلل الشؤون انيقايية بتيقلر مشاا ع تعر بية لوجراءا  اقست اتية،   - 85
رما الع ذلك الع اثلوبيا وبنغب يط والاــــــــــومال. والع بنغب يط، أتا ف انجراءا  اقســــــــــت اتية لبناس أن يتبقوا  

دا  و ــراء األغ ية وانمدا ا ، الضــب عن يقل  الدعم تبل أن تاــل الفيضــايا  الم ذاوتاا، التملنوا من اقســتة 
ممتبكاتام ومةداتام الزااةية قستخداماا الع المقتقبل. وو ل برياما األغ ية الةالمع الم عد  أكبر من الناس  
وـتد  لام اـلدعم النـقد  الم لر. ووزعـف منظمـة األغـ ـية والزااعـة لألمم المتحـدة مزـ دا من الموا  الـ الغـة األذمـية،  

ذلك براملل الةب  والتخز ن. وتد   ـــــــــندوق األمم المتحدة لبقـــــــــلان  قائو البواز  الاـــــــــحية النقـــــــــائية    رما الع 
و قائو النظاالة الاــــــحية. وتم الو ــــــول الم عد  أكبر من الناس رعزء ضــــــئلل من تكبفة اجراءا  اقســــــتعارة 

 .لخا ة القنوا  القارقة وكايوا أكثر تداة عبم مواجاة الفيضايا  والقا ألساللبام ا  الع 

والع الاـومال، وجد  منظمة الاـحة الةالمية أن  اق  تفشـع األمراض القاببة لبتحول الم أوبئة تد   - 86
ايخفضـــــف الع المنالل المقـــــتادالة، مقااية رالقـــــنوا  القـــــارقة. ووجد  المنظمة الدولية لباعرة أن القيا  رإعا ة 

لمالية لألســر المةيشــية، وتةز ز الاــحة الةقبية، التاذلل اقســت اتع وتحقــلن ارراا أ   الم تحقــلن األوضــا  ا 
والحـفاظ عبم  ـــــــــــــحـة الـما ــــــــــــــية، وتقبـلل المـنازعـا  المتةبـقة رماــــــــــــــا ا المـياه، والتخفيف من الاعرة الـناجـمة 

العفاف. وتظار التقاا ر المتةبقة رالر ــــــــد والتقليم الواا ة من بنغب يط والاــــــــومال مةدق  ااتياح عالية  عن 
 .ن، وتحقنا كبلرا الع يوةية الحياة، و حة عقبية أالضل، وايتةا ا م لرا أتو  أوساق المقتفلدي  الع 

ــدمـا  عبم املـاـيا  ذـائبـة ن ـداة ـتاثلر تحولع الع  ـياة الـناس  - 87 وتنطو   مـاـية الـناس تـبل الاــــــــــــ
وســـــــــبل ةيشـــــــــام، وز ا ة الكفاءة والفةالية. و شـــــــــلر ذ ا األمر الم تيمة تغللر النظا  والتنقـــــــــلل مع العاا   

ايحة وآليا  التمو ل التع توالر تمو ب اضــاهيا لوجراءا  اقســت اتية، وتيا  الوكاق  والشــركاء الع المعال  الم
انيقــــــــايع بتكليف يماذج األعمال لباــــــــمو  الع وجه رةض الاــــــــدما  )مثل الفيضــــــــايا  والعفاف وبةض 

  اق  تفشع األمراض( الع الاا انجراءا  اقست اتية.
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 : التطورات في العمليات وإجراءات التنس ا 2020نيسايية في عام االستجابة ا  -  رابعا  
 ت س ن التنس ا واالستجابة في المجال انيسايي -  ألف 

، تم تةز ز  واة البراما انيقايية من خبل بدء الةمل رإلاا عمل التحبلل المشترك 2020الع عا   - 88
المةنية رالةمل انيقـــــــايع الااا وأ وا  وأســـــــاللو مشـــــــتركة نجراء  بلن القطاعا  ال   يوالر لألالرتة القطر ة 

تحبلل مشــترك بلن القطاعا  وتحبلل لب تياجا  المشــتركة يقــتر ــد باما الع اقســتعارة والتخطيط والر ــد. 
وتتي  المناعية تقديرا  ــفاالا لةد  األ ــخاض المحتاجلن والقا لمقــتو ا  مختبفة لمد  خطواة الوضــع، وتةزز  

من  لــ  الةمر ويو  العن  وانعــاتــة والتحبلــل المشــــــــــــــترك بلن القطــاعــا  لب تيــاجــا  وتحبلــل   التكــامــل
 المخالر والتنبؤ باا.

 
 استخدام المساعدات النادية والاسائح -  باء 

ز ا ة الع اســــــــتخدا  المقــــــــاعدا  النقدية والققــــــــائم  19- ــــــــاد  اجراءا  التاــــــــد  لعائحة كواللد - 89
جا  الطاائة، واســــــــتكمال  خل األســــــــر المةيشــــــــية، و ماية ســــــــبل الةيط، و عم لبمقــــــــاعدة الع تببية اق تيا

األســــواق المحبية، وتنشــــيط اقتتاــــا ا  المحبية. وزا   الحلوما  من اســــتخدا  تدابلر الحماية اقجتماةية  
ائ  لبتاــــــــد  لبعائحة. وأبرز ذ ا األمر املايية تةز ز الروارط بلن تواللر المقــــــــاعدة النقدية الع  اق  الطوا

 ويظم الحماية اقجتماةية، والرض التةاون انيقايع وانيمائع.
 

 التأهب واالستجابة في حاالت الكوارث -  جيح 
وا ـــــــل الشـــــــركاء الع الةمل انيقـــــــايع عبم الاـــــــةلدين الةالمع وانتبيمع تةبئة ويشـــــــر المو فلن  - 90
تضــــــــــــــراة من الكوااة الع  الماــااا  وتقــديم الــدعم المتخاــــــــــــــ  لبمعتمةــا  المحبيــة والحلومــا  الم ذو  
. وكما ذو مبلن أعبه، جر  اعدا   ـ لا  التاـد  لحاق  الطواائ لبسـتعارة الع بلئة العائحة  2020 عا 

 من  البداية، و ظلف الع الوتف يفقه بدعم عن رةد من خبراء الع معال البوجقتيا  واسم الخرائط والتحبلل.

ر الر ل لألمم المتحدة مةنع رالتقليم والتنقـــــلل وعقو ايفعاا مرالا بلرو  الع آب/أغقـــــط ، تم يشـــــ  - 91
الر قـا  ولـيا من أالرتـة ال حـ  وانيقـاذ الع المـنالل الحضــــــــــــــرـ ة تحـف اعـاـية الفر ل  12الع  ـاق  الكوااة و  

اقســـــتشـــــاا  الدولع لب ح  وانيقاذ الواا رةد لبو من الحلومة الببنايية. وو ـــــل أول الر ل اســـــتشـــــاا   ولع 
ســاعة رةد اقيفعاا. و عمف أالرتة الفر ل اقســتشــاا  الدولع لب ح  وانيقاذ   24لب ح  وانيقاذ الع غضــون 

القـــبطا  المحبية الع ال ح  عن األ ـــخاض وإيقاذذم، وتقليم األضـــراا الايلبية لبم ايع المتضـــراة، والكشــ   
الملـتو   عن الموا  الخطرة. وتم  ما الر ل األمم المتحـدة المةنع ـرالتقليم والتنقــــــــــــــلل و ــــــــــــــركـاـئه التقنللن مع

القطر  لملتو تنقــــلل الشــــؤون انيقــــايية لدعم الحلومة والشــــركاء الع المعال انيقــــايع، رما الع ذلك رشــــان 
التنقــلل بلن القطاعا ، وتنقــلل التقليم، وتحبلل الوضــع، واســم الخرائط، وتةميم مراعاة المنظوا العنقــايع، 

واألمن، وتقــالل المةامب  العمركية، وإ ــراك    وإ ااة المةبوما ، والتنقــلل المديع والةقــلر ، والبوجقــتيا ،
 المعتمةا  المحبية، واقتااق  القبكية والبسبكية، وإ ااة الطواائ البلئية.

مبيلن  ــــــــــــــخ  من األمطاا الغز رة  9,2والع تشــــــــــــــر ن الثايع/يوالمبر، تضــــــــــــــرا ما يقدا بنحو  - 92
ايتا وإيوتا الع أمر لا الوسـطم. وجر  يشـر   والفيضـايا  المفاجئة واقياياق  األاضـية الناجمة عن اعاـاا  
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أالرتة األمم المتحدة المةنية رالتقليم والتنقـــــــلل الع معاق  الكوااة وتدمف الدعم الع التاـــــــد  لبفيضـــــــايا   
 ذندوااس وغواتيماق رقيا ة القبطا  الولنية ن ااة الكوااة. الع
 

 ال ماية من االست الل وااليتماك الجنس  ن -  دال 
نعطاء األولو ة لبقضــــــــــــــاء عبم اقســــــــــــــتغبل واقيتااك العنقــــــــــــــللن من تبل الةامبلن الع المعال   - 93

ــايع، ولتوللــد اســــــــــــــتراتيعيــة األملن الةــا  الراميــة الم ملــاالحــة اقســــــــــــــتغبل واقيتاــاك العنقــــــــــــــللن   انيقـــــــــــــ
(A/71/818التزمف البعنة الدائمة الم ،)  شــــــــــتركة بلن الوكاق  بتقــــــــــر ع اجراءا  الحماية من اقســــــــــتغبل

ــوء أ   الة لواائ  ــايية وعند يشــ ــتعارة ايقــ ــع الع كل اســ ــاء عبم التحرش العنقــ ــللن والقضــ واقيتااك العنقــ
، عزز  البعنة جاو ذا لوضـع ياا منقـل ازاء اقسـتغبل واقيتااك العنقـللن عبم 2020ايقـايية. والع عا  

منقـــــــقا متفرغا مشـــــــتركا بلن الوكاق  لبحماية من اقســـــــتغبل    20خبل ما يبعد ايفا    الاـــــــةلد القطر  من
واقيتااك العنقـــللن؛ وإتامة  ـــراكة بلن األمم المتحدة والمنظما  غلر الحلومية رشـــان التدا و؛ واعتما  أ اة 

التاــــد  لاما. و ــــد   منقــــقة لتةز ز تداا  الشــــركاء الع معال التنفل  لمنع اقســــتغبل واقيتااك العنقــــللن و 
المةنع رالحماية من اقســـتغبل واقيتااك العنقـــللن والتحرش العنقـــع، وذو  2020منا ـــر البعنة الع عا  

المفوض القــامع لشــؤون البجئلن، عبم تةز ز الوتاية، وتوســيع المقــا ا  ارمنة، وتةز ز اســتخدا  القــبطة  
ةز ز الدعم القيا   عبم الاــــــــةلد القطر ، والقداة التقنية القائم عبم اق ترا . وق تزال األولو ا  تتمثل الع ت 

والتنقـيقية المخاـاـة، وإتامة  ـراكا  أكثر اسـتدامة وإياـاالا مع العاا  الفاعبة المحبية، وز ا ة القداة عبم 
 تت ع وا د النتائا والقا قلتزاما  البعنة.

ل واقيتااك العنقــللن خبل جائحة  وأ ــدا  البعنة م كرة تقنية مؤتتة رشــان الحماية من اقســتغب - 94
، وضــــةف رالتةاون مع المداالةة عن  قوق الضــــحايا الع األمم المتحدة، وتائمة مرجةية لمقــــاعدة 19-كواللد

المو فلن الملدايللن عبم التحقل من أن يظم الوتاية/اقســـتعارة ق تزال الةالة وتتاـــد  لبمخالر. وتم ت كلر 
لمتزايدة الناجمة عن ســــــوء القــــــبوك أثناء العائحة وأذمية تنفل  تدابلر  منقــــــقع الشــــــؤون انيقــــــايية رالمخالر ا

 التخفيف من المخالر.

واكز  البعنة عبم تةز ز وعع الشــــــــركاء ومااااتام الع المعال انيقــــــــايع لتحديد ســــــــوء القــــــــبوك   - 95
تااك العنقللن العنقع وكشفه والتاد  له. وأوالد  البعنة خبراء ك اا الع مامة لبحماية من اقستغبل واقي 

الم جماوا ـة الكويغو الـديمقراليـة لمراجةـة الخـدمـا  والتـدابلر الوتـائيـة والايـاكـل القـائمـة وتقـديم تو ــــــــــــــيـا  
ــمنف  ــللن. وتضـــــ ــتغبل واقيتااك العنقـــــ ــان الحماية من اقســـــ ــتو  المنظومة رشـــــ ــاق عبم مقـــــ لتةملل اقتقـــــ

تغبل واقيتااك العنقـــــللن الع القـــــياتا  الةالية األولو ا  كفالة توالر القداا  التقنية لدعم الحماية من اقســـــ 
ــع الحقائل وإجراء التحقيقا ؛ و عمف الر ل األمم المتحدة القطر    المخالر وتةز ز القداا  والتةاون لتقاـــــــــــ
لوضـــــــع الاـــــــيغة الناائية لولاا اقســـــــتراتيعع الرامع الم تةز ز اعتما  ياا  ـــــــامل لبتاـــــــد  لبســـــــتغبل 

 مقتو لن الولنع و ون الولنع.واقيتااك العنقللن عبم ال
 

 الم لي  الصع د  على  والادرات  التصدي  تداب ر  تعزيز - هاء 

أبرز  العائحة أذميَة العاا  الفاعبة المحبية راعت ااذا العاا  المتدخبة األســــــــــاســــــــــية عبم أاض  -  96
الملــدان وأبرز  الحــاجــَة المبحــة الم تةز ز  وا العاــا  الفــاعبــة المحبيــة والولنيــة الع تــدابلر اقســــــــــــــتعــارــة 

م التمو ل، وق ســـــيما انيقـــــايية، وإلم تيقـــــلر مشـــــااكتاا الع آليا  التنقـــــلل وز ا ة الر ـــــاا الع الحاـــــول عب

https://undocs.org/ar/A/71/818
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الع المائة من  39التمو ل المرن. وبغية ز ا ة التمو ل الم ا ــــــر، خاــــــاــــــف الاــــــنا يل القطر ة المشــــــتركة 
 .2019الع المائة الع عا   25اجمالع التمو ل لبمنظما  المحبية والولنية، رةد أن ببغف ذ ه النق ة 

التوجلاا  المؤتتة الموجاة لبمعتمع  وســــــــــــر عف البعنة الدائمة المشــــــــــــتركة بلن الوكاق  ا ــــــــــــداا -  97
بادف تةز ز القداا    19-انيقــــــايع الدولع رشــــــان اضــــــفاء الطارع المحبع وتدابلر التاــــــد  لتفشــــــع كواللد

 القيا ية الع المنظما  غلر الحلومية المحبية والولنية وتةز ز الشراكا  مع العاا  الفاعبة المحبية.
 

 واندماج  نالمتضرري  السكان  أمام  المساءلة -  واو 

أعطف البعنة الدائمة المشـــتركة بلن الوكاق  األولو َة لبمقـــاءلة أما  القـــلان المتضـــرا ن وجمةف   -  98
خبراء مةنللن با ا المعال من جميع الميا ين )مثل مقـائل انعاتة، والمقـائل العنقـايية، والشـ اب، والحماية، 

للد أالضـــل الممااســـا  والمواا  وتشـــعيةاا، وتواللر والاـــحة الةقبية والدعم النفقـــع واقجتماعع( من أجل تو 
الدعم من خبل البوارة ومناــة المقــاعدة المتةبقتلن رمواا  ان ماج والمقــاءلة البتلن أيشــاتاما البعنة الدائمة 

 .2020الع عا  

ــع   2020وأبرز عا   -  99 ــان المخالر. و عر  وضــــ ــال رشــــ ــااكة المعتمةية واقتاــــ ــام أذمية المشــــ أيضــــ
العلدة وتةز زذا من خبل  ـــــراكة عالمية تشـــــمل أ ـــــحاب الماـــــبحة الع معال الاـــــحة الةامة  الممااســـــا  

 والشؤون انيقايية من أجل ز ا ة يطاق ويوةية ُياا اقتاال رشان المخالر والمشااكة المعتمةية.
 

 انيسايية  واالستجابة  انعاقة ذوو  امشخاص -  زاي 

ــببف جائحة كواللد -  100 ما كان يةايع منه األ ـــــــــخاض ذوو انعاتة من مخالر  الع ز ا ة  دة   19-تقـــــــ
الع المائة الع التغطية رخدما   عم انعاتة من   25ببدام عن تراجع يفوق  22وأوجه عد  المقـــــاواة. القد أببغ  

، أ ـــدا األملن الةا  موجزام ســـياســـاتيام مخاـــاـــام رشـــان مراعاة 2020بداية تفشـــع العائحة. والع أياا/مايو  
يتضـمن تو ـيا  واضـحة تتناول أثر العائحة   19-اتة الع تدابلر التاـد  لعائحة كواللدا تياجا  ذو  انع

ــايية. وعمبف البعنة   غلر المتناســــــــو عبم األ ــــــــخاض ذو  انعاتة، رما الع ذلك الع  اق  الطواائ انيقــــــ
اجا   وعبم ا ااج ا تي  19-الدائمة والشـركاء الع المعال انيقـايع عبم تكليف تدابلر التاـد  لعائحة كواللد

األ ــخاض ذو  انعاتة، من خبل خطة اقســتعارة انيقــايية الةالمية، وجاو  الدعوة، والتوجلاا  المحد ة،  
ــتةراضـــــا   2020. والع عا   ( 18) وغلر ذلك من انجراءا  ــائل انعاتة الع اقســـ ــام تةز ز ا ماج مقـــ ، تم أيضـــ

انيقــــايية. وثمة  اجة الم ب ل مز د من العاو  رشــــان الةامة لب تياجا  انيقــــايية والع خطط اقســــتعارة 
ــنع القراا والتخطيط هيما يتاـــــل رالةمل  تاـــــنيف البيايا  وتمو باا وبرمعتاا وبشـــــان مراعاتاا الع عمبية  ـــ

 انيقايع.
 

 __________ 

ــر (18)  ــظـ -Interagencystandingcommittee.org/iasc-task-team-inclusion-persons-disabilities-humanitarian  :ايـ

action/iasc-key-messages-applying-iasc-guidelines-disability-covid-19-response, 

www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Disability-2020-1   وغلر ذلـك من التوجلاـا  المتـا ـة عبم
التـــــالع -https://interagencystandingcommittee.org/covid-19-resources-relating-accountability-and  الرارط 

inclusion. 
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 االجتماعي  النفسي  والدعح  العالية  الص ة - حاء 

وكاق  لبةمل عبم ا ماج خدما  الاحة  أ دا المقؤولون الع البعنة الدائمة  عوة مشتركة بلن ال -  101
ــد  والتةاالع  ــايية لبتاذو والتاــــ ــامبة لةدة تطاعا  الع البراما انيقــــ الةقبية والدعم النفقــــــع اقجتماعع الشــــ

الضــــوارط انا ــــا ية  بادف تببية ا تياجا  جميع القــــلان المتضــــرا ن من  اق  الطواائ؛ والمضــــع بتنفل   
؛ ومراعاة اجتماعع الع  اق  الطواائ  -ق  لباــحة الةقبية والدعم النف  لبعنة الدائمة المشــتركة بلن الوكا

اعت ااا  الاـــــحة الةقبية والدعم النفقـــــع اقجتماعع الع تقليما  اق تياجا  انيقـــــايية، وخطط اقســـــتعارة 
ع؛ انيقـــــــــايية، وخطط اغاثة البجئلن؛ وبناء القداا  هيما يتةبل رالاـــــــــحة الةقبية والدعم النفقـــــــــع اقجتماع

وتقديم تقاا ر عن األيشــــــطة المتةبقة رالاــــــحة الةقبية والدعم النفقــــــع اقجتماعع وعن التمو ل ذ  الاــــــبة؛  
 .( 19) و ثوا الشركاَء عبم ز ا ة اقستثماا الع التدخب  ذا  الابة

ــع  -  102 ــحة الةقبية والدعم النفقـــــــــ ــايية الةالمية أن تواللر خدما  الاـــــــــ ــتعارة انيقـــــــــ وبلنف خطة اقســـــــــ
ع ضــروا  لعميع الفئا  المتضــراة من العائحة. وملنف آلية أيشــئف  ديثا من تقديم  عم اضــاالع  اقجتماع

ببدام، وتد  ذلك الدعم الع رةض األ يان  15محد  الع معال الاــــحة الةقبية والدعم النفقــــع اقجتماعع الم 
ــتركة بلن الوكاق  والم ــاع  عد  األالرتة الةامبة التقنية القطر ة المشــــ ــحة  عن رةد. وتضــــ ةنية رخدما  الاــــ

ــايية لياـــــــل الم  ــياتا  انيقـــــ ــامبة لةدة تطاعا  التع تةمل الع القـــــ الةقبية والدعم النفقـــــــع اقجتماعع الشـــــ
ــايية من خبل التوجلاا  المتةبقة رالاـــــــــحة   50 ــام الدعم لبةمبيا  انيقـــــــ الر قام. وتدمف البعنة الدائمة أيضـــــــ

ــياق جائحة كو  ــع اقجتماعع الع ســـــــ ، رما الع ذلك توجلاا  تتةبل راأللفال  ( 20) 19-اللدالةقبية والدعم النفقـــــــ
 الرعاية. ومقدمع

 
 واالبتكار  والتكنولوجيا  البيايات - طاء 

تتي  التكنولوجيا  العديدة والنا ـــــــــــــئة الر ـــــــــــــام وتحديا  عند اســـــــــــــتخداماا الع الةمل انيقـــــــــــــايع.  -  103
الـالتكنولوجـيا  من تبـلل الـ كـاء اق ــــــــــــــطـناعع، والتحو ب  النقـدـية الرتمـية، والبـياـيا  البلومترـ ة، واوبوـتا   

مل انيقــايع من ياا ا  الدا  ــة ارلية، والمرك ا  المقــلرة من  ون لياا، يملناا أن تقــاعد الع تحو ل الة
الفةل الم الناا اقسـت اتع عن لر ل اتا ة الةمل الع وتف م لر وأسـر  وابما رمز د من الفةالية. ومع ذلك، 
تقترن ذ ه المزايا بتحديا  ومخالر، رما الع ذلك اتقــــــــــــــا  الفعوة الرتمية رقــــــــــــــبو عد  املايية اقتاــــــــــــــال  

ألســاســية وايخفاض مقــتو ا  انلما  رالبيايا ، وعد  كفاية انلكترويع، ومحدو ية الو ــول الم التكنولوجيا ا
 ماية البيايا  وخاـو ـلتاا، ويق  المةبوما  والمةبوما  المضـببة، والةق ا  التع تةترض الشـراكا  بلن  
القطاعلن الةا  والخاض، وعد  كفاية البوائ . و ن غع أن يقترن اقســــــــــــتثماا الع التكنولوجيا رعاو  ترمع الم 

خدا  ذ ه التكنولوجيا رمقـؤولية واسـتدامة و ـمولية، وعبم الخاـوض، كفالة تداتاا عبم  ماية  ياة كفالة اسـت 
انيقــــــــان وكرامته. وعبم النحو المبلن أعبه، اســــــــُتخد  عد  من التكنولوجيا  واقبتكااا  خبل الترة تفشــــــــع 

 العائحة، وسيقتمر توسيع يطاق استخداماا.

 __________ 

ــر (19)  ــظـــــــــــــــــــ  Interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-12/Joint%20Interagency%20Call%20  ايـــــــــــــــــــ

for%20Action%20on%20MHPSS%202020.pdf. 
 Interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-06/IASC%20Guidance%20on%20ايـــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــر   (20) 

Operational%20considerations%20for%20Multisectoral%20MHPSS%20Programmes%20during%20the%

20COVID-19%20Pandemic.pdf. 
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   المتطوعة  تالمنظما مع  التنس ا  ت س ن -  ياء 

، تقـدَّ  مةبومـا  مقـــــــــــــتكمبـة عن التةـاون بلن لعـنة ذو  الخوذ  138/ 73عمب رقراا العمةـية الةـامـة   -  104
متطو    1 000، تد  أكثر من  1994البيض، وذع م ا اة اتخ تاا  لومة األاجنتلن، واألمم المتحدة. المن  عا  

، وتع  2020ذو  الخوذ البيض المقــــــــاعدة وعمبوا عبم تةز ز الروارط مع وكاق  األمم المتحدة. والع عا   من 
ملتو تنقــــــــــلل الشــــــــــؤون انيقــــــــــايية ولعنة ذو  الخوذ البيض م كرة تفاذم تادف الم تةز ز التةاون الع معال  

ــايية وإ ااة مخالر الكوااة. وتشـــــــمل معاق  التةاون  عم يشـــــــر  أالرتة األمم المتحدة المةنية  المقـــــــاعدة انيقـــــ
رالتقليم والتنقـلل الع  اق  الكوااة والمشـااكة النشـطة كنائو لرئي  الفر ل اقسـتشـاا  الدولع لب ح  وانيقاذ.  
ــال  ــتع، وإياـــ ــطبع باا الخوذ البيض تقديم الخدما  الطبية، والدعم البوجقـــ ــمل األيشـــــطة األخلرة التع اضـــ وتشـــ

 ة ومنطقة ال حر الكاا بع، رما الع ذلك الع الاا التاد  لبعائحة. انمدا ا  الع أمر لا البتلني 
 

   البشرية  الموارد  قدرات  تعزيز -  كاف 

تمشــــــيا مع اســــــتراتيعية المواا  ال شــــــر ة التع وضــــــةاا األملن الةا ، أ رز ملتو تنقــــــلل الشــــــؤون  -  105
من خبل اســــــتراتيعية الملتو   انيقــــــايية تقدما يحو تحقلل التكاالؤ بلن العنقــــــلن وتحقــــــلن التمثلل العغراالع

ــنوا  والتع تركز عبم الناس لبفترة  ــمول الع توته  2021-2018الممتدة ألابع ســ . وعزز الملتو التنو  والشــ
الةامبة ويظم ســبقــبة من المناســ ا  لبتوا ــل مع المواذو من أجل الترو ا لبمقــااا  المانية  اخل الملتو، 

ــحلن من جميع ا ــاء والمر ــــ ــتادف اللاا النقــــ لمعموعا  العغراهية. وأعطم برياما لتنمية القداا  القيا ية  واســــ
األولو َة لبنقـــــــــاء والمو فلن الولنللن واعايا الدول الممثبة تمثلبم ياتاـــــــــا. وتم ال ح  عن الفنيا  الولنيا   
ــايع من خبل برياما التوجيه المانع ال    البواتع يطمحن الم  ــــغل و ائ   ولية الع منظومة الةمل انيقــ

مـه الملتـو والتوجيـه والـدعم المانللن الفر يلن. وتم التشــــــــــــــعيع عبم التطو ر الو يفع لبمو فلن الولنللن  يقـد
 راعت ااه تناةم ائيقيةم لبمواذو المتنوعة جغراهيا لشغل الو ائ  الدولية من الفئة الفنية.

ل الشــــؤون انيقــــايية وبالةمل مع  ــــركاء البعنة الدائمة المشــــتركة بلن الوكاق ، تةاد ملتو تنقــــل  -  106
تائمة مر ــحع مناــو منقــل الشــؤون انيقــايية وتائمة المر ــحلن ذو  انملايا  الةالية، و ــعع عبم ز ا ة 
ــل العغراالع والماااا  البغو ة  ــيما من  ل  يو  العن  واأل ـــــــــــ ــحلن المحتمبلن، وق ســـــــــــ التنو  بلن المر ـــــــــــ

ة. وباقســـتفا ة من العاو  التع ُب لف الع القـــنوا  الاـــبة راأل واا القيا ية الع معال المقـــاعدة انيقـــايي  ذا 
القــــــارقة، أ ــــــ حف الةضــــــو ة الع تائمة مر ــــــحع مناــــــو منقــــــل الشــــــؤون انيقــــــايية وتائمة المر ــــــحلن 

من منقــــــــــــــقع الشــــــــــــــؤون انيقـــــــــــــــاييـة المةلنلن  ـديثـا الع    16انملـايـا  الةـاليـة أكثر تنوعـا. ومن بلن   ذو  
الع المائة( من   55لمائة( وكان من بلنام تقـــــةة منقـــــقلن )الع ا 50، كان ذناك ثمان منقـــــقا  )2020 عا 

 ببدان ممثبة تمثلب ياتاا. 

ــبلل  -  107 ووضــــةف وكاق  األمم المتحدة م ا اا  مماثبة لتحقلل تكاالؤ العنقــــلن وز ا ة التنو . الةبم ســ
مم المتحدة المثال، أســفر  ســياســا  تكاالؤ العنقــلن الع مفوضــية األمم المتحدة لشــؤون البجئلن ومنظمة األ

لبطفولة و ـــــندوق األمم المتحدة لبقـــــلان وبرياما األغ ية الةالمع عن ز ا ة تمثلل المرأة الع الئا  المو فلن 
الدولللن، رما الع ذلك ز ا ة عد  المو فلن من الببدان النامية. وأيشـــــــــا  الوكاق  توائم لبمر ـــــــــحلن الدولللن  

 ، رما الع ذلك التنو  العغراالع. المقتقببللن من ذو  المواذو من أجل ز ا ة التنو 
  

https://undocs.org/ar/A/RES/73/138
https://undocs.org/ar/A/RES/73/138
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 التوصيات  -   خامسا  

 دبناء على ما تادم، يوصي امم ن العام بما يلي -  108

  العمل  مبيادئ  تعزز  أن انيسييييييييياييية  والمنظميات  النزاع وأطراف  امعضييييييييياء  لليدول ينب ي )أ( 
  بما  والتا د  المبادئ  هذه احترام  تكفل  وأن  واالسيييييتاالل،  وال ياد  والنزاهة  انيسيييييايية في  المتمثلة  انيسيييييايي

 تام؛ بشكل

  والمسييييتدام  السييييريع  الوصييييول  وتيسيييير تتيح  أن  النزاع  وأطراف  امعضيييياء  للدول ينب ي )ب( 
  تاديح  مجال في  العامل ن  دخول  إجراءات  وتسييييرع    ط  بسيييي  ت   وأن  الم ايدة،  انيسييييايية  للمسيييياعدة  عوائا وبال

  التي  والرسييوم  والعوائا  ال واجز  تزيل وأن  والخدمات،  السييلع  ودخول ويشييرهح،  وانيسييايية  الطبية  المسيياعدة
 الوصول؛ هذا تع ا

 الالزمة  التداب ر جميع  السيرعة  وجه على  تتخذ  أن  النزاع  وأطراف  امعضياء  للدول ينب ي )ج( 
  والاايون   انيسييان  ل اوق   الدولي  والاايون   انيسييايي  الدولي  الاايون   احترام  وضييمان  واحترام تعزيز  أجل من

  المشيييييييييمول ن  امشيييييييييخاص من وغ رهح  المدي  ن حماية  ضيييييييييمان طريا  عن  ذلك في  بما  لالجئ ن،  الدولي
 الخط رة؛ االيتماكات مرتكبي بشأن المساءلة تداب ر وتعزيز الت قياات وإجراء المديية، وامهداف بال ماية

  الطبي  المجيال  في العيامل ن  وت مي  ت ترم  أن  النزاع  وأطراف  امعضيييييييييياء لليدول  ينب ي ) ( 
 جميع  واتخاذ  ضييدهح  المجمات لجميع  الفوري   الوقف خالل  من  ذلك في  بما  مح،وأصييول    محومرافا    وانيسييايي
  عملية  تداب ر  من يلزم ما جميع  اتخاذ  لما وينب ي  العسييييييكرية   العمليات  آ ار  لتجن بمح  الممكنة  االحتياطات

  مجلس  بارار  عمالً   المادمة  التوصييات في  الم ددة  البعثات  ذلك في  بما  وانيسيايية، الطبية  البعثات  ل ماية
 تعزز  أن وينب ي  انيسيييييييييايية،  والمسييييييييياعدة الطبية  الرعاية  تاديح تجرم  أال وينب ي ،(2016) 2286  اممن

  الاايون  في  الدولي  الاايون   بموجب  الالزمة  ال ماية سييييييبل  وت درج الجسيييييييمة،  االيتماكات عن  المسيييييياءلة
  الم لي؛

 إطالق وقف  إلى  العام  امم ن  دعوة فورا  تنفذ  أن  النزاع  وأطراف  امعضييييياء  للدول ينب ي )ذـ( 
  ؛19-كوف د جائ ة آ ار من ال د أجل من العالمي الصع د على إيسايية هدية إعالنو  النار

  المجال ن في  الفاعلة  والجمات  المت دة واممح  النزاع  وأطراف  امعضياء  الدول  على يجب )و( 
 ويجب  ال اد   ال ذائي  اممن  اليعدام  والتصيييدي  المجاعة  لتجنب  عاجلة  تداب ر  تتخذ أن  وانيمائي  انيسيييايي

  الم تاج ن  المدي  ن إلى  انيسييييايية  المسيييياعدات  بوصييييول تسييييمح أن  النزاع  وأطراف  امعضيييياء  الدول  على
  ف ما  المشيييتبه  ال وادث  في ت اا وأن  ال رب،  وسيييائل من  وسييي لة  المدي  ن تجويع  تسيييتخدم وأال  وتيسيييره،

 وينب ي  كامل   ي و على  وتنفذه (2018)  2417 اممن  مجلس  لارار  وتمتثل  الجناة،  مسيييييييياءلة على  وتعمل
  انيسييايي  المجال في  الشييركاء  وتدعح  انيسييايية  االسييتجابة خطط في  مسيياهماتما  تزيد أن  ءامعضييا  للدول

  مجياالت  في  التعياون   تعزز أن لميا  وينب ي االسيييييييييتجيابية  تيداب ر تعزيز أجيل  من المت يدة  اممح  مع  العيامل ن
  والمياه  والصييي ة،  المناخ،  مع  والتكيف الزراعة، في  تسيييتثمر  وأن  والسيييالم، والتنمية  انيسيييايية  المسييياعدة

  الدعح تعزز وأن  ال ذائي، وانيتاج  العيش  وسيبل امرواح ت مي  وأن  وال ماية،  والت ذية، الصي ي،  والصيرف
 ومريا؛ عاجال تمويال توفر وأن للصدمات، والمستج بة للمخاطر المراعية االجتماعية ال ماية لنظح المادم

https://undocs.org/ar/S/RES/2286(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2286(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2417(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2417(2018)
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  ال ماية  وضيييع  تواصيييل أن  انيسيييايية  والمنظمات  المت دة  واممح  امعضييياء  للدول ينب ي )ز( 
  يواجمما  التي  مخاطرال  من حد  أديى إلى  التال ل  بمدف  والبرمجة  الادرات  وتزيد انيسيايي،  العمل صيميح في

  وتوسييع  وكرامتمح،  المتضييررين  امشييخاص سييالمة  وت مي وتعزز  ال ماية،  مجال في  المتضييررون   السييكان
  بطرياة  لمما  والتصيدي  ومنعمما  الجنسي  ن  واالعتداء  االسيت الل من  حمايتمح  تداب ر يطاق  منمجي  بأسيلوب

 الض ايا؛ على تركز

  والتمويل  الجمود  تزيد أن  انيسيييييايية  والمنظمات  المت دة واممح  امعضييييياء  للدول ينب ي )ح( 
  عند فورا  ال  وية  الخدمات على  الضيييي ايا  حصييييول  يكفل ي و  على  الجنسييييايي،  للعنف  التصييييدي  أجل من

 خطط  في  لما  والتصدي  المخاطر  حدة  من  والتخفيف  الوقاية  منمجي  بشكل ت دِمج  وأن  الطوارئ،  حالة  حدوث
 انيسايية؛ االستجابة

 تعزز  أن  انيسييييييييييايييية  والمنظمييات  المت ييدة  اممح  ووكيياالت  امعضيييييييييياء  للييدول  ينب ي )ق( 
  النسيييياء  حاوق   وإعمال  الجنسيييي ن  ب ن  المسيييياواة  لت ا ا وتمويل  وموارد  اسييييتراتيجيات  من  تخصييييصييييه ما

  التي  للمنظمات  والتمويل  الدعح  وزيادة  الارار  صيينع في  المتسيياوية  المشيياركة  ضييمان  ذلك في بما  والفتيات،
  ؛المرأة حاوق  ومنظمات النساء تاودها

  النطاق  الواسييعة  اآل ار  ذات  المتفجرة  امسييل ة  اسييتخدام  تتجنب أن  النزاع  مطراف ينب ي ) ( 
ع  بالسيكان،  المأهولة  المناطا في   ام ر  لمعالجة سيياسيي  إعالن  نصيدار  العمل  على  امعضياء  الدول وت شيجع

  السيياسيات ووضيع  االسيتخدام  هذا مثل  بتجنب  االلتزامات  ذلك في  بما  االسيتخدام، هذا  عن  الناجح  انيسيايي
 الصلة؛ ذات التنف ذية والممارسات

  وأوجه  الشيييراكات تعزز  أن  انيسيييايية  والمنظمات  المت دة واممح  امعضييياء  للدول ينب ي )ك( 
  الفيياعليية  الجمييات  دور  وتعزز  والم لييية  والوطنييية  وانقليمييية  الييدولييية  الفيياعليية  الجمييات  ب ن  فيمييا  التكييامييل

  المخاطر  بشييييأن  االتصييييال  ويمج  اسييييتراتيجيات  تزيد أن  أيضييييا  لما وينب ي  وقدراتما   الم لية  والمؤسييييسييييات
 في  المتضيررة  والمجتمعات  امشيخاص وضيع مع وبعدها،  وأ ناءها  الطوارئ   حاالت  قبل المجتمعية  والمشياركة

 والشباب؛ النساء سيما وال الجمود، هذه صميح

  تكثف  أن وانيميائيية  انيسييييييييياييية والمنظميات  المت يدة  واممح امعضييييييييياء  لليدول  ينب ي )ل( 
  تمشييا دائمة،  حلول إلى  والتوصيل  ومسياعدتمح،  النازح ن  وحماية  منه،  وال د النزوح منع  أجل من  جمودها

 امخرى؛ الدولية والمعاي ر الداخلي التشريد بشأن التوج مية المبادئ مع

  إلى الرامية  الجمود  تزيد أن  انيسيايية  والمنظمات  المت دة واممح  امعضياء  للدول ينب ي ) ( 
  قطاعات  لعدة  الشياملة  االجتماعي النفسيي  والدعح  العالية  الصي ة  لخدمات  المسيتدام  الوصيول وتمويل  توف ر
 والمجتمعية؛ الم لية الجمود تعزز أنو  انيسايية البرامج في إدراجما يتح التي

  اليدولي  للايايون   انرهياب  مكياف ية تيداب ر  امتثيال  تضيييييييييمن  أن امعضييييييييياء لليدول  ينب ي )ن( 
  الاائمة  انيسيايية  اميشيطة  تعرقل وأال  لالجئ ن،  الدولي  والاايون   انيسيان  ل اوق   الدولي  والاايون   انيسيايي

  مكاف ة  تداب ر يطاق  من والطبية  انيسيايية  اميشيطة  تسيتبعد  وأن الطبية،  اميشيطة  ف ما بما  المبادئ،  على
 وفعالة؛ معروفة انيسايية باميشطة المتعلاة الضمايات تكون  أن تكفل وأن انرهاب،
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  أجل من  قدراتما تعزز  أن  انيسييييايية  والمنظمات  المت دة واممح  امعضيييياء  للدول ينب ي )س( 
 جمع  ت سين  وأن  االسيتراتيجية،  وامطر  والسيياسيات   البرامج في  انعاقة  ذوي   امشيخاص  قضيايا  إدماج تعميح

  امشييخاص  مشيياركة  تضييمن  وأن  انعاقة، ويوع  والجنس  السيين  حسييب  المصيينفة  البيايات  واسييتخدام  وتبادل
 انيسايية؛ البرامج دورة مراحل جميع في تمثلمح التي والمنظمات انعاقة ذوي 

  يطاق توسييييع  تواصيييل أن  انيسيييايية  والمنظمات  المت دة واممح  امعضييياء  للدول ينب ي ) ( 
  ل االت  والتأهب  والتنبؤ،  المبكر،  والعمل  المبكر  انيذار ويظح  انيسيييييييايية،  امزمات إزاء  االسيييييييتباقية  النمج

  فيما  المخاطر  بيايات  ت ل الت  ت سيييين أن:  لما وينب ي  انيسييييايية   اآل ار حجح من  ال د أجل  من الطوارئ،
  الم لي  الصيييعد  على  والتأهب  المبكر  وانيذار  المخاطر  رصيييد على  المنمجية  الادرات وتعزز  الاطاعات؛  ب ن

  العمل  كفالة أجل من  للتوقع  والاابل والمنسيييييا  المرن   التمويل يطاق وتوسيييييع  والعالمي؛  وانقليمي  والوطني
  االستباقي؛

 في  العاملة  وتلك  وانيمائية  انيسييايية  والمنظمات  المت دة واممح  امعضيياء  للدول ينب ي )ف( 
  المشييترك  الت ل ل  ذلك في بما  التعاون،  تعزيز  تواصييل أن  امخرى   الفاعلة  الجمات من  وغ رها  السييالم  مجال

  الموجه  السييييينوات  المتعدد  التمويل  وزيادة  الضيييييعف  وأوجه  المخاطر من  ال د أجل  من  المشيييييترك  والتخطيط
 انيسايي؛ للعمل انيسايية للمبادئ الكامل االحترام مع جماعية، يتائج ت ا ا ي و

ثت   )ض(    وتمويلما  انيسيييايية  االسيييتجابة خطط  دعح  على  الخاص  والاطاع  امعضييياء  الدول   
  للصييييناديا  السييييخي  دعمما ومواصييييلة  العامة،  الصيييي ة  مجال في  الطوارئ   حاالت في  ذلك في بما  بالكامل،
  المنشييود  المبلغب  العام  امم ن  أيشييأه  الذي  الطوارئ   لمواجمة  المركزي   الصييندوق   تمويلو  المشييتركة،  الاطرية

ع ،دوالر بل ون  1 البالغ  يطاقه؛ وتوسيع الدعح تعم ا على وت شجع

  الصييي ية،  المخاطر  مراعاة على تركز  أن  انيسيييايية  والمنظمات  امعضييياء  للدول ينب ي )ق( 
 انيسايي؛ بالعمل يتصل فيما والتا يح والرصد والتنف ذ والتخطيط الدراسة في اممراض، تفشي ذلك في بما

  انيصيياف  وكفالة  كوفاكس  مرفا مع  العمل على  الخاص  والاطاع  امعضيياء  الدول ت   ث )ا( 
  ومنصيييييييييف  مأمون   ي و على  وتوزيعما  عل ما  وال صيييييييييول  باللااحات  انمداد  وإتاحة  باللااحات  يتعلا فيما

  من السييرعة  وجه على  الكامل  التمويل  وتوف ر  العالمية  العامة  المنافع من منفعة  باعتبارها  معاولة  وبأسييعار
 في  العاملون   ف مح بمن  اممامية، الخطوط في  والعامل ن كب رة  لمخاطر  المعرضي ن  السيكان  تلقيح إتاحة  أجل

 ؛انيسايية واميشطة الص ة مجال

  داخل  الموجودين  امشييخاص جميع  تجاه  بمسييؤول تما  الوفاء على  امعضيياء  الدول ت   ث )ش( 
  الاايويي، ووضيعمح  انقامة  ح ث من  حالتمح عن  النظر  ب ض  ،والتلقيح الصي ية  لرعايةا ح ث من  حدودها

 في  المقيمون   والسييكان ال كومة،  عل ما  تسيييطر التي  المناطا  خارج  يعيشييون   الذين  امشييخاص  ف مح بمن
  الجنسييييييييييية، وعيديمو  ، نالنظيام   غ ر  والممياجرون  ،النيازحون و   اللجوء، وطيالبو والالجئون  النزاع،  منياطا
 مرفا  بموجب  انيسيييايية  لل االت  احتياطي لتكوين  الدعح  تاديح  على  أيضييياً   وت   ث  المممشييي ن  من وغ رهح

 أخ ر  كمالذ استخدامه يمكن كوفاكس
 


