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  ع�ل�ة ال��اور الع���ة اإلقل���ة ح�ل اله��ة والل��ء ب�ان
  ال!�م العال�ي لالج"! ���اس�ة 

20/6/2021  
_____  

��ه العال� اس���ار ی�� ال��م إح�اء ال��م العال�ي لالج���  �ألقى /.الله ل�-اء ل�  ,+* له م)�ل  اً في وقٍ"  �ه
أث� /�Iل خاص على الف�ات األك)� ضعفًا وه�اشة وم� ب�9ها  وق�، على :ل م9احي ال�3اة وأد6 إلى تغ��� مالم3ها

الTی� ق�  �Iن�ن أك)� ه�اشة م� غ��ه� /,+P ال.�وف ال�ي م�وا بها وال�ي ت,++" وذوM اإلعاقة  وال9ازح�� الالج���
فهTه ال[ائ3ة ل�  .(وخاصًة األYفال الق�W غ�� ال��3W-�� وال9,اء)ل�ع.�ه� في أض�ار ص�3ة ج,� ة ونف,�ة 

فق�ان و  ال�خل م,��6 انeفاض ت�,+P فقc في آثار ص�3ة مaاش�ة على ح�اة هTه الف�ات، ول`9ها ت,++" أ _ًا في 
  الع�ی� م� ال�jائف وف�ص :,P الg�h ال�ي :ان" /ال`اد ت�ف� له� م�fلaات ال�3اة األساس�ة.

وأن.�ة ال�Wف ال9.�فة م� م3�ود ة ال�ص�ل إلى مWادر ال��اه ما  عان�ن عادةً  وال9ازح�� ��الالج�و�lاً /أن و 
:+��  تفاوتل�ج�د  وoدراكاً ، 19-:�ف��لل�eا�Y أث9اء تف�ي و-اء  أك)� ع�ضةم�ا  [عله�  ال3Wي وال�9�آت ال�3Wة

واتaاع اإلج�اءات االح��ازsة  صا/ة /ف��وس :�روناإللل�p�qe م� خ�f االالج��� ع�ل �Teة في أماك� �في ال��اب�� ال
� ،ل�9ع ان��ار ال�-اءالالزمة :wة ح�ل اله[�ة والل[�ء ی��اور الع�-�ة اإلقل��ل�ة ال��ول األع_اء في ع� على م�)ل� ال
 والcfe العال��ةال�ول�ة وذلy /�ا ی��اشى مع ال��اث�* واالتفا�xات ، هTه الف�ات م� ال,Iانب إیالء اه��ام خاصأه��ة 

�ون على .� ع� ال�:Pت�ور ح�ل أه��ة أال ی�eلف أحال�ي  2030وخ�Wصًا خfة ال�9��ة ال�,��امة :wا ی�ة  :��أه
ع� s�Y* ، وذلy 19-:�ف��م� اآلثار األش� ح�ة ل[ائ3ة هTه الف�ات  وتp�qe معاناةالع�ل على اح��اء ال�ضع 

�ه� /االح��اجات األساس�ةsف�ة،ت}و���ارد ال��ال ��اء ، ض�اء والTة :الغ�We��3ة وأدوات ال9.افة الWوال�عا ة ال ،
، /اإلضافة إلى ت�ف�� بلغات  فه��نها ح�الت ال���lة ال��جهة له� ح�ل مeا�Y ف��وس :�روناوض�ورة اس���ار 

م� الالج���  ال�W9ات اإلقل���ة ل�aادل الe+�ات وال�عل�مات وال��ارسات ال[��ة ب�� ال�ول ال�,�_�فة ألع�اد :+��ة
 ح�ل �Yق اح��اء األزمة واالس�[ا/ة الح��اجاته�. وال9ازح�� 

ما  ق�ب م�  ی�ج� بها وال�ي وال9ازح�� _�فة لالج���,�خ�Wص�ة وضع ال�ول الع�-�ة ال�لى ه9ا إوs���ون 
ال_غ�� واألalاء ال�_اعفة و  ،مل��ن الجئ فل,9�fي .65/�ا في ذلy  ،نWف إج�الي الالج��� على م,��6 العال�

 ال�ول.واالس�ق�ار وال,ل� االج��اعي في هTه واالج��ا�lة واالق�Wاد ة ال�اقعة على :اهل ال9.� ال�3Wة 

  األمانة العامة
  الق,اع االج��اعي

 ش0ون الالج"! إدارة 
 وال�غ���!  واله��ة
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رغ� :ل ال�3� ات وال.�وف ال�ي - ال�ول الع�-�ة ال�ي قام"وجه�د /�aادرات  ،  ���ون ض�ء :ل ذلyوفي 
وoدراجه� ض�� الف�ات األولى  ب��ف�� خ�مات ال�عا ة الf+�ة واللقاحات لالج��� جa9ًا إلى جP9 مع م�ا�9Yها -ت�اجهها

�ون  /ال�عا ة.:wsدًا  و�_�فة ,�مع ال�ول ال�ال�,��ل�ة ال����:ة وتقاس� األalاء و م+�أ ال�_ام� ال�ولي  أه��ة علىم[
�ام ال��ارد /Iفاءة م� جانP م�eلف األ�Yاف الفاعلة في ال�[��ع ال�وليوال9ازح��  لالج���eوعلى ض�ورة اس� ،
�ون على أه�اف االتفاق العال�ي /�أن الالج��� ،وفعال�ة:wsاص ب وeف األول ال�تp�qe ال_غ�� على ـ"وخاصًة اله

ال+ل�ان األصل�ة /�ا  Iفل ع�دة الالج��� إل�ها دع� ته��ة األوضاع في واله�ف ال�ا/ع الeاص بـ " "ال+ل�ان ال�,�_�فة
/ال�9,�* وال�عاون مع ال�ف�ض�ة ال,ام�ة  ل[امعة ال�ول الع�-�ةاألمانة العامة ، وs)��9ن ال�ور الMT تق�م /ه "/أمان و:�امة

ل�9ف�T الع�ی� م� األن�fة ال�ي تPW في مWل3ة الالج��� وآخ�ها ت9.�� االح�فال /ال��م لألم� ال��3�ة ل�wون الالج��� 
االتفاق في ت9ف�T  ل��ا/عة ال�ق�م ال��3زالعال�ي لالج��� هTا العام /�ق� األمانة العامة /القاه�ة، و:Tلy ال[ه� ال�+Tول 

 ، و3s)�ن ال�ول األع_اء و:افة أص3اب ال�Wل3ة ال�ع���9العال�ي /�أن الالج��� على ال�,��6 اإلقل��ي الع�-ي
د ,�+�/ :ان�ن ثاني  15و 14في ال�}مع عق�ه في "االج��اع األول لل�,��ل�� ر��عي ال�,��6" الفعالة ل��ار:ة ا على

2021. 

 ومfالaة ال�[��ع ال�ولي /ال_غc على إس�ائ�ل الع�وان اإلس�ائ�لي على غ}ة،إلدانة �9sه}ون هTه ال�9اسaة و  
القان�ن ال�ولي، ووقف س�اسات الع�وان والW3ار وال�fه�� الع�قي وال����}  ب�f+�*إلل}امها  -الق�ة القائ�ة /االح�الل–

ج��� الفل,���9�f في الع�دة إلى وال�أك�� على ح* الال ،العM�W9 الهادفة إلى م�اصلة ته[�� الفل,���9�f ع� و9Yه�
 Pج��9ه� /Yادر الق�اروWة ع� ال�h�]ة لألم� العامة ال��ون على ض�ورة ، 1948 ل,9ة 194 رق� ال��3:wا ی�:

والTی� تع�ض�ا ألك)� م� ع�ل�ة ته[�� ق,�M ن��[ة لألح�اث  1948م�اعاة خ�Wص�ة الالج��� الفل,���9�f مT9 عام 
�ون  ال�ي تعاق+" على ال�f9قة.:wا ی�دًا على :�ل�:الة األم� ال��3�ة لغ�ث وت�غ�ل ال�ف��s األم�ي ال���9ح  م[

، 1949 لعام 302 رق� ال��3�ة لألم� العامة ال[��hة م� الWادر إن�ائها ق�ار/��جP  الالج��� الفل,���9�f (أون�وا)
�ع�ن ة أخ�6. وع�م ال�,اس ب�الی�ها أو م,��ل�اتها وع�م تغ��� أو نقل م,wول�اتها إلى جهsاصلة  و��ولي ل�ال�[��ع ال

ورف�  ،الالج��� الفل,���9�f ب�3�ل م,��ل�اتها ال`املة ت[اه/�ا  �9Iها م� م�اصلة ال��ام  لألون�وا تق� � ال�ع� الالزم
تها اأM م3اوالت إلنهاء أو تقل�� دور (األون�وا) م� خالل ح�الت سلfات االح�الل اإلس�ائ�لي ال��9ه[ة وم�ارس

  .العs�W9ة

  

 


