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 اجمللس االقتصادي واالجتماعي  اجلمعية العامة
 2019دورة عام   الدورة الرابعة والسبعون

 2019متوز/يوليه  24 - 2018متوز/يوليه  26  *األولية)أ( من القائمة  73البند 
اإلنسانية واملساعدة الغوثية اليت تقدمها  املساعدةتعزيز تنسيق 

األمم املتحدددة ح الدداالك الثوارا   ددا ح سلددة املسددددددددددددداعدددة 
 االقتصادية اخلاصة

 من جدول األعمال 9البند  
االقتصددددادية اخلاصددددة واملسدددداعدة اإلنسددددانية واملسدددداعدة  املسدددداعدة

 الغوثية ح الاالك الثوارا
   
 تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية اليت تقدمها األمم املتحدة ح الاالك الطوارئ   

  

 العامتقرير األمني   
 

 موجز 
، الذي طلبت فيه اجلمعية إىل األمني العام 46/182أُعد هذا التقرير عمال بقرار اجلمعية العامة  

تقدمي تقرير سنوي إىل اجلمعية واجمللس االقتصادي واالجتماعي عن تنسيق املساعدة اإلنسانية يف حاالت 
وقرار اجمللس االقتصـــــــــــــــادي واالجتماعي  73/139الطوارئ. وهذا التقرير مقدم اســـــــــــــــتيابة لقرار اجلمعية 

 .2018 كانون األول/ديسمرب  31كانون الثاين/يناير إىل   1. ويغطي التقرير الفرتة من 2018/11
ويتضـــــمن التقرير موجزا عن اجللود الرامية إىل لســـــني التنســـــيق واالســـــتيابة اإلنســـــانية وا د من  

مســـــــــتووت العوز وافطر والضـــــــــعا، ومعلومات عن االساهات والتحدوت اإلنســـــــــانية والتداب  املت ذة، 
ق اإلنسان، ومعاجلة وتوصيات بشأن مسائل من بينلا احرتام القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل  قو 

انعدام األمن الغذائي ا اد وخطر اجملاعة، والنزوح القســـــــــــري، وال وارص واابملر املتصـــــــــــلة  ملنا ، والتمويل 
 .، وااللتزام بعدم ترك أي أحد خلا الركب2030االستباقي يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 
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 مقدمة - أوال 
 الرئيسيةحملة عامة عن االجتاهاك  - ألف 

تؤثر األزمات اإلنســــانية علد عدد من الناث أكثر من أي وقت مضــــد، حيش يضــــطر عشــــرات  - 1
املاليني من الناث إىل الفرار من منازهلم، ويفقدون ســــــــــــبل عيشــــــــــــلم ويواجلون اجلو  واملر  ومســــــــــــتقبال 

نســــــــانية أكثر من أي جملوال. وعلد الرغم من امل اســــــــب االقتصــــــــادية واإلدائية العاملية، تدوم األزمات اإل
 وقت مضد.

وأدت االساهات العاملية، مبا يف ذلك الفقر املتزايد، وعدم املساواة، والنمو الس اين، والنزاعات،  - 2
وتغ  املنا ، واألوبئة، إىل تقويض قدرة الناث علد الصـــــــــــمود، األمر الذي لعللم عر ـــــــــــة للصـــــــــــدمات. 

ني النســــاأل واألطفال وكبار الســــن واأل ــــ ا  ذوي وتفضــــي األزمات أيضــــا إىل تفاقم حاالت الضــــعا ب
 اإلعاقة وامللمشني والفقراأل.

، اســـتلدفت خطال االســـتيابة اإلنســـانية لقيق رقم قياســـي من خالل الوصــول 2018ويف عام  - 3
بليون  25.1مليون نســـــــمة. وبلغت احتياجات متويل األنشـــــــطة اإلنســـــــانية أعلد معدال ا عند  97.9إىل 

بليون دوالر، بيد أن الفيوة يف التمويل ظلت تراوح يف م اهنا  15.2رقم قياسـي سـ ي بل  دوالر. وُقدم 
 .(1)يف املائة، كما حدص علد مدى مخس سنوات 40عند نسبة 

وأفضــــت النزاعات وانتلاكات القانون الدويل اإلنســــاين والقانون الدويل  قوق اإلنســــان إىل  ملر  - 4
طفال. ففي بعض النزاعات، تعر  املدنيون للقتل أو التشــــــــويه بشـــــــ ل مدمرة، امتدت إىل فئات منلا األ

روتيين، وتعر ت البنية التحتية املدنية، مبا فيلا املنشآت الطبية واملدارث، إىل أ رار أو تدم  يف هيمات 
حمددة اهلدف أو عشـــــــوائية. وحيل بني الســـــــ ان وا صـــــــول علد الغذاأل واملياي واملســـــــاعدة املنقذة للحياة. 

ل العنا اجلنســــــي املتصــــــل  لنزاعات ســــــائدا يف العديد من حاالت النزا . وال تزال حصــــــيلة النزاعات وظ
 2019االجتماعية هائلة. ويصـــادف عام -واألزمات طويلة األمد علد الصـــحة العقلية والســـالمة النفســـية

يتلا املســـــــــتمرة ، مما ميثل فرصـــــــــة قوية لتعزيز أم1949الذكرى الســـــــــنوية الســـــــــبعني التفاقيات جنيا لعام 
 وتنفيذها الفعال.

مليون  ــــــــ    68.5، أدت ا رب والعنا واال ــــــــطلاد إىل اقتال  2017وحبلول هناية عام  - 5
والنزوح الداخلي من الظواهر اليت ت تســــــــب طابعا  .(2)مليون انزح داخليا 40من دورهم، منلم أكثر من 

 أجل لديد االحتياجات وتقييملا وتلبيتلا.  حضرو بصورة متزايدة، األمر الذي يتطلب هنيا جديدة من
وتســود األزمات الطويلة، حيش تدوم األزمة اإلنســانية يف املتوســال تســ  ســنوات. وهذي ا االت  - 6

ال مي ن حللا من خالل هنج قصـــ ة األجل. ويف ظل أهداف التنمية املســـتدامة، اليت تبشـــر بعدم ترك أي 
 من خالل ا د من امل اطر وأوجه الضعا أمية  لغة. أحد خلا الركب، ي تسي إهناأل ا رمان

__________ 

  مــــتــــــــاح يف املــــوقــــ . “Global Humanitarian Overview 2019” ،مــــ ــــتــــــــب تــــنســـــــــــــــــــيــــق الشـــــــــــــــــــؤون اإلنســــــــــــــــــــــانــــيــــــــة (1) 
https://hum-insight.info. 

والتقرير العاملي ؛ ومركز رصــد النزوح الداخلي 2017تقرير االساهات العاملية عام مفو ــية األمم املتحدة لشــؤون الالجئني،  (2) 
 .2018النزوح الداخلي عام  عن
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وعلد الرغم من أن العامل  ت أفضــل يف جمال التنبؤ  ل وارص والتأهب ملواجلتلا والتصــدي هلا،  - 7
فــ ن طــاطر ال وارص ال تزال تزداد. وال وارص هي اليت تزيــد االحتيــاجــات اإلنســــــــــــــــانيــة وتؤدي إىل إلغــاأل 

ويف الفرتة  .(3)مليون  ـــــــــــــــ   65.6كــارثــة علد  و   312، أثرت 2018 امل ــاســــــــــــــــب اإلدــائيــة. ففي
ويؤدي تغ   .(4)مليون  ـــ   يف املتوســـال ســـنوو 24، أدت ال وارص إىل نزوح 2018إىل  2008 من

 املنا  إىل زودة وت ة الظواهر اجلوية القصوى و د ا وتقلبلا، مما يلدد ويدمر حياة الناث وسبل عيشلم،
مبا يف ذلك اإلنتاج الزراعي، ويضـــــعا القدرة علد الصـــــمود. ويشـــــ ل تغ  املنا  عامال مضـــــاعفا لل طر 
مي ن أن يؤدي إىل التعييــل بوقو  حــاالت النزا  والنزوح وانعــدام األمن املــائي والغــذائي وتفــاقملــا. وهو 

 يش ل خطرا وجودو علد بعض الدول اجلزرية الصغ ة النامية. 
ألمن الغذائي  خذ يف االرتفا ، بفعل النزا ، وتقلب املنا ، والرتاج  االقتصــــــادي. ففي وانعدام ا - 8

 .(5)مليون     من انعدام األمن الغذائي الذي وصل إىل حد األزمة أو أسوأ 113، عاىن 2018عام 
بســـــــــــــــبب زودة الصـــــــــــــــدمات وعوامل اإلجلاد، حيش يوجد  2019وهذي األرقام مي ن أن تزيد يف عام 

وال يزال التعييل  .(6)ليون  ــــــــ   علد  ــــــــفا انعدام األمن الغذائي الذي يصــــــــل إىل حد األزمةم 143
بتنفيذ املبادرات الرامية إىل التصـــــــــــــــدي النعدام األمن الغذائي، مثل الشـــــــــــــــب ة العاملية مل افحة األزمات 

وانعدام األمن ، خلَّا املزيج الذي لم  بني النزا  واجلفاف 2017الغذائية، ي تســـــــــــــــي أمية. ويف عام 
مليون  ــ   يواجلون اجملاعة أو علد حافتلا يف جنوب الســودان والصــومال  20الغذائي ا اد أكثر من

ونيي و واليمن. وعلد الرغم من أن اجملتم  الدويل هبَّ إىل العمل بناأل علد دعوة األمني العام، مل ينفك 
ش ل انعدام األمن الغذائي اابخذ يف ، ي2019يشلد مستووت مذهلة من اجلو . ويف عام  2018 عام

 االرتفا  مصدر قلق  ل  يف اليمن. 
ويؤدي اهنيار النظم الصــــــحية يف البيئات اهلشــــــة إىل زودة طاطر تفشــــــي األمرا  واألوبئة. وكث   - 9

من حاالت تفشـــــــــــــي األمرا  يف اابونة األخ ة مرجعلا إىل مصـــــــــــــادر حيوانية، مبا يف ذلك مر  ف وث 
املســـــــــــــــبـــب ألنفلونزا الطيور. وقـــد أبرزت األحـــداص األخ ة التحـــدوت املتمثلــة يف  H5N1 وث إيبوال وف

الســــــــيطرة علد حاالت تفشــــــــي األمرا  واألوبئة يف الســــــــياقات اإلنســــــــانية املعقدة وأمية التب   حبشــــــــد 
 استيا ت مت املة. 

إنقاذ ماليني األرواح وإزاأل هذي التحدوت، تواصــــــــــــــــل املنظمات اإلنســــــــــــــــانية تقدمي افدمات و  - 10
بليون دوالر  25.2، لتــاج األمم املتحــدة واملنظمــات اإلنســــــــــــــــانيــة إىل 2019وختفيا املعــاانة. ويف عــام 

 .(7)مليون     يف حاجة إىل مساعدة إنسانية ومحاية 105.7ملساعدة 

__________ 

قاعدة البياانت الدولية لل وارص التابعة ملركز أحباص األوبئة النامجة عن ال وارص،  ســـــــــــــتثناأل األوبئة وانتشـــــــــــــار ا شـــــــــــــرات.  (3) 
 (.2019نيسان/أبريل  19عليلا يف  )اطل 

 .2018التقرير العاملي عن النزوح الداخلي عام مركز رصد النزوح الداخلي،  (4) 
 .2019التقرير العاملي عن أزمات الغذاأل يف عام  ب ة معلومات األمن الغذائي،  (5) 
 .نفسه املرج  (6) 
 .(2019 نيسان/أبريل 24)اطل  عليه يف  Humanitarian InSight (https://www.hpc.tools/)م تب تنسيق الشؤون اإلنسانية،  (7) 

https://www.hpc.tools/
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التنمية املستدامة وتستلزم معاجلة األسباب ال امنة وراأل األزمات وإحراز تقدم صوب تنفيذ خطة  - 11
بذَل جلود متضــافرة من أجل عدم ترك أي أحد خلا الركب. ويتعني علد اجللات الفاعلة  2030لعام 

يف جمـــال العمـــل اإلنســـــــــــــــــاين ومنظومـــة األمم املتحـــدة اإلدـــائيـــة املعـــاد تنظيملـــا التعييـــل  لتعـــاون لتلبيـــة 
مشرتكة ومت املة. وهناك فر  االحتياجات والتصدي للم اطر ومواطن الضعا من خالل استيا ت 

للحد من أوجه الضعا يف سياق خطة األمني العام للوقاية واإلصالح اإلداري، واملنتدى السياسي الرفي  
 الرفي  املســتوى املعين  لتنمية املســتدامة، ومؤمتر قمة املنا  الذي دعا إىل عقدي األمني العام، واالســتعرا 

ساموا(، والدورة السادسة للمنتدى  )مسار النامية الصغ ة اجلزرية للدول املعيَّل العمل إلجراألات املستوى
 العاملي للحد من طاطر ال وارص. 

  
 2018نظرة عامة على الاالك الطوارئ اإلنسانية ح عام  - اثنيا 
 الاالك الطوارئ املعقدة - ألف 

، 2018عــام تصــــــــــــــــدت األمم املتحــدة واجللــات الشـــــــــــــــري ــة لعــدة حــاالت طوارئ معقــدة يف  - 12
حاالت اســــــــتمرت فيلا انتلاكات القانون الدويل اإلنســــــــاين والقانون الدويل  قوق اإلنســــــــان وُعرقل  منلا
وصـــــــول املســـــــاعدات اإلنســـــــانية، وظلت محاية املدنيني وحماربة العنا اجلنســـــــي واجلنســـــــاين تشـــــــ ل  فيلا

 خط ة.  واغل
مليون انزح، إىل مســــاعدة إنســــانية  2.4مليون  ــــ  ، منلم  22ففي اليمن، احتاج أكثر من  - 13

مليون  ـــــــــــــــ  ، ميثلون ثلثي الســـــــــــــــ ــان، من انعــدام األمن الغــذائي،  18. وعــاىن  و 2018يف عــام 
ماليني  ــــــــــ   كانوا يعانون من انعدام األمن الغذائي ا اد. وما فتوا اليمن يواجه أكرب حالة  8.4 منلم

واجه أيضـــــــا تفشـــــــي اإلســـــــلال املائي ا اد، وتفاقم من حاالت تفشـــــــي و أل ال ول ا يف التاري  ا ديش وي
 معدالت سوأل التغذية، والشواغل افط ة املتعلقة   ماية. 

مليون  ـــ   إىل مســـاعدة إنســـانية يف  13.1ويف مجلورية ال ونغو الدميقراطية، افتقر أكثر من  - 14
مليون  2.1، دخل 2018. وعلد الرغم من عودة  و مليون  ـــــــــــــــ   إىل دورهم يف عام 2018عام 

كونغويل من الالجئني وملتمســــــــــــــي   815 000 ـــــــــــــــ   يف عداد النازحني اجلدد. وال يزال ما جمموعه 
الليوأل خارج البلد. وحال انعدام األمن دون تنفيذ أنشـــــــــطة االســـــــــتيابة الرامية إىل احتواأل تفشـــــــــي مر  

 .2018ف وث إيبوال الذي أعلن عنه يف  ب/أغسطس 
مليون  ـــــــــــــ   إىل مســـــــــــــاعدة إنســـــــــــــانية يف  13عربية الســـــــــــــورية، احتاج قرابة ويف اجلملورية ال - 15
. وظلت إم انية إيصــــال مســــاعدات إنســــانية  منة ومســــتمرة ودون إعاقة تشــــ ل لدو كب ا. 2018 عام

وظلت محاية املدنيني تشــــــــــ قل مصــــــــــدر قلق  ل . واســــــــــتمرت اهليمات العشــــــــــوائية علد املناطق املأهولة 
حتية املدنية، مبا يف ذلك املنشآت الطبية والتعليمية، وإمدادات املياي وال لر أل، وطواقم  لس ان والبنية الت
، علد الرغم من وجود اخنفا  نســــا يف العنا يف العديد من اجملاالت خالل ةواإلنســــانيافدمات الطبية 

 .2018النصا الثاين من عام 
. وأدى 2018ة إنســــــــــانية بنلاية عام ماليني نســــــــــمة إىل مســــــــــاعد 6.3ويف أفغانســــــــــتان، افتقر  - 16

 ــــــــــــ   يف  690 000اجلفاف إىل زودة حادة يف انعدام األمن الغذائي يف املناطق الريفية. ودخل  و 
 مليون    .  1.2عداد النازحني اجلدد، وبل  جممو  النازحني داخليا 
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ائة من الســ ان، إىل يف امل 63مليون  ــ  ، ميثلون  2.9ويف مجلورية أفريقيا الوســطد، احتاج  - 17
مليون  ــــــــ   من انعدام  1.9. وتعر  رب  الســــــــ ان للنزوح وعاىن 2018مســــــــاعدة إنســــــــانية يف عام 

 األمن الغذائي.
ماليني    ، ميثلون قرابة ثلش الس ان، إىل مساعدة إنسانية يف  4.9ويف تشاد، احتاج  و  - 18
من الالجئني  445 700 ــــــــــــ  . واســــــــــــتضــــــــــــافت تشــــــــــــاد  620 000. ونزح أكثر من 2018عام 

 ماليني     من انعدام األمن الغذائي.  4.4وملتمسي الليوأل. وعاىن حوايل 
ماليني  ــــــــ   إىل مســــــــاعدة إنســــــــانية يف  10.3ويف مجلورية ال ونغو الدميقراطية، احتاج  و  - 19
ذة لألرواح . وكانت قدرة اجللات الفاعلة يف جمال العمل اإلنســــــاين علد تقدمي املســــــاعدة املنق2018 عام

 تنطوي علد لدوت بسبب اابملر غ  املقصودة لنظم اجلزاألات واخنفا  مستووت التمويل.
مليون     من س ان هاييت إىل مساعدة إنسانية. وركزت  2.8، احتاج  و 2018ويف عام  - 20

ا وتعزيز التأهب االستيابة اإلنسانية علد ا د من انعدام األمن الغذائي والقضاأل علد عدوى و أل ال ول  
 لل وارص واالستيابة هلا.

. وعلد الرغم من 2018ماليني     إىل مساعدة إنسانية يف عام  6.65ويف العراق، احتاج  - 21
مليون  ــــــــ   يف عداد  1.8ماليني من النازحني داخليا إىل موطنلم األصــــــــلي، ال يزال  4.2عودة قرابة 

 ماية حمورية إىل جانب الدعم املقدم إىل افدمات األســــــــاســـــــية النازحني. وال تزال االحتياجات املتعلقة  
 وسبل العيش.

 ـــــــــــــــ   إىل مســـــــــــــــاعدة إنســـــــــــــــانية، منلم  823 000احتاج  و  2018ويف ليبيا، يف عام  - 22
طفل. وكان نصـــــــــــا أولئك األ ـــــــــــ ا  ا تاجني من الليبيني، ســـــــــــواأل من النازحني داخليا  241 000

املضــــــــــيفة، يف حني كان النصــــــــــا اابخر من امللاجرين أو الالجئني أو ملتمســـــــــي من اجملتمعات ا لية  أو
الليوأل. وظل االنتلاك، مبا يف ذلك االنتلاك اجلنســـــــي يف أماكن منلا مراكز االحتياز، يشـــــــ ل مصـــــــدر 

 قلق  ل .
. وحبلول 2018مليون  ــــــ   إىل مســــــاعدة إنســــــانية يف عام  941 000ويف ميادار، احتاج  - 23

الجا، الغالبية  909 000، بل  عدد الالجئني يف بنغالديش أكثر من 2018ول/ديســـــــــــــــمرب كانون األ
 ـــــــــــــ   من  128 000العظمد منلم من عدميي اجلنســـــــــــــية من الروهينغيا. ويف والية راخني، ظل  و 

النازحني داخليا، مجيعلم تقريبا من الروهينغيا، حمصـــــــــــــــورين يف امل يمات. وظلت الروهينغيا، مبن فيلم  و 
يعيشــــــون خارج امل يمات، تواجه الســــــياســــــات واملمارســــــات التمييزية والقيود املفرو ــــــة علد  470 000

، مما أدى إىل 2018حقوق اإلنسـان األسـاسـية. ويف والييت كا ـني و ـان، تصـاعدت حدة النزا  يف عام 
    . وظل الوصول ألغرا  إنسانية ينطوي علد لدوت واخنفض 35 000نزوح مؤقت ألكثر من 

 مستوى الوصول يف بعض املناطق، مما عرقل إيصال املساعدة وخدمات ا ماية. 
مليون  ــــــــــــــ   إىل مســــــــــــــاعدة إنســــــــــــــانية يف األر  الفلســــــــــــــطينية ا تلة يف  2.5واحتاج  و  - 24
. واســــــتمرت أزمة ا ماية الطويلة وتزايدت االحتياجات اإلنســــــانية يف غزة. وأفضــــــد تصــــــاعد 2018 عام

ا ادة يف التمويل وأزمة ال لر أل وزودة القيود إىل اهنيار  ــــــبه كامل للنظام  فيضــــــاتوالت عدد الضــــــحاو 
 الصحي وتقويض توف  افدمات األساسية.
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. وظل إيصـــال 2018مليون  ـــ   إىل مســـاعدة إنســـانية يف عام  2.9ويف  كســـتان، احتاج  - 25
يف املناطق القبلية افا ــــــعة ل دارة  املســــــاعدة اإلنســــــانية واالســــــتفادة من افدمات ينطوون علد لدوت

يف املائة منلم  36يف املائة من العائدين علد مياي  ـــــــــــــــرب غ  مأمونة وواجه  47االلادية، م  اعتماد 
 انعدام األمن الغذائي الذي ترتاوح  دته بني املتوسال وا اد. 

مراوي، ال يزال أكثر من ويف الفلبني، وبعـــد مرور أكثر من عـــام علد انتلـــاأل النزا  يف مـــدينـــة  - 26
 وال يستطيعون العودة إىل دورهم.  ومن س ان املدينة انزحني يف مقاطعة مينداان 73 000
. وعاىن 2018مليون  ـــــ   إىل مســـــاعدة إنســـــانية يف عام  23ويف منطقة الســـــاحل، احتاج  - 27
. 2018يف عام ماليني  ــــــ   انزحني  3ماليني  ــــــ   من انعدام األمن الغذائي وظل  و  10 و 

مليون  ــــــــــ   يف حاجة إىل مســــــــــاعدة. وبل  عدد النازحني  2.3وتفاقمت األزمة يف النيير، م  وجود 
مليون  2.1. ويف ال ام ون، احتاج 2018مليون     يف مشال  رقي نيي و يف عام  1.9داخليا  و 

الجا من  260 000. وظلت ال ام ون تســتضــيا قرابة 2018 ــ   إىل مســاعدة إنســانية يف عام 
مجلورية أفريقيا الوسطد. ويف مايل، انتشر انعدام األمن، وال سيما يف املنطقتني الشمالية والوسطد، حيش 

ماليني  ــــــــــــــ   إىل مســــــــــــــاعدة إنســــــــــــــانية. ويف بوركينا فاســــــــــــــو، ارتف  عدد النازحني داخليا  5.2حيتاج 
 . 47 000 إىل
مسـاعدة إنسـانية. واخنفضـت االحتياجات ماليني  ـ   إىل  4.2، احتاج  و 2018يف عام  - 28

، ويرج  بعض السبب يف هذا إىل إدخال لسينات علد 2018يف املائة خالل عام  32اإلنسانية بنسبة 
األمن الغذائي، بيد أن ا الة اإلنسانية ال تزال هشة، وال سيما يف صفوف النازحني داخليا البال  تعدادهم 

 مليون    .  2.6
ماليني  7ســــــــــودان، خلَّفت ســــــــــنوات من النزا  والعنا وتدم  ســــــــــبل العيش  و ويف جنوب ال - 29

. وارتفعت معدالت العنا اجلنســـاين، مبا يف ذلك العنا 2018 ـــ   يف حاجة إىل مســـاعدة يف عام 
ماليني  ــ   يعانون من انعدام األمن الغذائي  7اجلنســي املتصــل  لنزا . وأ ــارت التقديرات إىل وجود 

ماليني  ــــــ  ،  4.2، بل  عدد النازحني  و 2018. وحبلول هناية عام 2018صــــــا عام ا اد يف منت
 من بينلم  و مليوين     من النازحني داخليا. 

ماليني     إىل مساعدة إنسانية. وأدى إدخال لسينات يف  5.5ويف السودان، احتاج  و  - 30
طق جديدة. إال أن ا الة االقتصـــــادية الصـــــعبة جمال األمن وإم انية الوصـــــول إىل أن تصـــــل املعونة إىل منا

فر ــــــــــت  ــــــــــغوطا علد إيصــــــــــال االحتياجات الغذائية، وأفضــــــــــت أعمال القتال املتقطعة إىل موجة نزوح 
 الجا من جنوب السودان. 768 000جديدة. واستضاف السودان أكثر من 

وأدت درجات . 2018ماليني  ــــــ   إىل مســــــاعدة يف عام  3.4ويف  ــــــرقي أوكرانيا، احتاج  - 31
ا رارة اليت وصــــلت إىل حد التيمد يف فصــــل الشــــتاأل إىل تفاقم حدة االحتياجات اإلنســــانية واحتياجات 
ا ماية،  لنســـــــبة لفئات منلا النســـــــاأل واألطفال الذين تضـــــــرروا بشـــــــ ل غ  متناســـــــب، واملســـــــنون الذين 

 يف املائة من ا تاجني. 30يش لون نسبة 
للليرة ومفو ــــــية األمم املتحدة لشــــــؤون الالجئني ممثال خاصــــــا مشــــــرتكا  وعينت املنظمة الدولية - 32

لشــؤون الالجئني وامللاجرين الفنزويليني يف املنطقة، وأنشــأت منتدى إقليميا للتنســيق املشــرتك بني الوكاالت 
ماليني الجا وملـــاجر غـــادروا مجلوريـــة فنزويال البوليفـــاريـــة حبلول هنـــايـــة  3لتلبيـــة احتيـــاجـــات أكثر من 
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 . وبـــــدأ العمـــــل ةطـــــة إقليميـــــة لتلبيـــــة احتيـــــاجـــــات الالجئني وامللـــــاجرين يف كـــــانون األول/2018 عـــــام
. وقامت وكاالت األمم املتحدة أيضـــــــا بتوســـــــي  نطاق الربامج اجلارية يف مجلورية فنزويال 2018 ديســـــــمرب

 لتلبية االحتياجات اإلنسانية املتزايدة. 2018البوليفارية يف عام 
 

 املرتبطة ابألخطار الطبيعية الثوارا - ابء 
ــــــــــــــــــ  7.5يف  ســــيا وا يال اهلادئ، أ ــــر زلزال بقوة  - 33  ــــ   يف  بوا غينيا  544 000درجات بـ

اجلديدة. وتســبب اإلعصــار املداري غيتا بفيضــاانت وأ ــرار واســعة النطاق يف ســاموا ونيوي وفييي، وأ ــر 
 77 000دارون كيين وجوزي مبا يزيد عن يف املائة من ســــــــ ان تونغا. وأ ــــــــر اإلعصــــــــاران امل 80بنســــــــبة 

 ــــ   يف فييي، مما تســــبب بوقو  فيضــــاانت كب ة. وتســــببت الثورات الربكانية يف فانواتو بنزوح مت رر. 
درجات  7.4مليون    . و رب زلزال بقوة  2.13و رب إعصاران الفلبني، مما أدى إىل تشرد حوايل 

أدى إىل اندال  تســـوانمي واهنياالت أر ـــية وإســـالة للرتبة  مقاطعة ســـوالويســـي الوســـطد يف إندونيســـيا، مما
 300 000مليون    . وأعقب ذلك سلسلة من الزالزل اليت أدت إىل نزوح أكثر من  1.5أثرت علد 

    .  400نسمة. و ربت أمواج تسوانمي منطقة مضيق سوندا يف إندونيسيا مسببة موت ما يزيد عن 
يف  57إىل  45اج الســــــنوي للقمغ يف أفغانســــــتان بنســــــبة تقارب وأدى اجلفاف إىل خفض اإلنت - 34

ماليني  ــ  .  5ماليني  ــ  . ويف  كســتان، أ ــر اجلفاف ثكثر من  4املائة، مما أ ــر ثكثر من 
قتيل وأدت إىل نزوح ما يزيد علد مليون  ـــــــــــــــ  ،  500وخلفت الفيضـــــــــــــــاانت يف والية ك اال  هلند 

 باليني دوالر. 3.8تسبب ث رار وخسائر تبل   مما
مب را يف العـديـد من املنـاطق  2018/2019ويف اجلنوب األفريقي، بـدأ موســـــــــــــــم اجلفـاف لعـام  - 35

بســــبب عدم انتظام ســــقو، األمطار، مما أدى إىل  ــــعا ا اصــــيل، حبيش يُقدر عدد األ ــــ ا  الذين 
 ــــــ  علد األرجغ ماليني  ــــــ  . وســــــيتفاقم الو  10.8تضــــــرروا بشــــــدة من انعدام األمن الغذائي حبوايل 

 واحتمال حدوص ظاهرة النينيو. 2019بسبب أتخر بدأل موسم األمطار يف عام 
، فقـــد أ قــت 2018وعلد الرغم من ا ـــالـــة اإللـــابيـــة لتســـــــــــــــــاقال األمطـــار يف إثيوبيـــا يف عـــام  - 36

 ــــ   ملغادرة دورهم  190 000 ــــ  ، وا ــــطر حوايل  419 000الفيضــــاانت أ ــــرارا مبا يقارب 
، 2018حبثا عن فر  ل ســــــــب العيش، والغذاأل واملياي واملراعي. وازداد النزوح الداخلي يف إثيوبيا يف عام 

 ـــ    500 000مليون  ــــ   بســــبب العنا الطائفي ونزح ما يزيد علد  2.6إذ نزح ما يقرب من 
 نة.بسبب ال وارص اليت وقعت يف هناية الس

مليون  ــــ   بســــبب الفيضــــاانت الشــــديدة. ويف مايل، تضـــرر  2.3ويف نيي و، تضــــرر حوايل  - 37
    من الفيضاانت  250 000    من الفيضاانت. ويف النيير، تضرر  و  70 000أكثر من 

 ه تار من األرا ي الزراعية. 8 500وتلُا حمصول 
ير األمني العام عن التعاون الدويل يف تقدمي وســــــــــــــ د املزيد من التفاصــــــــــــــيل والتوصــــــــــــــيات يف تقر  - 38

 التنمية. مرحلة إىل اإلغاثة مرحلة الطبيعية، من ال وارص ميدان املساعدة اإلنسانية يف
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 2018املواضيع الرئيسية لالستجابة اإلنسانية ح عام  - اثلثا 
 االلتزام ابلقواعد - ألف 

 ون الدويل حلقوق اإلنسانتعزيز االرتام القانون الدويل اإلنساين والقان  
ال تزال النزاعات املســــلحة الســــبب الرئيســــي لالحتياجات اإلنســــانية. وقد أصــــبغ ساهل القانون  - 39

اإلنســــاين الدويل، وال ســــيما القواعد األســــاســــية للتمييز والتناســــب وأخذ االحتياطات عند  ــــن هيمات 
أدت اهليمات املوجلة  ـــــد املدنيني والبنية  والتصـــــدي ابملرها، دطا ســـــائدا يف العديد من النزاعات. وقد

التحتية املدنية، أو اليت تلحق األذى عشــــــوائيا ىلما، إىل ســــــقو، قتلد ووقو  إصــــــا ت واإلصــــــابة ثمرا  
انة اجلو  والنزوح، يف حني أن اابالف من األ ـــــــــ ا  ال يزال مصـــــــــ هم جملوال. وقد ســـــــــيل نظام اومع

هيمات من هذا النو  يف  706منظمة الصـــــــحة العاملية لرصـــــــد اهليمات علد منظومة الرعاية الصـــــــحية 
إصــابة. وهناك عدد ال حيصــد من املدارث  860 ــ صــا ووقو   151، مما تســبب يف مقتل 2018عام 
 .2018ن العبادة والبىن التحتية واملمتل ات املدنية اليت استلدفت أو تضررت بفعل التلور عام وأماك
ومما يث  القلق بشـــــــــــــ ل خا  األثر الذي ختلفه النزاعات املســـــــــــــلحة وانتلاكات القانون الدويل  - 40

ا قول واملا ـــية ، ُمن  املدنيون عمدا أو اســـتلتارا من الوصـــول إىل 2018اإلنســـاين علد اجلو . ففي عام 
ومصــــــادر الغذاأل وســــــبل العيش. وقد قامت أطراف النزا  مل اق أ ــــــرار  ملصــــــان  ومرافق املياي والصـــــرف 
الصـــحي و ـــب ات الري وقوارب الصـــيد وا قول، أو بتدم ها. ويف ا االت القصـــوى، اســـُت دم أســـلوب 

وأقر جملس األمن يف  اإلنســــــاين متاما   سوي  املدنيني كأحد أســــــاليب ا رب، وإن كان حيظري القانون الدويل
،  لصـــــــلة القائمة بني النزا  املســـــــلغ وانتلاكات القانون الدويل اإلنســـــــاين واجلو ، (2018) 2417قراري 

قانون الدويل اإلنســاين. ومن ودعا إىل الرصــد واإلبالو و ــي  اجللات صــاحبة النفوذ علد كفالة احرتام ال
 امللم أن تت ذ الدول األعضاأل وأطراف النزا  اإلجراألات الالزمة علد وجه السرعة لتنفيذ القرار. 

وم  تزايد ا ضـــــرنة، تنتقل النزاعات املســـــلحة إىل املدن واملناطق امل تظة  لســـــ ان، األمر الذي  - 41
ناطق ا ضــــــرية يفاقم امل اطر اليت يتعر  هلا املدنيون بصــــــورة يؤثر علد املاليني من املدنيني. والقتال يف امل

كب ة. ومما يث  القلق بشـــــــ ل خا  دال األذى غ  املقبول الناجم عن اســـــــت دام األســـــــلحة املتفيرة يف 
املناطق املأهولة  لســـــــ ان. وعند اســـــــت دام األســـــــلحة املتفيرة اليت تطلق أر ـــــــا  وجوا  يف املناطق املأهولة 

يف املائة من القتلد واجلرحد من املدنيني. ويؤدي تدم  املســـــــاكن واملدارث  92كانت نســـــــبة    لســـــــ ان،
واملســــــتشــــــفيات و ــــــب ات املياي والصــــــرف الصــــــحي وغ ها من البىن التحتية ا يوية إىل اإل ــــــرار بشــــــدة 

دام األجلزة  لســــ ان املدنيني علد املدى الطويل. ويزيد انتشــــار ا رب يف املناطق ا ضــــرية وزودة اســــت 
 املتفيرة املرسلة من أعداد افسائر يف صفوف املدنيني. 

وهذا يؤكد ا اجة امللحة إىل العمل. وينبغي دعم اجللود اجلارية من أجل صياغة إعالن سياسي  - 42
 ينشا التزاما بتينب است دام األسلحة املتفيرة ذات اابملر الواسعة النطاق يف املناطق املأهولة. 

ايــة اجلرحد واملر ـــــــــــــــد واملوظفني الطبيني واملرافق الطبيــة اليت ينبغي هلــا توف  الرعــايــة الطبيــة ومحــ - 43
ا ايدة هي يف صـــــميم القانون الدويل اإلنســـــاين. بيد أن تدم  املســـــتشـــــفيات خالل االعتداألات املبا ـــــرة 

واد الطبية من قوافل املعونة العشـــوائية، والتلديدات املوجلة  ـــد املوظفني الطبيني واملر ـــد ومصـــادرة امل أو
 تت من الســــمات املشــــرتكة يف العديد من النزاعات. وينبغي إدانة تلك األعمال. وتؤدي تداب  م افحة 
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اإلرهـاب إىل إ ـــــــــــــــعـاف محـايـة البعثـات الطبيـة علد  و متزايـد. ومن امللم بنفس القـدر أن تت ـذ الـدول 
هذي األعمال والتصـــدي هلا، بناأل علد القانون الدويل  األعضـــاأل وأطراف النزا  إجراألات ملموســـة ملن  مثل

 . (2016) 2286اإلنساين وما دعا إليه جملس األمن يف قراري 
خطوات عملية  2018ويف تطور إلـا،، اختـذ بعض أطراف النزا  والـدول األعضــــــــــــــــاأل يف عـام  - 44

واعــد ا رب وتعزيز محــايــة املــدنيني وكفــالتلــا، ومنلــا خطوات اختــذ ــا من قبيــل تــدريــب القوات الحرتام ق
املســــلحة، واعتماد أطر وطنية بشــــأن محاية املدنيني، ووقا تصــــدير األســــلحة أو ا ــــرتا، االمتثال لقوانني 

حماكمة ا رب لتصــــــــــــــديرها أو لتقدمي أ ــــــــــــــ ال الدعم العســــــــــــــ ري األخرى، والتحقيق يف جرائم ا رب و 
مرت بيلا. وقد بدأت بعض الدول األعضـــــــــاأل ملعادة النظر يف أطرها الوطنية لتوائملا م  قرار جملس األمن 

و/أو انضـــــمت إىل اإلعالن الســـــياســـــي بشـــــأن محاية منظومة الرعاية الطبية يف حاالت  (2016) 2286
بناأل علد هذي املمارســـــــــات اجليدة لتشـــــــــيي  اابخرين علد اختاذ خطوات عملية من أجل احرتام النزا . وال

القانون الدويل اإلنســـــــــاين ومحاية املدنيني أمر  ل  األمية. وتعزيز محاية املدنيني يف النزاعات املســـــــــلحة من 
 الشواغل امللحة، ولب أن ت ون يف صلب جدول األعمال العاملي. 

 
 ادئ اإلنسانية  والتفاوض على وصول املساعداك اإلنسانية والسعي إىل القبولتطبيق املب  

لول العقبات بوجه الســــ ان املتضــــررين للحصــــول علد املســــاعدات وإيصــــال اإلغاثة اإلنســــانية  - 45
دون تقدمي املعونة للماليني. وانعدام األمن، ومن  وصـــــول املســـــاعدة اإلنســـــانية، والعنا  ـــــد العاملني يف 

  قيود علد اجملال اإلنســــاين واألصــــول اإلنســــانية، والتدخل ولويل املســــاعدات وســــوأل التصــــرف ىلا، وفر 
التحركات داخل البلدان والعقبات الب وقراطية، كللا أمور تواصـــــــل عرقلة وصـــــــول املســـــــاعدات اإلنســـــــانية 

 والعمليات اإلنسانية املبدئية. 
وعلد الصـــــعيد امليداين، يتزايد الطعن يف قبول العاملني يف اجملال اإلنســـــاين. كما تتواصـــــل أعمال  - 46

 بة ساي العاملني يف اجملال اإلنســـــــــــاين واحتيازهم واختطافلم، وال ســـــــــــيما النلب واالختالث والعنا املرت
بلدا،  22حادمل عنيفا هاما  ــد العمليات اإلنســانية يف  158، وق  2017املوظفون الوطنيون. ويف عام 

ومتثل النزاعات املســــلحة ا الية، اليت تتســــم  .(8)من العاملني يف جمال تقدمي املعوانت 313مما أ ــــر بـــــــــــــــــــ 
تضــــاعا وسزط األطراف، لدو رئيســــيا  لنســــبة للمنظمات اإلنســــانية. ويفاقم تســــييس إم انية إيصــــال ب

املســـــــــاعدات اإلنســـــــــانية من هذي التحدوت. ويســـــــــبب الرفض التعســـــــــفي للموافقة علد عمليات اإلغاثة 
 والعقبات اليت تو   بوجللا زودة يف املعاانة وحاالت الوفاة وإعاقة فعالية العمليات. 

وتتضــــــاعا حماوالت مج  األهداف اإلنســــــانية والســــــياســــــية، واألمنية أو م افحة اإلرهاب لت  - 47
مسمد واحد، مما يقو  مفلوم العمل اإلنساين ا ايد. وتستمر  رو، اجللات املا ة يف بعض ا االت 

ومن دون أن تعطي يف ا يلولة دون العمل اإلنســاين ا ايد، وقد تشــ ل متطلبات ال مي ن التح م فيلا. 
تقيد وصـول  “إزالة امل اطر”هيئات إنفاذ القانون الوطنية أتكيدات صــرحية إىل القطا  املايل، ف ن ممارســة 

املنظمات إىل افدمات املصـــــــــــــــرفية ألغرا  إنســـــــــــــــانية وتؤدي إىل إملرة طاوف  لوقو  يف طاطر قانونية 
 طاطر مضرة  لسمعة. أو

__________ 

 (8) Stoddard, A., Harmer, A. & Czwarno, M. “Aid worker security report: figures at a glance” fact sheet, 

Humanitarian Outcomes (2018). 

https://undocs.org/ar/S/RES/2286%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2286%20(2016)
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 االحتياجات اإلنســـــــــــانية، وتزيد من ت اليا إيصـــــــــــاهلا وتؤثر يف جودة وتؤثر هذي الديناميات يف - 48
الربامج. وبعض الســـــياقات، قد ت ون هناك حاجة إىل الليوأل إىل إدارة الربامج عن بُعد بســـــبب اســـــتحالة 

 ا فاظ علد الوجود اإلنساين املستمر، مما يؤثر بش ل مبا ر علد الس ان املتضررين.
بيئة لافظ علد نزاهة وحياد العمل اإلنســـــــاين، مبا يف ذلك وجود حيز  ومن الضـــــــروري اســـــــتعادة - 49

للتعاون م  اجلماعات املســــــــــلحة والتفاو  معلا، وتســــــــــاعد علد الوصــــــــــول الســــــــــري  واابمن واملســــــــــتدام 
للمســـاعدات اإلنســـانية. وقد أظلرت بعض الدول األعضـــاأل اســـتعدادا للعمل من أجل ا فاظ علد نزاهة 

أدرج االلاد األورو، اإلعفاأل العام ألغرا  إنســــــــــــانية يف توجيله املتعلق مب افحة  العمل اإلنســــــــــــاين. وقد
. كما أو ــــــــغ جملس األمن واجلمعية العامة ثنه ينبغي لتداب  م افحة 2017اإلرهاب املؤر   ذار/مارث 

لدويل لالجئني. اإلرهاب أن تتوافق م  القانون الدويل اإلنســاين والقانون الدويل  قوق اإلنســان والقانون ا
يا م  قرار جملس األمن  وينبغي للدول األعضـــــــــــــــاأل أن تت ذ خطوات عملية لتنفيذ هذي القرارات، متشـــــــــــــــ

. وينبغي معاجلة حاالت العوائق وا رمان التعســـــــــــــفي من الوصـــــــــــــول بفعالية، كما لب (2016) 2286
راف املســـــؤولة. وســـــوف يؤدي و ـــــ  إجراألات وا ـــــحة وبســـــيطة وســـــريعة لدخول العاملني مســـــاأللة األط

جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية ونشرهم ودخول السل  وافدمات إىل لسني مستوى الوصول. وينبغي  يف
 أن تواصل املنظمات اإلنسانية تعزيز نظملا ملن  ومواجلة طاطر لويل مسار املعونة أو اختالسلا. 

 
 احلد من النزوح - ابء 

 معاجلة النزوح القسري واحلد منه  
 املشردون داخليا  

. (9)2018 مليون     انزحا داخليا بسبب النزا  والعنا يف هناية عام 41ال يزال أكثر من  - 50
ومن املالحظ أن هناك اساهني، وما أن معظم النازحني داخليا يعيشـــــــــــــــون يف حاالت نزوح طويلة األمد 

التم ن من ا صـــــــــــــــول كليا أو جزئيا علد حلول دائمة، وأن عددا متزايدا من النازحني داخليا، إن دون 
ي ن أغلبلم، يعيشـــون يف املناطق ا ضـــرية. وأتث  النزوح الداخلي علد اجملتمعات املضـــيفة، مبا يف ذلك  مل

ا جدا، ويعيق لقيق ما يتعلق   صول علد افدمات األساسية وسبل كسب العيش، غالبا ما ي ون كب  
أهداف التنمية املســــــــــتدامة أو يلدد مللغاأل امل اســــــــــب اإلدائية. وهناك حاجة إىل حلول أفضــــــــــل. وخالل 
معاجلة االحتياجات الطارئة القص ة األجل، ينبغي للمنظمات اإلنسانية أن تعتمد منظورا أطول أجال منذ 

واجملتمعات ا لية املضــيفة والنازحني داخليا والنظراأل  بداية االســتيابة للعمل م  الســلطات الوطنية وا لية،
العاملني يف جمال التنمية للحد من مواطن الضـــــــعا، وإعادة بناأل ســـــــبل كســـــــب العيش وزودة القدرة علد 

 الصمود والتوصل إىل حلول دائمة. 
األمني العام للعمل م  الدول األعضـــــــــــــــاأل ومنظومة  72/182ودعت اجلمعية العامة يف قرارها  - 51

األمم املتحدة الســـت شـــاف ســـبل التصـــدي علد  و أفضـــل لالحتياجات الطويلة األجل للنازحني داخليا 
، قام م تب تنســــــــــيق الشــــــــــؤون اإلنســــــــــانية إىل جانب 2018ودعم اجملتمعات ا لية املضــــــــــيفة. ويف عام 

ون الالجئني واملقررة افا  املعنية حبقوق اإلنســـــــــان للنازحني داخليا بقيادة مفو ـــــــــية األمم املتحدة لشـــــــــؤ 
خطة عمل متعددة أصــــــــحاب املصــــــــلحة مد ا ثالص ســــــــنوات، تركز علد التعاون علد الصــــــــعيد الوطين. 

__________ 

 .2018التقرير العاملي عن النزوح الداخلي لعام مركز رصد النزوح الداخلي،  (9) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2286%20(2016)
https://undocs.org/ar/A/RES/72/182
https://undocs.org/ar/A/RES/72/182
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مبناســـــــــــبة الذكرى العشـــــــــــرين إلصـــــــــــدار املبادئ  2018و دف هذي افطة اليت أطلقت يف نيســـــــــــان/أبريل 
لنزوح الداخلي إىل تعزيز تبادل املمارســــــــــــــات اجليدة بني الدول األعضــــــــــــــاأل واملنظمات التوجيلية بشــــــــــــــأن ا

اإلنسـانية واإلدائية، مبا يف ذلك املمارسـات املتعلقة  لنزوح الناجم عن ال وارص وإلاد حلول دائمة. وهي 
خليا ، وحاالت تركز علد أربعة جماالت رئيســـــــيةن القوانني والســـــــياســـــــات، والبياانت، ومشـــــــاركة النازحني دا

النزوح اليت طال أمدها وا لول الدائمة. ويف مجلورية أفريقيا الوسطد وأوكرانيا، است دمت حلقات العمل 
منليية دراســـــة عن كســـــر اجلمود القرتاح هنج متعدد أصـــــحاب املصـــــلحة ىلدف معاجلة اجلوانب القصــــ ة 

 ن يلزم بذل املزيد من اجللود. والطويلة األجل للنزوح الداخلي. وهذي خطوة أوىل إلابية، ول 

الذكرى الســـنوية العا ـــرة التفاقية االلاد األفريقي  2019ويصـــادف  ـــلر تشـــرين األول/أكتوبر  - 52
 ماية ومســاعدة النازحني داخليا  يف أفريقيا، وهي صــك ملزم قانوان يتيغ الفرصــة للتشــيي  علد املزيد من 

 املمارسات.التصديق والتنفيذ وتبادل املبادرات وأفضل 
 

 الالجئون  
، أكدت اجلمعية العامة االتفاق العاملي بشـــــــــــــــأن الالجئني الذي يقوم علد 73/151يف قرارها  - 53

أســــاث النظام الدويل  ماية الالجئني، ويســــعد إىل كفالة تقاســــم العبأل واملســــؤوليات بشــــ ل أكثر توقعا 
، ستقوم مفو ية  ؤون الالجئني  ستضافة املنتدى العاملي 2019صافا بني الدول األعضاأل. ويف عام وإن

لالجئني  شــــــــد التعلدات املالية والتربعات، مبا يف ذلك ما يتعلق  ملســــــــاعدة املالية وطصــــــــصــــــــات إعادة 
 التوطني وا ق يف العمل. 

ي ــا الالتينيــة وأفريقيــا و ســـــــــــــــيــا إطــارا للتعـامـل بلــدا  من أمر  15، أطلق 2018وحبلول هنــايــة عــام  - 54
 الشـــــــامل م  مســـــــألة الالجئني، مما أدى إىل لســـــــني االســـــــتيابة ملســـــــائل الالجئني واجملتمعات املضـــــــيفة،

 مبا يف ذلك التداب  من أجل االعتماد علد الذات والتماسك االجتماعي.
 

 املهاجرون الذين يعيشون أوضاعًا صعبة  
 .(10)2018حتفلم أو اختفوا علد طريق هير م يف عام  ا ــ صــ 4 667عن  لقي ما ال يقل - 55

، مبا يف ذلك الوفاة واالختفاأل والعنا جســـــــــــيمةطاطر  صـــــــــــعبةن الذين يعانون أو ـــــــــــاعا و مللاجر ا ويواجه
افدمات، واالحتياز التعســــــــــفي. وقد أصــــــــــبحت  ا رمان منواالســــــــــتغالل واالسار وافطا واالبتزاز، و 

الســـــــياســـــــية املعادية لألجانب واملتعلقة  هليرة أكثر انتشـــــــارا . ويعزز اعتماد االتفاق العاملي من  افطا ت
 أجل اهليرة اابمنة واملنظمة والنظامية من اإلجراألات الالزمة.

ن يف البلدان يوقد واصـــــل الشـــــركاأل يف جمال العمل اإلنســـــاين نشـــــر املبادئ التوجيلية ملبادرة امللاجر  - 56
خطال االســـتيابة للليرة وخطال االســـتيابة اإلقليمية وتشـــ يل الفرق العاملة و ـــ   من أزمات و اليت تعاين

. وسوف تقوم صعبةاهليرة امل تلطة من أجل لسني االستيابة للملاجرين الذين يعيشون أو اعا   جمال يف
 نظم التنسيق القائمة.ه لتست مل ب بدعم تنفيذ االتفاق العاملياملعنية  هليرة  اجلديدة ألمم املتحدةا ب ة 

 

__________ 

 (.https://missingmigrants.iom.intيرة )مشرو  امللاجرين املفقودين للمنظمة الدولية للل (10) 

https://undocs.org/ar/A/RES/73/151
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 النزوح ح سياق الثوارا وآاثر تغري املناخ  
ــــل 2018يف عــــام  - 57 ــــة نزوح مرتبطــــة  ل وارص يف  17.2، مت تســـــــــــــــيي ــــدا  142مليون حــــال بل

ويعرتف االتفاق العاملي من أجل اهليرة اابمنة واملنظمة والنظامية  لنزوح يف ســـــياق ال وارص  .(11)وإقليما
وا اجة إىل ا د من امل اطر وزودة التأهب. ويســــــلقم االتفاق العاملي بشــــــأن الالجئني ثن التدهور البيئي 

، 2018ئني. ويف أيلول/سبتمرب وال وارص الطبيعية تتفاعل علد  و متزايد م  العوامل املسببة  ركة الالج
قدمت فرقة العمل املعنية  لنزوح، اليت أنشـــــــــــــأ ا اللينة التنفيذية ابلية وارســـــــــــــو الدولية املعنية  فســـــــــــــائر 
واأل ـــــــرار املرتبطة بتأث ات تغ  املنا ، توصـــــــيات بشـــــــأن النلج املت املة لتينقب وختفيا ومعاجلة النزوح 

عم وكاالت األمم املتحدة و ـــــــــــــــركاطها اجللود الرامية إىل معاجلة  ملر تغ  الناجم عن  ملر تغ  املنا . وتد
املنا  وتعزيز الت يا م  تغ  املنا ، مبا يف ذلك عن طريق مبادرة األمني العام بشــأن القدرة علد الت يا 

مة. ومتشـــــيا م  م  تغ  املنا  والعمل لتعزيز إدارة طاطر املنا  يف املناطق ذات االحتياجات اإلنســـــانية اهلا
نداي للحد من طاطر ال وارص للفرتة  ، من امللم للغاية التحول إىل هنج إلدارة 2030-2015إطار ســـــــــــــو

 امل اطر، ولسني مج  واست دام البياانت املصنفة حبسب العوامل ذات الصلة، ورصد امل اطر.
 

 السالمتعزيز التعاون ح اجملالني اإلنساين واإلمنائي والروابط مع  - جيم 
، تصــاعدت بشــدة النداألات 2015تتزايد األزمات اإلنســانية من حيش العدد واملدة. فمنذ عام  - 58

املتعلقة بتمويل االســــتيابة لألزمات اليت اســــتمرت مخس ســــنوات أو أكثر وأصــــبحت اابن تســــتحوذ علد 
 يف املائة(.  80معظم األموال املستلمة واملطلوبة )بنسبة 

لد نطــاق واســـــــــــــــ    ــاجــة إىل توثيق التعــاون بني اجللــات الفــاعلــة يف اجملــالني ويُعرتف حــاليــا ع - 59
اإلنساين واإلدائي من أجل لقيق نتائج مجاعية وا د من جوانب الضعا. وتربال ا  ومات أكثر فأكثر 

مة. ويقوم اجللود الرامية إىل تقليل االحتياجات اإلنســانية  جللود الرامية إىل لقيق أهداف التنمية املســتدا
املا ون حاليا بت ييا ما لديلم من نظم لتحســـني االتســـاق بني املســـاعدة اإلنســـانية واإلدائية، وأصـــدرت 
مديرية التعاون اإلدائي التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي توصية بشأن الصلة بني العمل 

 اإلنساين والعمل اإلدائي. 
عام حبشـــــــــــــــد رطســـــــــــــــاأل كياانت األمم املتحدة وقيادة أفرقة األمم املتحدة القطرية، ويقوم األمني ال - 60

والبنك الدويل، من أجل لويل االســـــــــــتيابة لألزمات يف اساي الُنلج األكثر ترابطا اليت تعزز الوقاية ولقق 
 اجملالني التقدم يف أهداف التنمية املســـــــــــــــتدامة. وتعمل اللينة التوجيلية املشـــــــــــــــرتكة للنلو   لتعاون يف

اإلنســـــــــــاين واإلدائي علد  ـــــــــــمان زودة الرتابال بني العمل اإلنســـــــــــاين والعمل اإلدائي يف أوقات األزمات 
واملراحل االنتقالية  و التنمية املســـتدامة الطويلة املدى ويف ا د من جوانب الضـــعا من أجل بناأل القدرة 

 علد الصمود. 
ولوية لتقدمي الدعم الرفي  املســــــــتوى للعاملني يف امليدان يف وأعطت اللينة التوجيلية املشــــــــرتكة األ - 61

ســـــبعة بلدان، وهي إثيوبيا وبوركينا فاســـــو وتشـــــاد والصـــــومال وال ام ون والنيير ونيي و، حيش ُأحرز يف 
هذي البلدان تقدم يف العمل  و لقيق نتائج مجاعية مثل ا د من انعدام األمن الغذائي وســـــــــــــــوأل التغذية، 

__________ 

 .2018التقرير العاملي عن النزوح الداخلي لعام مركز رصد النزوح الداخلي،  (11) 
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تقدمي افدمات األســــــــاســــــــية، وإلاد حلول دائمة لأل ــــــــ ا  النازحني داخليا، متشــــــــيا م  غاوت وتعزيز 
 أهداف التنمية املستدامة. 

وأجرت اللينة التوجيلية املشـــــــرتكة اســـــــتعرا ـــــــا يف البلدان املذكورة أعالي من أجل تقييم التقدم،  - 62
وات املتبقية يف لقيق النتائج اجلماعية والعقبات واملمارســــات اجليدة، والدعم املقدم للقيادة القطرية، والفي

اليت تعرقل لقيقلا. ومشلت التحدوت الرئيســـــــــــية ا اجة إىل اابقن تعزيز القيادة؛ وتوف  متويل متوق  وأقل 
سزطا ؛ وتعزيز القدرات، ال ســيما يف م اتب املنســقني املقيمني؛ وتعزيز لليل البياانت علد مســتوى متعدد 

واست دام النتائج اجلماعية إلر اد أطر الت طيال والتمويل ذي الصلة. وال تزال جلود الدعوة  القطاعات؛
علد مســتوى رفي  من أجل زودة تعزيز الشــراكات م  املؤســســات املالية الدولية وااللاد األفريقي والتعاون 

لنظمية والقطرية م  ا  ومات تش ل عناصر رئيسية. وسيسفر االستعرا  عن توصيات بشأن املسائل ا
 اليت تتطلب املزيد من االهتمام الرفي  املستوى والدعم من اللينة التوجيلية املشرتكة. 

وتدعم اللينة التوجيلية املشـــــرتكة عمليات اإلصـــــالح اجلارية، وتقدم اإلر ـــــاد يف صـــــن  القرارات  - 63
سانية والتنسيق الفعال بني األنشطة الرامية إىل تعزيز قيادة م اتب املنسقني املقيمني ومنسقي الشؤون اإلن

اإلنســــانية واإلدائية، م  مراعاة الروابال بينلا وبني الســــالم وتشــــيي  عمليات الت طيال والربجمة املشــــرتكة. 
وهي تشـــــي  أيضـــــا التواصـــــل القوي م  البنك الدويل واملؤســـــســـــات املالية الدولية األخرى، لتوف  التمويل 

مســــــــتدامة من أجل لقيق النتائج اجلماعية. وت فل اللينة التوجيلية املشــــــــرتكة واملوارد املالية بطريقة مرنة و 
الرتابال م  أطر و ليات التنســــــــــــيق الرئيســــــــــــية، وســــــــــــتعمل عن كثب م  اللينة التنفيذية وجملس الرطســــــــــــاأل 

ينة التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين  لتنســـــــــــيق، وجمموعة األمم املتحدة للتنمية املســـــــــــتدامة، والل
 الدائمة املشرتكة بني الوكاالت وغ  ذلك.

وأعطت اللينة الدائمة املشـــــــــــــــرتكة بني الوكاالت األولوية للتعاون بني اجللات الفاعلة يف اجملالني  - 64
اإلنســـاين واإلدائي، مبا يف ذلك من خالل فرقة العمل التابعة هلا، وا ـــطلعت من أجل ذلك ثنشـــطة مثل 

 ان وحلقات العمل والدعم التقين.تبادل املعارف بني األقر 
ويتيغ إصــــــالح منظومة األمم املتحدة اإلدائية فرصــــــا  ملواصــــــلة تعزيز التعاون يف اجملالني اإلنســــــاين  - 65

واإلدائي. ويعد هذا اإلصــــــــــــالح م مال  للعمل اإلنســــــــــــاين املبدئي، الذي ُيضــــــــــــطل  به وفقا  لقرار اجلمعية 
 .46/182 العامة
وســـيصـــبغ املنســـقون املقيمون بعد منحلم االســـتقاللية ومت ينلم أكثر قدرة علد أداأل دور قيادي  - 66

يف تقليل االحتياجات وامل اطر وجوانب الضــــــعا. وســــــيتوىل جيل جديد من أفرقة األمم املتحدة القطرية 
كثر عر ـــــــــــة لألذى وســـــــــــيعمل علد لقيقلا بفعالية أكرب. لديد نتائج التنمية اليت تصـــــــــــل إىل الفئات األ

وســـــــــــــــتتيغ عملية مراجعة الت طيال اإلدائي، مثل مراجعة إطار عمل األمم املتحدة للمســـــــــــــــاعدة اإلدائية، 
وأدوات التحليل، مثل التحليل القطري املشــــــــــــرتك، لليلات الفاعلة يف جماالت التنمية والعمل اإلنســــــــــــاين 

 التحليل املشـــــــرتك وت فل لســـــــني الرتابال والت امل م  عمل األفرقة القطرية وبناأل الســـــــالم أن تســـــــاهم يف
للعمل اإلنســاين، واالســتعرا ــات العامة لالحتياجات اإلنســانية، وخطال االســتيابة اإلنســانية وغ ها من 

 افطال املشرتكة بني الوكاالت والنداألات اإلنسانية.
 

https://undocs.org/ar/A/RES/46/182
https://undocs.org/ar/A/RES/46/182
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 إضفاء الطابع احمللي  
يف خطة العمل من أجل اإلنسانية، ُس قر الزخم من أجل إ فاأل الطاب  ا لي من خالل الدعوة  - 67

إىل تعزيز النظم ا لية والوطنية، وليس اســـــــــــــــتبداهلا، مما يســـــــــــــــتلزم االعرتاف بقدرات اجللات الفاعلة ا لية 
عرقل وصــــــــــــــوهلا إىل التمويل، وزودة والوطنية ومزاوها النســــــــــــــبية، وتعزيز قدر ا التقنية، وإزالة ا واجز اليت ت

دورها يف صن  القرارات، وتشيي  االستيابة املالئمة للسياق الذي تنفذ فيه، والعمل م  اجللات الفاعلة 
 ا لية والوطنية كشركاأل متساوين. 

ولقق بعض التقدم. فقد أُدرجت مبادئ ا لية يف إر ـــــــــــــــادات اللينة الدائمة املشـــــــــــــــرتكة بني  - 68
ت علد مدى ما يزيد عن عقد من الزمان وال تزال هياكل تنسيق العمل اإلنساين تتضمن منظمات الوكاال

من املنظمات غ  ا  ومية الوطنية وا لية  22غ  ح ومية وطنية وحملية. وعلد ســـــــــــــــبيل املثال، هناك 
استثمرت اجللات وسب  من السلطات ا لية تؤدي ملام قيادية يف اجملموعات دون الوطنية يف الصومال. و 

الدولية الفاعلة يف تطوير القدرات ا لية من خالل التدريب وتقدمي املســـــــــــــــاعدة التقنية. ومي ن لليلات 
الفاعلة ا لية والوطنية ا صـــــــــــــول علد املزيد من األموال الدولية، مبا فيلا األموال من الصـــــــــــــناديق القطرية 

 صندوق ستارت.  املشرتكة وغ ها من الصناديق املشرتكة، مبا فيلا
غ  أن ا ليــة ال تزال تواجــه لــدوت. فعــادة  مــا ت ون اجللــات الفــاعلــة ا ليــة مســـــــــــــــتبعــدة من  - 69

عمليات صـــــن  القرارات العاملية. وتعرقل ا واجز اهلي لية اجللات الفاعلة ا لية عن الوصـــــول إىل مصـــــادر 
تعلقة  لتوطني، كااللتزامات النابعة من امليثاق من التمويل الدويل. وتوجد فيوة بني االلتزامات العاملية امل

 أجل التغي ، وتطبيقلا يف امليدان. وسيلزم توافر القيادة لت طي تلك ا واجز. 
 

 متويل العمل اإلنساين  - دال 
 التحول من رد الفعل إىل االستباق  

ن موقا االنتظــار ح  ملواكبــة االحتيــاجــات املتزايــدة، أخــذت املنظمــات اإلنســــــــــــــــانيــة تبتعــد ع - 70
تتســـــــبب األزمات يف معاانة هائلة ل ي تســـــــتييب إليلا وتتحرك يف اساي إدارة امل اطر وا د من جوانب 
الضــــــــعا، و لتايل تقليل افســــــــائر البشــــــــرية. وســــــــيؤدي هذا التحول إىل زودة ســــــــرعة اإلغاثة اإلنســــــــانية 

 ربعة جماالت. وفعاليتلا. وي تسب هذا النلج االستباقي زمخا ويتطور يف أ
ويتمثل اجملال األول يف تس   التمويل للعمل املب ر والتأهب. ففي جنوب السودان، ُخصصت  - 71

. واســـــت ماال 2018يف عام  صـــــناديق قطرية مشـــــرتكة لدعم أنشـــــطة التأهب ملواجلة تفشـــــي ف وث إيبوال
ماليني دوالر لتمويل أنشـــــــطة التأهب لتفشـــــــي  10هلذي اجللود، قدم الصـــــــندوق املركزي ملواجلة الطوارئ 

ف وث إيبوال اليت ميثل فيلا الوقت عامال حامسا يف أوغندا وبوروندي وجنوب الســــودان ورواندا، مما ســــاعد 
 يف وقا انتشار الف وث املميت.

ل الثاين، فلو اســت دام األموال امل صــصــة  االت الطوارئ، اليت تســت دم اابن بشــ ل أما اجملا - 72
متزايد للتعييل يف اختاذ تداب  مب رة لالســــــتيابة  االت الطوارئ املتوقعة. وبربال صــــــرف األموال بظلور 

ســـــت دام نُُذر متفق عليلا مســـــبقا، مي ن أن تن فض مدة االســـــتيابة من أ ـــــلر إىل أوم. واألمثلة علد ا
األموال امل صــصــة  االت الطوارئ القائم علد الُنُذر يف تنفيذ العمل املب ر تشــمل الصــندوق القائم علد 

 “انفذة العمل االستباقي”التنبؤات افا   اللاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر، و لية 
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لبنك الدويل واألمم املتحدة. وتنفذ منظمة افاصـــة بصـــندوق ســـتارت، و لية م افحة اجلو  املشـــرتكة بني ا
بلدا. ويعد إدماج نتائج  18األغذية والزراعة لألمم املتحدة أيضــــــــا هنيلا ل نذار املب ر والعمل املب ر يف 

التيريب املســـــــــــــــتمر ومج  األدلة والتعلم من دمج بياانت اإلنذار املب ر والتحليالت التنبؤية بقوة أكرب يف 
ا  ـــــــــــــــرورو من أجل التوســـــــــــــــ  يف داذج التمويل التنبؤية وأحيام األموال املتاحة الختاذ اختاذ القرارات أمر 

 مب رة. تداب 
ويتمثل اجملال الثالش يف اســـت دام التأمني والتمويل املنظم للم اطر من أجل لســـني ا ماية من  - 73

يف املناطق املعر ــة لليفاف ال وارص، مثل الشــركة اليت لمي اإلنتاج الزراعي من خالل التأمني الســيادي 
من املزارعني الذين  30 000ولآلملر املناخية وال  طل فيلا األمطار  نتظام. ويف حالة ملنية، تلقد  و 

يغطيلم التأمني املتناهي الصــــغر يف إطار مبادرة بناأل القدرة علد الصــــمود يف الريا التابعة لربانمج األغذية 
ة مدفوعات لتغطية  ملر اجلفاف. وقام مرفق التأمني يف منطقة البحر مليون دوالر يف صـــــــــــــــور  1.5العاملي 

مليون دوالر يف  55ال اريا يغطي املستفيدين عندما تضرب الزالزل أو تق  فيضاانت أو عواصا بدف  
أربعة بلدان عقب إعصــــــــــار إيرما. وتدرث منظمات العمل اإلنســــــــــاين والقطا  افا  إم انية اســــــــــت دام 

نظم للم اطر يف حاالت الطوارئ املعقدة، مبا يف ذلك إلاد طرق لتحســـني أتث  األموال حلول التمويل امل
 اليت تنفق يف أماكن غ  مستقرة. 

أمــا اجملــال الراب ، فلو لســــــــــــــني دقــة ومصــــــــــــــــداقيــة تقييمــات االحتيــاجــات اليت تقوم عليلــا النلج  - 74
علد الوعي  مل اطر هلا أمية حيوية يف تعزيز قيمة االستشرافية املبينة أعالي. فتقييمات االحتياجات القائمة 

كل دوالر يســـتثمر يف اإلغاثة إىل أقصـــد حد. وزودة الرتكيز علد لليل امل اطر وجوانب الضـــعا هلا أمية 
حامسة يف توســي  نطاق التمويل االســتباقي، وتفادي العيز املزمن يف التمويل، وختفيا املعاانة. وعالوة علد 

 يوفر دوذجا ماليا مستداما ومران يفي  لغر  حاليا وسيظل يفي به لسنوات مقبلة. ذلك، ف ن هذا
  

 2018تطور العملياك وتنسيق االستجابة اإلنسانية ح عام  - رابعا 
 حتسني التنسيق واالستجابة ح اجملال اإلنساين - ألف 

 حتليل االالتياجاك اإلنسانية  
لســـــــــــــــني التحليل اجلماعي وا ايد لالحتياجات. وجرى سريب ، ُأحرز تقدم يف 2018يف عام  - 75

منليية مشــــــــرتكة تتيغ لليلات اإلنســــــــانية الفاعلة يف طتلا القطاعات أن تقيقم االحتياجات اإلنســــــــانية 
بصــورة مجاعية وكلية وتفلم أســباب هذي االحتياجات. واســتمر لســني جودة التقديرات املتعلقة  لســ ان 

نســــــــانية يف عمليات اســــــــتعرا  االحتياجات اإلنســــــــانية ولليل  ــــــــدة االحتياجات ذوي االحتياجات اإل
 .2019امللباة. ومن املقرر إجراأل لسينات رئيسية أخرى يف عام  غ 
واستمر مركز البياانت اإلنسانية يف زودة است دام البياانت وتعزيز أتث ها، وأ رف علد معدالت  - 76

جمموعة بياانت مســتقاة  8 000انت اإلنســانية، اليت لتوي علد أكثر من دو قياســية يف منصــة تبادل البيا
منظمة. واســــــــتمرت املبادرة املتعلقة مبؤ ــــــــر إدارة امل اطر يف دعم إعداد لليل امل اطر املشــــــــرتك  200من 

مفتوح املصــــدر. ويقوم م تب تنســــيق الشــــؤون اإلنســــانية بتنســــيق اجللود املشــــرتكة بني الوكاالت من أجل 
جودة وتوافر بياانت األساث اليت تستند إليلا جلود التأهب واالستيابة. واستمر العمل من خالل  لسني
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العديد من املبادرات من أجل لســـني البياانت، مبا فيلا البياانت القابلة للتبادل، عن النزوح الداخلي. وم  
 ت ا ساسة.التوس  يف است دام البياانت والت نولوجيا،  ت من امللم محاية البياان

 
 التخطيط لالستجابة اإلنسانية  

أصــــــــبحت خطال االســــــــتيابة اإلنســــــــانية تعتمد بشــــــــ ل متزايد علد عمليات الت طيال املعززة،  - 77
يشــــمل القيام بشــــ ل أكثر منليية  ســــت دام لليل االحتياجات واالساهات وامل اطر، واالســــتيابة  مبا

ة لدى ا  ومات واجللات الفاعلة اإلدائية. ويتزايد الت طيال والقيود ا الية، وقدرة االســـــــــــــــتيابة املتوافر 
. 2019بلدا يســـــت دم خططا أو اســـــرتاتيييات متعددة الســـــنوات يف عام  11املتعدد الســـــنوات، فلناك 

وأصبغ الت طيال لالستيابة اإلنسانية يرتبال أكثر فأكثر ثطر الت طيال القطرية األخرى، مثل إطار عمل 
 عدة اإلدائية والت طيال املت امل للبعثات.األمم املتحدة للمسا

 Humanitarianبوابـــة علد  ــــــــــــــب ـــة اإلنرتنـــت أطلق عليلـــا اســــــــــــــم ) 2018وافتتحـــت يف عـــام  - 78

InSight)(12) للت طيال لالســــــــــــــتيابة اإلنســـــــــــــــانية ورصـــــــــــــــدها. وتوفر البوابة أحدص البياانت اجملمعة عن ،
 إليلم والتمويل، لالسرت اد ىلا يف صن  القرارات. االحتياجات اإلنسانية وعدد األ  ا  الذين مت الوصول

، قام رطســـاأل ال ياانت املشـــاركة يف اللينة الدائمة املشـــرتكة بني 2018ويف تشـــرين الثاين/نوفمرب  - 79
الوكاالت ملقرار بروتوكوالت توســـــــــــــــي  نطاق العمل اإلنســـــــــــــــاين علد مســـــــــــــــتوى املنظومة، اليت حلت حمل 

يل حالة الطوارئ اإلنســــانية علد مســــتوى املنظومة. وتســــاعد الربوتوكوالت يف االســــتيابة املتعلقة بتفع  لية
 ـــمان اســـتيابة املنظومة اإلنســـانية بطريقة ســـريعة ومنســـقة يف األزمات الســـريعة التدهور وتلك اليت تندل  

 بصورة مفاجئة. 
شـــفافية. ويف تشـــرين وتواصـــل عمليات التقييم اإلنســـانية املشـــرتكة بني الوكاالت تعزيز املســـاأللة وال - 80

، بدأ يف إثيوبيا تنفيذ تقييم إنســــــــــــاين مشــــــــــــرتك بني الوكاالت يركز علد االســــــــــــتيابة 2018األول/أكتوبر 
 اإلنسانية اجلماعية يف حاالت اجلفاف املت ررة، من أجل دعم التعلم واملساأللة.

 
 الربجمة القائمة على النقد  

نقد من أجل لقيق أهداف إنسانية، حيش تقدر نسبة ال يزال التوس  مستمرا يف برامج لويل ال - 81
يف املائة. ويتزايد اســـــت دام النقد لتحقيق أغرا   10املســـــاعدات اإلنســـــانية اليت ســـــتقدقم نقدا ثكثر من 

متعددة أو أغرا  قطاعية حمددة بوصـــــفه من الطرائق اليت لفظ ال رامة وتتســـــم  ملرونة وال فاألة والفعالية 
يلزم بــذل املزيــد من اجللود لضـــــــــــــــمــان اتبــا  هُنج مجــاعيــة يف إعــداد برامج النقــديــة من حيــش الت لفــة. و 

وتنفيذها، مبا يشــمل اســت دام نظم ا ماية االجتماعية الوطنية، حيثما أم ن، يف تنفيذ هذي الربامج. ويف 
ن ، التزم كل من برانمج األغذية العاملي ومفو ــــــــــــية األمم املتحدة لشــــــــــــؤو 2018كانون األول/ديســــــــــــمرب 

الالجئني ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وم تب تنســــــيق الشــــــؤون اإلنســــــانية  لعمل من أجل إلاد نظام 
 مشرتك لتقدمي النقدية يف حاالت األزمات علد النطاق العاملي. 

 

__________ 

 .Humanitarian InSight م تب تنسيق الشؤون اإلنسانية، (12) 
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 التأهب واالستجابة ح الاالك الثوارا - ابء 
يدددددق االستشددددداري الددددددويل نظدددددام األمدددددم املتحددددددة للتقيددددديم والتنسددددديق ح الددددداالك الثدددددوارا والفر   

 للبحث واإلنقاس
، استياب نظام األمم املتحدة للتقييم والتنسيق يف حاالت ال وارص ألكثر من 1993منذ عام  - 82

، قدمت أفرقة األمم املتحدة للتقييم والتنســيق 2018بلد. ويف عام  100حالة طوارئ يف أكثر من  285
ارئ اليت تقودها ا  ومة يف إندونيســــــيا وإىل مراكز يف حاالت ال وارص دعما طصــــــصــــــا لالســــــتيابة للطو 

عمليـــات الطوارئ ا  وميـــة يف نيي و. ويف  بوا غينيـــا اجلـــديـــدة، قـــدمـــت أفرقـــة األمم املتحـــدة للتقييم 
والتنســيق يف حاالت ال وارص الدعم للح ومة والفريق القطري للعمل اإلنســاين يف إدارة املعلومات ولليل 

 ا الة والتنسيق. 
، اســـــــــــــتمر الفريق االســـــــــــــتشـــــــــــــاري الدويل للبحش واإلنقاذ يف تعزيز قدرة الدول 2018ويف عام  - 83

األعضــــاأل علد البحش واإلنقاذ يف املناطق ا ضــــرية، مبا يف ذلك من خالل املشــــورة التقنية ومتارين ا اكاة 
األعضــــاأل من تطوير  علد نطاق املنطقة ثكمللا. ومبرور الوقت، ســــاهم هذا الدعم يف مت ني بعض الدول

 قدرا ا الوطنية علد االستيابة عند وقو  الزالزل.
 

 نوابك النينيو/النينيا  
، قامت اللينة الدائمة املشــــــــرتكة بني الوكاالت ملقرار إجراألات التشــــــــغيل 2018يف  ذار/مارث  - 84

للتـــذبـــذب اجلنو،، حيـــش توفر هـــذي  املوحـــدة للعمـــل املب ر املتعلق  الســـــــــــــــتيـــابـــة لنو ت ظـــاهرة النينيو
اإلجراألات إطارا للمسـاعدة يف الت فيا من اابملر ومن  حدوثلا ولفيز العمل اإلنسـاين واإلدائي املب ر، 
مبا يشـــــــمل موجزا  إلجراألات اليت لب اختاذها، واجللات املســـــــؤولة عن اختاذها وم  ســـــــتت ذها، وذلك 

 رة. عقب ظلور عالمات تنذر حبدوص هذي الظاه
، بعد صدور إنذار  حتمال حدوص ظاهرة النينيو، مت تفعيل إجراألات 2018ويف أيلول/سبتمرب  - 85

بلدا من البلدان  25الرصـــــــد وتشـــــــ يل خلية لليل، وفقا إلجراألات التشـــــــغيل املوحدة. وُحدد ما جمموعه 
ب  التأهب والعمل املب ر، امللددة بشـــــــــــــــدة ىلذي الظاهرة، وبدأت األفرقة اإلقليمية والقطرية يف اختاذ تدا
 ودرست مبادرات العمل املب ر  ست دام أموال مرصودة مسبقا هلذا الغر .

 
 الشراكاك مع املنظماك اإلقليمية والقطاع اخلاص  

ظل م تب تنســـــيق الشـــــؤون اإلنســـــانية ينشـــــر يف طتلا املناطق حزمة التأهب  االت الطوارئ  - 86
شـــــــــــــــرتكة بني الوكاالت. وعمل امل تب اإلقليمي للم تب يف أمري ا الالتينية اليت أعد ا اللينة الدائمة امل

. واســـــــتمر 2018ومنطقة البحر ال اريا م  اجللات الشـــــــري ة من أجل التأهب ملوســـــــم األعاصـــــــ  لعام 
امل تبان اإلقليميان لغرب أفريقيا وجلنوب أفريقيا و ــــــــــرقلا يف التواصــــــــــل م  املنظمات اإلقليمية والوكاالت 

طنية إلدارة ال وارص وا ركة الدولية للصليب األمحر واهلالل األمحر من أجل تعزيز التأهب واالستيابة. الو 
واســـــتمر امل تب اإلقليمي ابســـــيا وا يال اهلادئ يف تعزيز  ـــــراكته م  رابطة أمم جنوب  ـــــرق  ســـــيا، م  

 الرتكيز علد تعزيز جلود التأهب وا د من أخطار ال وارص.
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، نفذت ســـــــــــــــب   ـــــــــــــــب ات من القطا  افا  مدعومة من مبادرة الربال بني 2018ويف عام  - 87
مؤســـــســـــات األعمال عمليات اســـــتيابة لل وارص. وتقود الشـــــراكات م  القطا  افا  أيضـــــا إىل و ـــــ  

املتاح لليمعيات الوطنية  “What Now Service” برامج جديدة مبت رة. فتطبيق الرســـــــــــــــائل املســـــــــــــــمد
للصليب األمحر واهلالل األمحر يزيد حاليا من نشر الرسائل املتعلقة  لتأهب لل وارص وا د من امل اطر. 

 ويعمل برانمج األمم املتحدة اإلدائي علد سليز املطارات يف مجي  أ األ العامل ملواجلة ال وارص.
 

 ل اإلنسايناألمهية املركزية للحماية ح العم - جيم 
، أعادت املنظمات املشــــــــــاركة يف اللينة الدائمة املشــــــــــرتكة بني الوكاالت التأكيد 2018يف عام  - 88

علد تعلدها بو ـــــــ  ا ماية يف صـــــــميم العمل اإلنســـــــاين. وبدعم من جمموعات ا ماية العاملية وامليدانية، 
بني الوكاالت بشـــــأن م افحة العنا  أصـــــبحت مبادئ ا ماية واملبادئ التوجيلية للينة الدائمة املشـــــرتكة

اجلنســــــــاين ُتدمج وُتطبق أكثر فأكثر يف عمليات التقييم املنســــــــقة وعمليات التحليل والت طيال املشــــــــرتكة. 
املســــــــــؤولون عن توف  ا ماية من الرتكيز علد إلاد حلول تشــــــــــمل عدة قطاعات ملعاجلة الروابال بني  وزاد

عدة الطبية والتعليم. وتعمل اجللات العاملة يف اجملال اإلنساين بش ل ا ماية وانعدام األمن الغذائي واملسا
متزايد علد و ـــــ  هُنج مراعية لالعتبارات اجلنســـــانية ومالئمة للمراحل العمرية وقائمة علد أســـــاث اجملتم  
 /ا لي لتوف  خدمات ا ماية الالزمة لالســـــــــتيابة لالحتياجات املتباينة للمتضـــــــــررين. ويف تشـــــــــرين الثاين

، قامت جمموعة ا ماية العاملية التابعة للينة الدائمة املشـــــــــــــــرتكة بني الوكاالت بقيادة تقييم 2018 نوفمرب
  الة تنفيذ سياسة ا ماية، أسفر عن لديد اجملاالت اليت لتاج إىل لسني.

 
 محاية الطفل  

فال. واتســــــــــــ  نطاق إىل تدهور ا ماية املمنوحة لألط 2018أدت األزمات اليت  ــــــــــــلدها عام  - 89
اجللود العــامليــة الراميــة إىل من  مــا يتعر  لــه األطفــال من أعمــال عنا وا يلولــة دون سنيــدهم يف قوات 
مســلحة أو مجاعات مســلحة والتصــدي هلذي األعمال، مبا يف ذلك من خالل االســتفادة من التقدم الذي 

إعالن املدارث ”د مزيد من الدول األعضــاأل لرزي الشــراكة العاملية من أجل إهناأل العنا  ــد األطفال. وأيق 
من أجل تعزيز محاية املرافق التعليمية من خطر است داملا ألغرا  عس رية وكفالة أمن الطالب  “اابمنة

 والعاملني يف جمال التعليم.
 

 العنف اجلنسي واجلنساين  
ت الطوارئ، وهي واصــــــــــــــلت الدعوُة إىل العمل من أجل ا ماية من العنا اجلنســــــــــــــاين يف حاال - 90

مبادرة متعددة اجللات صــــاحبة املصــــلحة، التحفيز علد اختاذ تداب  وســــامت يف تشــــيي  اجللات املا ة 
ووكاالت األمم املتحدة واملنظمات غ  ا  ومية علد إعطاأل األولوية للمســــائل املتصــــلة  لعنا اجلنســــاين 

ال يزال من األمية مب ان مواصـــــلة تعزيز وو ـــــ  ســـــياســـــات أقوى و ليات مســـــاأللة أقوى وتعبئة التمويل. و 
اجللود املتعلقة بتقدمي تقارير عن ا ماية، مبا يف ذلك عن حوادص العنا اجلنســـــــــــــــاين، ولليل املســـــــــــــــائل 

 املتعلقة ىلذي ا ماية.
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 احلماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني -دال  
األمني العام ملتزم حبش األمم املتحدة و ـــــــركائلا علد التنفيذ ال امل لســـــــياســـــــة عدم التســـــــامغ  - 91

إطالقا  م  مرت ا االســـتغالل واالنتلاك اجلنســـيني، وتوســـي  نطاق التنفيذ علد الصـــعيد القطري، و ـــمان 
 إىل العدالة. حصول الضحاو/الناجني علد ما ي في من ا ماية واملساعدة املناسبة ووصوهلم املوثوق 

، أيدت اجللات الفاعلة الرئيســـــــــــــــية يف اللينة الدائمة املشـــــــــــــــرتكة بني الوكاالت 2018ويف عام  - 92
اســرتاتييية   ــاملة مل افحة االســتغالل واالنتلاك اجلنســيني والتحر  اجلنســي، واختذت إجراألات ملموســة 

األ االنطباعات اجملتمعية وتوف  ا ماية مبا يف ذلك  ليات اســــــــتق -لزودة  ليات اإلبالو املأمون وامليســــــــور 
واملســاعدة للضــحاو وتعزيز املســاأللة. وتعمل فرقة العمل املعنية  ملســاأللة أمام الســ ان املتضــررين وا ماية 
من االســــــتغالل واالنتلاك اجلنســــــيني، التابعة للينة الدائمة، علد توف  التوجيلات التنفيذية والدعم التقين 

  ماية من االستغالل واالنتلاك اجلنسيني داخل البلد ولألفرقة القطرية للعمل اإلنساين. للشب ات املعنية 
وعملت اجللات الشــــــــــــري ة للينة الدائمة علد تســــــــــــري  وت ة التداب  الرامية إىل ا ماية من االســــــــــــتغالل 

طري وتعزيز التحري واالنتلاك اجلنسيني، مبا يف ذلك عن طريق التدريب، ومعاجلة الثغرات علد الصعيد الق
 والتحقق من اجللات املرجعية لتفادي إعادة توظيا طالفي القانون.

 
 املساءلة واإلدماج -هاء  

 املساءلة أمام األشخاص املتضررين  
اســــتمر إنشــــاأل  ليات املســــاأللة اجلماعية وتعزيزها. وُو ــــعت توجيلات تســــتلدف األفرقة امليدانية  - 93

األ ـــ ا  املتضـــررين يف االســـتعرا ـــات العامة لالحتياجات اإلنســـانية وخطال بشـــأن إدراج املســـاأللة أمام 
االســــــتيابة اإلنســــــانية. وتضــــــمنت تقييمات االحتياجات املتعددة القطاعات أســــــئلة  بشــــــأن املســــــاأللة أمام 
الســ ان املتضــررين. ونظم م تب تنســيق الشــؤون اإلنســانية واليونيســا وااللاد الدويل جلمعيات الصــليب 

 واهلالل األمحر واجللات الشري ة حلقات عمل من أجل و   خطال عمل مشرتكة بشأن املساأللة.األمحر 
 

 إدماج األشخاص سوي اإلعاقة  
، بدأ األمني العام عملية لو ـــ  إطار ســـياســـة وخطة عمل ومســـاأللة من 2018يف نيســـان/أبريل  - 94

وتعميم حقوقلم يف منظومة األمم  أجل تعزيز إم انية وصــول األ ــ ا  ذوي اإلعاقة علد نطاق املنظومة
املتحدة. وكان العمل اإلنســـــــــــــاين مســـــــــــــألة   ـــــــــــــاملة  يف مؤمتر القمة العاملي ل عاقة الذي عقد يف لندن يف 

أول مناقشة مفتوحة  2018، وانبثقت عنه التزامات هامة. وأجرى جملس األمن يف عام 2018متوز/يوليه 
زاعات املســلحة. واســتمر العمل علد بناأل القدرات العاملية من نوعلا بشــأن األ ــ ا  ذوي اإلعاقة يف الن

واملؤســــــــســــــــية من أجل إدماج األ ــــــــ ا  ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك ما يتعلق  م  واســــــــت دام البياانت 
 املصنفة حسب اإلعاقة.

من الدول األعضاأل، ميثاق إدماج  28من اجللات صاحبة املصلحة، مبا يف ذلك  216وأيقدت  - 95
وي اإلعاقة يف العمل اإلنســـــاين، وســـــاهم امليثاق يف زودة اإلرادة الســـــياســـــية من أجل الربجمة األ ـــــ ا  ذ

علد و ـــ  الصـــيغة النلائية للمبادئ التوجيلية  2019الشـــاملة لليمي . وســـتعمل اللينة الدائمة يف عام 
 لقيق تغي .  املتعلقة ملدماج األ  ا  ذوي اإلعاقة. وسي ون تفعيل هذي املبادئ عامال  رئيسيا  يف
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 الشباب ح العمل اإلنساين  
من اجللات صــــاحبة املصــــلحة االتفاق من أجل الشــــباب يف العمل اإلنســــاين،  40وقق  أكثر من  - 96

والتزمت مبعاجلة أولووت واحتياجات وحقوق الشــباب املتضــررين من األزمات ومل ــراكلم علد  و جمد  يف 
امليثاق علد و   مبادئ توجيلية مشرتكة بني الوكاالت بشأن العمل مجي  مراحل العمل اإلنساين. ويعمل 

 .2019 م  الشباب ومن أجللم يف السياقات اإلنسانية، وسي تمل إعداد هذي املبادئ التوجيلية يف عام
 

 املساواة بني اجلنسني ومتثني النساء والفتياك -واو  
 املساواة بني اجلنسني   

أول املســـــــــتييبني عند وقو  األزمات وهن يؤدين دورا  حمورو  يف ســـــــــالمة كث ا  ما ت ون النســـــــــاأل  - 97
األسـر واجملتمعات ا لية وصـمودها. ويسـلم االسـتثمار يف املسـاواة بني اجلنسـني ومشـاركة النسـاأل والفتيات 

 يف قدرة الربامج اإلنسانية علد تلبية االحتياجات امل تلفة للس ان املتضررين مبزيد من الفعالية.
الطبعة ا دثة لدليل الشـــؤون اجلنســـانية للعمل اإلنســـاين الذي و ـــعته  2018وصـــدرت يف عام  - 98

بلدا . ولري اســــــت دام إطار  للمســــــاأللة من أجل  43نســــــ ة يف  7 000اللينة الدائمة. وُوز  أكثر من 
 رصد األداأل اجلماعي للينة الدائمة.

والســـــن الذي و ـــــعته اللينة الدائمة. وهذا  مؤ ـــــر نو  اجلنس 2018وصـــــدر يف حزيران/يونيه  - 99
املؤ ــر أداةل للت طيال والرصــد تســاعد املوظفني امل لفني  لربامج واجللاز اإلداري علد لديد كيفية مراعاة 
نو  اجلنس والســـن يف طتلا مراحل دورة الربامج اإلنســـانية. وهذا املؤ ـــُر يعزز املؤ ـــَر اجلنســـاين األصـــلي 

لسـن وعنصـر الرصـد. وسـيحل مؤ ـر نو  اجلنس والسـن حمل املؤ ـر اجلنسـاين يف من خالل إ ـافة عامل ا
 ، وستست دمه دائرة التتب  املايل.2019دورة الربامج اإلنسانية لعام 

ويقدم مســــتشــــارو القدرة اجلنســــانية املشــــورَة وبناأل القدرات يف جمال تعميم املنظور اجلنســــاين ودعم  - 100
، أجنز مشرو  القدرة االحتياطية املعنية  ملسائل اجلنسانية 2018ويف عام تنفيذ مؤ ر نو  اجلنس والسن. 

 عملية نشر ميداين وعملية نشر عاملي واحدة يف حاالت الطوارئ املفاجئة واألزمات املطولة.  18
 

 الصحة اجلنسية واإلجنابية  
وارص، ويرتتب عن ذلك قد يق  إمال للصــــحة وا قوق اجلنســــية واإلجنابية خالل النزاعات وال  - 101

عواقب ســـــــــلبية خط ة. وتتعر  النســـــــــاأل ا وامل والفتيات إىل مضـــــــــاعفات  دد ا ياة إذا مل يتم ن من 
الوصــــــــــــول الفعال إىل خدمات الصــــــــــــحة اإلجنابية، مبا يف ذلك القابالت املاهرات. وينشــــــــــــأ لد ق كب  عن 

الطوارئ أو انعدام هذي اإلم انية. وتصبغ حمدودية إم انية الوصول إىل خدمات تنظيم األسرة يف حاالت 
طبعة حمدثة من  2018النســـــاأل والشـــــباب أكثر عر ـــــة  للعنا واالســـــتغالل اجلنســـــيني. وصـــــدرت يف عام 

الدليل امليداين املشــرتك بني الوكاالت للصــحة اإلجنابية يف األو ــا  اإلنســانية، وهو حق م رث يف مبادئ 
ســــــــــــــتيابة يف حاالت النزا  وال وارص. وإن توف  خدمات حقوق اإلنســــــــــــــان، من أجل دعم التأهب واال

الصحة اجلنسية واإلجنابية يف حاالت الطوارئ ينقذ ا ياة، وال بد من إعطائه األولوية وختصي  ما ي في 
 من التمويل له. 
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 صناديق التمويل املشرتكة لألغراض اإلنسانية -زاي  
 مت ني حاســـــــم يف تنفيذ العمل اإلنســـــــاين علد  و إن الصـــــــندوق املركزي ملواجلة الطوارئ عاملُ  - 102

مليون دوالر، دعما  لالستيابة  500، خص  الصندوق أكثر من 2018فوري وفعال ومنسق. ويف عام 
 2018مليون دوالر يف عام  836بلدا . وخصـــــــــصـــــــــت الصـــــــــناديق القطرية املشـــــــــرتكة  47اإلنســـــــــانية يف 

كانت املنظمات الوطنية وا لية اجللات املسـتفيدَة املبا رَة بلدا . و  17منظمة إنسـانية يف  685جمموعه  ملا
من رب  تلك املوارد. وقدمت اجللات املا ة بســــ األ مســــامات قياســــية يف الصــــناديق القطرية املشــــرتكة يف 

. وواصــــــــــــــــل الصـــــــــــــــنــدوق املركزي ملواجلــة الطوارئ (13)مليون دوالر 950، وســاوز جمموعلــا 2018عــام 
 شرتكة تعزيَز الت امل فيما بينلا لالستفادة من املزاو النسبية وتعظيم األثر.والصناديق القطرية امل

 
 تعزيز قدراك املوارد البشرية -الاء  

تتما ــــــــــــد اســــــــــــرتاتييية األمني العام العاملية للموارد البشــــــــــــرية م  مبدأي التمثيل اجلغرايف العادل  - 103
نســانية إىل ت وين قوة عاملة يتحقق فيلا توازن واملســاواة بني اجلنســني. ويســعد م تب تنســيق الشــؤون اإل

بني اجلنســـني علد مجي  املســـتووت وتنو  جغرايف علد  و يعطي صـــورة عن اجملتمعات ا لية اليت  دملا 
امل تب وتســــــتفيد من م اســــــب ال فاألة واإلنتاجية اليت أتق من قوة عاملة متنوعة. وتشــــــمل اســــــرتاتييية 

ا م تب تنســـــيق الشـــــؤون اإلنســـــانية خطال عمل مشـــــفوعة مبؤ ـــــرات ســـــنوية. املوارد البشـــــرية اليت و ـــــعل
وُحددت األهداف من أجل زودة تنو  القوة العاملة يف م تب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية ت ون فيلا مجي  
اجملموعات اإلقليمية ممثلة. وتســــــعد اســــــرتاتييية املوارد البشــــــرية املذكورة إىل إقامة بيئة عمل تعزز املســــــاواة 

 الشمول وختلو من التحيز.و 
وتنفذ وكاالت األمم املتحدة اسرتاتيييات لتوظيا جمموعة من مقدمي الطلبات املتنوعني جنسانيا   - 104

وجغرافيا . فعلد سبيل املثال، أنشأ برانمج األغذية العاملي أداة  لتحليل القوة العاملة تساعد علد الرصد اابين 
لقوته العاملة. واعتمدت مفو ـــــية  ـــــؤون الالجئني برامج تعلم وتطوير من أجل للتمثيل اجلنســـــاين واجلغرايف 

 زودة استعداد النساأل لتقلد املناصب القيادية وتركيز تطوير اإلدارة علد األفرقة املتنوعة والشاملة.
  

 التوصياك -خامساً  
 بناء على ما تقدم  يوصي األمني العام  ا يلي: - 105

األعضددددددددداء وأاراو النزاع واملنظماك اإلنسدددددددددانية أن تثثف جهودها ينبغي للدول  )أ( 
الرامية إىل تعزيز مبادئ العمل اإلنسدددددداين املتمثلة ح اإلنسددددددانية والنزاهة واحلياد واالسددددددتقالل  وكفالة 

 االرتام هذه املبادئ والتقيد هبا بشثل اتم؛
السددريع واملسددتدام  ينبغي للدول األعضدداء وأاراو النزاع أن تتي و وتيسددرو الوصددول )ب( 

ودون عوائق لإلغاثة اإلنسددددانية احملايدة  وأن تبسددددطو وتسددددرعو إجراءاك دخول العاملني ح جمال تقد  
املساعدة اإلنسانية ونشرهم  ودخول السلع واخلدماك وأن تعتمد تدابريو تيسرٍي تتماشى مع االتفاق 

__________ 

، مـــ ـــتــــــــب تـــنســـــــــــــــــيـــق الشـــــــــــــــــؤون اإلنســــــــــــــــــــــانـــيــــــــة، نـــظــــــــام إدارة املـــنـــغ الـــتــــــــابـــ  لـــلصـــــــــــــــــنــــــــاديـــق الـــقـــطـــريــــــــة املشـــــــــــــــــرتكــــــــة (13) 
(https://gms.unocha.org/content/cbpf-overview). 

https://gms.unocha.org/content/cbpf-overview
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لتدابري الرامية إىل التعجيل إبرسدددددددددددال النموسجي بني الدول األعضددددددددددداء واألمم املتحدة بيما يتعلق اب
 شحناك وممتلثاك اإلغاثة ح الاالك الطوارئ؛ 

ينبغي للدول األعضددداء وأاراو النزاع أن تعجل اب اس  يع التدابري الالزمة لتعزيز  )ج( 
واالرتام وكفالة االرتام القانون الدويل اإلنسددددددددددداين والقانون الدويل حلقوق اإلنسدددددددددددان والقانون الدويل 

ئني  وضدددددمان محاية املدنيني وغريهم من األشدددددخاص واملرابق املشدددددمولني ابحلماية  ووضدددددع أار لالج
سياساك وانية تنشئ سلطاك ومسؤولياك مؤسسية واضحة حلماية املدنيني  وزايدة أنشطة الدعوة  
د وتقد  مرتثيب االنتهاكاك اخلطرية إىل العدالة   ا ح سلة االنتهاكاك والتجاوزاك املرتثبة ضددددددددددد

 األافال؛
ينبغي للددول األعضدددددددددددداء وأاراو النزاع أن حترتم وحتمي العداملني ح اجملدال الطيب  )د( 

واإلنسددددداين واألصدددددول الطبية واإلنسدددددانية   ا ح سلة من خالل االمتناع عن شدددددن هجماك مباشدددددرة 
ع ما يلزم من ضدددهم وإيالء العناية املسددتمرة لتجنيبهم آاثر العملياك العسددثريةغ وينبغي ذا ا اس  ي

تدابري عملية حلماية البعثاك اإلنسانية والطبية  مثل التدابري احملددة ح التوصياك املقدمة عمالً بقرار 
اج    ا ح سلة عدم جتر  الرعاية الطبية واملسدداعدة اإلنسددانية  وإدر (2016) 2286جملس األمن 

سددددددبل احلماية الالزمة ح القانون احمللي  وجب القانون الدويل وتبادل أبضددددددل املمارسدددددداك والدرو  
 املستفادة؛ 
ينبغي ألاراو النزاع أن تتجنب اسدددتخدام األسدددلحة املتفجرة ساك اواثر الواسدددعة  )هـ( 

غايةغ وينبغي للدول النطاق ح املنااق املأهولة ابلسثان  وأن تضع سياساك عملياتية لتحقيق هذه ال
األعضدداء أن تشددارك ح اجلهود الرامية إىل صددياغة إعالن سددياسددي يعا  منط الضددرر املعقد والرتاكمي 

 والطويل األجل الناجم عن استخدام األسلحة املتفجرة ح املنااق املأهولة ابلسثان؛
بشدددددثل ينبغي للدول األعضددددداء واألمم املتحدة واملنظماك اإلنسدددددانية أن تواصدددددل  )و( 

 اعي وضدددددع مسدددددألة احلماية ح صدددددميم العمل اإلنسددددداين  وتعظيم النتائي املتوخاة ح جمال احلماية  
وتعزيز السددددالمة والثرامة ح االسددددتجابة اإلنسددددانية   ا ح سلة من خالل زايدة القدرة على تصددددميم 

 ة توبري احلماية؛وتنفيذ برامي احلد من املخاار اليت هتدد سالمة السثان املتضررين وحتسني بيئ
ينبغي للدول األعضدددددددداء واألمم املتحدة واملنظماك اإلنسددددددددانية أن تثفل  اسددددددددبة  )ز( 

 مرتثيب االعتداء واالستغالل اجلنسيني؛
ينبغي للدول األعضاء واألمم املتحدة واملنظماك اإلنسانية أن تزيد من استثماراهتا  )ح( 

دماك منع العنف اجلنسددي واجلنسدداين والتصدددي الطويلة األجل وما تبذله من جهود لضددمان وجود خ
له منذ بداية الالة الطوارئ وأن تيسدددددددر للناجني احلصدددددددول بوراً على تلة اخلدماك واألدواك البالغة 
األمهية ملسددددداعدهتم ح التعاح  وينبغي أن ت دمكي بشدددددثل منهجي الوقاية والتخفيف من الدة املخاار 

 ة  وينبغي أن تعزز  ع البياانك ورصدها؛ والتصدي ذا ح خطط االستجابة اإلنساني
ينبغي للدول األعضددددددداء واألمم املتحدة واملنظماك اإلنسدددددددانية واإلمنائية أن تضدددددددع  )،( 

وتنفذ اسدددددددددرتاتيجياك بعالة ملنع النزوح الداخلي واحلد منه بدرجة ملموسدددددددددة ومحاية النازالني داخلياً  
 الربامي والقراراك اليت تؤثر عليهم  وتدعم قدرهتم وبقاً للمعايري الدولية وبطريقة تثفل مشدداركتهم ح

 على االكتفاء الذايت وحتقق اللواًل دائمًة؛

https://undocs.org/ar/S/RES/2286%20(2016)
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ينبغي للدول األعضددددددددددداء أن تضدددددددددددمن امتثال تدابري مثابحة اإلرهاب لاللتزاماك  )ي( 
املرتتبة عليها  وجب القانون الدويل اإلنسددددددددددداين والقانون الدويل حلقوق اإلنسدددددددددددان والقانون الدويل 

 الجئني  وعدم عرقلة هذه التدابري لألنشطة اإلنسانية والطبية القائمة على املبادئ؛ل
ينبغي للدول األعضاء واألمم املتحدة واملنظماك اإلنسانية أن توبر املوارد البشرية  )ك( 

واملالية الالزمة لتنفيذ برامي تليب االتياجاك املتضددررين املختلفة احملددة السددب السددياق  بسددبل منها 
 ع بياانك مصدددنفة السدددب السدددن واجلنس واإلعاقة وحتليلها واسدددتخدامها  وإعطاء األولوية لتمويل 
األنشدددطة املتعلقة ابملسددداواة بني اجلنسدددني ومتثني املرأة وا اس تدابري تزيد من اعتمادهن على الذاك  

ك  وكفالة واسددددتخدام مؤشددددر نوع اجلنس والسددددن الذي وضددددعته اللجنة الدائمة املشددددرتكة بني الوكاال
 اإلدماج اجملدي للنساء والفتياك؛ 

 ينبغي للدول األعضددددددددددداء واألمم املتحدة واملنظماك اإلنسدددددددددددانية أن تعزز قدراهتا  )ل( 
 ا ح سلة مواردها البشدددددرية واملالية وخرباهتا الفنية  من أجل تعميم إدماج األشدددددخاص سوي اإلعاقة 
ح الربامي والسياساك واألار االسرتاتيجية  وينبغي ذا أن حتسن  ع البياانك املصنفة السب نوع 

ل دورة اإلعاقة واسدددددددتخدامها  وينبغي أن تضدددددددمن مشددددددداركة األشدددددددخاص سوي اإلعاقة ح  يع مراال
 الربامي اإلنسانية؛ 

ينبغي للدول األعضددددددددداء واألمم املتحدة واملنظماك اإلنسدددددددددانية واإلمنائية واجلهاك  )م( 
الفاعلة األخرى أن تدعم التعاون بني العمل اإلنسددداين والعمل اإلمنائي   ا ح سلة التحليل املشدددرتك 

دة التمويل املتعدد السدددددددددنواك والتخطيط املشدددددددددرتك من أجل احلد من املخاار وأوجه الضدددددددددعف وزاي
 املوجه حنو حتقيق نتائي  اعية؛

ينبغي للدول األعضدددداء واألمم املتحدة واملنظماك اإلنسددددانية أن تزيل احلواجز اليت  )ن( 
تعوق التعاون وإقامة الشدددددددددددراكاك اجملدية بني اجلهاك الفاعلة الدولية واإلقليمية والوانية واحمللية من 

ل قدراك اجلهاك الفاعلة واملؤسدددددسددددداك احمللية   ا ح سلة عن اريق بناء أجل تعزيز وليس اسدددددتبدا
ي  القددددراك وتوبري التمويدددل قبدددل الددداالك الطوارئ وأثنددداءهدددا وبعددددهددداغ وينبغي ذدددا أن تعزز ومتول   

 املشاركة اجملتمعية ح جمال  طيط املساعدة اإلنسانية وتنفيذها؛
األمم املتحدددة واملنظمدداك اإلنسددددددددددددانيدة ينبغي للدددول األعضدددددددددددداء وأاراو النزاع و  )ث( 

واإلمنائية واجلهاك الفاعلة األخرى أن تثثف جهودها الرامية إىل الوقاية من انعدام األمن الغذائي 
العاملي والتصدي له  وال سيما ح البلدان املعرضة خلطر اجملاعة   ا ح سلة عن اريق تعزيز التعاون 

الزراعة من أجل محاية سبل كسب الرزق واإلنتاج الغذائي  وتوبري اإلمنائي واإلنساين  واالستثمار ح 
التمويل املرن والعاجل  وتوسددديع نطاق نظم احلماية اجملتمعية املسدددتجيبة للصددددماك  وضدددمان االرتام 
القانون الدويل اإلنسدددداين   ا ح سلة الظر اسددددتخدام جتويع املدنيني كأسددددلوب من أسدددداليب احلرب  

 ح اجملال اإلنساين إىل السثان املتضررين؛  وتيسري وصول العاملني
ينبغي للدول األعضددددددددددداء واألمم املتحدة واملنظماك اإلنسدددددددددددانية أن تعجل ح بذل  ) ( 

اجلهود الرامية إىل معاجلة آاثر تغري املناخ على اإلنسدددان   ا ح سلة عن اريق زايدة اسدددتخدام حتليل 
ز نظم اإلنددذار املبثر والتددأهددب والقدددرة على التثيف املخدداار املندداخيددة ح التخطيط والربجمددة  وتعزي

 والفعالية والسن توقيت االستجابة ح املواقع املعرضة للخطر؛
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ينبغي للدول األعضددددددددداء واملنظماك اإلنسدددددددددانية أن تسدددددددددتمر ح الوباء اباللتزاماك  )ف( 
رير عن التقدم احملرز واملبادراك املعلنة ح مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنسددددددددددداين  وأن تقدم اوعا تقا
 وأبضل املمارساك من خالل املنهاج اإللثرتوين للعمل وااللتزاماك والتحولغ

 


