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   )ARCP( والل!�ء اله!�ة ح�ل اإلقل�	�ة الع���ة ال
�اور ع	ل�ةل ال��ان ال�ادر ع� االج
	اع ال�ام�

  )2022س
ع�اض اله!�ة ال,ول�ة (مای� األول ال	-
,+ ك	(اه	ة في ال
3�رك�  20/5/2022-17، ن4

_____  

لع�ل�ة ال!�ـــاور الع���ة اإلقل���ة ح
ل  ال�ام�االج!�اع  ال�ول الع���ة ال��ـــار��� في إن الـــادة ال�ـــ�
ل�� م��لي
ع:� تق�7ة اله)�ة والل)
ء، ال34 ن�2!ه األمانة العامة ل)امعة ال�ول الع���ة (إدارة شــــــــــــــ,ون الالج��� وال�غ!���� واله)�ة) 

�!7�L األول الس!ع�اض وال34 ه�ف إلى ال!��EF لل��ار�ة الفعالة في ال ،2022مارس/ أذار  10االت?ال ال��ئي ی
م 

رك خالل الف!�ة م� O
  ،2022مای
/ أPار  20إلى  17اله)�ة ال�ول�ة الP 34عق� في ن�

تأك��ًا على األه��ة الT:��ة ال!ي تF!لها قEــــاPا اله)�ة في ال�S7قة الع���ة ال!ي تEــــR دول م�ســــلة ودول مــــ!ق:لة ودول  - 
ــــ  2020ع:
ر، وال!ي ق�ر ع�د ال�هاج��O م7ها في عام  ن?فهR داخل ال�S7قة ال!ي بلغ ما  مل�
ن ش]Y ،Zقي 32,8بـ

 مل�
ن مهاج� والجئ،  41,4ت!�Eفه 

 ح�صًا على تعaOa ال)
ان` اإلP)اب�ة لله)�ة وال!قل�ل م� انع_اساتها الل:�ة على ع�ل�ة ال!��7ة في ال�ول الع���ة، و  - 

وتأك��ًا على أن قEـــــاPا اله)�ة وأوضـــــاع ال�هاج��O وحق
قهR أصـــــfح لها الع�ی� م� ال!�ا�dات الـــــ�اســـــ�ة واألم�7ة على  -

Oات اإلقل���ة وال�ول�ة ولR تع� تق!?� على اآلثار ال!ي ت]لفها على األوضاع االق!?ادPة واالج!�ا�dة واإلنان�ة، ! ال�

على �ل م7احي ال�Fاة، وأث�ت وال!ي �ان لها تأث��ات �:��ة  19-ائFة �
ف��وو�dًا Yال!F�Pات ال�اه7ة وعلى رأســــــــــــــها ج - 
 �Y_ل خاص على الف�ات األك�� ضعفًا وه�اشة وم� ب�7ها الالج��� وال7ازح��،

P?ــــ` في صــــالح ال�ول ال��ســــلة وال�ول و�Plانًا Yأه��ة ال!عاون على ال�ــــ!
��O اإلقل��ي وال�ولي في م)ال اله)�ة �Yا  - 
 ودول الع:
ر و�4لm ال�هاج��O أنفهR،ال�!ق:لة 

� Yال�7اق�ة ال�!��ة لل�
ض
ع وتfادل ال]:�ات وال!علR م� األخSاء ومعال)ة ال!F�Pات  - F!اله)�ة ی R2أن أداء نY ًا�dوو
 �Yا P)عل ه4ه الR27 قادرة على ال!o�T وال!عامل مع االح!�اجات وال
قائع ال)�ی�ة، 

O�SYقــة فعــالــة  ة اله)�ةی,د3 إلى إدار و�Plــانــًا Yــأه��ــة االتفــاق العــال�ي م� أجــل اله)�ة اآلم7ــة وال��27ــة وال27ــام�ــة �Yــا  - 
و�4ا إسهامه في تFق�r أه�اف ال!��7ة ال�!�امة وفقًا  القائ�ة وال�F!�لة،
اجهة ال!F�Pات �ته��ة ال�)!�عات لو  وlنان�ة،

 ،2030ل]Sة ال!��7ة ال�!�امة 

أك�ــ�ًا على الــ�ور اإلP)ــابي لع�ل�ــة ال!�ــــــــــــــــاور الع���ــة اإلقل���ــة ح
ل اله)�ة والل)
ء في ت
ح�ــ� ال�
قف الع��ي م� وتــ - 
ال�
ضــــــــــ
عات ال��Sوحة على الــــــــــاحة ال�ول�ة وع�ضــــــــــه خالل الفعال�ات العال��ة، وأه��ة دع�ها وتعaOa دورها �أح� 

 اآلل�ات القائ�ة ال�ه�ة،

 األمانة العامة
االج
	اعيالق:اع   

ش?ون الالج=�4  إدارة
واله!�ةال	غ
���4 و   
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�ء على ما یلي:Dن ال�  E(ل:
اإلرشادPة م� ال!أك�� على س�ادة ال�ول في تF�ی�  هاتاقًا مع ما ت��له مfادئت7ف�4 أه�اف االتفاق العال�ي لله)�ة أه��ة  - 

�اسات اله)�ة ال]اصة بهاY rا ی!عل��t اتهاO

ج`  الق
ان�� ال
�7uة لل�ول األعEاءو��ا ی!�اشى مع  أول�Y اماتهاa!وال
ل�w ع�ل�ة ن�
ذج�ة تr:S7 على ج��ع الــ�اقات فا�vات ال�ول�ة، ف!7ف�4 االتفاق العال�ي القان
ن ال�ولي وال�عاه�ات واالت

دول م�ســــــــــــلة ودول واخ!الف حالة اله)�ة في ال�S7قة الع���ة ال!ي تEــــــــــــR . بل هي ت]!لف Yاخ!الف �xوف �ل دولة
 �وفها.ی,د3 إلى اخ!الف األول
Oات ب�� ه4ه ال�ول ح` u:�عة �ل دولة وx م!ق:لة ودول ع:
ر

ــــــ�� ح
��ة اله)�ة وال!?ــــــ�3 لل!F�Pات  إن - Fــــــ:�ل إلى تت7ف�4 األه�اف واالل!aامات ال
اردة في االتفاق العال�ي هي ال
 .ال��تSfة بها وتعaOa ماه�ات ال�هاج��O في ال!��7ة ال�!�امة


��ة ج��ة ع7اصـــــــــــ� على االع!�ادأه��ة  - Fاله)�ة ل  z�FY أك�لهاY مة
_Fع نهج الf!مت
ل!7ـــــــــــ�r ب�� م]!لف ا على تق

م�ة ال!ي تع�ل في م)ال اله)�ة على ال�ــــــ!
L ال
7uي، به�ف_Fل إلى م�حلة ال)هات ال
رســــــR الــــــ�اســــــات  ال
صــــــ

 .وات]اذ الق�ارات ال�:�7ة على األدلة


L ال
7uي واإلقل��ي وا -! ل�ولي.االل!aام Yاس!��ار ال��ار�ة الفعالة في ع�ل�ة اس!ع�اض االتفاق العال�ي لله)�ة على ال�

اإلشــــــــــــــارة إلى ال!F�Pات ال]اصــــــــــــــة ال!ي ت
اجه ال�S7قة الع���ة Yع� ِعق� م� األزمات ال�!!اYعة، وال!ي ن!ج ع7ها خ�وج  - 
لقي EYــــــــــــــغ
� وأfdاء مEـــــــــــــــاعفة على �اهل الR27 أم�ا ت�فقات �:��ة م� الالج��� وال7ازح�� ال�~���� في ال�S7قة، 

 . في ه4ه ال�ولواألم�7ة االق!?ادPة واالج!�ا�dة وال?�Fة ال�اس�ة و 

اإلشـــــادة Yال)ه
د ال!ي قام� بها ال�ول الع���ة األعEـــــاء ل!7ف�4 االتفاق العال�ي لله)�ة ومـــــ!
L اإلن)از رغR ال!F�Pات  - 
، و�?ـــفة خاصـــة ال)ه
د ال�:4ولة 19-ج�اء جائFة �
ف�� الع?ـــ�fةوال�?ـــاع` ال�]!لفة ال!ي واجه!ها خالل ه4ه الف!�ة 

لالج��� جf7ًا إلى ج7` مع م
ا�7uها وlدراجهR ضــــــــــــــ�� الف�ات لل�هاج��O واة الS:�ة واللقاحات !
ف�� خ�مات ال�عاPل
وخ?ــــــــــ
صــــــــــًا خSة ال!��7ة  وال]�S العال��ةال�ول�ة ال�
اث�r واالتفا�vات Y ال!aاماتها مع اتــــــــــاقاً وذلm  األولى Yال�عاPة،

 .ت�ور ح
ل أه��ة أال ی!]لف أح� ع� ال��`ال!ي  2030ال�!�امة 


� األمام�ة لل!?ـــــــــ�3 شـــــــــادة �4لm ب�ور ال�هاج��O اإل - S[ألزمةلفي ال �ف�
رعاPة م�  ، ب�ءاً 19-ال7ات)ة ع� جائFة �
ع� دورهR ��?ـــ�ر أســـاســـي  فEـــالً إلى ضـــ�ان اإلم�اد YاألغP4ة أث7اء إج�اءات اإلغالق،  ال��ضـــى وال�ـــ��7 ووصـــ
الً 


Oالت ال7ق�Pة وlســــــــــهامهR في ع�ل�ة ال!��7ة في دول ال�?ــــــــــ�ر وال�ق?ــــــــــ�،F!م� ال لل Rال�غY ات وه4اP�F! واجهها ال!ي
:` ه4ه ال أنفهRال�هاج�ون Y ةFوال!ي أث�ت )ائ�Oمالی�� ال�هاج� ��d على س:ل Rوأس�ه. 

األعEـــــاء واuالعها Y?ـــــ
رة مـــــ!��ة على ال�ـــــ!)�ات �Yـــــأن ت���� دور ع�ل�ة ال!�ـــــاور الع���ة في رفع وعي ال�ول  - 
م7اق�ــــــــة ال�
ضــــــــ
ع Y?ــــــــ
رة مــــــــ!��ة خالل االتفاق العال�ي لله)�ة واســــــــ!ع�اضــــــــه على ال�ــــــــ!
L اإلقل��ي وال�ولي، و 

Yاإلضــافة إلى ح�صــها على ال��ــار�ة الفعالة في ج��ع ال�Fافل اإلقل���ة وال�ول�ة  ،االج!�اعات العادPة لع�ل�ة ال!�ــاور
  ذات ال?لة Yال�
ض
ع.

ت�ـــــــ)�ع ع�ل�ة ال!�ـــــــاور الع���ة على م
اصـــــــلة جه
دها الهادفة إلى تعaOa ت7ف�4 االتفاق العال�ي لله)�ة م� خالل: اســـــــ!��ار  -

�O ال��ارســـــــــــــات وال�روس Sـــــــــــــأن ت�Y م� األق�ان Rادل ال!)ارب وال]:�ات؛ وال!علfه؛ وتaOaـــــــــــــاء وتعEول األع�ار ب�� ال
Fال

وت
ح�� ال�ؤL الع���ة وت7�r ال�اسات  ؛وتعaOa األ�u القان
ن�ة ال!ي تF!�م حق
ق ال�هاج��O ت ال�!��ة؛ال�!فادة وال!F�Pا
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وت�ـــــــ)�ع ال!عاون ب�� ال�ول األعEـــــــاء ل!
ف�� ق7
ات ن2ام�ة وآم7ة لله)�ة م� خالل دفع  ؛ب�� دول ال�S7قة في م)ال اله)�ة
م�ـــار�ة ال�ول األعEـــاء Yفعال�ة في �افة الفعال�ات ذات ال?ـــلة Yاالتفاق . إلى جان` الع�ل على ضـــ�ان آل�ات ان!قال الع�الة


L اإلقل��ي وال�ولي.! العال�ي على ال�

مع ال��27ات ال�ول�ة واإلقل���ة العاملة في ال�S7قة الع���ة به�ف ت7ــــــــ�r ال)ه
د  ال!أك�� على أه��ة اســــــــ!��ار ال!عاون  - 
م� أه�اف  723ي الالزم لل�ول األعEـــــــــــــــاء، وذل�Y mا ی!فr مع اله�ف وت)7` االزدواج�ة في الع�ل وتق�RP ال�عR الف

 االتفاق العال�ي.
 

 


