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 المجلس االقتصادي واالجتماعي  الجمعية العامة
 2018دورة عام   الدورة الثالثة والسبعون

 2018متوز/يوليه  26-2017متوز/يوليه  27  *األولية )أ( من القائمة 75البند 
تعزيز تنسيق المساعدة اإلنسانية والمساعدة الغوثية 
التي تقدددم ددا اامم المتفدددة تي لدداالث ال وار   

 بما تي ذلك المساعدة االقتصادية الخاصة

 من جدول األعمال 9البند  
المسددددددداعدة االقتصدددددددادية الخاصدددددددة والمسددددددداعدة 

 مساعدة الغوثية تي لاالث ال وار اإلنسانية وال
   

تعزيز تنسدددددددددديق المسدددددددددددداعددددة اإلنسددددددددددددانيدددة التي تقددددم دددا اامم المتفددددة تي   
 الطوارئ  لاالث

  
 تقرير اامين العام  

 

 موجز 
، الــلط بتبــه ايــه اةمايــة    األم  46/182أُعــد اــلا التقعيع عمر رقعام اةمايــة الاــامــة  

الاام تقدمي تقعيع ســـنوط    اةماية وا تال اصاتيـــاجط واصجتماعن عن تنســـي  املســـاعدة ا  ســـا ية   
ـــــــــــــــــــــــــقدام الا التقعيع أياـــــــــــا  اســـــــــــت ارة لقعام اةماية الاامة  واعام ا تال  72/133حاصت الطوامئ. ويُـ

كا ون الثـا//ينايع      1من  . ويغطن الا التقعيع الفرتة املمتـدة2017/14اصاتيــــــــــــــــاجط واصجتمـاعن 
 .2017كا ون األول/جيسمرب  31

ا ية واصســـــت ارة ويقدم التقعيع حملة عامة عن اةهوج العامية    حتســـــ  تنســـــي  املســـــاعدة ا  ســـــ 
ا  ســـا ية وكللال اصاااات والتحديات والتدارل ال ربل الســـائدة   سال املســـاعدة ا  ســـا ية واملت لة 
رشـــــــــــــرن ا اعات وتطع حدود ساعات، وا ادام األمن الغلائن ا اج، واليـــــــــــــدمات املتيـــــــــــــتة راملنا ، 

والتشـــــــعيد القســـــــعط، والتموي  وتازيز الام  والقا ون ا  ســـــــا/ الدون والقا ون الدون  قون ا  ســـــــان، 
 .، واصلتزام رادم تعك أحد يت تف عن العكب2030ا  سا/   عيع تطة التنمية املستدامة لاام 
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 مقدمة - أوال 
 لمفة عامة عن االتجاهاث الرئيسية - ألف 

راألتطام الطبياية، جااه حاصت الطوامئ ا  ســا ية، الت تجج ها النزاعات وال وامد املعتبطة  - 1
. و  هناية الاام، رتغ عدج 2017اصحتياجات ا  ســـــــــــا ية معة أتعل    مســـــــــــتول معتف  جديد   عام 

متيون شــــــــــ ح، ورتغه احتياجات متوي   135،7األشــــــــــ ات اللين احتاجوا    مســــــــــاعدة   ســــــــــا ية 
  ســـــا ية ررن اســـــتهداه . واســـــت اره املنامات ا(1)رتيون جوصم 23،5األ شـــــطة ا  ســـــا ية  موة ادماا 

مري  األمواح، وختفيض  رإ قا متيون شــــــــــ ح لتتقن ماو ة، واامه رللال  101،2عدجا اياســــــــــيا رتغ 
 ا اة، وتازيز ال عامة ا  سا ية.املا
. وعاىن حوان (2)2017وكان ا ادام األمن الغلائن سببا مئيسيا لرحتياجات ا  سا ية   عام  - 2

دا من ا ادام األمن الغلائن، واحتاجوا    عم    ســـــا/ عاج  من أج  رت 51متيون شـــــ ح    124
  قا  أمواحهم، ومحاية ســب  عيشــهم، وا د من اةوو وســوذ التغلية ا اجين، وان زياجة عن الادج البالغ 

  املائة من اةياو   الاامل   رتدان  60. ويايش ما يقعب من (3)2016مري  ش ح   عام  108
 زاعات.تشهد  

و  أعقاب جعوة األم  الاام    الام ، احتشد ا تم  الدون ملواجهة ومن  ا اعات   مشال  - 3
متيون شـــــ ح شـــــ ر ما من  15شـــــعن  ي ليا واليـــــومال وجنوب الســـــوجان واليمن، حي  تتق  زااذ 

لا ال اااه ا ادام  أشـــــ ال املســـــاعدة الرزمة   قا  األمواح. وص تزال تتزم رشـــــ   مت  جهوج متاـــــااعة
 األمن الغلائن املتزايد، ولتقااذ عت  كوامد ا اعات. 

وأجت الاوااع املناتية الشـــــــديدة والفياـــــــا ات واةفار وال وامد األتعل، الت تفاامه رفا   - 4
تغل املنا ،    تدمل حياة الناس وســــب  مايشــــتهم، وأســــهمه   التشــــعج   وي  أواذ الاامل. ويت اوز 

متيون ش ح سنويا، مبتوسط  100 تاام عدج األش ات املترثعين ر وامد معتبطة راألتطام الطبياية را
. وشـــــــهدت وي  املناب  أدـــــــعاما مدمعة  تي ة لت وامد 2008متيون مشـــــــعج ك  ســـــــنة منل عام  25،3

 ، وان أشد سنة س   ايها امتفاو   ا عامة   غياب ظااعة النينيو. 2017الطبياية   سنة 
وص يزال النزاو حمعكا مئيســــــــــــيا لرحتياجات ا  ســــــــــــا ية، م  تزايد كبل   عدج النزاعات وكثااتها  - 5

عت  مدل الســـــنوات الاشـــــع املادـــــية. ورتغ الادج ال تن لسشـــــ ات املشـــــعجين اســـــعا من جعاذ النزاعات 
ن شـــــ ح متيو  40،3، منهم 2016متيون شـــــ ح هنتول هناية عام  65،6والانف عدجا اياســـــيا ادمه 

مشـــــــــــعجون جاتتيا. ويطول رشـــــــــــ   متزايد أمد التشـــــــــــعج الداتتن، حي  ص يُو   ااتمام كار    ا تول 
الدائمة. وص يعج  الادج غل املســــــبون لسشــــــ ات املشــــــعجين    النزاو احســــــب، ر  أياــــــا    وحشــــــية 

 األبعار   األعمال القتالية. 

__________ 

يون جوصم لتنداذات املشــــــــــــــرتكة رت 13،97كا ه اةهات املاوة أكثع ســــــــــــــ اذ  من أط واه ماــــــــــــــ ، وأســــــــــــــهمه مببتغ  (1) 
 .الوكاصت ر 

 .(2017) يويومك،  2017البيا ات واصاااات الااملية السائدة   سال املساعدة ا  سا ية لاام األمم املتحدة،  (2) 

 .2018ماتومات األمن الغلائن، التقعيع الااملن عن األزمات الااملية لاام شب ة  (3) 
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ااوا   رعاثن النزاو عن ماا اة ص مي ن حيعاا. وأجل وأسفع ا تفان   محاية املد ي  اللين و  - 6
الت اا  املســــــــتمع لتقا ون الدون ا  ســــــــا/ والقا ون الدون  قون ا  ســــــــان وا ارت من الاقاب عت  
اص تهاكات املعت بة    أزمات   ســـــــا ية عميقة. والنســـــــاذ واألبفال ععدـــــــة مل ابع عالية. وتججط أعمال 

ناب  ا اـــعية، واوي  املد ي  كرســـتوب من أســـاليب ا عب، واســـت دام األســـتحة ا عب وا يـــام   امل
املتف عة  ات اآلثام الواســــــاة النطان،    ات  وتشــــــويه غل املقاتت ، وتدمل البنية التحتية املد ية ا يوية. 

ييــال املاو ة ان أموم وا عمان املتامد من وصــول املســاعدة ا  ســا ية، والاقبات البلواعابية الت تاعا   
 شائاة   النزاعات ا الية. 

والناام ا  ســــا/ الااملن، ياد أكثع ااالية من أط واه ماــــ ، واو ينقل األمواح وسمن الناس  - 7
عت   طان مل يتحق  عت  ا برن من اب . وص يزال الام  ا  ســـــــــــــــا/ القائم عت  املباجئ والتنســــــــــــــي  

رالغ األمهية. وم   لال، ص تزال املناومة  46/182قا لقعام اةماية الاامة الدون لتماو ة ا  ســـــــــــــــا ية وا
ا  ســــــــــــــــا يــة تاــا/ من الاـــــــــــــــغط. وحــه الف وة ر  اصحتيــاجــات واألموال املتــاحــة ترل الاــام. وعت  

ة  ص رنســـــــبة و داذات اصســــــــت ارة ا  ســــــــا ي تزايد ســــــــ اذ اةهات املاوة، اتم خع متوي  تطط من العغم
 ومن األمهية مب ان متويتها رال ام . ؛(4)  املائة اقط 58،9

 
 الفرص المقبلة - باء 

خب عت  ا تم  الدون التا ي  راةهوج العامية    من  و هناذ املاا اة ا  ســــــــا ية الت شــــــــهداا  - 8
، والتيـــدط لتقول احملعكة لسزمات ا  ســـا ية. امن شـــرن اةهوج املســـتمعة العامية    التا ي  2017عام 

، وتطة عم  أجيال ، واتفان راميال، و بام عم  ســــــــــــــنداط2030رتنفيل تطة التنمية املســــــــــــــتدامة لاام 
أرارا، ومســام ســاموا، وااطة ا اــعية اةديدة أن تســاعد   الت فيف من حدة األزمات ا  ســا ية وا د 

 من املاا اة   األجت  املتوسط والطوي . 
صتفـان عـاملن لته عة اآلمنـة واملنامـة والناـاميـة، واتفان  2018ويتي  اصعتمـاج املتوا    عـام  - 9

لرجئ ، اعصـــــــــا مئيســـــــــية لتازيز التدارل الدولية ملواجهة اب عة والتحعكات ال بلة لرجئ  عاملن رشـــــــــرن ا
وحاصت الرجئ  املطولة. وعروة عت   لال، اإن اللكعل الســـــــنوية الاشـــــــعين لتمباجئ التوجيهية املتاتقة 

عت  وو واٍر، وملن  رالتشـــعج الداتتن تتي  اعصـــة لتناع   اســـرتاتي يات لاـــمان محاية املشـــعجين جاتتيا 
 وا د من حدود حاصت تشعج من الا القبي .

ومن شـــــــــــــرن مقرتحات األم  الاام رشـــــــــــــرن  عاجة تنايم مناومة األمم املتحدة ا حائية، وتطة  - 10
الوااية، و صــــــــرح الســــــــتم واألمن، واســــــــرتاتي ية األمم املتحدة عت   طان املناومة رشــــــــرن املســــــــاواة ر  

اتي ية اةديدة مل ااحة اصســتغرل واصعتداذ اةنســي ، وا صــرح ا جامط، أن ُت م   اةنســ ، واصســرت 
 وتازز عم  الناام ا  سا/، وستزيد من اتسان وااالية وكفاذة األمم املتحدة   امليدان. 

وينهض التنفيـــل املســـــــــــــــتمع لرلتزامـــات واملبـــاجمات، الت أبتقـــه   مجمتع القمـــة الاـــاملن لتامــ   - 11
ا  سا/، رعؤية تطة الام  من أج  ا  سا ية  هناذ النزاعات وختفيف املاا اة وا د من األتطام وأوجه 
الاـــــــــــــــاف. وتب  التقاميع املقدمة من اةهات صـــــــــــــــاحبة امليـــــــــــــــتحة، عت  النحو املب    منها  الام  

 (، أن التغيل جام./71/353A)ا اع  (5)واصلتزامات والتحوصت
  
__________ 

 م تب تنسي  الشجون ا  سا ية، جائعة التتب  املان. (4) 

  .www.agendaforhumanity.org/about-us اع أياا ا (5) 

https://undocs.org/ar/٤٦/١٨٢
https://undocs.org/ar/٤٦/١٨٢
https://undocs.org/ar/A/71/353
http://www.agendaforhumanity.org/about-us
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 2017نظرة عامة على لاالث الطوارئ اإلنسانية تي عام  - ثانيا 
 لاالث الطوارئ المعقدة - ألف 

اســــت اره األمم املتحدة والشــــعكاذ   ا ال ا  ســــا/ لتاديد من األزمات ترل الســــنة، مبا    - 12
امت اب ا تهاكات وااوزات لتقا ون الدون ا  ســـا/  لال حاصت بوامئ ماقدة متادجة، حي  اســــتمع 

والقا ون الدون  قون ا  ســـــــان، وســـــــاجت عقبات تارتو  م ا ية الوصـــــــول، وظته محاية املد ي  متث  
 شاغر من الشواغ  ااطلة، وص يزال الانف اةنسن واةنسا/ ااااا مثلا لتقت . 

متيون شـــــــــــــــ ح هناجة     13،1كان اناك   هناية الاام و  وهومية ال و غو الدميقعابية،   - 13
. و زح أكثع من 2017ائــ  عــام املســــــــــــــــاعــدة ا  ســــــــــــــــا يــة، أط أكثع من دـــــــــــــــاف عــدج ا ــاصت   أو 

متيون شـــ ح، واو  4،49متيون شـــ ح، لييـــ  رللال عدج األشـــ ات املشـــعجين جاتتيا     2،16
 كو غون صجئ .   630 500اناك  أعت  مام   أط رتد من البتدان   أاعيقيا. وص يزال

مري  شـــــــــ ح منل  6و  الاعان، ص يزال  يـــــــــف النازح  جاتتيا، اللين رتغ عدجام حوان  - 14
. وتشـــــعج ما يقعب من متيون شـــــ ح رســـــبب القتال   املوصـــــ ، 2017، مشـــــعجين   عام 2014عام 

متيون شـــــــ ح. وهنتول هناية  1،7حي  ادم الاامتون   ا ال ا  ســـــــا/ مســـــــاعدات بامئة    حوان 
 مري  ش ح   املنطقة   حاجة    مساعدة   سا ية. 8.7، كان حوان 2017عام 
  املائة منهم أبفال،    مساعدة  55متيون ش ح،  20.7و  اليمن، ستا  ما يقدم رنحو  - 15

مري  شـــ ح  7 حوان متيون شـــ ح من ا ادام األمن الغلائن. وياا/ 17  ســـا ية. وياا/ أكثع من 
من  لال رشـــ   حاج. وأجل تفشـــن ال وللا رشـــ   غل مســـبون    أكثع من متيون حالة مشـــتبه ايها، 

حالة وااة، وردأ تفشن الداتليا   آب/أغسطال، وان أول حالة تفشن من  وعها منل  2 200وحوان 
 .1982عام 
متيون شـــ ح هناجة    املســـاعدة ا  ســـا ية  13،1و  اةمهومية الاعرية الســـومية، كان حوان  - 16

تشــــــــ   حتديا  كبلا ، حي  يايش   هناية الاام. وص تزال  م ا ية الوصــــــــول اآلمن واملســــــــتدمي جون عوائ  
شــ ح يايشــون  420 000متيون شــ ح   مناب  ييــاب الوصــول  ليها، واعارة  2،5يقعب من  ما

يــــــــدم ات  رالغ، وص تزال اب مات الاشــــــــوائية عت    مناب  حماصــــــــعة. وظته محاية املد ي  تشــــــــ   م
املناب  املراولة رالســـــ ان واب مات عت  املســـــتشـــــفيات ومعاكز الععاية اليـــــحية وعت  الاامت    ا ال 

 الطيب واملعاا  التاتيمية والاامت    ا ال ا  سا/ والقواا  ا  سا ية منتشعة عت   طان واس .
 655 000 ت ا الة ا  ســـــــــــــــا ية تداوما كبلا ترل الاام. واع أكثع منو  مياحام، شـــــــــــــــهد - 17

اية الاام. و   جا ب ما يقدم شـــــــــــــــ ح من العواينغيا من الانف هنثا عن مر    رنغرجيش هنتول هن
من العواينغيا املوجوجين رالفا    كوكال رازام، رنغرجيش، را دـــــــــااة    ا تماات  212 000 رــــــــــــــــــــــــ

متيون شــــ ح راملســــاعدة ا  ســــا ية   رنغرجيش. وت من حتول  1.2عمة، مت اســــتهدار املاــــيفة املتاــــ
األزمة   مياحام، ويتا  عت  ا  ومة أن هتيئ عت  وو عاج  الاعور املرئمة لتاوجة الطوعية واملرمو ة 

لاــــايفة األتعل   واملســــتدامة لرجئ . و  مياحام، ص تزال اصحتياجات ا  ســــا ية لتعواينغيا والفئات ا
وصية مات  كبلة، وكللال احتياجات املشــــــعجين جاتتيا وا تماات احملتية املتاــــــعمة من النزاو املســــــتمع   

 وصيت كاش  وشان. 
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و  اليـــــومال، ازجاجت اصحتياجات ا  ســـــا ية ا اجة زياجة كبلة رســـــبب اتة األمطام والتشـــــعيد  - 18
لوصـــول    اادمات األســـاســـية، واســـتمعام النزاو. و زح أكثع من متيون الواســـ  النطان، و قح  م ا ية ا

 شـــــــــــــــ ح، ماامهم من املنـــاب  العيفيـــة    املعاكز ا اـــــــــــــــعيـــة،  تي ـــة لت فـــار والنزاو، وظـــ  حوان
مري   6.2، كان حوان 2017صجئ صـــــــــــــــومان   املنطقة وتامجها. وهنتول هناية عام  870 000

 واملساعدة ا  سا ية.ش ح   حاجة    ا ماية 
مري  شـــــ ح   حاجة    املســـــاعدة وا ماية، وعاىن أكثع  7،6و  جنوب الســـــوجان، كان  - 19
 668 000مري  شــــــــــ ح من ا ادام حاج لسمن الغلائن   منتيــــــــــف الســــــــــنة. واع  أكثع من  6من 

ون شـــ ح. وتشـــعج متي 2.4شـــ ح من البتد، را ما  عدج الرجئ  من جنوب الســـوجان    أكثع من 
 متيون ش ح جاتتيا. 1.9وو 
و  السوجان، ص تزال حاصت التشعج املطولة الواساة النطان وماذ استمعام اصحتياجات ا  سا ية  - 20

مري   4،8وا مــايــة، ص ســـــــــــــــيمــا   وصيــات جاماوم وجنوب كعجاــان والنيــ  األزمن، حيــ  ستــا  وو 
ت    راض املناب  ألول معة منل عدة ســنوات. وجا  اســتمعام شــ ح    املســاعدة. ووصــته املســاعدا

 صجئ    جتول السوجان. 196 000الانف وتفاام ا ادام األمن الغلائن   جنوب السوجان أكثع من 
متيون ش ح من ا ادام األمن الغلائن. وتت ف النزاو أكثع  30و  منطقة الساح ، عاىن وو  - 21
  مساعدات   سا ية عاجتة   مشال شعن  ي ليا وأجزاذ من ال املون مري  ش ح هناجة   10من 

متيون ش ح مشعجين. و  مان، شاو ا ادام  2.3، مازال حوان 2017وتشاج والني ع. و  هناية عام 
 مري  ش ح. 3.8األمن ورتغ عدج احملتاج     املساعدة ا  سا ية 

هناجة    مســــــــاعدات   ســــــــا ية، وظ  متيون شــــــــ ح  1،1ان و  ليبيا، وهنتول هناية الاام، ك - 22
من املهاجعين والرجئ  ومتتمســــن  400 000شــــ ح مشــــعجين جاتتيا. وستا  أكثع من  217 000

الت وذ    املســــــاعدة ا  ســــــا ية. وص تزال  ســــــاذة املاامتة واصســــــتغرل، مبا    لال   معاكز اصحت از، 
 تش   ميدم ات  رالغ.

  املائة تقعيبا   عدج  80وهومية أاعيقيا الوســـط ، تســـبب تداوم األزمة   زياجة  ســـبتها و   - 23
مة رركثع من شــــــــــــــ ح. وزاج عدج الرجئ    البتدان ا او  690 000املشــــــــــــــعجين جاتتيا، اللط ااوز 

ســــــط    املائة، واو ما ميث  أعت  عدج مســــــ   ألشــــــ ات شــــــعجوا اســــــعا  جات  وهومية أاعيقيا الو  25
 وتامجها منل  موة األزمة.

مري   3.6مري      3و  رومو دط، امتف  عدج األشـــــــــــــ ات احملتاج     مســـــــــــــاعدة من  - 24
، 2017متيون بف . و  هناية عام  1.9  املائة من ســـ ان البتد، منهم  30شـــ ح، أط ما ميث  وو 

 ش ح. 400 000بتد وو ش ح، رينما اع من ال 188 000رتغ عدج املشعجين جاتتيا وو 
ش ح و   سقوط جعح    صفور  498 000وأجل النزاو   أاغا ستان    تشعيد حوان  - 25

شـــــــــــــــ ح،  يـــــــــــــــفهم تقعيبــــا من النســــــــــــــــــاذ واألبفــــال. وعــــاىن  10 400املــــد ي  عــــدجام أكثع من 
مات املوجهة املائة من اجصذ املشــــــــــعجين من ا ادام حاج   األمن الغلائن. واســــــــــتمعت اب    81حوان

 دد املد ي  واألادار املد ية، أو الت تتح  األ ل عشوائيا هبما.



 
A/73/78 

E/2018/54 

 

6/23 18-05374 

 

و  راكســــــــــــتان، تعكز الام  ا  ســــــــــــا/ عت  املناب  القبتية ااادــــــــــــاة ل جامة اصحتاجية ومنطقة  - 26
. وهنتول أيتول/ســـــبتمرب، مت تيســـــل عوجة 2008مري  شـــــ ح منل عام  5ماصكا د، حي   زح حوان 

متيون صجئ أاغا/  1،4أســـــعة. وص تزال راكســـــتان تســـــتاـــــيف حوان  43 549األســـــع راســـــتثناذ  وي 
 مس  ، وما يقدم رنحو متيون أاغا/ من غل املس ت .

و  األمادن الفتسطينية احملتتة، مازاله أزمة ا ماية الت بال أمداا مستمعة. اقد تاعو متيو ا  - 27
، لتانف البد/ والتشعيد وا عمان من الوصول    سب  كسب الايش. اتسطيين، أو كا وا ععدة لتتاعو

وأثعت حمدوجية  م ا ية الوصـــــول    اادمات األســـــاســـــية مث  املياه والععاية اليـــــحية عت  أشـــــد الفئات 
 دافا، ص سيما   غزة.

و ايف مري  ش ح   حاجة    مساعدة   سا ية. ويُاع   3.8و  أوكعا يا، أصب  حوان  - 28
لت طع. واناك ما يقعب من متيون  “تط التماس”املناب  ا اـــــــــــــــعية والبنية التحتية املد ية الناس  عت  

حالة عبوم شـــــــــهعط اط التماس، اللط أصـــــــــب  متوث ا رشـــــــــ   متزايد راأللغام. وتاـــــــــاعف ا ادام األمن 
 األمن الغلائن.متيون ش ح ياا ون من ا ادام حاج أو متوسط    1.2ن أن ئ  الغلائن، حي  امتُ 

مري  ش ح،  10.5وظته وهومية كوميا الشابية الدميقعابية أسلة أزمة   سا ية. اهناك وو  - 29
  املائة من الســــــــ ان، ياا ون من  قح   التغلية. وص تزال ادمة اةهات الفاعتة  41أو ما ميث   ســــــــبة 

ت دــــافا   البتد متث  حتديا رســــبب اآلثام غل ا  ســــا ية عت  تقدمي املســــاعدة املنقلة لتحياة ألكثع الفئا
 املقيوجة لنام اةزاذات، وص يزال التموي  من فاا لتغاية.

 19 100شــــ ح   مدينة معاوط  دــــااة     360 000و  الفتب ، شــــعج الانف أكثع من  - 30
 .ش ح   وي  أواذ ميندا او

 
 ال وار  المرتبطة بااخطار الطبيعية -باء  

 2015/2016 الفرتة  الت ردأت ، اســـــــــــــــتمعت آثام ظااعة النينيو  منطقة اةنوب األاعيقن  - 31
متيون شـــــ ح ياا ون من ا ادام األمن الغلائن    32كان اناك ما يقدم رنحو و  .2017عام    غاية 
 األعاصـــــــــــل والفياـــــــــــا ات األمواح وجمعتوأزاقه  .2017مامس آ ام/و  2016 هييو حزيعان/الفرتة ر  

أجت الفياــا ات    تفاام ســوذ حالة و  املنطقة.رالتحتية واملمتت ات  البىن ســببه أدــعاما  ســب  الايش و 
رشـــ   را أجل    تفشـــن ال وللا   الاديد من البتدان وا تشـــام وراذ الطاعون  ،املياه واليـــعر اليـــحن

 غل مسبون   مدغشقع.
عـــدج     رتغ، ة    ثيوريـــامعتفاـــاجـــات ا  ســـــــــــــــــا يـــة القعن األاعيقن، ظتـــه اصحتيـــمنطقـــة و   - 32

متيون  1.7 ،  دــــااة    شــــ ح يمر 8.5من ا ادام األمن الغلائن رشــــدة األشــــ ات اللين ياا ون 
  يمر 5.6 وو ستا    ، عت  أجزاذ من كينيا ا اجةفار وأثع ا اام.ال  هناية  من املشـــــــــــــــعجين جاتتيا  

 .يموجال ة عت قدم السب  الايش و   تقويض اةفار سبب وتش ح    مساعدات   سا ية. 
األعاصــــــل املدامية والاواصــــــف والفياــــــا ات التيفو ات و ، أثعت ئآســــــيا واحمليط اباج منطقة  و  - 33

واو ، رنغرجيش وجزم ســــــــــتيمان وســــــــــعط ص  ا واييه  ام ومياحام و يبال وابندك  من الشــــــــــديدة عت   
يقــدم رنحو وأثعت الفياــــــــــــــــا ــات الشــــــــــــــــديــدة   رنغرجيش و يبــال وابنــد عت  مــا  أثع عت  املري . مــا
و   رشــ   مجاه.لتتشــعج متيون شــ ح  1.75، وتاعو ما سموعه    موة األزمة متيون شــ ح 40
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، كما تسببه الااصفة ش ح مجات ا 790 000ك   تشعيد ات - كاط  املدامية، تسببه الااصفة الفتب 
جو ا عت  ثرد  املدامط، أثع ا عيــــــــــــــام شــــــــــــــ ح. و  اا واتو 435 000 تشــــــــــــــعيد تيمب    املدامية

 .ط     ترذ جزيعة أميبو مو امو او  الربكان  شاط لوأج ،مقاباات

متيون  1.1، را أثع عت  مطام    اياــــــــــا ات شــــــــــديدة   رلواألســــــــــقوط أجت الزياجات   و  - 34
ا يقعب من م تســـــببه   مقت شـــــ ح و  800 000أثعت الزصزل   امل ســـــيال عت  حوان و شـــــ ح. 

أكثع من  تت فش ي ا و  332  رتدية موكوا   مقت   وحتن، تسبب اهنيام . و  كولومبياا  ش ي 450
 .هناجة    املساعدةش ح  22 000
، را أجل  ثرثة أعاصــــــل من الفئة ااامســــــة، اجتاحه منطقة البحع ال امييبســــــبتمربأيتول/  و  - 35

 ةا  سا ياملساعدة أبت  الشعكاذ   سال و  مئات اآلصر. يدع شوت من األش ات   تدمل حياة املري  
 تطة عم  بام   و شـــــــــ ح.  265 000 يـــــــــاحجوصم لمتيون  27.1تطة اســـــــــت ارة  اتيمية رقيمة 

  ــداذ أُبت و  متيون شـــــــــــــــ ح. 2.15حوان من أجــ  متيون جوصم  55.8 رــللــه اةهوج ةم ،  ورــال
 ش ح. 65 000متيون جوصم ملساعدة حوان  32ةم   عيام ماميا من أج  جوميني ا  عاج  رشرن
منطقة البحع   متيون جوصم لتحعيال جهوج ا غاثة  11 اليـــــــــــندون املعكزط ملواجهة الطوامئوتيـــــــــــح 
  اادمات  ل صــــو و ال  كفالةرا أجل    ،  املب ع      قا  األمواحتدتوالأجل ا  لام املب ع و ال امييب. 
،   رامروجاو  .من اةزيعة تيون ش حم 1.9 من  جرذ القوية التراب تدارل، م نه   كوراو  األساسية.

اياك   رفاــ شــ ح. وكا ه اله التدارل ر نة  1 600حوان البالغ عدجام ســ ان المت  جرذ وي  
 ال وامد. ملواجهة الوبنية وا اتيمية والدولية الفاالة تنسي ال

تبلا   90رنشـــــــــــــــع أكثع من ال ــــاميبيــــة  جامة الطوامئ   حــــاصت ال وامد كــــالــــة الو اــــامــــه و  - 36
، وســــاه رشــــ   رامتيات البح  وا  قا  وحتتي  األدــــعام واصحتياجات وعمتيات ا غاثة دــــطرولر

ملتحدة املاين األمم ااعي  ك  من وعزز   اســــــتباان لتحيــــــول عت  الدعم الدون لتتبية اصحتياجات املتحة.
من أ شــــطة   املنطقة،  اا مســــبقا   شــــع الت مت  ،حتيابيةاص ةاعااألو    حاصت ال وامد رالتقييم والتنســــي 

 .ةالاس عية و املد ير  اةهات املاتومات التنسي  و  جامة وجهوج  التنسي 

ترل  ،  حــاصت ال وامد والتنســـــــــــــــي ملتحــدة املاين رــالتقييم األمم افعي  لكــا ــه أكرب راثــة و  - 37
   فعي تلاصسـت ارة التاراة  ةاعاأل القي م تودـيحا لتدومو  اسـت ارة  عيـام  يعما.تتال الت أوادت  ،اامال

رتد  100امئ   أكثع من و حالة ب 281كثع من أل اســـــــــــــت اره تتال األاعاة حاصت الطوامئ املفاجئة،
، را دــــــااة    ل وامدا ملواجهةراثة  13عة   رســــــع ة اعااألت شــــــع  ُ و ســــــنة.  25اب   ذ الفعي   شــــــامنل 

 الوبين وا اتيمن. التراب حتس  مستويات   العامية  شطة ادطرعها راأل

من  مزيدا   72/132اةماية الاامة  رقعام عمر  اللط ســـــــــــــــيقدم وســـــــــــــــيتناول تقعيع األم  الاام  - 38
 ل وامد الطبياية.  حاصت ااصست ارة ا  سا ية عمتيات التفاصي  عن 
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 2017تي عام  المواضيع الرئيسية -ثالثا  
 التمسك بالقواعد -ألف  

 الدولي اإلنساني والقانون الدولي لفقوق اإلنسان القانونالترام   
والقا ون الدون  قون ا  سان ميث  أحد التحديات ص يزال عدم احرتام القا ون الدون ا  سا/  - 39

ا تهاك اواعد القا ون الدون عتنا  ، تواصـــــــــــ  األبعار فن الاديد من النزاعات املســـــــــــتحةا .األكثع   اح ا
أو الاشــوائية     احملدجة الغعو. وتججط اب مات التحوط: التمييز والتناســب و ، وانا  ســا/ األســاســية
مبا    لال املستشفيات  ،ية املد ية األساسيةبىن التحتلة من املد ي  و  ان أدعام رالات  وجعح أعداج كب

وتول د عن  التشـــــعيد اةماعن واةوو.رتامي  األزمات ا  ســـــا ية الت تتســـــم مباا اة اائتة و    ، و واملدامس
عت  عدم شـــــــــــــــ   يُ و ا ارت من الاقاب منا  يســـــــــــــــوجه عدم املســـــــــــــــاذلة عن اص تهاكات اةســـــــــــــــيمة 

 القا ون. احرتام

 تقعيعواد تطعن  لتازيز محاية املد ي    اليعاعات املستحة. متاااعة جهوج عامليةويتحتم رلل  - 40
   وجوج(  S/2017/414  النزاعات املســـــتحة ) د ي املقدم    ستال األمن رشـــــرن محاية املاألم  الاام 

ة ج عامليو أزمة محاية عاملية تتطتب من الدول األعاـــــــاذ وأصـــــــحاب امليـــــــتحة اآلتعين اص اـــــــمام    جه
املمامســــــــات اةيدة وتازيز نفيل أبع ا ماية الوبنية وت عمتية ودــــــــ ســــــــهم تو  تناســــــــب م  ح م األزمة.ت

لتتيدط لستوك املقاتت   بعن عمتيةومن الاعومط مواصتة البح  عن آليات املساذلة   تازيز ا ماية. 
 وود  حد ل ارت من الاقاب. نزاعات  ال
 

 إيصال المساعداث اإلنسانية تيسير  
 ا  ا غاثة ا  سا ية رش   آمن وسعي  وجون عوائ  لتمد ي  احملتاج  التزام السماح رإييال ياد - 41

ويرتتب عت  عدم احرتام لتام  ا  ســا/ الفاال.  ا  مســبق ا  أســاســي ا  مبوجب القا ون الدون ا  ســا/ وشــعب
روصــول املســاعدة ا  ســا ية رســععة وجون عوائ ، وتيســل  لال الوصـول، لتزامهم رالســماح صأبعار النزاو 

عن  عطاذ تاســفن  امتناو اناك  ااجات رواوو حاصتزال تص و  من أســاســيات البقاذ.األشــ ات حعمان 
و غرن ا دوج والانف دـــــــــــــــد الاامت    ا ال  والتدت  ية وتقييد ا عكةعوائ  رلواعابووجوج  ملوااقةا

أن تسييال وصول املساعدات ا  سا ية   الاديد من السيااات ومن شرن . ا  سا ية صولاألو ا  سا/ 
 عت  اةهوج املبلولة  ماية ومساعدة احملتاج .أياا يجثع ستبا  

 
 نيلماية العاملين تي المجال اإلنسا  

أو املاــــــــــــايقة  لرعتداذالاامت    ا ال ا  ســــــــــــا/ الت تشــــــــــــل    تاعو تقاميع الأصــــــــــــبحه  - 42
طوط ااص يزال الفاعتون الوبنيون، روصــفهم مســت ييب و  ئاا .أو اصحت از التاســفن أمعا  شــا  ويفالت أو
من الاامت    ا ال ا  ســا/ اللين    املائة 90 ، واد شــ توا  ســبة، ام األكثع تاعدــا  لتانفةمامياأل
 .2017تتوا   عام اُ 

 لدلا  ســــــا ية  تمناماتليتم تازيز ســــــرمة الاامت    ا ال ا  ســــــا/ من ترل رناذ ابول و  - 43
  ، م   يرذ ااتمام تات لتموظفلاامت    ا ال ا  سا/لواجب معاية ا و عطاذ أولوية؛ أبعار النزاو
يف األ شــــــــــــطة حســــــــــــب التموي  املعن لتم   الشــــــــــــعكاذ من ت ي وكفالة؛ الوبني   والشــــــــــــعكاذواملتطوع 
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؛ واختا  تدارل متموسة قرتحات وامليزا ياتتشعكاذ   امللاصحتياجات األمنية ومعاعاة  ؛تقتايه الاعور ما
  ماية الام  ا  سا/ من التدت  السياسن.

 
 الندزاعلماية الرعاية الطبية تي لاالث   

رتدا   20الععاية اليــحية   اســتهدر معاا   وما  ا  322رواوو ت منامة اليــحة الااملية ااجأ - 44
ة بويتترثلات مدمعة  ترتتب عتيهط ل، المل املعاا  الطبيةو   جا ب تد .ترل الفرتة املشـــــــــــــمولة رالتقعيع

ت  عيـــــول ا القدمة عت  ، اإن الطبي وتشـــــويه املعدـــــ  واملوظف  ، وات  عت  ستماات رركمتها األج 
هنب منها ، التهديداتغلاا من ت اا و ية و اواها هتديداتالععاية الطبية   النزاعات املســــــــــــــتحة تدمات 
 .حعمان اواا  املساعدات من الوصولالطبية و  التوازم

 اتالنزاعــــ  بعار األ، اــــامــــه راض (2016) 2286اعام ستال األمن  اختــــا أعقــــاب   و  - 45
تباجل من أج  م  القطاو الطيب الوبين واملنامات غل ا  ومية  املنتام تااونرإ شـــــاذ آليات لت ةاملســـــتح

جولة عاــوا   عر ا   13 اعتمدت، أكتورع/  تشــعين األولو . تفاجط التاــامب يباتاملاتومات ومنااشــة تعت
 عدت است ارة لتقعام.الت أُ  تتوصياتلعن جعمها عره ايه أعسياسيا  

 
 أثر الفرب تي المدن  

عت  ما يقدم رنحو  يجثعا ر،   وو متزايد   املناب  ا اـــــــــــعيةعتتنشـــــــــــب ا عوب  أصـــــــــــبحه - 46
ولتحعوب الدائعة   املناب  ا اــــــــــــــعية أثع متيون شــــــــــــــ ح   املدن والبتدات   وي  أواذ الاامل.  50

روجه تات عت  املد ي  عندما تنطوط عت  اســـــــــــت دام األســـــــــــتحة املتف عة  ات اآلثام الواســـــــــــاة مدمع 
رشـــــــــــ     املد ياللط يتح  مي ن تقتي  الاـــــــــــعم و  .، وترتك وماذاا املتف عات من خمتفات ا عبالنطان

راولة واســــــــــاة النطان   املناب  املال اآلثاممتحوظ من ترل انب اســــــــــت دام األســــــــــتحة املتف عة  ات 
 رالس ان واعتماج سياسات ورامسات اوية.

 
 اآلثار السلبية المترتبة على تدابير م اتفة اإلرهاب  

من الامتيات ردذا ، مســتمعا  ام  ا  ســا/ تدارل م ااحة ا مااب عت  الالســتيب لثع األص يزال  - 47
معاية ببية حمايدة  لتوالة الرزمة ،    التشـــــــــــعياات الت اعم األ شـــــــــــطالتموي  ختفيضطولة أو جامية املا 
م  اصلتزامات تتاامو  اهله التشــــــــعياات مي ن أن .اائمة عت  املباجئعمتيات  غاثة   ســــــــا ية  جناز  أو

 .القائم عت  املباجئ من أســــــــــــاســــــــــــهاقوو ا عة الععاية الطبية احملايدة أو الام  ا  ســــــــــــا/ أن تالدولية و 
، تثل الســماةرتشــويه وامل ابع املتاتقة الاقورات اليــاممة    جا ب ، املاقدةزاله القواعد التنايمية  وما

ايها واعات  توجدتوال اادمات لتامتيات ا  ســـــــــــــــا ية   البتدان الت  رشـــــــــــــــرنالرتجج   القطاو املان 
 .مااباوائم ا مدمجة عت  

 
 ااهمية المركزية للفماية -باء  

 لماية االستجابة اإلنسانية  
ادمه الت نة الدائمة املشرتكة ر  الوكاصت أجوات متادجة األوجه لتا ال رش   أاا  محاية  - 48

تحماية لالااملية  موعةا أبتقه و  . وجعم التحتي  واصســــــــــت ارة اةماعيالامتيات    ا  ســــــــــا/الام  
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  جما  مناومت  / عا  ســــــــــاالام  لتاميم ا ماية الت تســــــــــاعد اةهات الفاعتة   سال سموعة أجوات 
لتازيز تباجل املاتومات  امتنال التوجيهتواع مباجمة  جامة ماتومات ا ماية    ح ، ا ماية   عمتياهتا

انية املحتيابية قدمات اصالمشــــــــــــعوو و  مشــــــــــــعوو تطويع ادمة ا ماية اصحتيابيةمن دم الدعم واُ  وحتتيتها.
تطويع  ا  ســـــــــا/ ة القطعية لتام اعاواصـــــــــته األو موااا  ميدا يا .  20   أكثع من  راملســـــــــائ  اةنســـــــــا ية

ات ت اوز ، رقيه حدوج اصســـت ارة ا  ســـا ية   مواجهة اص تهاكات والوم   لال  يات ا ماية.اســـرتاتي
 اةهاتمن أن  عت  العغمو    الاديد من الســـــيااات. حدوجا وادـــــحةاملســـــتمعة من جا ب أبعار النزاو 

  الدول ، اإهنا ص تســــــــــــتطي  أن حت  حمماية  ا  اام دومر تاــــــــــــطت  ا  ســــــــــــا/  سال الام  الفاعتة 
 . هة مسجولة مئيسيةاألعااذ وأبعار النزاو ك

 
 لماية الطفل  

وتشــــم   .ا  ســــا/  سال الام  وا ماية  املســــاعدةجهوج    أســــاســــيا   ا  محاية الطف  جزذتاد  - 49
لفتيات احملداة رالتحديد ســــــــــــــيناميواات امل ابع  احملتية الام  م  ا تماات محاية الطف  اســــــــــــــرتاتي يات

اصمتثال لتقا ون   فالةة لالام  م  اةماعات املستحو  ؛ا تماية تازيز اسرتاتي يات ا مايةرغية والفتيان 
ة واتيم   املدامس والبيئات املواصســـتثماام؛ تعكز عت  مل مش  األبفال م  أســـع الت ربامج وتنفيل ال؛ الدون

زياجة  من الاــــعومطو  حقون الطف  وا د من خمابع اصاام واصســــتغرل. رغية توبيد ،لسبفال واملعااق 
 عت  املستول احملتن. تنسي الاصستثمامات   اادمات األساسية  ماية الطف  وآليات 

 
 العنف الجنسي والجنساني  

، ا/اةنســـــو الانف اةنســـــن ريترثعن رشـــــ   غل متناســـــب  نزليالنســـــاذ والفتيات ص   ح  أن  - 50
لانف، لا ابام اآلتعون العجال والفتيان يتاعو  ،   لال اصغتيــــــاب واصســــــتاباج اةنســــــن واصاام مبا
اةنسا/   كثفه املنامات ا  سا ية جهوجاا ملااةة الانف و  اصحت از أو النزوح.سيما   سيااات  ص

 عت  حتســــ  اةنســــا/اارباذ   سال الانف كللال تحماية و لموعة الااملية ه ا عمتو  حاصت الطوامئ.
املانية رتوال ، كما اامه ا موعة الااملية لانف   تطط اصســــــــــــت ارة ا  ســــــــــــا يةالا ا  زاذ جما  الُنهج 

ومت  املرول.توال   الربامج املتاتقة ر نســــــــــــــا/اةأجوات ومباجئ توجيهية لتحد من الانف  ت عيبملرول را
 رتدا   23   ا  ياععاطاعا  و  اطاعا   14من الاامت    ا ال ا  ســـــــــــــــا/    3 000تدميب ما يقعب من 

  را دااة  و  .رشرن ختفيف امل ابع لانف اةنسا/املتاتقة رااملباجئ التوجيهية تنفيل اعي  جعم  عت  يد
، وان مباجمة   حاصت الطوامئ ا/دعوة    الام  رشـــــرن ا ماية من الانف اةنســـــالمباجمة  لال، اإن 

 .هوجاة ئةاص تباه وتابسهم   جلب ص تزال تألصحاب ميتحة متادجين، 
 

 الفماية من االستغالل واالنت اك الجنسيين  
اصســـــــــــــــتغرل واص تهـاك التقعيع األتل لسم  الاـام عن التـدارل ااـاصــــــــــــــــة لتحمـايـة من    ومج - 51

 ةاااصــــــ ةقوجه املنســــــقترشــــــرن تنفيل هنج اســــــرتاتي ن جديد،  حتدي ( Corr.1و  A/72/751اةنســــــي  )
املداااة  ُعي نهواد  .رتحس  جهوج األمم املتحدة   سال التيدط لرستغرل واص تهاك اةنسي  ةاملاني
   عطاذ األولوية  قون الاحايا وكعامتهم وحتس  الشفااية. حقون الاحاياعن 
عت   طان املناومة املاين وت م  الت نة الدائمة املشـــــــــــــــرتكة ر  الوكاصت عم  الفعي  الاام   - 52

عن بعي  تقدمي التدميب وجعم تطط الام   ةاااصــــــ ةراصســــــتغرل واص تهاك اةنســــــي  وم تب املنســــــق

https://undocs.org/ar/A/72/751
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 الاام فعي  الم قد  يُ و  التوجيه التشـــــغيتن لتشـــــب ات  ات اليـــــتة واألاعاة القطعية لتام  ا  ســـــا/.وتقدمي 
اصســــــتغرل  من و  املتاــــــعمينالســــــ ان  أمامالتار  لت نة الدائمة املشــــــرتكة ر  الوكاصت واملاين راملســــــاذلة 

االية  ارة   البتدان الواصســـت املن توســـي   طان  وخعط ؛التقين لساعاة القطعية الدعم    اةنســـي واص تهاك
. ل ن اص تهاكســـتغرل و اصدـــحايا    لسبفال املعاعية ســـاعدة امل تقدمي، مبا    لال من ترل امل ابع
وتق  عت  عات  األمم  دعم الناج  وحماســــــــــبة اةناة.ل، و اص تهاكوج ملن  اصســــــــــتغرل و مزيد من اةه تتزم

يام عاملن ملن  اله اآلاة والتيــدط با واســتئيــابا ومااةة أثعاا رفاالية املتحدة مســجولية ودــ  وتطبي  ما
   سا ية وعاجلة.رطعيقة و 
 

 الفد من التشرد -جيم  
 التشرد القسري  

  أط  الفئاتام من أدـــاف و  اســـعا . املشـــعجينجاتتيا  األغتبية الســـاحقة من  املشـــعجونيشـــ    - 53
ا اجة املتحة    تازيز محاية ومســــــــــــــاعدة عت  ، 72/182جت اةماية الاامة،   اعاماا وشــــــــــــــد ستم .

الدول األعاـــــــــــــــاذ ومناومة األمم املتحدة  وبتبه    ؛وا د منه التشـــــــــــــــعجتتيا  ومن  الا املشـــــــــــــــعجين جا
جاتتيا  وجعم  الطويتة األج  لسشـــــ ات املشـــــعجين رحتياجاتل التيـــــدطاســـــت شـــــار ســـــب  لتحســـــ  

؛ التوصــ     حتول جائمة رغية ، مبا    لال من ترل زياجة التااون ا  ســا/ وا حائنا تماات املاــيفة
املتاتقة رالتشعج  ئ التوجيهيةأصحاب امليتحة عت  اصحتفال راللكعل السنوية الاشعين لتمباج هوش ا
 تحديات التشعج الداتتن.التيدط لازيز التااون و من أج  ت، 2018،   عام الداتتن

اد و  لتشـــعج الداتتن.ا التاام  م هتدر جهوج الت نة الدائمة املشـــرتكة ر  الوكاصت    تازيز و  - 54
 ،اســت ارة أكثع اااليةتنفيل   فالةل ا  جاتتي ا  مفودــية األمم املتحدة لشــجون الرجئ  اســتاعادــ اســت مته

من أج  الداتتن  التشــــــعجاعتمدت املنامة الدولية لته عة  بام ا ملااةة و  توصــــــياهتا.تماج ان ريــــــدج اعو 
وشـــــــ   م تب تنســـــــي  الشـــــــجون ا  ســـــــا ية  تازيز الفاالية التشـــــــغيتية.لاتباو هنج شـــــــام  وتااو/ و  كفالة

لتحد من  رشــ   أوث    ا ال  ا  ســا/ وا حائن عت  الام  ماا   املاني  ا  ومات والشــعكاذ واملاو 
 وا تماات املاــيفة   ا اصت الت بال أمداا. موابن الاــاف وتازيز ا تول الدائمة لتمشــعجين جاتتيا  

و جما  احتياجات  اا    حتديد  تائج واعيةذاا  ومات املانية وشـــعك اتوصـــيات عمتية وجع وادم أياـــا  
 والتنمية، ا  ســـــــا/ الام وتازيز العوارط ر   ،يةحائطط ا اا الســـــــياســـــــات الوبنية و   املشـــــــعجين جاتتيا  

  الاديد من البتدان  يا  ، كان الام  جام 2017هنتول هناية عام و . (6)ج الســـــنواتودـــــمان التموي  املتاد
 اله التوصيات. لتمان ادما    تنفيل

، واو النهج ئ  بام التاام  الشـام  م  مسـرلة الرجة لتطبي  كامتسـنة  أول  2017كان عام و  - 55
وهنتول هناية الاام،  .الت وذ املطولة وأودـــــــــــــــاوة لرجئ  اةديد املتف  عتيه عامليا  ملااةة التحعكات ال بل 

الرجئ  وا تماات  ادمةوم  الرتكيز عت   .اثن    ســــــياا   اتيمي و  رتدا   13كان ا بام اد بب    
ر  اةهات الفاعتة   ايما ا بام   تازيز التااون الوثي  والت امتن  الا ، ســـاعدعت  اليـــموج املاـــيفة

، اختلت عدة و  الواه  فســــه لال البنال الدون.، مبا    ن واملجســــســــات املاليةحائســــا/ وا ا ال  ا  

__________ 

 Breaking the Impasse: Reducing Protracted Internal Displacement as a”م تب تنســــــي  الشــــــجون ا  ســــــا ية:  (6) 

Collective Outcome“. 
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والععاية ، عت  سبي  املثال   ساصت التاتيم كثع مشوص  جول  جعاذات اامة صعتماج اوا   أو سياسات أ
 .الايش والتوثي  املد/ كسب  اليحية وسب 

)ا اع اعام اةماية الرجئ  واملهاجعين  من أج التزمه الدول األعاـــــــــــــــاذ    عرن  يويومك و  - 56
  التطبي  الامتن اســتناجا   ، 2018ن الرجئ  هنتول هناية عام عاملن رشــر اتفانراعتماج  (71/1الاامة 

 م  الدول األعااذ.الت ُاعل نااشات املوستستة  بام التاام  الشام  م  مسرلة الرجئ  
 

 الم اجرون الذين يعيشون أوضاعًا هشة  
مهــاجعا  عت  بول بعن اب عة   وي  أوــاذ الاــامل.  5 375، تو  أكثع من 2017  عــام  - 57

املهاجعون احملاصـــــعون   األزمات ا  ســـــا ية خمابع اائتة، مبا    لال ااســـــائع   األمواح وكثلا ما يواجه 
والانف البد/ واةنســـن واصســـتغرل واصاام رالبشـــع واصتتطار واصرتزاز واصاتقام     م ا ية ا يـــول 

يتات  راب عة. عت  اادمات. وتنتشــــع اليوم عت   طان واســــ  ســــعجيات ســــياســــية مااجية لسجا ب ايما 
 ويتي  اصتفان الااملن رشرن اب عة اآلمنة واملنامة والناامية اعصة لتازيز ا جعاذات الرزمة.

وتســـــــتتزم تتبية احتياجات املهاجعين   األزمات ا  ســـــــا ية توال  املســـــــاعدة وا ماية ا  ســـــــا ية  - 58
الستطات الوبنية واحملتية واملنامات الدولية امل يية. وسا  الشعكاذ   ا ال ا  سا/    حتس  ادمة 

هـا و  أعقـاهبـا، مبـا    لال ئوا اتيميـة عت  تتبيـة احتيـاجـات املهـاجعين ابـ  واوو حـاصت الطوامئ وأثنـا
 عن بعي  ردذ تنفيل املباجئ التوجيهية ملباجمة املهاجعين   البتدان الت متع ررزمات. 

 
 واإلنمائيتعزيز التعاون اإلنساني  - دال 

تشــــل الطبياة املتادجة األرااج واملاق دة الت تت ســــم هبا األزمات ال ربل    دــــعومة توبيد التااون  - 59
ا  ســـــــــــــا/ وا حائن. والا التااون يســـــــــــــاعد عت  ســـــــــــــد الف وة ر  ا غاثة   حاصت الطوامئ واملاو ة 

ة الفومية    ا د من امل ابع وابشــــــــــــاشــــــــــــة ا حائية، ومي  ن من التحول من تتبية اصحتياجات ا  ســــــــــــا ي
واحتياجات الســــــ ان املتاــــــعمين. وســــــُيســــــهم التااون ا  ســــــا/ وا حائن األوث  واألكثع ااعتية أياـــــا   
الوااية والقدمة عت  اليـــــــموج ورناذ القدمات، وا فاظ عت  الســـــــرم، متشـــــــيا م  ا صـــــــرحات اةامية   

سم الزتم من أج  تفاي  الطعيقة اةديدة لتام  عت   طان األ شطة األمم املتحدة. و  الا اليدج، يت
ا  ســـــــا ية وا حائية، م  الرتكيز عت  حتســـــــ  النتائج اةماعية عت  اليـــــــايد القطعط، ررمهية حا ة. ومن 
 املهم أن خعط تقدمي املســــاعدة ا  ســــا ية عت  وو يســــهم   حتســــ  النتائج ا حائية، رينما خب أن يعك ز

 الام  ا حائن ردمجة أكرب عت  ا د من امل ابع وابشاشة. 
ورغية تازيز التااون، أ شـــــــــــــــر األم  الاام ةنة توجيهية مشـــــــــــــــرتكة لتنهوو رالتااون ا  ســـــــــــــــا/  - 60

وا حائن. وام   الت نة، الت ترتأسها  ائبة األم  الاام، املمثت  العايان املستول من ال يا ات وا جامات 
األمم املتحدة، وكللال من البنال الدون من أج   زالة الاوائ  التشــــغيتية واملجســــســــية وابي تية، وتقدمي   

 املشومة والدعم وا تول اصسرتاتي ية،    جهات منها املنسقون املقيمون/منسقو الشجون ا  سا ية. 
واعية عت  مدل ســــــــــــــنوات  وميث   النهوو رالتااون ا  ســــــــــــــا/ وا حائن من أج  حتقي   تائج - 61

متاــدجة مهمــة  تت ــاوز األمم املتحــدة، وتســـــــــــــــتتزم مشــــــــــــــــامكــة من خمتتف األبعار الفــاعتــة، مبــا    لــال 
 ا  ومات وا تم  املد/ والقطاو ااات واملجسسات املالية الدولية. 
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ال املون ومن الناحية الامتية، يقوم الشـــــــــــعكاذ    ثيوريا ورومكينا ااســـــــــــو وتشـــــــــــاج واليـــــــــــومال و  - 62
وموميتا يا رالفا  رودـــــــ  حا   مبت عة وحمدجة الســـــــيان لتازيز التااون ا  ســـــــا/ وا حائن من أج  حتقي  
 تائج واعية. ويتم توجيه ااتمام الت نة التوجيهية املشـــــــرتكة    الدموس املســـــــتفاجة وأااـــــــ  املمامســـــــات 

امســـات   األ شـــطة املقبتة ا  ســـا ية وا حائية املســـتقاة من امليدان، وســـيتم اصســـرتشـــاج هبله الدموس واملم
 احملدجة السيان واملتمحومة حول ا  سان. 

وم   لال، لن ُسعز   هناية املطار أط تقدم ما مل يتم تيـــــــــــــــميم الت طيط والربسة ومتويتهما  - 63
  حتول بويتة عت  وو مستدام ليال لتتبية اصحتياجات ا  سا ية الفومية احسب، ر  أياا  لرستثمام 

األج  لتتنمية الشــــامتة واملســــتدامة. ولللال، من األولوية القيام رر شــــطة الدعوة م  اةهات املاوة الثنائية 
واملجســــســــات املالية الدولية من أج  اصســــتثمام   التحتي  املشــــرتك لتم ابع والت طيط املشــــرتك والربسة 

 من أج  حتقي  النتائج اةماعية. 
 

 عة وانعدام اامن الغذائي الفادالمجا - هاء 
 الوقاية واالستجابة للمجاعة  

، من أج  2017  أعقاب جعوة األم  الاام الااجتة    الام ، الت وجهها   شــباط/اربايع  - 64
اصســـت ارة لتم اعة   أجزاذ من وصية الوحدة   جنوب الســـوجان ومل ابع ا اعة   وي  أواذ جنوب 

يـــــــــومال، ومشال شـــــــــعن  ي ليا، واليمن، ودـــــــــا ه األمم املتحدة اصســـــــــت ارة عت  ســـــــــتم الســـــــــوجان، وال
متيون  1.4متيون ش ح، منهم  20رري  جوصم. اقد كان وو  4.9األولويات، وأصدمت  داذ  لتوال 

بف  ياا ون من ســــــــــوذ التغلية ا اج، ععدــــــــــة  اطع ا اعة. وأاعج ه األمم املتحدة وشــــــــــعكاؤاا واةهات 
ا ه  طان الامتيات املنقلة لتحياة   البتدان األمراة وياها. امل اوة عن أموال عت  وجه الســـــــــــععة ووســـــــــــ 

وأبت  أياا األم  الاام اعيقا عامر مانيا مبن  ا اعة يترلف من رثت  مايان املستول من وكاصت األمم 
 املتحدة  ات اليتة.

متيون جوصم من  379وصـــــــناجي  اطعية مشـــــــرتكة عن  وأاع  اليـــــــندون املعكزط ملواجهة الطوامئ - 65
قة لتوســــــــي   طان الام  ا  ســــــــا/   تتال البتدان األمراة   النيــــــــف األول من  امل يــــــــيــــــــات املنســــــــ 

رتيون جوصم من ترل مباجمة مواجهة ا اعة الت هتدر    رناذ  1.8. واد م البنال الدون 2017 عام
 قدمة عت  الت يف وا فاظ عت  تقدمي اادمات.  ام ا ماية اصجتماعية وتازيز ال

وهنتول آب/أغســــطال، كا ه األمم املتحدة واةهات الشــــعي ة با تقدم مســــاعدات غلائية     - 66
متيون شــــــ ح شــــــهعي ا   البتدان األمراة. ورا دــــــااة     لال، مت  ييــــــال املســــــاعدة  13ما يقعب من 

متيون  11.9واألبفال   متوز/يوليه. وترل الاام، مت تزويد متيون من النســــــــــــــاذ  2،5التغلوية    أكثع 
مري   9مري  بف  دــد ا يــبة، وحيــ  أكثع من  6.7شــ ح راملياه اليــا ة لتشــعب، ومت حتيــ  

 ش ح عت  الدعم   سال سب  الايش الزماعية.
، ول ن 2017ام وكان املغزل من اصســــــــــــت ارة املت امتة الســــــــــــعياة انب ا تشــــــــــــام ا اعة   ع - 67

اصحتياجات ا  سا ية ص تزال معتفاة رش   يبا  عت  القت ، و  راض ا اصت كا ه أكثع را كا ه 
عتيه عندما مت توجيه الدعوة    الام . وص يزال النزاو املطو ل احملع ك  العئيســـــــــــــــن بله األزمات. وتتاع و 

  البتدان األمراة، وتتســم ريئات الام  راليـاورة جهوج  ييــال املســاعدات ا  ســا ية لتقييد شــديد   وي
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رالنســـبة لتمد ي  ولتاامت    سال تقدمي املاو ة عت  الســـواذ. واســـتناجا     التيـــنيف املت ام  لتمعاح ، 
واو  بــام لتحتيــ  ا اــدام األمن الغــلائن، انــاك حــاجــة متحــة    رــلل جهــد أكرب ملاــاةــة تزايــد عــدج 

ا  4)األزمات( و  3األشــــ ات   املعحتت   )الطوامئ(، ص   اله البتدان األمراة احســــب، ول ن أياــــ 
   البتدان األتعل الت تواجه ا ادام األمن الغلائن ا اج و قح التغلية.

 
 انعدام اامن الغذائي الفاد  

لاوام    ح  ااامه الاعور املناتية ا ادام األمن الغلائن، ميث   النزاو عامر مئيســـــــــــــــيا من ا - 68
املســــــــــــــامهة   زياجة اةوو. وغالبا ما يتالم عت  املد ي  احملاصــــــــــــــعين   النزاعات ا يــــــــــــــول عت  الغلاذ 
واادمات األســــاســــية، وكثلا ما تتاط  األســــوان، را سد من ادمهتم عت  جعم ســــب  الايش أو األ شــــطة 

و من ترل ا تهاك القواعد الت الت امية. وعروة عت   لال، ســـــــــــامهه أبعار النزاو عمدا    تفاام اةو 
يفعدــــها القا ون ا  ســــا/ الدون امليــــممة  ماية ميــــاجم الغلاذ والوصــــول  ليها، مبا    لال من ترل 

 است دام الت وي  كرستوب من أساليب ا عب وععاتة عمتيات ا غاثة. 
ص  ينيا، الت تفاامه ورا دـــــــــــااة     لال، يســـــــــــهم اةفار واآلثام الت تتفتها ظااعة  لنينيو/ - 69

رفا  تغل املنا ،    دمة املياه واقدان األمادــــــن واقدان ســــــب  الايش واألســــــوان وااتيــــــاجات ا تماات 
احملتية. وتا ال الزياجة   اةوو ا اج عت  املســــــتول الااملن اســــــتمعام  قح اصســــــتثمام   الزماعة وســــــب  

تماعية الواعية رامل ابع واملست يبة لتيدمات، ومحاية سب  املايشة. وميث  اصستثمام    ام ا ماية اصج
الايش، وتوال الدعم الزماعن   حاصت الطوامئ أمعا حا ا   قا  األمواح. ويتا  عت  اةهات الفاعتة 
  سال التنمية أن تججط جوما  حا ا    اةهوج املب عة واملتاـــــااعة   سال تازيز القدمة عت  اليـــــموج اب  

دود األزمات ا  ســـــا ية والتب ل رالام  والتحتن رالقدمة عت  حتم  امل ابع وتنفيل رعامج أكثع معو ة ح
 ت ون اارتة لتت ييف وا  السيااات امل تتفة   سيااات األزمات.

  
  2017تطوراث العملياث والتنسيق تي عام  - رابعا 
 تفسين التنسيق واالستجابة اإلنسانية - ألف 

 ث المنسقة لاللتياجاث والتفليل المشتركالتقييما  
أجت زيــاجة اســـــــــــــــت ــدام عمتيــات تقييم اصحتيــاجــات املنســـــــــــــــقــة واملتاــدجة القطــاعــات، والنهج  - 70

اصسرتاتي ية ةم  البيا ات وحتتيتها، والتحتي  املشرتك ر  القطاعات     مساذ األساس صست ارة أكثع 
لبيا ات القارتة لتتشــــــــــغي  املتباجل مزيدا من اصرت ام والتااون. اتســــــــــااا  وكفاذة. وتدعُم زياجة اســــــــــت دام ا

 وتواص  عمتيات التقييم ا  سا ية املشرتكة ر  الوكاصت تازيز املساذلة والشفااية   الام  ا  سا/.
 

 التفويالث النقدية  
مي ن لتتحويرت النقدية، مبا    لال املبالغ النقدية املتادجة األغعاو أو غل املقيدة املست دمة  - 71

كطعيقة من بعن تقدمي املســـــــــــــــاعدة، أن تزوج األشـــــــــــــــ ات   حاصت الطوامئ رطعيقٍة، تتســـــــــــــــم راملعو ة 
مات القــائمــة عت  وال عامــة، صتتيــام الســـــــــــــــت  وااــدمــات الت ستــاجوهنــا أكثع من غلاــا. ومبــا أن املبــاج

التحويرت النقدية مي ن أن تولد سموعة واســـاة من املناا  اصجتماعية واصاتيـــاجية ا خارية، زاجت عدة 
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وكاصت اســــــــــت دام املســــــــــاعدة القائمة عت  التحويرت النقدية. ويقوم اعي  الام  التار  لفعي  منســــــــــقن 
وجيهات لتحســـــ  تنســـــي  املســـــاعدة النقدية، مبا   ا موعات الااملية املاين رالتحويرت النقدية رودـــــ  ت

 لــال التحويرت النقــديــة املتاــدجة األغعاو عت   طــان ا موعــات. وينبغن لت هــات املــاوــة واملنامــات 
ا  ســــا ية مواصــــتة رلل اةهوج العامية    زياجة الربسة القائمة عت  التحويرت النقدية حيثما ي ون  لال 

 مناسب ا لتسيان. 
 

 وضع برامج الفماية االجتماعية  
مي ن لنام ا ماية اصجتماعية الواعية رامل ابع واملســـــــــــت يبة لتيـــــــــــدمات أن ي ون با أادار  - 72

ايــلة األج  وبويتة األج  من ترل الام  كيلية اارتة لتتوســي  لتقدمي املاو ة   حاصت الطوامئ ومن 
مم املتحدة والبنال الدون م  ا  ومات والشــــــعكاذ ترل رناذ القدمة عت  اليــــــموج. وعمته وكاصت األ

لتحســــ  ادمة  ام ا ماية اصجتماعية عت  اصســــت ارة لتيــــدمات. وينبغن لرســــت ارات ا  ســــا ية أن 
تســـــــــــــــتفيـد من  ام ا مـايـة اصجتمـاعيـة  ات اليـــــــــــــــتـة حيثمـا كـان  لـال مرئمـا ور نـا وأن تامـ  عت  

 ادماهتا. رناذ
 

 ال وار  والتأهب ل ا الفد من مخاطر  - باء 
يتســـــــم اص تقال من  جامة األزمات     جامة امل ابع ررمهية حا ة. واخُتلت تدارل ترل الســـــــنة  - 73

لتحســ  التراب الاام لت وامد. وادامه مباجمة تازيز القدمات لتحد من خمابع ال وامد تدماٍت لتنمية 
لااملية لتتراب م  ااتتاح اةولة األو  من التطبيقات القدمات   ســـباة رتدان. ومت أياـــا تفاي  الشـــعاكة ا

رتدا . وأ شــــئ صــــندون اســــتئما/ متادج الشــــعكاذ لدعم الا الام . وهنتول  15لتازيز ادمات التراب   
رتدا تنفيل هنج التراب لرست ارة  اصت الطوامئ املتب    الت نة  70، كان خعط   2018أوائ  عام 

  الوكاصت، اللط يهدر    زياجة تقدمي املســـاعدة املنقلة لتحياة   األســـاري  الســـتة الدائمة املشـــرتكة ر
 األو  من حاصت الطوامئ.

وحق   املنتدل الااملن لتحد من خمابع ال وامد،   جومته ااامســــــة، املاقوجة   امل ســــــيال من  - 74
يز ااطط الواعية رامل ابع   سال أيام/مايو، تقدما مهما، مبا    لال حتديد عناصـــــــــــــــع تاز  26    24

التراب لت وامد واســـــــــــــــتااجة القدمة عت  الام    أعقاهبا، وتركيد أمهية  جما  أح ام لتحد من خمابع 
النزوح، وماــــاةــــة احتيــــاجــــات النــــازح  من ا مــــايــــة وتازيز ا تول الــــدائمــــة   اســـــــــــــــرتاتي يــــات ا ــــد 

لت نة الدائمة املشــــــــــــرتكة ر  الوكاصت عت  ودــــــــــــ  ورا دــــــــــــااة     لال، عمته ا ال وامد. خمابع من
 جعاذات موحدة لتتشــــــــــــغي  لتحفيز ا  لام املب ع وا جعاذات املتاتقة رالاوااع اةوية القيــــــــــــول املعتبطة 
راااعة النينيو لتتلرلب اةنويب، اســــــــتناجا    خمطط لتام  أعده املباوثان اااصــــــــان لسم  الاام املانيان 

 املنا .راااعة النينيو و 
ســــنوات عت  اعتماج املباجئ التوجيهية لتســــهي  الامتيات الدولية  10معوم  2017وشــــهد عام  - 75

ل غاثة واص تااش األون   حاصت ال وامد وتنايمها عت  اليـــــايد الوبين، الت تســـــاعد ا  ومات   
رتدا  صـــــ وك ا  30ية. واعت مد اصســـــتاداج ملااةة املشـــــاك  القا و ية الشـــــائاة   عمتيات اصســـــت ارة الدول

اا و ية لتحســــــ  التراب لامتيات اصســــــت ارة الدولية ردعم من وايات اليــــــتيب األمحع وابرل األمحع 
 الوبنية واصحتاج الدون ةمايات اليتيب األمحع وابرل األمحع.
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 المنظماث اإلقليمية والقطاع الخاص  
اتيمية من أج  حتســ  التراب لسزمات واصســت ارة با، عمته األمم املتحدة م  املنامات ا  - 76

مبا    لال الدتول   شـــــــــعاكة جديدة م  الوكالة ال اميبية  جامة الطوامئ   حاصت ال وامد من أج  
تبسيط عمتيات اصست ارة   منطقة البحع ال امييب والام  م  مارطة أمم جنوب شعن آسيا رشرن  جامة 

 ج األاعيقن   سال جعم الباثات امليدا ية. ال وامد، وم  اصحتا
لوبنية وا اتيمية اومت   شـــــــاذ شـــــــب ة املعكز الااملن لسزمات روصـــــــفها شـــــــب ة رامســـــــ  لتمعاكز  - 77

لسزمات، تدعم تباجل املاتومات وحتتيتها ر  اةهات الفاعتة الدولية راد ال وامد املفاجئة. وودـــــــــــــــاه 
  .2017  املوحدة   عام الشب ة مشعوعا  جعاذات التشغي

شب ة من شب ات األعمال   البتدان  13وجعمه مباجمة العرط ر  مجسسات اطاو األعمال  - 78
املاعدــــــــة لت وامد   تازيز التراب واصســــــــت ارة وا  ااش املب ع. واســــــــت اره  ا/ شــــــــب ات لت وامد 

األعمال لتام  ا  ســــــا/ لتحســــــ  جعم  ترل الاام. وأبت   اصتفان الااملن لسمم املتحدة منتدل اطاو
 الام  ا  سا/ عت  وو أاا .

 
 البياناث - جيم 

اســـــتمع ترل الاام رلل جهوج لتحســـــ  الوصـــــول    البيا ات املوثواة   الواه املناســـــب من  - 79
عت ز ترل العصـــــد املســـــتمع لرحتياجات واصســـــت ارة، واو أمع رالغ األمهية رالنســـــبة لتام  ا  ســـــا/ امل

عت  األجلة. وأبت  األم  الاام معكز البيا ات ا  ســـا ية   صااط، اولندا،   كا ون األول/جيســـمرب من 
أج  زياجة أثع البيا ات واســـت دامها  مشـــاج الام  ا  ســـا/ املعت ز عت  األجلة. وواصـــت ه مباجمة مجشـــع 

 ابع املشرتك واملفتوح امليدم. جامة امل ابع جعم  البتدان واملنامات    عداج حتتي  امل 
 

 التم ين المفلي - دال 
 بناء قدراث المنظماث المفلية والوطنية والتنسيق مع ا وتمويل ا  

من األمهية مب ان تازيز جهوج اصســـــــــــت ارة والقدمات احملتية، وليال اصســـــــــــتاادـــــــــــة عنها. ا ثلا  - 80
لسزمات ويستمع وجوجاا   ا تماات احملتية  ت ون اةهات الفاعتة الوبنية واحملتية أول من يست يب ما

 أيام/ 24 و 23ســـــطنبول، تعكيا،    الت ختدمها. وأجل مجمتع القمة الااملن لتام  ا  ســـــا/، املاقوج   
التزام و   الاديد من  1 000،    تنشيط حوام رشرن التم   احملتن وأاا     أكثع من 2016 مايو

املباجمات. وحدجت اليــــفقة ال ربل رشــــرن متوي  األ شــــطة ا  ســــا ية، وامليثان من أج  التغيل ومباجمات 
أتعل، أادااا حشــــــــــــــدت ا تم  ا  ســــــــــــــا/ من أج  التم   احملتن. وتقدم املنامات الدولية واةهات 

التموي  اةماعن    الشـــعكاذ احملتي  وتســـتثمع    املاوة املزيد من التموي  مباشـــعة أو من ترل صـــناجي 
ادماهتم. وتقـد م راض اةهـات املاوة    اةهـات الفـاعتـة احملتيـة والوبنيـة التموي    سال رنـاذ القـدمات 

التموي  األســــاســــن، وتتقاســــم راض املنامات غل ا  ومية الدولية الت اليف األســــاســــية م  الشــــعكاذ  أو
يد من هنج الشعاكات التااو ية. ويتا  تطبي  حا   التموي  والشعاكة اله وتوسي   طااها وخعط تنفيل املز 

 رش   أكثع منه ية. 
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 لاالث الطوارئ تي المناطق الفضرية  
متيو ــا. ويتزم رــلل جهوج  870، ســـــــــــــــ ــان املــدن مبــا عــدجه 2030يتوا  أن يزيــد، هنتول عــام  - 81

ملترثعين راألزمات، مبا    لال من ترل تنفيل ااطة ا اـــــــــــــعية م ثفة لتتبية احتياجات ســـــــــــــ ان املدن ا
اةديدة. وسـي عط حتديد اعت التااون وودـ  ا تول احملتية، راصشـرتاك م  ا تماات والسـتطات احملتية، 
لزياجة اســـتدامة التدترت وحتســـ   ييـــال املاو ة من ترل اســـت دام اآلليات القائمة لتقدمي اادمات. 

ة توصـــــــيف ادمات املدن عت  الت يف التاراة لرب امج األمم املتحدة لتمســـــــتوبنات البشـــــــعية أجاة  ومتث  أجا
لتتقييم اللايت تســــــــاعد ا  ومات احملتية وأصــــــــحاب امليــــــــتحة عت  حتســــــــ  ادمة املدن عت  اســــــــتيااب 

اب  ا اــعية اليــدمات أو الاــغوط والتاا  منها رســععة. ويعرط التحالف الااملن ملواجهة األزمات   املن
منامة   ســــــــا ية و حائية وشــــــــب ات من ابيئات البتدية واملاااد املهنية لتحســــــــ  التيـــــــدط  65أكثع من 

 لتم ابع   السيااات ا اعية، مبا    لال تطويع األجوات املشرتكة لتتقييم والتوصيف.
 

 تم ين النساء والفتياث ولمايت ن - هاء 
 رأةالمساواة بين الجنسين وتم ين الم  

تترثع النســــاذ والفتيات عت  وو غل متناســــب راألزمات. ولللال، ت تســــن مااةة اصحتياجات  - 82
واألولويات والقدمات امل تتفة لتنســـــاذ والفتيات والفتيان والعجال وتازيز املســـــاواة ر  اةنســـــ  أمهية رالغة 

ر  الوكاصت رشرن املساواة ر  اةنس    سال الام  ا  سا/. وستاز ز سياسة الت نة الدائمة املشرتكة 
ومت   النســــــــاذ والفتيات   الام  ا  ســــــــا/، الت  ُقحه   كا ون األول/جيســــــــمرب، اةهوج ا  ســــــــا ية 
املبلولة عت  أمو الواا . وادامه القدمة اصحتيابية املانية راملســـــــــــــــائ  اةنســـــــــــــــا ية التاراة لت نة الدائمة 

شـــــــومة  اصســـــــرتاتي ية والتقنية    الفعن القطعية ا  ســـــــا ية   سال تاميم معاعاة املشـــــــرتكة ر  الوكاصت امل
املناوم اةنســا/ وجعم الربسة املتاتقة راملســاواة ر  اةنســ . ويســتتزم اص تقال من الســياســة    املمامســة 

ســــت دام املنه ن لتبيا ات متوير  أكثع اارتية لتتنبج رالنســــبة لتربامج الت تســــتهدر النســــاذ والفتيات، واص
امليـــــــنفة حســـــــب  وو اةنال والســـــــن والتحتي  اةنســـــــا/. وخب أياـــــــا أن تقرتن التطومات األتلة الت 

 شهدهتا األبع املايامية رالتنفيل الامتن الفاال وحتس  املساذلة.
 

 الصفة الجنسية واإلنجابية  
  املائة من وايات املواليد اةدج    45   املائة من الوايات النفاســـــية و 60حدثه أكثع من  - 83

وي  أواذ الاامل   البتدان ابشـــــــــــة و  البتدان املترثعة راألزمات ا  ســـــــــــا ية. وعت  ســـــــــــبي  اصســـــــــــت ارة 
األولويــة ترل الســــــــــــــــاعــات الثمــا/ واألمرا  األو  لبــدايــة حــالــة الطوامئ، توا ع سموعــة ااــدمـات   ات

التــدترت املنقــلة لتحيــاة، الت تعكز عت  من  الوايــات النفــاســـــــــــــــيــة واعترل  األوليــة الــد يــا سموعــة  من
األمهات والت طيط لتقدمي تدمات اليـــحة ا جنارية الشـــامتة عندما تســـم  ا الة رللال. و جماكا ألمهية 

رتدا سموعة اادمات جزذا من  39تدمات اليـــــــــــــــحة اةنســـــــــــــــية وا جنارية   حاصت الطوامئ، جا  
نية لتتراب واصســـــــــــت ارة   ا ال ا  ســـــــــــا/. ومن املهم  عطاذ األولوية ادمات اليـــــــــــحة تططها الوب

 اةنسية وا جنارية ومتويتها متوير  كاايا    حاصت الطوامئ.
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 المساءلة واإلدماج - واو 
 المساءلة أمام ااشخاص المتضررين  

الفاعت  العئيســـــــي    رناذ ادمهتم  ن األشـــــــ ات اللين ياا ون من األزمات ي و ون أ فســـــــهم  - 84
عت  اليموج. وترل الاام، أيد املسجولون العئيسيون   الت نة الدائمة املشرتكة ر  الوكاصت اصلتزامات 
املنقحة رشـــرن املســـاذلة أمام الســـ ان املتاـــعمين من أج    فا  التزامات املســـاذلة وتعســـي ها و جماجها   

ت  اليايد القطعط. وعم  م تب تنسي  الشجون ا  سا ية م  الشعكاذ سبي  ود  النام  ات اليتة ع
عت  زياجة النسبة املئوية من اصستاعادات الاامة لرحتياجات ا  سا ية وتطط اصست ارة ا  سا ية الت 

 تتامن آليات املساذلة املنسقة. 
 

 الن وض بإدماج ااشخاص ذوي اإلعاقة  
ا ، وحان رترييد أكثع من اكتســب ميثان  جما  األشــ  - 85 ات  وط ا عااة   الام  ا  ســا/ ًز
رتدا . وتام  الت نة الدائمة املشـرتكة ر  الوكاصت عت  ودـ  مباجئ  24من اةهات املانية، منها  180

توجيهية ملســـــاعدة اةهات الفاعتة   الام  ا  ســـــا/ وا  ومات وا تماات احملتية املتاـــــعمة عت  كفالة 
كة و جما  األشـــ ات  وط ا عااة، مبن ايهم األبفال، عت  وو كام  وااال. وســـي ون من املهم مشـــام 

اص تهاذ من ودـــ  املباجئ التوجيهية   صـــيغتها النهائية وتنفيلاا، وحتســـ  أجوات و  البيا ات ومصـــداا 
 وتازيز ادمات منامات األش ات  وط ا عااة.

 
 الن وض بدور الشباب  

ازيز جوم الشــباب   الام  ا  ســا/ أمهية    ميم نهم كشــباب أن ي و وا حمعكات اوية ي تســن ت - 86
لتقدمة عت  اليــــــــــــموج وعوام  لتتغيل. واصتفان من أج  الشــــــــــــباب   الام  ا  ســــــــــــا/، اللط ياــــــــــــم 

عاــوا ، او  داذ عاملن يهدر    محاية حقون الشــباب املتاــعمين من األزمات ا  ســا ية و شــعاكهم  53
 جهوج اصســـــــــــــت ارة. وخعط الام  حاليا  عت  ودـــــــــــــ  مباجئ توجيهية مشـــــــــــــرتكة ر  الوكاصت لتربسة  

رالتااون م  الشــباب   الســيااات ا  ســا ية ومن أجتهم. وعروة عت   لال، عم  الشــعكاذ، مبا    لال 
  اصست ارة  اصت  ابيئات ا اتيمية والوبنية لتتنسي    حاصت ال وامد، م  الشباب لبناذ مهاماهتم

 الطوامئ واست دام اله املهامات. 
 

 كفالة التعليم للجميع تي اازماث  
اســـتفاج ادر تقدمي التاتيم   حاصت الطوامئ من الدعوة القوية والتنســـي     بام الشـــعاكات  - 87

ت، والشـــعاكة الااملية من األســـاســـية، مبا    لال سموعة التاتيم التاراة لت نة الدائمة املشـــرتكة ر  الوكاص
أجــ  التاتيم، ومبــاجمة التاتيم ص مي ن أن ينتاع. وُخســــــــــــــــد  عرن املــدامس اآلمنــة، الــلط أيــده أكثع من 

، 2016    2007رتدا، التزاما ســــياســــيا اويا ااه تقتيح أثع النزاعات عت  التاتيم. و  الفرتة من  70
متيون من األبفال  263 داذ الطوامئ. ولتوصـــــــول       املائة من بتبات 4،6مل ُُييـــــــح لتتاتيم  ص 

والشـــــباب اللين ص يزالون تام   اام التاتيم   الســـــيااات ا  ســـــا ية، تتزم مســـــتويات عالية من التموي  
 منل املعاح  املب عة من األزمات. 
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 تمويل المساعدة اإلنسانية - زاي 
 االستخدام اامثل ادواث التمويل القائمة   

يشـــــ   اليـــــندون املعكزط ملواجهة الطوامئ عام  مت   حاســـــم   تنفيل الام  ا  ســـــا/ عت   - 88
متيون جوصم ملن  اصســــــــــت ارة  275، تيــــــــــح اليــــــــــندون 2017وو اومط وااال ومنســــــــــ . و  عام 

 رتدا  لتقدمي الدعم 36متيون جوصم لتمن  املقدمة  اصت الطوامئ الناايـــــة التموي     145الســـــعياة و 
املنقل لتحياة اللط ص مي ن اصســـتغناذ عنه. وســـامهه اةهات املاوة ررعت  مســـتول من التموي  الســـنوط 

متيون جوصم   شــــــ   تربعات. و اعاما رالدوم األســــــاســــــن لتيــــــندون،  514عت  ا برن، رتقدمي مبتغ 
(. ومن شـــــــرن  لال أن يازز متوي  71/127أيدت اةماية الاامة توســـــــي  موامجه    رتيون جوصم )القعام 

الطوامئ الااملن غل امل يــــــــــح لتوجيهه لتتيــــــــــدط لتيــــــــــدمات واألزمات الناايــــــــــة التموي ، وأن مي  ن 
 اليندون من مواصتة الوااذ رالوصية املنقلة لتحياة.

من  18منامة   ســـا ية من أج   640ثع من ووجهه اليـــناجي  القطعية املشـــرتكة موامج    أك - 89
، ادمه اةهات املاوة مبتغا اياســـــــــــــــيا ادمه 2017أكثع ا اصت ا  ســـــــــــــــا ية حدة   الاامل. و  عام 

ي ه مباشعة  824   املائة من األموال بيئات اصست ارة الوبنية واحملتية، رزياجة  24متيون جوصم. وُتي 
. ورالناع    ااالية اليـــــناجي  القطعية املشـــــرتكة، يســـــا  م تب 2016م   املائة مقام ة م  عا 6ادماا 

  املائة من اصحتياجات التمويتية  15تنســــــي  الشــــــجون ا  ســــــا ية واةهات املاوة    زياجة ح مها    
اطط اصســـــت ارة ا  ســـــا ية القطعية. وعزز أياـــــا ك  من اليـــــندون املعكزط ملواجهة الطوامئ واليـــــناجي  

 عية املشرتكة الت ام  ايما رينها لرستفاجة من املزايا النسبية وتاايم األثع.القط
 

 التمويل االبت اري  
مت ا اعام ررن اناك حاجة    ااوز هنج التموي  القائم عت  النداذات واعتماج اسرتاتي ية متوي   - 90

ت األمم املتحدة، واةهات املاوة أوســــــ   طااا  تشــــــم  سموعة أوســــــ  من اةهات الفاعتة املمو لة )كيا ا
الثنائية، وامليـــــــــــــــامر ا حائية املتادجة األبعار، والقطاو ااات(. وحُتدد املوامج األولية املســـــــــــــــتثمعة   
األزمات ا  ســـــــــا ية أثعا  بوي  األج  عت  التنمية عندما تســـــــــتند ريـــــــــفة اســـــــــرتاتي ية    آليات التموي  

ية. ويشــــــــــم   لال زياجة متوي  التنمية املدمك لتم ابع، ومداوعات ا دــــــــــا  وتتســــــــــ  م  النتائج اةماع
 عمتية الت ديد الثامنة عشعة ملوامج املجسسة الدولية لتتنمية، والتموي  من أج  الوااية.

وخعط اســـــــــــت دام عدج من اآلليات املبت عة لتتموي  ا  ســـــــــــا/ من أج  تابئة التموي  رســـــــــــععة  - 91
ويســـــت دم رع امج األغلية الااملن واصحتاج الدون ةمايات اليـــــتيب األمحع وكفالة اصســـــت ارة الســـــعياة. 

وابرل األمحع وشــــــــــــــعكاذ آتعون التموي  القائم عت  التنبجات من أج  تازيز التدت  املب ع. واد أ شــــــــــــــر 
اصحتــاج الــدون ةمايـــات اليـــــــــــــــتيـــب األمحع وابرل األمحع  ــااــلة التمويــ  القـــائم عت  التنبجات التــاراــة 
ليــــــــــــــندون الطوامئ ل غاثة   حاصت ال وامد لتتم   من ا يــــــــــــــول عت  التموي  من أج  التدت  
املب ع. واســـــــــــــــت دمه منامة األغلية والزماعة ماتومات ا  لام املب ع وآلية متوي  مع ة جديدة لتحفيز 

لاـــــــــــــايفة راتف التدت  املب ع   القعن األاعيقن هبدر ختفيف أثع اةفار عت  الععاة وتزويد األســـــــــــــع ا
املاشـــية واملياه والار  البيطعط. وتســـتثمع جهات أتعل، مث  املعا  األاعيقن ملواجهة امل ابع،   الترم  

 دد امل ابع املتيتة راألحوال اةوية.

https://undocs.org/ar/A/RES/71/127
https://undocs.org/ar/A/RES/71/127
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 الطوارئ الصفية - لاء 
مة اســــتناجا    الدموس املســــتفاجة من حاصت الطوامئ اليــــحية الســــارقة، اعتمدت الت نة الدائ - 92

املشرتكة ر  الوكاصت  جعاذات تفاي  حالة بوامئ عت  مستول املناومة ررسعاا ملواجهة تفشن األمعاو 
 املادية، واتتربت رعوتوكوص جديدا   عمتية حماكاة   كا ون األول/جيسمرب. 

ا   اليمن وتاعمت الاديد من البتدان من ال وللا وا سهال املائن ا اج. وملواجهة تفشن ال ولل  - 93
ااعة لتار   1 084معكزا  لار  ا سهال و  234مبستول غل مسبون، أ شر الشعكاذ   ا ال ا  سا/ 

متيون شــــ ح. واســــت اب  17را مااة الفموية ووجهوا مســــائ  التوعية رالوااية من ال وللا    أكثع من 
ن أمعي ا اةنورية وآســـــيا وأاعيقيا؛ والوس الشـــــعكاذ   ا ال ا  ســـــا/ لتفشـــــن ا م  اليـــــفعاذ   أجزاذ م

ا يبوص   أاعيقيا الوســـــــــــــــط ؛ ومح  صســـــــــــــــا   غعب أاعيقيا؛ والوس مامروم    القعن األاعيقن؛ وجدمط 
النســـــــــناس   وســـــــــط وغعب أاعيقيا؛ ووراذ الطاعون   مدغشـــــــــقع. وعاج ظهوم جاذ اانان   عدة رتدان، 

ة ماــــــــــــاجة الســــــــــــمية ميــــــــــــدما  لتقت . و  أوكعا يا، ميث  ا فاو مادصت وميث  اصاتقام    خمزو ات عاملي
 التحي  واتساو ا تشام الس  املقاوم لتاقاال املتادجة وأورئة الوس  قح املناعة البشعية ميدما  لتقت .

 
 تعزيز قدراث الموارد البشرية  - طاء 

الت أعتنها األم  الاام ص هتدر     ن اســــــــرتاتي ية الت ااج ر  اةنســــــــ  عت   طان املناومة  - 94
رتو  الغايات احســب، ول ن أياــا    هتيئة ريئة عم  تشــ   اةوجة وتقاــن عت  التحيز وتشــم  وي  
املوظف . ومن املتوا  أياـــــا أن يســـــاام تنفيل اله اصســـــرتاتي ية   مزيد من التنوو اةغعا . ويازز اداا 

ك زذ من األما ة الاامة، يتتزم م تب تنســـــــــــــي  الشـــــــــــــجون ا  ســـــــــــــا ية الت ااج والتنوو ك  منهما اآلتع. و 
راجتلاب املوااب املتنوعة واســتبقائها   م ان عم  يشــ   املســاواة والتنوو وميتث  أل امة األمم املتحدة 
وســياســاهتا. ومبوجب اصســرتاتي ية اةديدة لشــجون الاامت  الت ودــاها م تب تنســي  الشــجون ا  ســا ية 

، سيسا  امل تب    حتديد ومصد غايات املساواة ر  اةنس  والتنوو اةغعا  واملشامكة 2017  عام 
   أ شطة اصتيال ل فالة زياجة التنوو   اائمة املتقدم ، مبا    لال املوظفون الوبنيون.

ا ا ال وتطه أياا خمتتف الوكاصت ا  سا ية   مناومة األمم املتحدة تطوات واساة   ال - 95
ترل الاام. وتام  املنامة الدولية لته عة عت  ود  تطة عم  لتتنوو وا جما ، وتنفل رعامج التدميب 
والقدمات القياجية والتوجيه من أج  جعم التنوو وا جما . أما اليو يسيف اتام  عت  تازيز اةهوج العامية 

لتايينات عت  وي  املســـــــــــتويات. وين ب رع امج    حتقي  املســـــــــــاواة ر  اةنســـــــــــ  والتوازن اةغعا    ا
األغلية الااملن عت   جعاذ حتتي  جنســـــــــــــــا/ من أج  حتديد املناب  املمثتة متثير  اايـــــــــــــــا والاقبات   

 اجتلاب املوظفات.
 

 تفسين التنسيق مع المنظماث المتطوعة - ياء 
، تعج انــا ماتومــات مســـــــــــــــت متــة عن التاــاون ر  ااو  70/105عمر رقعام اةمايــة الاــامــة  - 96

، يقـــدم أكثع من 1994البيض، وان مبـــاجمة اختـــلهتـــا ح ومـــة األمجنت ، واألمم املتحـــدة. امنـــل عـــام 
 ســـا ية جولية، كان الاديد راثة   291رتدا، وشـــامكوا    71متطوو من ااو  البيض املســـاعدة    700

منها رالتنسي  م  األمم املتحدة، وعززوا اليرت م  وكاصت األمم املتحدة من ترل اصتفااات وتطط 
الام  املشـــــــــرتكة والدعم املان والباثات امليدا ية. وتشـــــــــم  أرعز ا جنازات اصســـــــــت ارة و عاجة ا عمام   

عي ا الرتينية وال امييب، والباثات الت تعكز عت  رناذ القدمة أعقاب األعاصـــــل والفياـــــا ات والزصزل   أم
 عت  اليموج   املناب  املترثعة راةفار. 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/105
https://undocs.org/ar/A/RES/70/105
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 التوصياث - خامسا 
 بناء على ما تقدم ذكره  يوصي اامين العام بما يلي: - 97

ينبغي أن ت ثف الددددول ااعضدددددددددددددداء والجمددداعددداث المسدددددددددددلفدددة من  ير الددددول  )أ( 
اإلنسدددددددددانية ج ودها الرامية إلى تعزيز مبادئ العمل اإلنسددددددددداني المتمثلة تي اإلنسدددددددددانية والمنظماث 

  والنزاهة والفياد واالستقالل  وكفالة الترام هذه المبادئ والتقيد ب ا بش ل تام؛
ينبغي لألمم المتفدة والدول ااعضددددداء وجميع أطراز النزاع المسدددددل  أن تعجل  )ب( 

ر لتشدددددددجيع وضدددددددمان الترام القانون اإلنسددددددداني الدولي والقانون الدولي باتخاذ كل ما يلزم من تدابي
لفقوق اإلنسددان  وضددمان لماية المدنيين ومسدداءلة مرت بي االنت اكاث الجسدديمة  على المسددتو  
الوطني أو الدولي  لسدددددب االقتضددددداء؛ بما تي ذلك مفاكمة مرت بي االنت اكاث وإسددددداءة المعاملة 

 ؛ضد ااطفال
ل ااعضدددددددداء والجماعاث المسددددددددلفة من  ير الدول أن تتي  وتيسددددددددر ينبغي للدو  ) ( 

الوصدددول السدددريع وبال عوائق لمقدمي اإل اثة اإلنسدددانية المفايدة  وتعجل إجراءاث دخول العاملين 
تي مجال تقديم المساعدة اإلنسانية ونشرهم ودخول السلع والخدماث  وأن ت فل أن ت ون هذه 

 وبسيطة؛ اإلجراءاث واضفة
نبغي للدول ااعضددددددددددداء والجماعاث المسدددددددددددلفة من  ير الدول الترام ولماية ي )ج( 

العاملين تي مجال اانشددطة اإلنسددانية وااصددول اإلنسددانية  بطرق من ا االمتناع عن توجي  هجماث 
ضدهم واتباع العناية المستمرة لتجنيب م آثار العملياث العس رية  وينبغي للدول ااعضاء أن تتخذ 

الالزمدة ان ت فددل قوانين  ددا المفليددة الترامة ولمددايدةة العدداملين تي مجددال اانشدددددددددددطدة  جميع التدددابير
  اإلنسانية وااصول اإلنسانية؛

ينبغي أن تعتمددد الدددول ااعضددددددددددددداء وأطراز النزاع وتنفددذ تدددابير عمليددة لفمددايددة  )ه( 
رار مجلس اامن البعثاث اإلنسددانية والطبية  مثل التدابير المفددة تي التوصددياث الصددادرة عمال بق

   وتتبادل أتضل الممارساث والدروس المستفادة؛(201٦) 228٦
ينبغي للدول ااعضددددددددداء والجماعاث المسدددددددددلفة من  ير الدول أن تفترم الطابع  )و( 

ال يم ن أن تضددددر بفماية المدني للمدارس وسددددائر المتسددددسدددداث التعليمية  وتمتنع عن القيام بأعم
المراتق التعليميدة من ال جمداث المبداشدددددددددددرة  وينبغي أن تدين بقوة جميع ال جمداث  والت دديداث 

 بال جوم  على المدارس التي ت رتة ب تي انت اك للقانون اإلنساني الدولي؛
ينبغي أن تواصدددددل الدول ااعضددددداء واامم المتفدة والمنظماث اإلنسدددددانية وضدددددع  )ز( 
فماية تي صددددددميم العمل اإلنسدددددداني  وتعظيم النتائج تي مجال الفماية  وتعزيز السددددددالمة مسددددددألة ال

 وال رامة تي االستجابة اإلنسانية؛
يجب أن تنفذ اامم المتفدة والمنظماث اإلنسددددددانية تنفيذا كامال سددددددياسددددددة اامم  )ح( 

من لصددول الضددفايا المتفدة بعدم التسددام  إطالقاً إزاء االسددتغالل واالنت اك الجنسدديين  وأن تضدد
على ما ي في من الفماية والمسدددددددداعدة المناسددددددددبة ووصددددددددول م الموثوق إلى العدالة  وينبغي للدول 

 ااعضاء واامم المتفدة أن ت فل مساءلة الجناة؛

https://undocs.org/ar/٢٢٨٦%20(2016)
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ينبغي للدددول ااعضدددددددددددداء واامم المتفدددة والمنظمدداث اإلنسددددددددددددانيددة أن تزيددد من  )ط( 
د خدماث منع العنف الجنسدددي والجنسددداني منذ بداية تبذل  من ج ود لضدددمان وجو  اسدددتثمارات ا وما

لالة الطوارئ وأن تيسدددددددددددر للناجين الفصدددددددددددول تورا على تلك الخدماث واادواث البالغة ااهمية 
لمسددددددددددداعدت م تي التعاتي  وينبغي أن ت دمجج بشددددددددددد ل من جي الوقاية والتخفيف من لدة المخاطر 

 نظم جمع البياناث ورصدها؛والتصدي ل ا تي خطط االستجابة اإلنسانية  وتعزز 
ينبغي للدول ااعضدددددددددددداء أن تضدددددددددددمن أال تعرقل تدابير م اتفة اإلرهاب العمل  )ط( 

اإلنسدددداني القائم على المبادئ  على سددددبيل المثال تجنب اسددددتخدام اإلعفاءاث العامة والدائمة تي 
 نظم الجزاءاث والتشريعاث الوطنية؛

والمنظماث اإلنسددددانية واإلنمائية أن تمنع ينبغي للدول ااعضدددداء واامم المتفدة  )ك( 
وتخفض بشدد ل ملموس معدالث التشددرد الداخلي بطريقة آمنة وكريمة  وتضددع وتنفذ اسددتراتيجياث 
تعالة لضددمان الفماية والمسدداعدة الشدداملتين للمشددردين  وتدعم االكتفاء الذاتي المب ر للمشددردين 

لبياناث وتفليل ا  وتنشددددددددددر الوعي بفالة داخليا  وتعمل على إيجاد للول دائمة  وتفسددددددددددن جمع ا
لصدور  2018تي عام  20المشردين داخليا  وال سيما تي ضوء االلتفال بالذكر  السنوية الدددددددددددد 

 المبادئ التوجي ية المتعلقة بالتشرد الداخلي؛
ينبغي للدول ااعضاء واامم المتفدة والمنظماث اإلنسانية أن تعترز بالقدراث  )ل( 

الفواجز التي تعيق التعددداون بين الج ددداث الفددداعلدددة الددددوليدددة والوطنيدددة والمفليدددة المفليدددة  وتزيدددل 
 واإلقليمية بغية تعزيز قدراث الج اث الفاعلة والمتسساث المفلية  وليس االستعاضة عن ا؛

  ج ينبغي للدول ااعضدددددددددددداء واامم المتفدة والمنظماث اإلنسددددددددددددانية أن تعزز ند   )م( 
 ي تفصددددددددددددل المجتمعداث المفليدة على المعلوماث تي الوق  المشدددددددددددداركة المجتمعيدة وتمول دا ل

 المناسب وتصل إلى آلياث تقديم الش او  والتعقيباث؛
ينبغي أن توتر الدول ااعضددددددداء واامم المتفدة والمنظماث اإلنسدددددددانية ما ي في  )ن( 

الز من موارد بشدددرية ومالية ضدددرورية لتنفيذ برامج تسدددتجيب اللتياجاث المتضدددررين المختلفة باخت
السدددياق  بسدددبل من ا كفالة القيام بشددد ل من جي بجمع بياناث مصدددنفة لسدددب نوع الجنس والعمر 
واإلعاقة وتفليل ا واسددددددددتخدام ا  وإيالء ااولوية لتقديم تمويل تي مجاالث تفقيق المسدددددددداواة بين 

لمساواة الجنسين وتم ين المرأة واستخدام متشر اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالث المتعلق با
  بين الجنسين مع إدماج السن؛

ينبغي للدول ااعضدداء واامم المتفدة والمنظماث اإلنسددانية واإلنمائية والج اث  )س( 
الفاعلة ااخر  أن ت ثف ج ودها الرامية إلى التصدي لتزايد انعدام اامن الغذائي العالمي واتقائ   

ي ذلك عن طريق تعزيز التعاون اإلنمائي وال سددددددددددديما تي البلدان المعرضدددددددددددة لخطر المجاعة  بما ت
واإلنسدددددداني  واالسددددددتثمار تي الزراعة من أجل لماية سددددددبل كسددددددب الرزق واإلنتاج الغذائي  وتوتير 
التمويل المرن والعاجل  والعمل على بلوغ النتائج الجماعية تي اامن الغذائي والتغذية  وضدددددددددددمان 

  الترام القانون اإلنساني الدولي؛
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للدول ااعضدداء واامم المتفدة والمنظماث اإلنسددانية واإلنمائية والج اث  ينبغي )و( 
الفددداعلدددة ااخر  أن ت فدددل التمويدددل الموجددد  نفو تفقيق النتدددائج الجمددداعيدددة  ودعم التعددداون تي 
المجالين اإلنسدددددددداني واإلنمائي من خالل التفليل المشددددددددترك والتخطيط المشددددددددترك وزيادة التمويل 

 طة اإلنسانية؛المتعدد السنواث لألنش
ينبغي للددددول ااعضددددددددددددداء والج ددداث المعنيدددة ااخر  أن تمول بدددال دددامدددل خطط  )ر( 

ونداءاث االسدددددتجابة اإلنسدددددانية  وتزيد من المسددددداهماث المقدمة إلى الصدددددندوق المركزي لمواج ة 
قدره بليون دوالر  بما تي ذلك عن طريق مصددددادر  سددددنويالطوارئ ل ي يصددددل إلى مسددددتو  تمويل 

جديدة واإلضددداتية  وزيادة المسددداهماث المقدمة إلى الصدددناديق القطرية المشدددتركة لتمويل التمويل ال
 اانشطة اإلنسانية؛

ينبغي للدول ااعضدددددداء والمنظماث اإلنسددددددانية أن تمضددددددي تي الوتاء بااللتزاماث  )ت( 
التقدم والمبدادراث المعلندة تي متتمر القمدة العدالمي للعمدل اإلنسدددددددددددداني  وتقددم تقدارير طوعيدة عن 
 المفرز وأتضل الممارساث من خالل المنبر اإلل تروني لمن اج العمل وااللتزاماث والتفول.

 


