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  ب�ان ع�ل�ة ال��اور الع
��ة اإلقل���ة ح�ل اله�
ة والل��ء
  وال$ول ال��3�4فة له1 في ال�/.قة الع
��ة على ال�هاج
+) والالج(�) 19-&�ف�$#�أن تأث�
 جائ�ة 

  االج��اع ال4ادس لع�ل�ة ال��اور الع
��ة اإلقل���ة ح�ل اله�
ة والل��ء
13/7/2020  

_______  

وت�ا2(اتها على ج�(ع م+احي ال!(اة،  19-جائ!ة  �ف���ل األوضاع غ�� ال����قة ال�ي ��ه�ها العال� ����  في
ال�ول األعCاء في ع�ل(ة ال��اور  �م�Aل ی�A@ ،في ال�+?قة الع�=(ة وال+>وح اس���ار تفاق� أزمة الل�5ء �لتأتي في ال�ي و 

ما جاء في ب(ان ال�5لJ االق�IادG واالج��اعي ل5امعة ال�ول الع�=(ة على  والل�5ء الع�=(ة اإلقل(�(ة ح�ل اله�5ة
ى ون XN �و  ،وال�غ��=�@ ��أن الالج�U@ وال+ازح�@ 2020مای�/ آ�ار  6ال����O ال�زارG ب�ارNخ    ما یلي: عل

على  ��� س(^�ن لها تأث��  ال����5 الن��ار ف��وس  �رونا وال�(اس(ة االق�Iاد�ة واالج��ا2(ةال��ا2(ات أن  −
@Nإلى وال�غ��=�@ ال�هاج� GدXمالمح اله�5ة الع�=(ة  مالمح اله�5ة العال�(ة تغ��� ق� ی aا في ذل�� Oى ال�� عل

واسهاماتها في دع� ال�+�(ة ض�@ ع�امل أخ�O وس���اجع دورها   الع�الة ال�هاج�ةأوضاع ال?�Nل، ح�c س��أث� 
س�>�N ال�فاوت العال�ي ن�(5ة تأث� ت!�Nالت ال�هاج�N@، م�ا  ن�(5ة لفق�ان ف�ص الع�ل وت�ني م���Nات األج�ر

، وما س�+�ج ع@ ذلa م@ ان��ار لله�5ة �?�ق ت��ی� ق��د ال�ف� واالخ�fارات ال?�(ة لل�هاج�N@ والالج�U@ وس���
�>�N م@ ه�اشة أوضاع سح�ها م@ مkا�j ال�ق�ع في أی�G ال�ه�=�@ وت5ار ال��f، م�ا اا �Iغ�� نiام(ة وم

ال�أث�� على ح�5 ، �اإلضافة إلى عادة ت��j@ الالج�U@إلتعل�q مXقp أدت األزمة �الفعل إلى  �ا هoه الفUات. 
 . االس�5ا�ات اإلن�ان(ة لالج�U@ وال+ازح�@

ال�ول(ة واإلقل(�(ة وال�ول األعCاء ل�Cان ت�ف�� س�ل األم�(ة و مع ال�+�iات  وال�+��q أه�(ة اس���ار ال�عاون  −
، لالج�U@ وال+ازح�@ وخاصًة هXالء الoی@ �r(��ن في مk(�ات الل�5ءواوال�غ��=�@ ل�هاج�N@ وال!�ا�ة لال�عا�ة 

(اب شf^ة األمان yوNعان�ن م@ الفق� و  �1948دوا م@ د�اره� عام وم@ ب�+ه� الالج�U@ الفل�?�+��@ الoی@ شُ 
�Nع�ن ال���5ع ال�ولي ل�ع� و  .19-ال�?ل�=ة الم�Iاص ال�Iمات ال�ال(ة وال?�(ة ال�ي أح�ث�ها جائ!ة  �ف��

 .و الة غ�ث وت�غ�ل الالج�U@ الفل�?�+��@ في ال��ق األدنى (األون�وا)
ى ال�هاج�N@  أه�(ة − ى تقل�ل آثار األزمة عل م@  وال���5عات ال�C(فة له� والالج�U@وال�غ��=�@ الع�ل م@ اآلن عل

 وعلى رأسها دول ال�+�أ -ب�@ م�kلف األ�jاف ذات الIلة وال��امج ال���� ة وال!�ار  وال�+��q خالل ال�عاون 
ال�ول(ة واإلقل(�(ة ال�ع+(ة بلع� دور األم�(ة و و�(ام ال�+�iات  - ال�ول ال�C(فة / ودول ال�ق�I ودول الع��ر

@ �@ وال+ازح�@ والالجNUال�هاج�  ت�اجهال�+��q ب�@ ال�ول لل��2(ة �ال�kا�j ال�ي و تع>N> ال��اكة �(�ا ب�+ها  فعال في

  األمانة العامة
  االج��اعيالق.اع 

 ش?ون الالج(�) إدارة
 واله�
ةال�غ�
��) و 
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� العال�(ة ذات الIلة?kواالتفاقات ال�ول(ة وال qادئها  وض�ان االس��شاد �ال��اث�fأه�افها وم oى ت+ف� والع�ل عل
ى حق�قه�،  ، واالتفاق العال�ي 2030وعلى رأسها خ?ة ال�+�(ة ال����امة ل!�ا�ة ال�هاج�N@ والالج�U@ وال!فا� عل

 .لالج�U@��أن ااالتفاق العال�ي مfاد� م@ أجل اله�5ة اآلم+ة وال�+�iة وال+iام(ة، و 
أه�(ة ع�م إغفال هoه الفUات م@ ال�^ان الoی@ ق� �^�ن�ن أك�A ه�اشة م@ غ��ه� ���� ال�iوف ال�ي م�وا بها  −

، )وخاصًة األjفال الق�I غ�� ال�I!�=�@ وال+�اء(أض�ار ص!(ة ج���ة ونف�(ة  وال�ي ت���p ل�ع�iه� في
ى قلة ال��ارد وال�kمات ال��احة له�و oلa ال�iوف ال�ي �r(��ن ف�ها  ، وذلa ��ا ی��اشى مع ال��اث�q �ال+�i إل

� العال�(ةال�ول(ة واالتفا�(ات ?kوال.  
ى اح��اء ال�ضع وت�ف�� ال!�ا�ة الالزمة لهoه الفUات  −  19- �ف��م@ اآلثار األش� ح�ة ل5ائ!ة أه�(ة الع�ل عل

 aل وج�د ت�قعات �أن ��ه� العال� م�حلة ثان(ة الن��ار الف��وس، وذل�ه� وخاصًة في �Nت>و qN�j @ع
وض�ورة  وال�عا�ة الI!(ة ال+iافة ال�Ik(ة وأدوات  الغoاء وال�اء ، ض�@ ال��ارد ال���ف�ة،�االح�(اجات األساس(ة

، �اإلضافة إلى ت�ف�� ال�+Iات اإلقل(�(ة اس���ار ح�الت ال��2(ة ال��جهة له� ح�ل مkا�j ف��وس  �رونا
ل�fادل ال��kات وال�عل�مات وال��ارسات ال��5ة ب�@ ال�ول ال���C(فة ألع�اد  ���ة م@ ال�هاج�N@ والالج�U@ ح�ل 

  .ه�واالس�5ا�ة الح�(اجات �jق اح��اء األزمة
−  @Nالت ال�ال(ة لل�هاج�N�!فاض إج�الي ال�kاش�ة لل5ائ!ة  انfاد�ة غ�� ال�Iأه�(ة م�اعاة ال��ا2(ات االق�

وانع^اس ذلa سلfًا على أس�ه� ودوله� األصل(ة، وأشاروا أله�(ة ال!� م@ أث� هoه ال��ا2(ات وت�k(� انع^اساتها 
ال��ا�� ب�@ اله�5ة وال�+�(ة، ��ا في ذلa ال�ع�ة ل�عل�q اإلعادة الق��Nة لل�هاج�N@ في زم@ في إjار عالقة 

 . لل�(ان الIادر ع@ شf^ة األم� ال��!�ة لله�5ةوفقاً  ال5ائ!ة
ما �ق�ب م@ نIف إج�الي الالج�U@ على  ی�ج� بها ال�يو  C(فة لالج�U@��خ�Iص(ة وضع ال�ول الع�=(ة ال� −

ال+�i  اهل الCغ�� واألf2اء ال�Cاعفة ال�اقعة على و  ،مل��ن الجئ فل�?�+ي .��65ا في ذلa  ،م���O العال�
 .ال�ولفي هoه واالس�ق�ار وال�ل� االج��اعي واالج��ا2(ة واالق�Iاد�ة الI!(ة 

م�kلف ال���Uل(ة ال���� ة وتقاس� األf2اء م@ جان� و  C(فة لالج�U@��م��أ ال�Cام@ ال�ولي مع ال�ول ال� أه�(ة −
 . األ�jاف الفاعلة في ال���5ع ال�ولي

ال یXث� ما تق�م �ه ال!^�مات وال�+�iات ال�ول(ة وغ�� ال!^�م(ة م@ إعادة ت�ج(ه ل��اردها ال�ال(ة م@ أجل أأه�(ة  −
ال�هاج�N@ العائ�ی@ ال+>وح واح�(اجات الل�5ء و زمات ن�ان(ة ألعلى االس�5ا�ات اإل 19-جائ!ة  �ف��م^اف!ة 
 .الالج�U@ وال+ازح�@و ل�ل�انه� 

یه�� ال���5ع�ن �ال�ول األعCاء ال�عاون مع ال�� اء االقل(���@ وال�ول��@ التkاذ ال��اب�� الالزمة ل�5ابهة اآلثار  −
مAل الع�ل على س� الف�5ة الغoائ(ة ع�� االس�فادة م@ م�اردها وحف� حق�ق الع�ال  19 –ال�الfة ل��ف�� 

ى االتفا�(   .وال�غ��=�@ ات الA+ائ(ة و=�امج ال��ر�N ال�!�Nلي لل�هاج�N@ال�هاج�N@ �ال���(ع عل
ى االس��شاد �ی�ع�ن  − ال�ي ت� و ت!p مiلة جامعة ال�ول الع�=(ة االس��ات(5(ات ال�ي ت� وضعها ال5هات ال�ع+(ة إل

اإلس��ات(5(ة الع�=(ة ��أن إتاحة خ�مات الI!ة العامة في س(اق اع��ادها م@ ق�ل ال�5الJ ال�I�kة (مAل: 
، واالس��ات(5(ة الع�=(ة ل!�ا�ة األjفال في وضع الل�5ء في ال�+?قة الع�=(ة، الل�5ء وال+>وح في ال�+?قة الع�=(ة

ل�+اهCة  افة أش^ال الع+ف وخاصة الع+ف ال5+�ي ض� ال+�اء ح�ل ال�قا�ة واالس�5ا�ة االس��ات(5(ة الع�=(ة و 
  .)والف�(ات في حاالت الل�5ء وال+>وح


