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قرير عن الزيارة المشتركة التي قامت بها ت
المجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي/صندوق األمم المتحدة للسكان/مكتب 
ومنظمة األمم  المشاريعاألمم المتحدة لخدمات 

وهيئة األمم المتحدة للمرأة المتحدة للطفولة 
في إلى بانكوك وبرنامج األغذية العالمي 
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وفقا لقرارات المجلس التنفيذي بشأن التسيير واإلدارة التي اعتمدت في الدورة السنوية والدورة العادية الثالثة  *

إالّ إذا طلب أحد أعضاء ، فإن الموضوعات المقدمة للمجلس للعلم واإلحاطة ينبغي عدم مناقشتها 0222لعام 

المجلس ذلك تحديدا قبل بداية الدورة ووافق رئيس المجلس على الطلب على أساس أن المناقشة تتفق مع االستخدام 

  .السليم لوقت المجلس

 على وثائق المجلس التنفيذي  االطالعطبعت هذه الوثيقة في عدد محدود من النسخ. يمكن 
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 مذكرة للمجلس التنفيذي
 

 

 

 مقدمة للمجلس التنفيذي للعلمالوثيقة هذه 

رنامج االتصاااب بمو ب ب إلى تتعلق بمحتوى هذه الوثيقة أسااةلة فنيةلديهم قد تكون تدعو األمانة أعضاااء المجلس الذي  

 المجلس التنفيذي بفترة كافية. دورةقبل ابتداء  ذلكأن يتم  ويفضلأدناه،  المذكوراألغذية العالمي 

 أمينة المجلس التنفيذي، أمانة المجلس التنفيذي: E. Joergensenالسيدة  2603-066513رقم الهاتب: 

 
 (.244560-0552/0465لالستفسار ع  توفر وثائق المجلس التنفيذي، يرجى االتصاب بوحدة خدمات المؤتمرات )هاتب: 
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تقرير عن الزيارة المشتركة التي قامت بها المجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة 

األمم المتحدة لخدمات المشاريع اإلنمائي/صندوق األمم المتحدة للسكان/مكتب 
ومنظمة األمم المتحدة للطفولة وهيئة األمم المتحدة للمرأة وبرنامج األغذية العالمي إلى 

 بانكوك في تايلند وجمهورية اتحاد ميانمار

 مقدمة -أوال
عضوا من اجملالس التنفيذية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي/صندوق األمم  32اضطلع وفد مؤلف من  -1

املتحدة للسكاا//مات  األمم املتحدة ددما  املاكاعيع ومنة ة األمم املتحدة للطفولة لاليونيسككفر ومجنامج 

             

 المجلس التنفيذي
لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصندوق 

المتحدة للسكان ومكتب األمم األمم 
 المتحدة لخدمات المشاريع

 المجلس التنفيذي
 لمنظمة األمم المتحدة للطفولة

 المجلس التنفيذي
لهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين 

 وتمكين المرأة

 المجلس التنفيذي
 لبرنامج األغذية العالمي

 اجمللس التنفيذي
وصندوق األمم  لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي

املتحدة للساا/ ومات  األمم املتحدة ددما  
 املااعيع

 3102الدورة السنوية 
 ، نيويوعك3112يونيو/حزيجا/  2-11

لمجنامج من جدول األع ال املؤقت  11البند 
األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة 

 لساا/ر ا

 اجمللس التنفيذي
 ملنة ة األمم املتحدة للطفولة 

 3102الدورة السنوية 
 ، نيويوعك3112يونيو/حزيجا/  11-31
 من جدول األع ال املؤقت 11البند 

 

 اجمللس التنفيذي
هليئة األمم املتحدة لل ساواة مني اجلنسني ومتاني 

 املجأة
 3102الدورة السنوية 

 ، نيويوعك3112يونيو/حزيجا/  32-31
 األع ال املؤقت من جدول 2البند 

 اجمللس التنفيذي
 لربنامج األغذية العاملي 

 3102الدورة السنوية 
 3112يونيو/حزيجا/  2-6

 من جدول األع ال املؤقت 12البند 
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ميامناع يف وعية احتاد مجهتايلند و  يف ماناوكإىل األغذية العاملي وهيئة األمم املتحدة لل جأة مزياعة ميدانية مارتكة 
. ويا ن الغجض من الزياعة يف تعزيز فهم أعضكككككككككككان اجملالس التنفيذية 3112ماعس/آذاع  11 إىل 1الفرتة من 

ملدى اخنجاط منة ا  األمم املتحدة يف البلد يف هذا الوقت احلجج من انتقاله، والوسككككائيت الب تتبعها املنة ا  
ية ها واملسامهة يف إجناز البلد ألولوياته الوطنية املت ثلة يف حتقيق التن ية املستدامة واألهداف اإلمنائلتحديد موقع

لأللفيكة والتغلك  علا التحكديكا  الب تواجهه. واسكككككككككككككككتعجض الوفد أيضكككككككككككككككا و يفة ودوع الفجيق اإلقلي ي لألمم 
آسككككككككيا وا ي   ليمإق   الوطنية يف مجيع أحناناملتحدة يف ماناوك يف دعم أفجقة األمم املتحدة القطجية واحلاوما

اهلادئ. وأتاحت الزياعة امليدانية للوفد فجصككككككة مت يزة للتعلم ماككككككت/ املسككككككائيت التاككككككغيلية الب تواجه جهاز األمم 
ماككككت/ ارسككككتعجاض الاككككاميت للسككككياسككككا  الذي  61/336املتحدة اإلمنائي، وخاصككككة في ا يتعلق متنفيذ القجاع 

 .جيجي كيت أعمع سنوا 
وقكككد اختم  ميكككامنكككاع، وهي إحكككدى البلكككدا/ األقكككيت منوا، للزيكككاعة امليكككدانيكككة نتي كككة الفج  والتحكككديكككا   -3

اإلمنائية واإلنسكككككانية الفجيدة الب تواجه البلد وسككككك  فرتة إصكككككعي سكككككياسكككككي واجت اعي واقت كككككادي سكككككجيع وكبم 
ميامناع جهودا لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية ولتحسكككككككككككككككني حياة وإصكككككككككككككككعي للقطكاك العكا . وتبكذل حاومكة 

شكككككككعبها. وتان أ/ تؤدي األمم املتحدة دوعا هاما يف تقدت دعم متسكككككككق وفعال إىل احلاومة الوطنية من أجيت 
اعية، التن ية ارقت كككككككككككككككادية وارجت  -حتقيق أولويكااكا وأهكدافهكا عرب ة وعكة متنوعكة من الربامج والسكككككككككككككككيكاقا  

 .إلصعي السياسي، واإلغاثة اإلنسانية، ومنان السع  ما معد ال جاكوا
فجيق املدعان  تايلند، حيث التقا مع يف وزاع الوفد أور املقج اإلقلي ي آلسيا وا ي  اهلادئ يف ماناوك -2

اجلنسكككككككككني  واضكككككككككيعي اإلقلي ي املعة ماملسكككككككككاواة منياإلقلي يني جمل وعة األمم املتحدة اإلمنائية، والفجيق العاميت امل
ومتاني املجأة، ومو فني من املاات  اإلقلي ية لل ككككككناديق والربامج السككككككتة. ويف ميامناع، عقد  اجت اعا  مع 
ة وعة من أصككككككككككككككحاك امل ككككككككككككككلحة من احلاومة والربملانيني ون فيهم نائ  الجئيس وكباع الوزعان ونواك الوزعان 

ةلسككي الربملا/ والربملانيو/ وكباع القضككاة والسككلطا  ا لية علا مسككتوى الوريا  والبلدا .   واملتحدثو/ ماسككم
ك ا التقا الفجيق مع منة ا  اجملت ع املدين والاككككككجكان الثنائيني واملتعددي األطجاف يف التن ية، ومؤسككككككسككككككا  

 .طجية ذا  ال لةالقطاك ادا  وفجيق األمم املتحدة القطجي، وزاع ماات  األمم املتحدة الق
ة تانلني ماككرتكة يف ملد ماككجوعا اداصككة مالوكالة و  جوعا ومشلت الزياعا  امليدانية ة وعة من املاكك -1

لمنطقة يانغو/ر؛ وملدا  مانداري، ويزغايو، ونيونغ يو، وماكوكو لاملنطقة اجلافة الوسككطار؛ وملدا  سككيتوي 
 وموكتاو لورية عاخنير؛ وملدا  كارو، وتونغيي، ونيونغ شوي وهسيهنغ لورية شا/ اجلنوميةر.

الس التنفيذية عن امتناهنم حلاومة وشككككككككع  ميامناع علا كج  ضككككككككيافتهم وعلا إتاحة وأعجك ممثلو اجمل -2
الفجصككككككككة للتعلم من احلالة الفجيدة هلذا البلد. وأعجموا عن تقديجهم احلاع أيضككككككككا لفجيق األمم املتحدة القطجي يف 

د إعدادا جيدا، شكككككككككككاميت ومع يانغو/ والفجيق اإلقلي ي جمل وعة األمم املتحدة اإلمنائية يف ماناوك لتنةيم مجنامج
 وإلججان مجيع الرتتيبا  العزمة.

 آسيا والمحيط الهادئ إقليمسياق التنمية في ميانمار و  -ثانيا
، يضكككككككطلع 3111سككككككنة يف عا   31إ/ ميامناع ملد يف مفرتق طجق. ومنذ إججان أول انتخاما  منذ  -6

عة مع مبادعا  إصككككعي سككككجيعة واسكككك -سككككياسككككي واقت ككككادي واجت اعي  -اجملار  البلد مع لية انتقال ثعثي 
 3113النطاق حتت إداعة الجئيس ثني سني. وشالت ارنتخاما  الفجعية الربملانية الب جج  يف أمجييت/نيسا/ 
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 مجحلكة عئيسكككككككككككككككيكة يف التحول الدتقجاطي. ونتي ة لذلا، أصكككككككككككككككبحت الجامطة الوطنية من أجيت الدتقجاطية أكرب
مجشحا آخج من الجامطة الوطنية من أجيت  13أحزاك املعاعضة يف الربملا/، حيث انُتِخ  أونغ سا/ سو كيي و

 الدتقجاطية.
ور يزال ارقت كككككككاد يتحجع، وا يف ذلا من خعل اإلصكككككككعي النقدي وإصكككككككداع قانو/ جديد ماكككككككت/  -1

، أعلن الجئيس مجحلة ثالثة من اإلصعحا  تا يت ارلتزا  حبوك ة 3113 ارسكتث اع األجن،، ويف أواخج عا 
نةم  3113عشككككككككيدة من خعل حتسكككككككككني اإلداعة العامة وماافحة الفسكككككككككاد. وعفعت العديد من الدول يف عا  

 العقوما  املفجوضككة علا ميامناع ويتطلع البلد إىل تعزيز الععقا  الدملوماسككية وارقت ككادية مع الدول األخجى،
 وخاصة جمانه يف عامطة أمم جنوك شجق آسيا.

 11، كانت احلاومة قد توصلت إىل اتفاق مات/ وقف إطعق الناع مع 3112وحبلول ماعس/آذاع  -1
مجاعة يف البلد. غم أ/ ال كككككجاك اسكككككت ج يف ورية كاشكككككني،  11من اجل اعا  املسكككككلحة من غم الدول البالغة 

ارندرك ادطم للعنف الطائفي يف ورية عاخني إىل انتهاكا  حلقوق اإلنسكككككا/ وأزمة إنسكككككانية كربى يف وأدى 
تلا الورية. وأناككئت جلنة ل ككنع السككع  تقد  تقاعيجها إىل عئيس اجل هوعية وحتةا مدعم مجكز ميامناع اجلديد 

 للسع .
السككككياسكككككية وارقت ككككادية املتغمة تغما كبما، فر/ حالة ميامناع تتضككككك ن ة وعة ووسكككك  مثيت هذب البيئة  -9

فجيكدة ومعقدة من الفج  والتحديا . ولدى البلد إماانا  منو كبمة، وتتلا ة وعة متنوعة غنية من املواعد 
ني جنوك وشككجق مالطبيعية، وقاعدة زعاعية غنية ومتنوعة، ووصككول مفتوي إىل البحج وموقع جغجايف اسككرتاتي ي 

آسكككككككككككككيا. ومن الناحية األخجى، فر/ هذا الن و غم متسكككككككككككككاو، حيث إ/ هناك ف وة كبمة مني الفقج يف املناطق 
الجيفية واحلضككككككجية وتفاوتا  ملحو ة يف التن ية الباككككككجية مني الوريا  واملناطق األعمع عاككككككجة، ور سككككككي ا تلا 

الطبيعية وعجضة آلثاع تغم املناخ. وهناك حاجة ملحة إىل  املتضجعة من ال جاك. ك ا أ/ ميامناع عجضة للاواعث
 معاجلة نقص البيانا  واإلح انا  املوثوقة.

وتع يت احلاومة علا الوفان مالتزامها ماألهداف اإلمنائية لأللفية، فضع عن التزامااا ووج  ال اوك  -11
الطفيت واتفاقية القضككككككككان علا مجيع أشككككككككاال الت ييز ضكككككككككد املجأة. وتعهد  الدولية، وا يف ذلا اتفاقية حقوق 

لعلا الجغم من أ/ هكذب األعقا   3112يف املكائكة حبلول عكا   16يف املكائكة إىل  36احلاومكة فف  الفقج من 
. ويف 3131قككد تاو/ غم صكككككككككككككككحيحككة نتي ككة نقص البيككانككا ر وادجوج من فئككة أقككيت البلككدا/ منوا حبلول عككا  

أول منتككدى للتعككاو/ اإلمنككائي يف  -مككدعم من األمم املتحككدة  -، عقككد  احلاومككة 3112انو/ الثككاين ينككايج/ككك
 .ميامناع، ونتج عنه اتفاق ناي ميي تاو للتعاو/ اإلمنائي الفعال

  اإلمنائية عجيضة من احلاروتواجه اجلها  الفاعلة يف اجملال اإلمنائي العاملة يف ميامناع أساسا طائفة  -11
الب متثيت حتديا  خمتلفة جدا وتتطل  اسكككككككككككككككت اما  خمتلفة جدا. ذلا أ/ سكككككككككككككككياق املد/ الابمة مثيت يانغو/ 
ومانداري ياكبه سكياق البلدا/ املتوسكطة الدخيت ذا  الن و الابم، يف حني تعاس العديد من املناطق الجيفية 

ا القيود قع فيها البلد واحلاجة إىل تعزيز القدعا  اإلنتاجية للتغل  علماكايت أفضيت فئة أقيت البلدا/ منوا الب ي
اهليالية. ور تزال مع  املناطق ا ددة لخاصكككة عاخني وكاشككككنير لديها احتياجا  إنسككككانية كبمة، يف حني أ/ 

منان و  عددا من الوريا  األخجى خاعجة للتو من عقود من ال ككككككككجاك وحتتاج إىل املسككككككككاعدة يف ةا  التسككككككككجي 
السكككككككككع . وماملثيت هناك مناطق يف مجيع أحنان البلد تعاين من مسككككككككككتويا  مجتفعة جدا من الفقج وتتطل  تن ية 



 DP/FPA/OPS-ICEF-UNW-WFP/2013/CRP.1/Rev.1 

4 

البنية األساسية لخاصة الطاقة واملياب وال جف ال حير، واحلد من خماطج الاواعث، وتن ية عأس املال الباجي. 
ل التن ية، يا حقيقيا للحاومة ولل ها  الفاعلة يف ةاوهذا التنوك يف السككككياقا  الب تاككككهدب ميامناع تثيت حتد

مثيت األمم املتحدة، ويسكككككككككككل  الضككككككككككككون علا احلاجة إىل وجود ة وعة واسكككككككككككعة من التدخع  ارسككككككككككككرتاتي ية 
 واملستهدفة علا املستوى الوطة ومستوى الوريا /األقاليم والبلدا .

يف املائة من  61ضم حنو و إقليم يالسكياق اإلقلي ي يف آسيا وا ي  اهلادئ، وهونةج الوفد أيضكا يف  -13
ثقافيا وسككككككياسككككككيا واقت ككككككاديا. وعلا الجغم من هذا التنوك، هناك مع  أوجه ، ناهيا عن تنوعه سككككككاا/ العام

 .قليمالتاامه يف التحديا  الب تواجه اإل
وقدمت مسكككاعدة يف حتلييت املسكككائيت احلججة الذي يجكز علا حتقيق النتائج، فضكككع عن مسكككاعدة تقنية  -12

من خعل أكرب جلنة إقلي ية لألمم املتحدة،  اإلقليمدولة عضككككككوا يف  63ومسككككككاعدة يف ةال منان القدعا  إىل 
ة ار  وصكككككككككناديق األمم املتحدوهي جلنة األمم املتحدة ارقت كككككككككادية وارجت اعية آلسكككككككككيا وا ي  اهلادئ، ووك

ز ، عدد من األطج اإلقلي ية ودو/ اإلقلي ية الب حتفإقليم آسككككككككككككككيا وا ي  اهلادئاإلقلي ية. وهناك أيضككككككككككككككا، يف 
مني الدول األعضكككككان. وتاكككككت يت هذب األطج علا عامطة أمم جنوك  -وخاصكككككة التعاو/ ارقت كككككادي  -التعاو/ 

سككيا وا ي  اهلادئ، وعامطة جنوك آسككيا للتعاو/ اإلقلي ي، ومنتدى شككجق آسككيا، وعامطة التعاو/ ارقت ككادي آل
 جزع ا ي  اهلادئ.

 المالحظات بشأن عمل جهاز األمم المتحدة اإلنمائي -ثالثا
 والدروس المستفادة

ع  وكار  علا وريا  ممالنةج إىل السكككككككككككياق اإلمنائي املعقد واملتغم يف ميامناع، والقيود السكككككككككككامقة  -11
األمم املتحدة، خلص الوفد إىل أ/ كيت عضكككو من أعضكككان فجيق األمم املتحدة القطجي يع يت ع ع جادا و جز 
تقدما جيدا يف إعداد مجامج التن ية، ومنان ععقا  ع يت مع احلاومة وأصكككككككككحاك امل كككككككككلحة اآلخجين، وتقدت 

مة مع لية إصكككعي، فر/ فجيق األمم املتحدة القطجي تج حاليا املسكككاعدا  اإلنسكككانية العاجلة. ومثل ا متج احلاو 
وجحلة انتقالية إذ يتحجك حنو التن ية والع ليا  اإلنسككككككككانية يف البلد، معد عفع العقوما ، مدو/ قيود مالتاككككككككاوع 

جف  ككككككككالااميت مع احلاومة ووا ُيا يت الاككككككككجكان يف التن ية، الذين م يبدأ العديد منهم، مثيت البنا الدو  وم
 .التن ية اآلسيوي، سوى اآل/ يف إعادة تنفيذ مجامج يف ميامناع

وتتطوع ععقة األمم املتحدة ماحلاومة مسككجعة، خ ككوصككا معد عفع القيود املفجوضككة علا ورية مجنامج  -12
انو/ الثككاين معيككاعي يف ينككايج/كككاألمم املتحككدة اإلمنككائي من قبككيت اجمللس التنفيككذي وارتفككاق علا مجنككامج قطجي 

. ويبدو أ/ أناكككككككطة األمم املتحدة تتوان  ماكككككككايت جيد مع األولويا  احلاومية، ويع ق أعضكككككككان فجيق 3112
األمم املتحدة القطجي ع لهم مع الوزاعا  الوطنية املعنية ومع املسككككككككككككؤولني احلاوميني علا مسككككككككككككتويي البلدا  

 ا اوما  علا مستوى الوريا /األقاليم مع است جاع ع لية العمجكزية. كواجملت عا  ا لية. وستتزايد أمهية احل
يتزايد اسكتخدا  األمم املتحدة للنةم احلاومية لتقدت اددما ، وأدى فجيق األمم املتحدة القطجي دوعا عئيسيا 

، الكككذي 3112يف دعم احلاومكككة يف تنةيم أول منتكككدى للتعكككاو/ اإلمنكككائي يف ميكككامنكككاع يف ينكككايج/ككككانو/ الثكككاين 
شككككككككاعكت فيه ة وعة من الاككككككككجكان يف التن ية لدعاسككككككككة خياعا  السككككككككياسككككككككا  وحتسككككككككني املوانمة مع األولويا  

 .احلاومية
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غم أ/ هناك املزيد من الع يت الذي يتعني القيا  مه لض ا/ ملاية احلاومة الوطنية لربامج ع يت األمم  -16
 -فجيق األمم املتحدة القطجي إطاع ع يت األمم املتحدة لل سككككككاعدة اإلمنائية يف ميامناع املتحدة. ور يسككككككتخد  

أُعد قبيت العديد من اإلصكككككعحا  الوطنية  3112-3113ومدر من ذلا فر/ لديه إطاع اسكككككرتاتي ي للفرتة 
ديد حلاومة من حتاحلالية اجلاعية ور يتضككك ن الاككككجان من احلاومة. وهناك حاجة إىل املزيد من الع يت لت اني ا

نقاط القوة النسككككبية ملنةومة األمم املتحدة وقي تها يف دعم أهدافها اإلمنائية، وتوفم القيادة لع ليا  التخطي  
الب تقو  هبا األمم املتحدة. وماملثيت، علا األمم املتحدة أ/ حتسكككككككن تقاسكككككككم املعلوما  والاكككككككفافية مع كيت من 

الربملا/، فضككع عن عامة اجل هوع من أجيت منان الاككجعية وامللاية وعوي  احلاومة الوطنية ودو/ الوطنية وأعضككان
 .من الاجاكة

وقد أد  اإلصككككككككككككككعحا  الب مدأاا ميامناع إىل زيادة تدفق املسككككككككككككككاعدة اإلمنائية الج ية وتزايد تواجد  -11
 جي  مالرتحي  ولانه يؤدي إىل مع  التحديا  الباجلهكا  املاحنة الثنائية واملتعددة األطجاف. و ةا ذلا 

التغل  عليها. وينبغي أ/ تاو/ إعادة اخنجاط البنا الدو  وم جف التن ية اآلسيوي ما لة مليت منةومة األمم 
املتحدة يف ةار  أسكككككككاسكككككككية. ك ا أ/ اإلصكككككككعحا  تفت  اجملال لل زيد من األناكككككككطة اإلمنائية املجكزة من قبيت 

املتحدة مالنةج إىل إماانية دخول جها  أخجى اآل/. وهذا يعة أيضككككككا أنه يتعني علا منةومة  منةومة األمم
األمم املتحدة أ/ تتايف من وضككككككككككككككع ع لت فيه األمم املتحدة إىل حد معيد موصككككككككككككككفها اجلهة املاحنة الوحيدة 

ية أ/ تسككككتغيت ن يف التن والجئيسككككية إىل وضككككع ياكككك يت العديد من اجلها  املاحنة الابمة األخجى. ويتوقع الاككككجكا
منةومة األمم املتحدة تواجدها الطوييت يف البلد وتؤدي دوعا عئيسككككككيا يف تيسككككككم ع لية شككككككاملة تقودها احلاومة 
 للتنسيق مني اجلها  املاحنة. وتعترب ادط  الب ادف إىل إناان هيايت يتسم ماملزيد من ال فة الج ية للتنسيق

ن علة الثنائية واملتعددة األطجاف، ووج  إطاع امللاية احلاومية ضجوعية ويتيعمني املاحنني، كيت من اجلها  الفا
وضككككعها مسككككجعة. وينبغي أ/ ياكككك يت هذا اهليايت أيضككككا جها  ماحنة غم تقليدية وأصككككحاك م ككككلحة آخجين. 

ملعونة يف اوأملغت عدة جها  ماحنة الوفد مت/ ال ناديق ارستئ انية املتعددة املاحنني تعترب آليا  هامة لتقدت 
 .ميامناع

وتان أ/ تؤدي األمم املتحكككدة دوعا مت يزا يف تعزيز التعكككاو/ مني ملكككدا/ اجلنوك والتعكككاو/ الثعثي يف  -11
خجى. األقاليم األتقاسككككم املعجفة والدعوس وأفضككككيت امل اعسككككا  من البلدا/ األخجى يف آسككككيا و  وخاصككككة ميامناع،

األمم املتحككدة حككاليككا يف هككذب املنطقككة  ككدودا وتان القيككا  مككاملزيككد من الع ككيت لتحككديككد فج  ملثككيت  ويعترب اخنجاط
هذا التعاو/ عرب مجيع ةار  خطة التن ية الوطنية ولدعم التن ية املسككككككككككككتدامة. وعح  الوفد ماسككككككككككككتعداد فجيق 

لثعثي ملدا/ اجلنوك والتعاو/ ا األمم املتحدة القطجي إلناكككككككككان فجقة ع يت لتحديد مبادعا  واعدة للتعاو/ مني
 الب تان تقدتها إىل حاومة ميامناع، مع مجاعاة أولويااا الوطنية.

ك ا تتطوع الاككككجاكا  مني األمم املتحدة واملنة ا  غم احلاومية وة وعا  اجملت ع املدين والقطاك  -19
لان اكككككككاعكة املنة ا  غم احلاومية يف األفجقة العاملة املواضكككككككيعية، و ادا  مع الفج  الب تتفت . ويُجح  و

هناك حاجة إىل الوصول ماايت استباقي إىل األفجقة األخجى لتيسم زيادة احلواع والافافية والتعاو/. وستستفيد 
كة. وتان اككككككرت منة ا  اجملت ع املدين من الدعم الذي تقدمه األمم املتحدة يف ةا  منان القدعا  والدعوة امل

لا ع جوعا أ/ تؤدي املنة ا  غم احلاومية دوعا مت يزا يف ضكككككككككك ا/ ارسككككككككككتدامة طويلة األجيت لبع  املاكككككككككك
 .مستوى اجملت عا  ا لية الب تنسح  منها األمم املتحدة اآل/
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جيق هناك أيضككككككككا فج  ليسككككككككتخد  ف ومع عفع القيود املفجوضككككككككة علا مجنامج األمم املتحدة يف ميامناع، -31
األمم املتحدة القطجي ماكايت متزايد هُن ا متااملة ومارتكة، وليع يت علا حتقيق املزيد من ارتساق عرب مجيع 
الوكار ، وا يف ذلا ماككككت/ حتديد األولويا  والتقييم. وعح  الوفد مع يت فجيق األمم املتحدة القطجي الذي 

ملاكككككككككككككككرتك، ولانككه رحو أ/ الوكككار   ط  وتنفككذ الربامج إىل حككد كبم علا يهكدف إىل تعزيز حتككديككد املوقع ا
أساس فجدي. وينبغي جتن  الُنهج الفجدية. وهناك ةال لتعزيز التنسيق علا مستوى الربامج يف قطاعا  معينة 

علا مسككككككتوى البلدا  أو  جوعا وماككككككت/ مسككككككائيت شككككككاملة لعدة قطاعا ، فضككككككع عن تعزيز التااميت يف املاكككككك
ت عا  ا لية. ويجكز اإلمعغ عن النتائج علا املسكككككككتوى القطجي أسكككككككاسكككككككا علا النتائج واألناكككككككطة مدر من اجمل

 .وهي حالة ليست فجيدة ويامناع -احل ائيت 
تان أ/ و املقيم ذا  أمهية حا ة يف ميئة ميامناع اإلمنائية املعقدة وارنتقالية.  وتعترب و يفكة املنسكككككككككككككككق -31

يؤدي املنسكككككق املقيم دوعا عئيسكككككيا يف تعزيز حواع السكككككياسكككككا  ارسكككككرتاتي ية مع احلاومة وغمها من أصكككككحاك 
امل كككككلحة يف التن ية لضككككك ا/ ارتسكككككاق وحتديد املوقع ارسكككككرتاتي ي العا  لفجيق األمم املتحدة القطجي، وتوجيه 

لقطجي زا  اهلامة لل نسق املقيم وفجيق األمم املتحدة اتنفيذ اإلطاع ارسرتاتي ي لألمم املتحدة. وتات يت اإلجنا
، وتقدت 3113يف هذا ال ككككدد علا إعداد وعقة دياعا  سككككياسككككا  التن ية وعقد مؤمتج مجتب  مذلا يف عا  

دعم إىل منتكدى التعكاو/ اإلمنائي األول يف ميامناع، املؤدي إىل اعت اد اتفاق ناي ت تاو الجائد للتعاو/ اإلمنائي 
 .3116عال، ودعم أول تقجيج مليامناع عن األهداف اإلمنائية لأللفية منذ عا  الف
مكه عكدد منكاسككككككككككككككك  من املو فني مقاعنة مبع  البلدا/  املنسكككككككككككككككق املقيم وخلص الوفكد إىل أ/ ماتك  -33

م التااليف غم أنه أشم إىل عد  تقاساألخجى، وا يف ذلا املو فو/ امل ولو/ من قبيت اجلها  املاحنة الثنائية. 
مني أعضان فجيق األمم املتحدة القطجي يف ميامناع كعائق أما  تعزيز التنسيق يف مات  األمم املتحدة القطجي. 
ويؤدي عد  وجود متوييت مج/ إىل آثاع سككككككلبية  ت لة ألناككككككطة البداية/التحضككككككم املاككككككرتكة لفجيق األمم املتحدة 

سكككككككككككككككبكاك املقكدمكة لكذلا هو عد  وجود اتفاق شكككككككككككككككاميت مني وكار  األمم املتحدة علا القطجي. ومن مني األ
التقاسكككم يف املسكككتقبيت ألعبان مات  األمم املتحدة لتنسكككيق الع ليا  اإلمنائية/صكككندوق األمم املتحدة للتنسكككيق 

 القطجي، الذي جيجي حاليا التفاوض ماتنه.
ومني مها  و يفة   كككككيت مني مها  و يفة املنسكككككق املقيم/منسكككككق الاكككككؤو/ اإلنسكككككانيةويتطل  حاجز الف -32

امل ثيت املقيم لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وا يف ذلا التقسككككيم الواضكككك  دطوط الع يت واملسككككانلة، املزيد من 
انن املنسق املقيم من أ/ تُ  3113التعزيز. ومن شت/ تعيني مديج قطجي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف عا  

الرتكيز علا املوقع ارسككككككككككرتاتي ي لفجيق األمم املتحدة القطجي، واملنة ا  األعضكككككككككككان فيه، ويقيد دوعب ك  ثيت 
مقيم لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي علا التوجيه العا . وتثم معضلة الف يت مني املها  هذب مجة أخجى ماالة 

احلاومة ماملنسككق املقيم/منسككق الاككؤو/ اإلنسككانية واملديج القطجي لربنامج عد  وجود اعت اد واعرتاف ع ي من 
 .األمم املتحدة اإلمنائي، علا التوا 

ونتي ة لوجود مات  األمم املتحدة "لل سككككككككككككاعي احل يدة لألمني العا " يف ميامناع، والذي يرتأسككككككككككككه  -31
واملسكتااع  م يان تقسكيم األدواع مني املنسكق املقيم/منسكق الاكؤو/ اإلنسكانيةاملسكتاكاع ادا  لألمني العا ، فل

 ادا  في ا يتعلق مارت ال ماحلاومة واضحا مالنسبة للوفد يف مع  احلار .
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ألمم اومعككد اجت ككاعككا  عقككد  يف مككاناوك، وافق الوفككد علا أ/ املاككاتكك  اإلقلي يككة لفجادى وكككار   -32
املتحدة والفجيق اإلقلي ي جمل وعة األمم املتحدة اإلمنائية أد  دوعا هاما يف ناكككج املعايم الدولية ماكككت/ صكككياغة 

 آسككككيا وا ي  اهلادئ مغية التغل  علا التحديا  الب إقليم، من أجيت خدمة جوعا السككككياسككككا  وتنفيذ املاكككك
عيد ادربة التقنية، الب قد ر تاو/ متاحة علا ال كككككككككككككككوتعزيز نقكاط قوتكه. وهذا ياككككككككككككككك يت  توفم  اإلقليمتواجكه 

القطجي؛ ودعم صياغة أطج ع يت األمم املتحدة لل ساعدة اإلمنائية؛ وتقييم أدان املنسقني املقي ني وأفجقة األمم 
املتحدة القطجية؛ وتقاسككم أفضككيت امل اعسككا  مني األفجقة القطجية؛ وإسككدان ماكككوعة سككياسككاتية اسككرتاتي ية ماكككت/ 

مثيت الع يت يف البلدا/ املتوسكككككككطة الدخيت والتحضكككككككج واحلد من خماطج الاواعث.  اإلقليمعلا مسكككككككتوى  مسكككككككائيت
وأمجز  الزياعة أيضكككككا أمهية تعاو/ األمم املتحدة مع عامطة أمم جنوك شكككككجق آسكككككيا ومنتدى جزع ا ي  اهلادئ 

و/ / مني ملككدا/ اجلنوك والتعككاواملنة ككا  اإلقلي يككة األخجى، وإماككانيككا  ملزيككد من دعم األمم املتحككدة للتعككاو 
الثعثي. وتان أ/ تؤدي املاات  اإلقلي ية أيضككككككككككككا دوعا عئيسككككككككككككيا أكرب يف تنفيذ الربامج الب تغطي مجيع أحنان 

 ارلتزاما  السياساتية مثيت اتفاقية القضان علا مجيع أشاال الت ييز ضد املجأة، وخاصة يفموالب تتعلق  قليماإل
 .دها فيها  دودا أو الب ليس هلا فيها أي تواجدالبلدا/ الب ياو/ تواج

وأعجك الوفد عن سكككجوعب مدوع الفجيق العاميت املواضكككيعي املعة ماملسكككاواة مني اجلنسكككني ومتاني املجأة يف  -36
ماناوك، الذي قد  مثار علا كيفية ع يت الل نة ارقت ادية وارجت اعية آلسيا وا ي  اهلادئ وة وعة األمم 

  مني جلنسككككني موصككككفها مسككككتلة شككككاملة يف التخطياملتحدة اإلمنائية اإلقلي ية معا لضكككك ا/ حتقيق املسككككاواة مني ا
ز ارتسكككككككاق . واشكككككككت لت النتائج الجئيسكككككككية الب حتققت علا تعزياإلقليمالوكار  وتنفيذ الربامج يف مجيع أحنان 

 .يت ممنهجماا تقاسم املعجفةو ، اإلقليمارسرتاتي ي مات/ السياسا  املتعلقة مالعنف ضد املجأة يف 

 لبرمجة في األمم المتحدةالمالحظات بشأن ا -رابعا
 والدروس المستفادة

 النمو الشامل والحد من الفقر 
تت تع ميامناع ووقع جغجايف مت يز ومسكككككواحيت ممتدة وأعاضكككككي خ ككككككبة ووفجة من املواعد الطبيعية. ولدى  -31

ثم الجغم من ذلا، فر/ ميامناع أقيت منوا ماالبلد إماانا  زعاعية كبمة، وساا/ منت ني يف سن الع يت. وعلا 
يف املائة، ون ككككي  الفجد من الدخيت  2من جماهنا الذين  ققو/ منوا سككككجيعا، ويبلغ متوسكككك  منوها ارقت ككككادي 

يف املائة من السكككككاا/، ويبلغ  36دورع أمجياي. ومسكككككتويا  الفقج مجتفعة حاليا إذ تبلغ حنو  113قدعب حنو 
 املكائكة. واكدف ارسكككككككككككككككرتاتي يكة الوطنيكة للتن يكة الجيفيكة و فيف وطكتة الفقج إىل خف  يف 2فقج الغكذان حوا  
. ويف حني أ/ هناك درئيت 3112يف املائة حبلول عا   16إىل  3112يف املائة يف عا   23معدل الفقج من 

الفقج  ر علا أ/ الفقج ينخف ، هناك أوجه عد  مسكككككاواة إقلي ية كبمة وآخذة يف ارتسكككككاك، حيث إ/ معد
يف املناطق الجيفية ضكككككعف معدراا يف املناطق احلضكككككجية. وتعاين املناطق احلدودية النائية الب تسكككككانها أسكككككاسكككككا 

 .ة وعا  األقليا  اإلثنية يف ميامناع واملناطق اداعجة من ال جاك من الفقج ماايت خا 
خعل ارجت اعا  مع أعضككككككككككككككان الوفد، علا أمهية متاني الن و وشككككككككككككككدد الوزعان وأعضككككككككككككككان الربملا/،  -31

ارقت كككادي املتسكككاعك واحلد من الفقج، وسكككلطوا الضكككون علا أولويا  احلاومة التسكككع  اإلنتاج الزعاعي؛ والثجوة 
لغ ومؤسككككسككككا  اردخاع البا احليوانية وم ككككايد األ اك؛ واإلنتاجية الجيفية وال ككككناعا  املنزلية؛ والتعليم التقة؛

ال ككككغج وارئت ا/؛ والتعاونيا  الجيفية؛ واألوضككككاك ارجت اعية وارقت ككككادية الجيفية؛ والطاقة يف املناطق الجيفية؛ 
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يف  12وحفو البيئة. وأشكككاع البع  إىل التن ية الزعاعية موصكككفها ذا  أمهية خاصكككة. وتدع الزعاعة حاليا نسكككبة 
من فج  الع ككيت يف ميككامنككاع. غم أ/ اإلنتككاجيككة الزعاعيككة والن و يف املككائككة  21و املككائككة من النككاتج ا لي اإلمجككا 

الزعاعي تقيدا معدد من العواميت، وا يف ذلا ضكككككككككككعف البنية التحتية، وعد  كفاية ارسككككككككككككتث اع يف الجي، وعد   
كفاية ناج التانولوجيا وتقدت الدعم التقة إىل املزاععني، وعد  تناسق السياسا  وعد  وجود حقوق واضحة 

عام حليازة/شككككغيت/ملاية األعاضككككي. ويف هذا ال ككككدد، أقج م ككككفة خاصككككة مالتزا  احلاومة ماحلفا  علا املزاعك امل
 .ال غمة واملتوسطة احل م ك ستلة ذا  أولوية

ولويا  األوووج  اإلطاع ارسكككككككككرتاتي ي لألمم املتحدة، شككككككككككجك فجيق األمم املتحدة القطجي يف دعم  -39
والسككككككككياسككككككككا  وارسككككككككرتاتي يا  والربامج وامليزانية الوطنية للتن ية يف ميامناع لتاو/ شككككككككاملة وموجهة حنو الن و 
وتت كككككككككدي للتفاو  وعد  املسكككككككككاواة مني األقاليم واجمل وعا  وفي ا مينها. وععوة علا ذلا، يجكز فجيق األمم 

ا  ا  وفج  الع يت واألمن الغذائي والتغذوي للفئاملتحدة القطجي علا حتسكني سكبيت كس  العي ، واملؤسس
األكثج ضكككككككككككعفا يف املناطق الجيفية، فضكككككككككككع عن احل كككككككككككول علا الت وييت الجيفي. وهناك فج  هائلة أما  األمم 
املتحدة لدعم الن و واحلد من الفقج يف ميامناع؛ وسكككككككككككككيت ثيت التحدي يف تجكيز الع يت مطجيقة مسككككككككككككككتدامة ووفقا 

ى األمم املتحدة شباة واسعة يف القجى الجيفية والبلدا  أساسا نتي ة التواجد طوييت األمد ولد .لل زايا النسبية
وصكككندوق األمم املتحدة للسكككاا/، ومبادعة التن ية الباكككجية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي،  يونيسكككفيف البلد لل

. ووا 3113إىل عا   1992الب قدمت دع ا حا ا لسكككككبيت كسككككك  العي  علا املسكككككتوى الاكككككع، من عا  
نهج من أجيت ا اليت اشكككا مع قجاع مؤخج لل  لس التنفيذي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، سكككيزال تدعجييا هذ

الرتكيز أكثج علا تعزيز احلوك ككة ا ليككة وقككدعة احلاومككة علا تعزيز تقككدت ادككدمككا  ا ليككة. ورحو الوفككد عككددا 
اجمل وعة الب ادف إىل ارعت اد علا الذا  يف إطاع هذب املبادعة الب كانت يف طوع اإلزالة  ماكككككككككككجوعا من 

 من املهم أ/ تبدأ األمم املتحدة يف التحجك ماكككككايت متزايد حنو املزيد منالتدعجيية. ويعترب هذا األمج واعدا ألنه 
الع يت ماكت/ السياسا  إىل أعلا مع احلاومة علا املستويا  الوطنية ودو/ الوطنية وا لية، وأ/ تسلم مع  

دعوسا مالع يت علا مستوى اجملت عا  ا لية إىل جها  فاعلة أخجى. غم أنه من املهم أ/ ياو/ هذا التحول 
 .ماايت جيد ومستداما، وأ/ تجكز األمم املتحدة علا املناطق األشد احتياجا واألكثج أمهية

ب ويوجه معةم الت وييت حنو القضكككككان علا الفقج املدقع واجلوك -21 يت من خعل ال كككككندوق ارسكككككتئ اين لسكككككُ
ويديجب مات  األمم املتحدة ددما  املاكككاعيع. وح   3119املعياكككة واألمن الغذائي، الذي تتسكككس يف عا  

يف املائة من سككككككاا/  2مليو/ شككككككخص لأكثج من  1.2اآل/، قد  هذا ال ككككككندوق ارسككككككتئ اين مسككككككاعدة إىل 
ميامناعر ووصيت إىل أفقج وأضعف األسج الجيفية. غم أنه ينبغي مواصلة استعجاض هذب الطجائق لض ا/ أ/ تةيت 

أهداف الن و ذا  األولوية للحاومة من خعل منان القدعا . ومع توسيع البنا ذا  صلة ومناسبة يف دعم 
الدو  وم كككجف التن ية اآلسكككيوي لنطاق ع لياا ا يف ميامناع، سككككياو/ من املهم أر تاو/ هناك ازدواجية يف 

 .القطاعا  الجئيسية، وا يف ذلا الت وييت البالغ ال غج

 ة جيدةاإلنصاف في الحصول على خدمات اجتماعي
يسكككلم فجيق األمم املتحدة القطجي يف ميامناع وسكككتلة ضككك ا/ ح كككول اجل يع علا خدما  اجت اعية  -21

جيدة كاككككجط أسككككاسككككي إلقامة ةت ع شككككاميت ومن ككككف. ويف حني تةهج البيانا  الج ية مع  التحسككككينا  يف 
عليم اجليد فع تزال هناك حتديا  كبمة في ا يتعلق ماحل ول علا الت املتوقع، الع جارلتحاق مالتعليم ومتوس  
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واحل ككككول علا خدما  الجعاية ال ككككحية وتوافجها وا يف ذلا ال ككككحة اإلجنامية، والوصككككول إىل املياب وال ككككجف 
ال ككككككككحي واسككككككككتخدامه ا املسككككككككتدا . ونقلت هذب التحديا  ماإلمجاك إىل الوفد من قبيت احلاومة وأصككككككككحاك 

من غم احلاومة. وعلا الجغم من الزيادا  يف اإلنفاق احلاومي يف قطاعي ال حة والتعليم يف الفرتة  امل لحة
يف املائة  1.9، فر/ ارسكككككككتث اع املا  الوطة ر يزال  دودا، حيث يسكككككككتتثج التعليم منسكككككككبة 3113-3112

 ة مع احلاومة علا زيادة األولويةيف املائة فق  من امليزانية احلالية. وتع يت األمم املتحد 2وال كككككككككككككحة منسكككككككككككككبة 
امل نوحة هلذب القطاعا  من أجيت سككككككككككد الف وة يف اددما  ارجت اعية األسككككككككككاسككككككككككية، وخاصككككككككككة مني املناطق 

 .واجمل وعا  اإلثنية املختلفة
نطاق  لتوسككككيعوهناك حاجة عاجلة إىل إججان إصككككعحا  هيالية يف قطاعي ال ككككحة والتعليم، ليس  -23

النةم فحسككككككككككك ، ولان لتوفم جودة اددمة املطلومة لبنان عأس املال الباكككككككككككجي العز  للحد من الفقج. وتع يت 
األمم املتحدة مع الوزاعا  ذا  ال ككككككلة يف دعم ادط  ارسككككككرتاتي ية الوطنية وحتسكككككككني مجع البيانا  وحتليلها 

هم أ/ تع يت منةومة األمم املتحدة من أجيت تعزيز وناجها واستخدامها علا مستوى البلدا . وسياو/ من امل
قدعة احلاومة علا تقدت خدما  عالية اجلودة، وا يف ذلا من خعل تعزيز القيادة املؤسككسككية والنةم اإلداعية 

 .ذا  ال لة
ويف  ملنطقة اجلافة الوسكككككككككككطاوزاع الوفد عددا من العيادا  ال كككككككككككحية ومواقع التعليم غم النةامي يف ا -22

علا املسكككككتوى  جوعا جنوت ورية شكككككا/. وكا/ من الواضككككك  أ/ هناك حاجة إىل دعم مسكككككت ج ملثيت هذب املاككككك
ا لي. ويجى التعليم غم النةامي موصكفه أساسيا يف توفم فج  لألطفال الذين تجكوا الدعاسة أو م يذهبوا إىل 

لا الفقج أو اهل جة أو ال ككككجاك ارجت اعي. وينبغي توسككككيع مثيت هذا وا يف ذ –املدعسككككة أمدا ألسككككباك متنوعة 
 .الن وذج لت ن  املزيد من ارخنفاض يف معدر  اإلملا  مالقجانة والاتامة

الع يت يف نفس العيادا ، ولان م يان  يونيسكككفوكثما ما دعم صكككندوق األمم املتحدة للسكككاا/ وال 34-
احلال كذلا دائ ا، وكا/ من الواض  أ/ هناك القلييت من التخطي  املارتك أو الربةة املارتكة عرب الوكار ، 

 .وا يف ذلا علا مستوى احلاومة الوطنية
ة التنسكككيق العاميت املواضكككيعي املعة مالتعليم وهو آليواألمم املتحدة من املاكككاعكني الجئيسكككيني يف الفجيق  -22

الجئيسكككية الب جت ع احلاومة واملنة ا  املتعددة األطجاف واملنة ا  غم احلاومية الدولية وا لية معا. ويؤدي 
هذا الفجيق دوعا حا ا يف السكك اي مرججان حواع ماككت/ السككياسككا  ارسككرتاتي ية والدعوة لل زيد من اإلن ككاف 

لوصول إىل التعليم. وقال ممثلو احلاومة للوفد إهنم يقدعو/ التعاو/ الفعال ملنةومة األمم املتحدة، ور سي ا يف ا
، يف هذا القطاك. وتان تاجاع آلية التنسيق هذب عرب القطاعا  األخجى، وخاصة يف قطاك ال حة. يونيسفال

ت لة ك التعليم جيدا نسكككككككبيا، وياككككككك يت دعوسكككككككا  ويبدو أ/ التنسكككككككيق مني اجلها  املاحنة واألمم املتحدة يف قطا 
 .للقطاعا  األخجى

وعلا الجغم من مع  التقد  حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة مال كككككككككككحة، فع تزال هناك  -26
دل وفيا  األطفال فف  معمع  التحديا  الابمة الب ر يزال يتعني التغل  عليها، وخاصكككككككككككة في ا يتعلق 

حديثي الوردة واألمها  وسككككككون تغذية األ  والطفيت، وتلبية ارحتياجا  يف ةال ال ككككككحة اإلجنامية، وخاصككككككة 
للاككاما  واملجاهقا ، وزيادة فج  احل ككول علا مياب نةيفة وصككجف صككحي سككليم. ك ا تثيت اعتفاك معدر  

هناك لنسكككان احلواميت والفئا  املعجضكككة للخطج حتديا كبما. و انتاكككاع فموس نقص املناعة الباكككجية، وخاصكككة مني ا
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حاجة إىل زيادة الربةة املاكككككككرتكة عرب وكار  األمم املتحدة ملعاجلة هذب املسكككككككائيت، اسكككككككتنادا إىل الع يت اجلاعي 
 .مالفعيت، وا يف ذلا عن طجيق فجيق األمم املتحدة املارتك املعة مفموس نقص املناعة الباجية/اإليدز

ويعت د قطاعا التعليم وال ككحة ح  اآل/ إىل حد كبم علا الت وييت من اجلها  املاحنة، وخاصككة من  -21
مات  األمم و  يونيسككككككككفخعل صككككككككندوق التعليم وال ككككككككناديق الثعثة لألهداف اإلمنائية لأللفية، الب تديجها ال

نكاك حكاجكة إىل ارمتعكاد عن ارعت كاد علا الت وييت من اجلها  املتحكدة دكدمكا  املاكككككككككككككككاعيع، علا التوا . وه
املاحنة يف هذين القطاعني، من اجيت عد  تقوي  ارسكككككتدامة الطويلة األجيت للخدما  ارجت اعية. وقد أدى 

يف املائة من  11اخنفاض اإلنفاق العا  يف قطاك ال كككحة أيضكككا إىل وجود هيايت صكككحي وطة ه  وأكثج من 
 .علا الجعاية ال حية ياو/ من مدفوعا  من خاعج اجلي  إمجا  اإلنفاق

ماككككت/ خياعا  السككككياسككككا  اإلمنائية، عقد  حاومة ميامناع  3113ويف أعقاك املؤمتج الوطة لعا   -21
اسا  متمهية منان السيأول مؤمتج للبلد مات/ احل اية ارجت اعية. وكا/ هذا املؤمتج فجصة لجفع الوعي مني صناك 

نةم احل اية ارجت اعية، وهي ليسكككككككت قوية يف ميامناع، للتخفيف من أثج الفقج علا األسكككككككج وتعزيز ح كككككككائيت 
التن يككة لألطفككال. وعأى الوفككد أ/ هنككاك ةككار لل زيككد من الع ككيت من قبككيت األمم املتحككدة، إىل جككانكك  الوزاعا  

 سككككا  لل سككككاعدة يف وضككككع ح ج األسككككاس املتفق عليه يفذا  ال ككككلة، للتتثم علا التاككككجيعا  وصككككنع السككككيا
 .املؤمتج، لدعم إناان نةا  للح اية ارجت اعية علا املستوى الوطة

 الحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ
ة آسيا وا ي  اهلادئ، تتعجض ميامناع ألخطاع طبيعي إقليمشكتهنا شت/ العديد من البلدا/ األخجى يف  -29

متعددة ماككككككايت متاجع ومتزايد وتاو/ ضككككككعيفة أمامها. وماملثيت، يؤثج تغم املناخ علا التنوك البيولوجي واملوائيت 
ع اواملواعد الطبيعية مليامناع، يف حني أنه يجتب  أيضككا مزيادة تواتج الاواعث والةواهج اجلوية الاككديدة. ومعد إع كك

، ُأحجز تقد  ماكككككككت/ صكككككككياغة وثائق السكككككككياسكككككككا  وخط  الع يت مثيت خطة ع يت 3111نججس يف مايو/أياع 
ميامناع ماككككككككت/ احلد من خماطج الاواعث واألمج الدائم ماككككككككت/ إداعة الاواعث. وجيجي أيضككككككككا إعداد خط  مثيت 

وضع الرتتيبا  واألطج  ناخ مغيةارسرتاتي ية الوطنية للتن ية املستدامة وخطة الع يت الوطنية للتايف مع تغم امل
 .املؤسسية للتايف مع تغم املناخ والتخفيف من آثاعب

وياكت يت إطاع ع يت األمم املتحدة ارسككرتاتي ي مليامناع علا ح كائيت ماككت/ احلد من خماطج الاواعث  -11
ستوى ثعثة مسكتويا   املسكتوى الوطة/السكياسكاا؛ واملوتغم املناخ من املقجع أ/ يدع ها الفجيق القطجي علا 

املؤسككككسككككي/مسككككتوى النةم؛ ومسككككتوى اجملت عا  ا لية. وكانت مسككككامهة مجنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف هذب 
احل ائيت الثعث  دودة يف املاضي مالورية املقيدة لل نة ة يف ميامناع، ولان يات يت الربنامج القطجي اجلديد 

ة علا زيادة الرتكيز علا هذا اجملال، وا يف ذلا إسدان املاوعة مات/ السياسا  علا املستويني الوطة لل نة 
ودو/ الوطة. وهناك فجيق عاميت مواضككككككيعي معة هبذب املسككككككائيت أيضككككككا ويرتأسككككككه مجنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

 .ActionAidو
ت ع إىل أي شين يذكج عن ةال الرتكيز هذا أثنان الزياعة، ويبدو وأنه يتطل  املزيد وم يج الوفد أو يس -11

من ارهت ككا  من جككانكك  األمم املتحككدة. وينبغي أ/ ياو/ احلككد من خمككاطج الاواعث جزنا ر يت زأ من مجيع 
ث اطج الاواع مجامج األمم املتحككدة يف ميككامنككاع. وم يتضككككككككككككككك  من الزيككاعة إىل أي مككدى ججى تع يم احلككد من خمكك

والتخفيف من آثككاع تغم املنككاخ والتايف معككه عرب اسكككككككككككككككرتاتي يككا  وخط  التن يككة احلاوميككة أو إىل أي مككدى 
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نفذ  احلاومة خمتلف سككككياسككككا  ما معد إع ككككاع نججس، وا يف ذلا يف حار  الاواعث األخمة مثيت زلزال 
املتوقعة يف وتمة وح م الةواهج الطبيعية . والزيادة 3113شكككويبو الذي ضكككجك البعد يف نوف رب/تاكككجين الثاين 

ادطجة وأثجها ا ت يت علا اسكككككتث اعا  التن ية جتعيت هذب املسكككككائيت ذا  أمهية خاصكككككة مالنسكككككبة لوزاعة التخطي  
 .الوطة والتن ية ارقت ادية

 الحوكمة الرشيدة وتعزيز مؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان
شككدد  حاومة ميامناع، طوال فرتة الزياعة، علا الجغبة يف إدخال الدتقجاطية فضككع عن الع يت الذي  -13

ر يزال يتعني القيا  مه. وياكك يت هذا الربنامج الط وي املزيد من اإلصككعحا  الدتقجاطية ومنان السكككع  وإعادة 
ت حقيقية واملساواة. والتغيما  الب حدث منان ارقت اد وض ا/ سيادة القانو/، فضع عن احرتا  التنوك اإلثة

 .ولان التحديا  معقدة وعديدة، وا يف ذلا ضعف القدعا  املؤسسية والتقنية ل ياغة السياسا  وتنفيذها
ويتناول إطاع احلاومة لإلصكككككككعي ارقت كككككككادي وارجت اعي أمهية تعزيز "احلوك ة الجشكككككككيدة واحلاومة  -12

النةيفة". ويسككككككعا فجيق األمم املتحدة القطجي إىل تعزيز احلوك ة الجشككككككيدة ويهدف إىل تقدت تدخع  إجيامية 
ومسككككككتدامة لتحسككككككني احلوك ة الاككككككاملة واملن ككككككفة لايت من الن و واحلد من الفقج، وا يف ذلا اقرتاي عدد من 

دة ما  والاككفافية، وماافحة الفسككاد، وسككيااإلججانا  في ا يتعلق مرصككعي اإلداعة العامة، والوصككول إىل املعلو 
 .القانو/ واملااعكة

وععوة علا ذلا، يسكل  اتفاق ناي ت تاو الضون علا التزا  احلاومة "متن ية ثقافة من امل اعسا   -11
تاككككككاوع ماككككككت/ لتع يق الالدتقجاطية الب تقج حبقوق اإلنسككككككا/ ومتاني املواطنني من خعل ع ليا  تاككككككاعكية"، 

األولويا  وادط  اإلمنائية عرب مجيع مستويا  احلاومة، وارخنجاط مقوة مع اجملت ع املدين يف هُنج تااعكية، وا 
يف ذلا زيادة ارسكككت اك إىل النسكككان واألقليا  وامله اكككني، وتعزيز سكككيادة القانو/ وحتسكككني إماانية الل ون إىل 

 .الية الربامج احلاوميةالعدالة، وتعزيز الافافية وفع
و دد اإلطاع ارسككرتاتي ي لألمم املتحدة احل ككائيت األعمع التالية ذا  األولوية يف هذا اجملال  اتسككاق  -12

األطج والسكككككككياسكككككككا  القانونية الوطنية مع املعاهدا  واملعايم والقواعد الدولية الب صكككككككدقت عليها؛ وح كككككككول 
الضعيفة علا احل اية ارجت اعية علا قد  املساواة؛ وتعزيز النةم اإلح ائية الوطنية؛ واملااعكة العامة الفئا  

 .يف صنع قجاعا  السياسة العامة وتنفيذها، من أجيت إع ال حقوق اإلنسا/ وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
ملتحدة علا دعم هذب احل كككككككككككائيت، وا يف ذلا منة ة الع يت الدولية وتع يت عدة من وكار  األمم ا -16

 . ويع يت مجنامج األمم املتحدةيونيسككككككككفومجنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصكككككككندوق األمم املتحدة للسككككككككاا/ وال
 .اإلمنائي ماايت وثيق مع أصحاك امل لحة الوطنيني علا إصعي قطاك العدالة والدعم الربملاين

ويُنةج إىل احلفكككا  علا الزخم من أجكككيت حتقيق املزيكككد من اإلصكككككككككككككككعي يف هكككذا اجملكككال ذي األولويكككة  -11
ارسرتاتي ية، وا يف ذلا من خعل هنج قطاعي ومن خعل موانمة قوية مع أولويا  التن ية الوطنية، ك ستلة 

املزايا  املتحدة القطجي وفجادى الوكار  من با علاحا ة. ويف الوقت نفسكه، جي  أ/ يةيت تجكيز فجيق األمم 
النسبية لايت منهم وأ/ ياونوا قادعين علا حتديد ما الذي سيقومو/ مه وما الذي لن يقوموا مه، وتقديج معناية 
خطج إثقكال احلاومكة مكاألعبان نتي ة وجود عدد كبم جدا من الربامج واملبادعا . ويعترب التنسكككككككككككككككيق الوثيق مع 

 .  املالية الدولية مات/ اإلصعي اإلداعي واحلوك ة الجشيدة مستلة حا ةاملؤسسا
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 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
ميامناع دولة طجف يف اتفاقية القضككككككككككككان علا مجيع أشكككككككككككككاال الت ييز ضكككككككككككككد املجأة. وك زن من التزامها  -11

تعزز حاومة ميامناع تجكيزها علا املسككككاواة مني اجلنسككككني ومتاني النسكككككان ماإلصككككعي ارقت ككككادي وارجت اعي، 
والفتيكا ، وعينككت إداعة الجعكايككة ارجت ككاعيككة التككامعككة لوزاعة الجعككايككة ارجت ككاعيكة واإلغكاثككة وإعككادة التوطني لتاو/ 

يجها اجلامع ج نقطة ات ككككككككاهلا في ا يتعلق مالاككككككككؤو/ اجلنسككككككككانية. وععوة علا ذلا، فر/ احلاومة تقو  مرعداد تق
للتقجيجين الجامع وادامس رتفاقية القضككككككككككككككان علا مجيع أشككككككككككككككاال الت ييز ضككككككككككككككد املجأة املقجع تقدته يف شككككككككككككككهج 

-3113، وجتجي ارنتهان من خطتها ارسكككككككككككرتاتي ية الوطنية األوىل للنهوض ماملجأة ل3111أغسكككككككككككطس/آك 
ين عدد متزايد من منة ا  اجملت ع املدر، الب تستند أساسا إىل منهاج ع يت مي ني. وكا/ هناك أيضا 3131

 .الب تع يت من أجيت متاني املجأة
ويف اآلونكة األخمة، قكد  ماتك  األمم املتحكدة اإلقلي ي يف مكاناوك املعة مكاملجأة، جنبا إىل جن  مع  -19

تحدة سككككككني والذي يرتأسككككككه صككككككندوق األمم املالفجيق العاميت املواضككككككيعي لألمم املتحدة املعة ماملسككككككاواة مني اجلن
دعا .  دودة للتوعية ومنان الق جوعا للساا/، دع ا للتحلييت ومنان قاعدة درئيت، فضع عن ارضطعك وا

وعلا الجغم من ذلا، فقد كا/ دعم األمم املتحدة السياساا يف صياغة هذب ادطة ارسرتاتي ية  دودا. ك ا 
أ/ دعم األمم املتحدة املؤسكسكي لل  ت ع املدين ضكعيف، وخاصكة شكباة املسكاواة مني اجلنسكني. ومن الواض  

ية  دودة يف خمتلف الوزاعا  ومسكككتويا  احلاومة. ومن املهم إيعن العناية أنه ر توجد حاليا إر قدعا  نسكككائ
الواجبة حلقوق املجأة ومتاينها يف سياق مجيع اإلصعحا  الدستوعية والقانونية واملتعلقة مامليزانية واإلداعية اجلاعية 

 .حاليا
املتحدة لل جأة حاليا مات  قطجي أو مو ف مقجب ميامناع  وععوة علا ذلكا، ليس لكدى هيئة األمم -21

ويرتأس صندوق األمم املتحدة للساا/ الفجيق العاميت املواضيعي املعة ماملساواة مني اجلنسني التامع لفجيق األمم 
لب ر يغطيها أي آسيا وا ي  اهلادئ ا إقليماملتحدة القطجي. وميامناع أحد البلدا/ الثعثة األقيت منوا املتبقية يف 

ومدر من ذلا، تقد  مجامج دعم  -شكككايت من أشكككاال مجامج هيئة األمم املتحدة لل جأة أو مات  لل اكككاعيع 
 دودة من املات  اإلقلي ي يف ماناوك. ويتوقع الوفد أ/ ياو/ من ال كككككككككع  علا هيئة األمم املتحدة لل جأة 

 لية اإلصككككعي الوطة يف ميامناع أو تقد  مسككككاعدة فعالة يف تنسككككيق الع يت علا أ/ تؤثج تتثما مل وسككككا علا ع
 .حتقيق املساواة مني اجلنسني عرب فجيق األمم املتحدة القطجي وهي وكالة غم مقي ة

 اإلطاع املجأة يفك ا عأى الوفد أنه ر يوجد تجكيز كاف علا ح كككككائيت املسكككككاواة مني اجلنسكككككني ومتاني  -21
، وأنه تُتخذ إججانا   دودة لتع يم مثيت هذا الع يت عرب الربامج 3112-3113ارسرتاتي ي لألمم املتحدة 

اإلمنائية واإلنسكككككككككانية لفجيق األمم املتحدة القطجي. ولذلا، هناك حاجة إىل املزيد من الربةة املاكككككككككرتكة والُنهج 
هنكككاك يف اآلونكككة األخمة مع  التطوعا  اإلجيكككاميكككة الب حتةا  املنسكككككككككككككككقكككة يف هكككذا اجملكككال، علا الجغم من أ/

مالرتحي . وتقو  حاليا هيئة األمم املتحدة لل جأة والفجيق العاميت املواضككيعي املعة ماملسككاواة مني اجلنسككني الذي 
رتاتي ية سيرتأسكه صندوق األمم املتحدة للساا/ مرعداد حتلييت حلالة املساواة مني اجلنسني لدعم ناج ادطة ار

الوطنية للنهوض ماملجأة، وسكُتعني هيئة األمم املتحدة لل جأة قجيبا مسكتاكاعا للاكؤو/ اجلنسكانية يف مات  املنسككق 
 .املقيم
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 العمليات اإلنسانية ودعم بناء السالم
لابم احلدودية، فضع عن الضعف اأدى ال كجاك املسكت ج لسكتني سكنة يف ميامناع، وخاصكة يف املناطق  -23

أما  األخطاع الطبيعية إىل احتياجا  إنسككككككانية مسككككككت جة وحادة يف البلد. واسككككككتطاعت األمم املتحدة واجلها  
الفاعلة اإلنسككككانية األخجى زيادة إماانية وصكككككوهلا يف البلد وتعزيز آليا  تنسكككككيق الاكككككؤو/ اإلنسكككككانية يف أعقاك 

، أد  اإلصعحا  احلاومية 3111دمج حوض أيياعوادي. ومنذ عا   ، الذي3111إع اع نججس يف عا  
مجاعا  من  11إىل زيادة إماانية وةال منان السكككع  املسكككتدا ، واتفق علا وقف إطعق الناع مني احلاومة و

مجاعة مسككلحة ناككطة يف البلد، وا يف ذلا يف وريا  شككن وشككا/ وكايني. وتقد  عدة جها  ماحنة  11مني 
األمم املتحدة دع ا لوجسكككككككككتيا وتقنيا ملجكز ميامناع للسكككككككككع  الذي تتسكككككككككس مؤخجا، والذي ينسكككككككككق مجيع ثنائية و 

مبادعا  السككككككككككككككع  ويهدف إىل أ/ ي ككككككككككككككب  "مجكز خدمة جامع" للحاوما  املاحنة واملنة ا  الدولية لدعم 
 .ع ليا  السع  من خعل التعاو/ من أجيت التن ية يف املستقبيت

وعلا الجغم من الععما  الب تفيد مالتقد  حنو حتقيق السككككككع  يف مناطق عديدة من البلد، فع تزال  -22
هناك احتياجا  إنسككككككككككانية كبمة، وخاصككككككككككة يف منطقتني من البلد، ومها وريتا كاشككككككككككني وعاخني، حيث ر يزال 

 211 111. وماإلضكككافة إىل ذلا، هناك ما مني ال كككجاك مسكككت جا ونزحت داخليا أعداد كبمة من األشكككخا 
من العجئني وملت سكككككككككككككككي الل ون غم املسككككككككككككككك لني من ميكامنكاع يف املخي ا  ومجاكز اإليوان يف  111 111و

 .منغعدي  واهلند وماليزيا وتايلند نتي ة سنوا  من ال جاك
وحلفائه أدى إىل  مني جي  ميامناع وجي  اسكككككتقعل كاشكككككني وأُملغ الوفد مت/ ال كككككجاك املسكككككل  الدائج -21

أزمة إنسانية شديدة يف ورية كاشني ومشا  ورية شا/ وا يف ذلا التاجيد واإلضجاع مالبنية التحتية وخسائج يف 
األعواي وسكككككبيت كسككككك  العي . ويف حني اخنف  العنف منذ اسكككككتئناف مفاوضكككككا  السكككككع  يف فربايج/شكككككباط، 

عدد كبم من األشككخا ، ووصكيت العدد اإلمجا  لل اككجدين داخليا املسكك لني يف كاشككني ومشا  اسكت ج تاككجيد 
يف املائة يف املناطق الواقعة خاعج سكككككيطجة احلاومة.  26شكككككخص، وا يف ذلا  12 111شكككككا/ إىل أكثج من 

ها  الفاعلة وأشككككككككاع الوفد إىل شككككككككواغيت األمم املتحدة واجلها  الفاعلة األخجى إزان عد  إماانية وصككككككككول اجل
اإلنسانية مطجيقة آمنة ومدو/ عوائق إىل مجيع مواقع املاجدين داخليا، وخ وصا قبيت موسم الجياي املو ية الذي 

 .يبدأ يف مايو/أياع
شكككككككككككككككخص  131 111وزاع الوفد ورية عاخني، ثاين أفقج منطقة يف البلد، والب نزي إليها أكثج من  -22

. وأحجقت العديد من املنازل وتعجضكككككككككككككت عدة قجى للتدمم الااميت، 3113مسكككككككككككككب  العنف الطائفي يف عا  
ومعة ها من القجى املنت ية إىل السككككاا/ من املسككككل ني الذين ياككككالو/ أغلبية السككككاا/ املاككككجدين. ومعد  انية 

 والبوذيني، ساا/ من املسل نيشهوع، ر تزال التوتجا  مجتفعة. ومسب  الوضع األمة، ف لت احلاومة مني ال
 .وقيد  حجية تنقيت الساا/ املسل ني

وزاع الوفد سكككككككتة من خمي ا  املاكككككككجدين داخليا، ورحو  جوف خمتلفة، حيث كانت أسكككككككوأ الةجوف  -26
يفة، والنةافة ب النةوضكوحا يف أمعد املخي ا  مثيت خميم إنغوي تاككونغ. ورحو الوفد عد  كفاية األغذية وامليا

ال كحية والجعاية ال كحية األسكاسكية واملعمس. وأد  القيود الاديدة املفجوضة علا حجكة املاجدين داخليا إىل 
عد  إماانية الوصول إىل أناطة كس  العي  واددما  ارجت اعية مثيت ال حة والتعليم أو جعلت إماانية 

عاجلة ماالة أماكن اإليوان غم العئقة ماعتباعها مستلة ملحة الوصول إليها  دودة جدا. وُسل  الضون علا م
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ماكككككككككككايت خا ، مالنةج إىل أ/ أمطاع مايو/أياع سكككككككككككتؤدي إىل إغجاق عدة من مواقع املخي ا . وتدعو األمم 
 .املتحدة والاجكان اآلخجين مع احلاومة إىل احلاجة إىل نقيت موقع خمي ا  معينة من أجيت جتن  وقوك متساة

، است اك جهاز األمم املتحدة اإلنساين مسجعة، 3113وعندما مدأ  أزمة عاخني ألول مجة يف عا   -21
مالتعاو/ مع احلاومة واجلها  الفاعلة اإلنسككككككككككككانية الدولية، لتقدت األغذية واملياب واددما  األسككككككككككككاسككككككككككككية إىل 

املتحدة تؤدي دوعا أسككككاسككككيا يف املخي ا ، ومع ذلا ر السككككاا/ املتضككككجعين. ورحو الوفد أ/ وكار  األمم 
يزال هنكاك ميكيت إىل الع كيت ارنفجادي، ممكا قكد ينتج عنكه ارزدواجية والثغجا . وكانت هناك حتديا  مسكككككككككككككككت جة 
تواجه تنسكيق الاكؤو/ اإلنسانية، وم ُيستخد  نةا  اجمل وعا  ح  اآل/ استخداما كامع يف البلد. وماإلضافة 

قامت منة ا  مثيت مجنامج األمم املتحدة اإلمنائي مع يت إنسكككككككككككككككاين حبت يف مع  املخي ا . وإذا إىل ذلكا، 
 .است ج هذا الوضع اإلنساين، سياو/ علا مع  وكار  األمم املتحدة توضي  مع  األدواع واملساعدة

يد من طُل  إىل األمم املتحدة أ/ تبذل املز  ويف ارجت اعا  مع السلطا  املختلفة يف ناي ميي تاو، -21
اجلهد يف ورية عاخني. واستنادا اىل معحةا  الوفد، يتعني النةج معناية يف مستلة املساعدة اإلمنائية املستدامة 
من األمم املتحدة، ويتعني أ/ يسم ذلا جنبا إىل جن  مع حيت سياسي يعاجل األسباك اجلذعية لل جاك. وإذا  

املتحدة سكككككككتوسكككككككع نطاق املسكككككككاعدا ، سكككككككتاو/ هناك حاجة إىل النةج ماكككككككايت أوثق إىل املواعد  كانت األمم
 والافانا  اإلضافية الب قد تاو/ مطلومة رستا ال املواعد احلالية الب تجكز علا املساعدة اإلنسانية.

علا وجككه السكككككككككككككككجعككة من خعل منككان الثقككة وع ومككا، رحو الوفككد أمهيككة معككاجلككة الوضكككككككككككككككع يف عاخني  -29
 .وارت ار  وتدامم امل احلة. وأُملغ الوفد موجود جلنة ستقد  تقجيجا يتض ن توصيا  يف املستقبيت القجي 

إىل و وتطلعا إىل األما ، أشاع الوفد إىل ضجوعة جتن  مقان املاجدين داخليا لفرتا  ممتدة يف املخي ا   -61
اجل ع مني هنج إنسككككاين علا املدى الق ككككم مع تدخع  يف الوقت املناسكككك  ادف إىل ايئة وضككككع سككككياسككككي 
مسككككتدا  لل ككككجاك علا املدى املتوسكككك  إىل الطوييت يؤدي إىل التن ية. وشككككدد الوفد علا أمهية األمم املتحدة يف 

حاك جان  مجيع اجلها  الفاعلة وأصكككك الع يت حتت قيادة احلاومة علا املسككككتويني الوطة ودو/ الوطة، وإىل
امل ككككلحة، من أجيت إعداد اسككككرتاتي يا  شككككاملة لنهج طوييت األجيت يعزز السككككع  ويعاجل دوافع ال ككككجاك ويهي  
مجحلة انتقالية مسككتدامة حنو التن ية. وأشككاع الوفد أيضككا إىل أمهية الع يت مسككجعة لضكك ا/ أر ينتاككج هذا العنف 

بلككد، مثل ككا حككدث لألسكككككككككككككككف معككد يومني فق  من هنككايككة الزيككاعة امليككدانيككة، يف الطككائفي إىل منككاطق أخجى من ال
 .ميختيع، ونطقة مانداري

 النتائج الرئيسية -خامسا
خلص الوفكككد ع ومكككا إىل أ/ فجيق األمم املتحكككدة القطجي يف ميكككامنكككاع ملتز  للغكككايكككة مبنكككان حواع إجيكككات  -61

مع احلاومة علا مجيع املسكككككككتويا  ودعم البلد يف مجحلة انتقالية هامة. وقد أقج فجيق وسكككككككلس ماكككككككايت متزايد 
األمم املتحكدة القطجي مكاحلكاجكة امللحكة إىل إعادة حتديد موقع منةومة األمم املتحدة يف ميامناع من أجيت حتقيق 

يئة املعقدة الب سككلم الوفد مالباملوانمة التامة مع الفج  الب توفجها ع ليا  اإلصككعي الب تقو  هبا احلاومة. و 
يع يت فيها فجيق األمم املتحدة القطجي، ليس فق  مسب  التحول السياسي اجلاعي، ولان أيضا مسب  خمتلف 
التحديا  والسياقا  اإلمنائية واإلنسانية يف أجزان خمتلفة من البلد. وأعجك الوفد عن تقديجب جلهود فجيق األمم 

 لبية الطلبا  الواسكككككككعة النطاق والتطلعا  املنتةجة منه يف هذا الوقت احلاسكككككككم، وأثىاملتحدة القطجي املبذولة لت
 .علا املو فني ع لهم مع كليت، وخاصة يف مناطق ال جاك وارضطجاما 
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ومسكككككككب  القيود السكككككككامقة الب كانت مفجوضكككككككة علا مع  أعضكككككككان فجيق األمم املتحدة القطجي، فر/  -63
مبادئ وآليا  التنسككككككككككيق الوثيق والربةة املاكككككككككككرتكة مني الوكار  ر تزال يف مجاحلها املباجة، وهناك حاجة إىل 
املزيد من الع يت لتحسككككككني وتعزيز التنسككككككيق مني أعضككككككان فجيق األمم املتحدة القطجي، فضككككككع عن التنسككككككيق مع 

ا احلاومة هذب الع لية، من الواض  أنه يتعني عل احلاومة والاجكان اآلخجين يف اجملالني اإلمنائي واإلنساين. ويف
أ/ تتخذ زما  املبادعة في ا يتعلق متن يتها الذاتية، وسياو/ دوع فجيق األمم املتحدة القطجي، يف الوقت نفسه، 

 .حا ا يف دعم امللاية الوطنية
اكككككككاكيت التن ية، حدد الوفد مع  اجملار  الب وتطلعا إىل األما ، ويف وسككككككك  ة وعة واسكككككككعة من م -62

حتتاج إىل اهت ا  خا  علا سكككككككككبييت األولوية من قبيت األمم املتحدة يف ميامناع. أور، وقبيت كيت شككككككككككين، هناك 
حاجة ماسكككة إىل تقدت دعم مسكككت ج إىل احلاومة ر اذ اإلججانا  املعئ ة ويف الوقت املناسككك  حل اية كجامة 

دوث أزمة ممتدة لل اكجدين داخليا، وخاصكة يف ورية عاخني. وثانيا، من الضجوعي أ/ اإلنسكا/ وجتن  خطج ح
يوسككككككككككع فجيق األمم املتحدة القطجي نطاق مسككككككككككاعداته املقدمة إىل حاومة ميامناع يف حتقيق أهدافها للحد من 

ا ارست امة تحدة علالفقج. وقد أعاق نقص البيانا  ارجت اعية وارقت ادية املوثوقة قدعة احلاومة واألمم امل
 21وهو أول تعداد سكككككااين يف البلد منذ  - 3111مفعالية لتحديا  التن ية، وجيجى التعداد السكككككااين لعا  

يف  يت تعاو/ وثيق مني احلاومة مع وصككككككككندوق األمم املتحدة للسككككككككاا/، ويوفج فجصككككككككة حا ة لألمم  -سكككككككنة 
توفم ارحتياجا  املالية إلججان التعداد السااين  املتحدة لدعم احلاومة من أجيت سد هذب الف وة. ور مد من

يف أقجك وقت ممان. وثالثا، سككككككككياو/ من الضككككككككجوعي مالنسككككككككبة ألعضككككككككان الفجيق القطجي الع يت معا من أجيت 
 .3116التوصيت إىل إطاع مارتك يتوان  مع خطة التن ية احلاومية اد سية القادمة، املقجع أ/ تبدأ يف عا  

 التوصيات -سادسا
علا أسككككاس هذب البعثة، تُعجض التوصككككيا  التالية علا فجيق األمم املتحدة القطجي يف ميامناع، وعلا  -61

اجملالس التنفيذية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي/صندوق األمم املتحدة للساا//مات  األمم املتحدة ددما  
وهيئة األمم املتحدة لل جأة ومجنامج األغذية العاملي، هبدف إعع  وإثجان ع لهم يف امليدا/  يونيسفاملااعيع وال

 .ومداور  اجملالس التنفيذية يف املستقبيت
ينبغي أ/ يواصيت فجيق األمم املتحدة القطجي يف ميامناع تع يق مااعكته مع احلاومة يف ع لية اإلصعي يف  رأ

 رتاتي ي جيد التنسيق.البلد، وض ا/ وجود مجنامج دعم اس
 3112يف املائة حبلول عا   12يف املائة إىل  36مع معحةة أهداف احلاومة الجامية إىل خف  الفقج من  رك

وادجوج من قائ ة أقيت البلدا/ منوا، ينبغي لألمم املتحدة أ/ تساعد ماايت استباقي احلاومة يف صياغة 
ول ألقيت جملار  السياساتية الواعدة يف مجنامج ع يت اسطنبوتنفيذ اسرتاتي يا  احلد من الفقج، استنادا إىل ا

 البلدا/ منوا، ووا يت اشا مع ارستعجاض الااميت للسياسا  الذي جيجي كيت أعمع سنوا .
ماإلضافة إىل القضان علا الفقج، ينبغي لألمم املتحدة أ/ تواصيت دع ها للحاومة يف ةار  تعزيز احلوك ة  رج

 .ادة القانو/الجشيدة والدتقجاطية وسي
ينبغي أ/ يضطلع فجيق األمم املتحدة القطجي مع لية  طي  مارتكة، مالتااوع الااميت مع احلاومة، من  رد

معد إك ال اإلطاع ارسرتاتي ي احلا .  3116أجيت اإلعداد لبداية إطاع ع يت كاميت لألمم املتحدة يف عا  
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املتحدة لدعم  ملضي حنو هنج أكثج اتساقا لألمموينبغي تقدت توجيها  وخياعا  إىل احلاومة في ا يتعلق ما
 .أولويا  التن ية الوطنية، وا يف ذلا مبادئ وعناصج هنج توحيد األدان

مع التسليم مالتنسيق واحلواع اجلاعيني اآل/ داخيت فجيق األمم املتحدة القطجي، يوصي الوفد مارضطعك  ره
كار  األمم يدانية وتوسيع نطاق الربةة املارتكة مني و امل جوعا ماملزيد من الع يت لتنسيق اختياع مواقع املا

 .املتحدة، فضع عن تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية
من أجيت تعزيز الاجاكة مع احلاومة، واحلفا  علا الاجعية اهلامة ملنةومة األمم املتحدة يف ميامناع، ينبغي  رو

ربملا/؛ وا الو وا  ارت ال والتعاو/ مع احلاومة أ/ يتطلع فجيق األمم املتحدة القطجي إىل مواصلة تعزيز قن
يف ذلا ض ا/ عؤية وفهم ع يت األمم املتحدة يف البلد وامقائهم علا علم متحدث مجامج وخط  ع يت 
التن ية. وينبغي أ/ تا يت هذب اجلهود اخنجاطا أع ق علا مستوى حاومة يف الوريا /األقاليم، وخاصة مع 

 .ينبغي توسيع نطاق األفجقة العاملة القطاعية لتا يت مااعكة احلاومةاست جاع ع لية العمجكزية. و 
ينبغي لألمم املتحدة أيضا أ/ تواصيت زيادة مساعداا التقنية املقدمة إىل حاومة ميامناع وتن ية قدعااا،  رز

منان قدعا  عترب . ويجوعا وخاصة لتعبئة املواعد الوطنية من أجيت التن ية وزيادة ملاية احلاومة للربامج واملا
 .املواعد الباجية يف احلاومة مستلة ذا  أمهية خاصة

تان تن ية املزيد من القدعا  علا املستوى دو/ الوطة من خعل الع يت مع السلطا  ا لية والسعي إىل  ري
ا تعزيز مااعكتها يف ع لية التن ية وملايتها هلا. وينبغي لألمم املتحدة أيضا أ/ تست ج يف توسيع نطاق تعاوهن

مع أصحاك امل لحة اآلخجين مثيت املنة ا  غم احلاومية واجملت ع املدين والقطاك ادا  من أجيت منان 
 .قدعا  هذب املؤسسا 

علا مستوى  التن ية ماجوعا ينبغي لفجيق األمم املتحدة القطجي أ/ يواصيت ارخنجاط ارسرتاتي ي يف  رط
تن ية املهاعا   الب تسهم يف جوعا لية، وخاصة يف املااجملت عا  ا لية وأ/ يعزز مااعكة اجملت عا  ا 

جيقة تض ن مط جوعا ومتاني املجأة واستحداث فج  الع يت. وينبغي أ/ يتم ارنسحاك من أي من هذب املا
 .استدامتها، وا يف ذلا من خعل متاني اجملت عا  ا لية ملواصلة تاغيلها

تحدة نان السع  واإلغاثة اإلنسانية، يوصي الوفد مت/ تو  األمم املإدعاكا للجوام  الوثيقة جدا مني التن ية وم ري
األولوية لدعم جهود حاومة ميامناع الجامية إىل السع  الااميت وامل احلة الااملة، وا يف ذلا لألشخا  

/ أاملتضجعين من ال جاعا  يف عاخني وغمها من املناطق احلدودية. ومالنةج إىل أ/ األمم املتحدة ينبغي 
تجكز علا الفئا  األكثج ضعفا وا ياا، هناك مناطق يتعني فيها علا األمم املتحدة أ/ تدعج فيها املزيد 
من املساعدا  التقليدية يف ع لية منان تقدت اددمة. وععوة علا ذلا، ينبغي أ/ يض ن فجيق األمم 

جاعا ، اإلمنائي  ايدة ومجاعية لل املتحدة القطجي أ/ تاو/ مجيع املساعدا  اإلنسانية وع ليا  التعاو/ 
ور تؤدي إىل تفاقم التوتجا . وينبغي تعزيز املساعدة اإلنسانية، وخاصة الجعاية ال حية، لض ا/ التغطية 

 .الثامتة جل يع خمي ا  املاجدين داخليا
يادة إدعاع ز ينبغي لألمم املتحدة، مالتعاو/ مع شجكان آخجين، أ/ تساعد احلاومة علا ايئة ميئة مواتية ل رك

الدخيت وحتقيق الن و الااميت. وتان أ/ ياو/ اهلدف من إحدى املبادعا  هو زيادة الدعم املقد  لتحقيق 
التن ية الزعاعية املستدامة لل زاععني أصحاك احليازا  ال غمة واملتوسطة، ملساعدام علا حتسني اإلنتاجية 

 .وزيادة الجحبية
ي تت ن  وضع مجامج واسعة النطاق لتقدت اددما  التقليدية وينبغ م فة عامة، ينبغي لألمم املتحدة أ/ رل

أ/ تدعو احلاومة إىل زيادة مواعدها يف امليزانية املخ  ة للقطاعا  ارجت اعية مثيت ال حة والتعليم ومالتا  
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قطاك  نتعزيز قدعة احلاومة. وهناك حاجة إىل آلية تنسيق فعالة يف قطاك ال حة، وتعلم الدعوس اإلجيامية م
 .التعليم

ينبغي تعزيز املساواة مني اجلنسني ومتاني املجأة ماعتباعها مستلة شاملة عرب خط  ومجامج األمم املتحدة يف  ر 
ميامناع، وا يف ذلا من خعل ارستخدا  الااميت ألدوا  مثيت خطة ع يت املنةومة متك لها ومؤشجا  أدان 

 .ل"مطاقة دعجا  األدان"ر جلنسني ومتاني املجأةفجيق األمم املتحدة القطجي مات/ املساواة مني ا
، 3112من أجيت اغتنا  الفجصة الااملة الب يتيحها السياق احلا  لإلصعي يف ميامناع، وقبيت انتخاما  عا   ر/

ينبغي النةج جبدية يف منان التواجد الربناةي هليئة األمم املتحدة لل جأة يف ميامناع يف أقجك وقت ممان، من 
ة مفعالية مع احلاومة لتع يم أمعاد املساواة مني اجلنسني عرب مجيع السياسا  والتاجيعا  وحتسني أجيت الدعو 

 .املسانلة من أجيت حتقيق املساواة مني اجلنسني، مالتعاو/ مع أعضان فجيق األمم املتحدة القطجي
د من خماطج الاواعث،  احلينبغي لألمم املتحدة أ/ تبحث عن سبيت لتعزيز ارسرتاتي يا  املتااملة الجامية إىل رس

ومنان القدعة علا ال  ود والتايف مع تغم املناخ والتخفيف من آثاعب، وا يف ذلا عن طجيق تع يم مثيت 
هذب املسائيت عرب مجيع الربامج والقطاعا ، وإسدان ماوعة سياساتية مباشجة وتن ية القدعا  علا مجيع 

ولية نية والدعوس املستفادة من اسرتاتي ية األمم املتحدة الدمستويا  احلاومة. وينبغي إدعاج املدخع  التق
 .ا الب نفذ  مالفعيت مثيت هذب السياس قليمللحد من الاواعث يف ماناوك، ومن البلدا/ األخجى يف اإل

ا شجق وجنوك شجق آسيا، عل إقليممالنةج إىل أ/ ميامناع لديها إحدى أعلا نس  وفيا  األمها  يف  رك
تساعد احلاومة يف منان القدعا  الوطنية وا لية فضع عن تعبئة املواعد، وذلا للحد من األمم املتحدة أ/ 

 .وفيا  األمها  يف البلد. وينبغي النةج يف تنةيم األسجة كرحدى أهم الوسائيت للحد من وفيا  األمها 
ة قدعا  يمن أجيت تعزيز منو األطفال، ينبغي لألمم املتحدة أ/ تجكز اهت امها ماايت خا  علا تن  رف

احلاومة علا حتسني تعليم األطفال، وارستث اع يف حتسني صحة األطفال وتعزيز آليا  محاية الطفيت. 
ومالنسبة للاباك، ينبغي أ/ ياو/ التعليم والتدعي  املهة والتدعي  علا املهاعا  وفج  الع يت من ةار  

 .الرتكيز ذا  األولوية
وك وجتاعهبا الناجحة والدعوس املستفادة منها، ينبغي لفجيق من أجيت ارستفادة من معجفة ملدا/ اجلن ر 

األمم املتحدة القطجي أ/ ينا  فجقة مها  لتحديد وتيسم مبادعا  التعاو/ مني ملدا/ اجلنوك والتعاو/ 
الثعثي الب تقو  هبا وكار  األمم املتحدة يف مجيع املناطق، والب تان أ/ تاو/ مفيدة لدعم السياسا  

 .ويا  اإلمنائية حلاومة ميامناعواألول
، ينبغي لفجيق األمم 3112استنادا إىل جناي منتدى التعاو/ اإلمنائي مليامناع املعقود يف ينايج/كانو/ الثاين  رق

املتحدة القطجي أ/ يواصيت إضفان الطامع الج ي علا هياكيت التنسيق مني املاحنني، وض ا/ وجود آليا  
وينبغي أ/ تاو/ هذب اآلليا  شفافة وخاضعة لل سانلة أما  احلاومة. واسعة وشاملة تقودها احلاومة. 

وتان لألمم املتحدة أيضا أ/ تؤدي دوعا عئيسيا يف الدعوة إىل زيادة وفعالية املساعدة اإلمنائية الج ية 
 .وتعبئتها

ن ية علا استعداد التمع است جاع تطوع الوضع اإلمنائي يف ميامناع، ينبغي أ/ تاو/ األمم املتحدة والاجكان يف  رع
لدعاسة أسالي  الت وييت القائ ة لض ا/ أ/ حتقق أق ا قدع من الافانة والفعالية والقي ة مقاميت املال. 

 .وحيث ا ياو/ ذلا مناسبا، ينبغي إعداد أسالي  خجوج األمم املتحدة ارسرتاتي ي وتنفيذها
داول األجوع هناك حاجة إىل النةج يف تنقي  جنةجا ألمهية احلفا  علا قدعا  جيدة مني املو فني ا ليني،  رش

 .ا لية عرب مجيع الوكار 
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ينبغي أ/ ياو/ حتسني البيانا  واإلح انا  الوطنية، وا يف ذلا تعزيز قدعا  احلاومة يف ةال اإلح ان،  ر 
مستلة ذا  أولوية لفجيق األمم املتحدة القطجي. وهناك حاجة، علا وجه اد و ، إىل حتلييت أع ق 

وضاك ةت عا  األقليا  اإلثنية وت نيف البيانا  حبس  هذب اجملت عا  ا لية من أجيت احل ول علا أل
صوعة كاملة للتحديا  اإلمنائية املختلفة للغاية الب تواجه ميامناع يف وقت واحد وتلبية احتياجا  الساا/ 

لاايف، وارنتهان منه يف الوقت مالقدع ا 3111األكثج ضعفا. ومن الضجوعي متوييت التعداد السااين لعا  
 .املناس 

امل اعسا   تنسيقو ينبغي أ/ ادف وكار  األمم املتحدة إىل تنسيق نةم لوجستيا  توعيد وتوزيع السلع،  رث
واددما  واملناآ  الت اعية األخجى، حيث ا تان، علا النحو املبني يف ارستعجاض الااميت للسياسا  

 الذي جيجي كيت أعمع سنوا .
املا ولة مالزياعة امليدانية مااكيت تقنية، وتتطل  اهت اما فوعيا إلك اهلا من اي.  جوعا ه مع  املاتواج (خ

عسائيت إىل  ، ووجهتجوعا ونقلت هذب املااكيت إىل علم الوفد الزائج مباشجة من قبيت املستفيدين من املا
 حليت هذب املااكيت. فجيق األمم املتحدة القطجي. ويوصي الوفد مريعن ارهت ا  الفوعي العز 
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