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 والسبعون احلادية الدورة
 املؤقت* األعمال جدول من )أ( 70 البند
 واملســاعدة اإلنســانية املســاعدة تنســي  تعزيــز
 حـات   يف املتحـدة  األمـم  تقدمها اليت الغوثية

 اتقتصــادية املسـاعدة  ذلــ  يف مبـا  الكـوار،  
 اليت اإلنسانية املساعدة تنسي  تعزيز اخلاصة:
    الطوارئ حات  يف املتحدة األمم تقدمها

   اإلنساين للعمل العاملي القمة مؤمتر نتائج  
  
 العام األمني تقرير  

 

 موجز 
 العامـة  اجلمعية فيه طلبت الذي 70/106 العامة اجلمعية بقرار عمال التقرير هذا ُأعد 

 وقـت  أقـر   يف اإلنسـاين  للعمـل  العـاملي  القمة مؤمتر نتائج عن تقريرا يقدم أن العام األمني إىل
 التقريـر  قـدم وي .2016 أيار/مايو 24 و 23 يومي يف تركيا  سطنبول إ يف انعقاده بعد ممكن
 قـدما  للمضـي  بتوصـيا   وخيتـتم  القمـة  مـؤمتر  عـن  انبثقـت  الـيت  األولوية ذا  للمواضيع حتليال

 أجـل  مـن  العمـل  خطـة  يفو القمـة  مـؤمتر  يف ُقطعـت  الـيت  واتلتزامـا   اسُتهلت اليت املبادرا ب
 .أوسع نطاق على اإلنسانية

 
 

 
 

 * A/71/150. 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/106
http://undocs.org/ar/A/71/150
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 مقدمة - أوًت 
 اإلنسـاين  للعمـل  عـاملي  قمة مؤمتر أول عقد   2016 أيار/مايو 24 و 23 يومي يف - 1
 ممثلــي مــن كــل فيهــا جيتمــع املتحــدة األمــم تــاري  يف مناســبة أول وهــي :تركيــا ســطنبول إ يف

 األزمـا   مـن  نياملتضـرر  واألشـاا   املدين واجملتمع احلكومية غري واملنظما  األعضاء الدول
 مـن  الكـبري  العـدد  هـذا  وحبضـور  الواسع  النطاق هذا على الدولية واملنظما  اخلا  والقطاع
ــزام أجــل مــن  املصــلحة أصــحا   مــن املســبوق غــري املســتو  خبفــ  وفرديــا مجاعيــا اتلت

   .اليوم عامل يف واملعاناة اإلنسانية اتحتياجا 
 العـاملي  القمـة  مـؤمتر  تستضـافتها  وشـعبا   حكومـة  لتركيا  امتناين عن أعر  أن وأود - 2
ــا ــه ومل ــة مســا ة مــن قدمت ــال  املــؤمتر  يف للمشــاركني كــذل و إلجناحــه  جوهري  عــددهم الب
 ةممثلـ  الـدول  هـذه  اثلثـ  كـان  حيـ   - األعضاء الدول من 180 ذل  يف مبا شاص  9 000
ــى ــتو  علـ ــوزاري املسـ ــى  أو الـ ــا أعلـ ــ  يف مبـ ــن 55 ذلـ ــاء مـ ــدول رؤسـ ــا   الـ  واحلكومـ

 إىل املؤديـة  املرحلـة  يف سنوا  ثال، مد  على امتد  اليت التشاورية العملية يف وللمشاركني
   .شاص 23 000 وعددهم  القمة انعقاد
 هبـ  املهـتمني  املصـلحة  أصـحا   وتعـدد  سـبقته   الـيت  املكثفـة  املشاورا  عمليةل ونتيجة - 3

 .واملوضـوعية  الشـكلية  النـاحيتني  مـن  فريـدا   طابعـا  القمة مؤمتر اكتسب  فيه املشاركة ونطاق
 جيلسـون  كومـا  احل ممثلـي  شاهد   القمة مؤمتر يف املاتلفة واملنظورا  األصوا  مجلة ومن
 توحـد  األطراف متعددة إمنائية ومصارف الصامدة؛ ليةاحمل تمعا اجمل أعضاء مع جنب إىل جنبا

 وهـو  اخلـا   والقطـاع  ؛اهلشـة  األوضـاع  ذا  البلـدان  يف اتسـتثمار  زيـادة  أجـل  مـن  صفوفها
 القمـة  مـؤمتر  سـل   وقـد  .الدوليـة  املنظمـا   مـع  اتسـتراتيجية  الشـراكا   تطـوير  علـى  عاكف
  “املتحـدة  األمـم  شـعو   حنـن ”  املتحدة األمم ميثاق عليها نطويي اليت اإلمكانا  على الضوء
   .املشتركة للمسؤوليا  مجاعية حلول إجياد صو  اإلنسانية الروح توجيه يف واملتمثلة

 إنسـانية ” عنـوان  حتـت  العـاملي  القمـة  مـؤمتر  إىل املقـدم  تقريـري  يف ورد مـا  حنـو  وعلى - 4
 اإلنسـانية  اتحتياجـا   فيـه  تشـهد  وقت يف القمة مؤمتر ينعقد  (1)“مشتركة مسؤولية واحدة:
 .اتحتياجـا   هـذه  لتلبيـة  الـالزم  التمويـل  يف مثيـل  لـه  يسب  مل نقص مع باتقتران حادة زيادة
 زاعا ـالنـ  مثـة  اإلنسـانية  اتحتياجـا   يف املسـبوق  غـري  اترتفـاع  هذا يف املسا ة العوامل ومن

 املترتبـة  واآلثـار   الطبيعيـة  األخطار عن النامجة والكوار،  العنف حات  من وغريها املسلحة

__________ 

 (1) A/70/709. 

http://undocs.org/ar/A/70/709
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 جوانــب وزيــادة التفــاو   أوجــه يف احلــاد واترتفــاع الصــحية  واملاــاطر املنــا   تغــري علــى
   .املؤسسا  وضعف املدقع الفقر حات  يف املتجسدة الضعف

ــد - 5 ــة توخــت وق ــل خط ــن العم ــية اخلمــ  واملســؤوليا  اإلنســانية أجــل م  (2)األساس
 زيـادة  مـن  أكثـر  يتطلـب  للشـعو   اإلنسـانية  اتحتياجـا   تلبيـة  أن إثبـا   التقريـر  يف ينالوارد

 اتحتياجـا    مـن  للحـد  وعزمـا  حسـما  أكثـر  اجهد تطلبي اهلدف فهذا .املساعدة مستويا 
 دؤوبـا  جهـدا  كـذل  و  وإهنائهـا  اعا زـنـ ال نشـو   ملنـع  قياديـة  وروح سياسـية  إرادة مـن  نابعا
 وتلبيـة  األرواح إلنقـاذ  واألمـن  والسالم اإلنسان وحقوق والتنمية  اإلنساين  العمل جمات  يف

   .الضعف ومواطن املااطر من واحلد اإلنسانية اتحتياجا 
 ويف أمامنــا املاثلــة املهمــة وجســامة إحلاحيــة إثبــا  يف العــاملي القمــة مــؤمتر جنــ  وقــد - 6

 املشـاركني   أشـكر  وإنـ   .اتحتياجـا   مـن  للحد متس  جديد بنهج األخذ إىل احلاجة تأكيد
ــوا الــذين واحلكومــا   الــدول رؤســاء مــن العديــد ذلــ  يف مبــا  أجــل مــن العمــل خبطــة رحب

 ينبغـي  حامسـا  اإطـار  توفر بأهنا واعترفوا فيها  الواردة األساسية اخلم  وباملسؤوليا  اإلنسانية
 بعـدم  اجلمـاعي  والتزامنا 2030 لعام املستدامة التنمية خطة يف مسا ة باعتباره قدما به املضي
   .الركب خلف أحد ترك
 إلحــدا، السـنوا   متعــددة خطـة  تنفيــذ عمليـة  العــاملي القمـة  مــؤمتر يف انطلقـت  وقـد  - 7

 املشـــاركني  مـــن العديــد  تبناهـــا الـــيت األساســية  اتلتزامـــا  خـــالل ومــن  .والتحـــول التغــيري 
 موجــة هنـاك  كانـت  ُقطعــت  الـيت  الفرديـة  اتلتزامـا   مــن واآلتف اسـُتهلت  الـيت  واملبـادرا  

 يظـل  أن وجيـب  .دائم أثر هلا سيكون املتبعة النُّهج يف كرب  تغيريا  إلدخال الدعم من كبرية
 .التزاما  من قطعوه امل نشطاء مناصرين املصلحة أصحا 

 دور مـن  بـه  تقـوم  امبـ  اتعتـراف  مـن  املزيـد  تتوقع احمللية الفاعلة اجلها  أصبحت وقد - 8
 معهـا  التشـاور  يـتم  أن تتوقـع  كمـا  ومواجهتـها    هلـا  والتأهـب  األزمـا    نشـو   منع يف رائد
 احلـدود  داخـل  املشـردون  األشـاا   يسـتفيد  أن وينبغـي  .لـذل   تبعا والتمويل بالدعم مّدهاو

 فقـ   لـي   الـدو   اجملتمـع  يبذله متضافر جهد من األزما  من املتضررين من وغريهم وعربها
 ولزيـادة  اتحتياجـا   تلـ   مـن  منهجيـة  بصـورة  للحـد  أيضـا  وإمنا  اإلنسانية احتياجاهتم لتلبية

 اإلمكانـا   مـن  أكرب قدرا النسائية اجملموعا و النساء وتتوقع .الصمود على وقدرهتم محايتهم
__________ 

 سـؤولية امل .وإهنائهـا  الزناعـا   نشـو   ملنـع  السياسـية  القيادة :األوىل ساسيةاأل املسؤولية .املرف  نفسه  املرجع (2) 
 .أحــد إغفــال عــدم :الثالثــة األساســية املســؤولية .اإلنســانية تصــون الــيت بالقواعــد التمســ  :الثانيــة األساســية
 األساسـية  املسـؤولية  .العـوز  إهنـاء  إىل املعونـة  تقـد   من اتنتقال :الناس حياة تغيري :الرابعة األساسية املسؤولية
 .اإلنسانية يف اتستثمار :اخلامسة
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 علــى احملليــة اجملتمعــا  قــدرة بنــاء يف القيــادة دور وتــو  املشــاركة مــن لتمكينــها واملــوارد
 احتياجاهتـا  ُتلـ   أن تتوقـع  كمـا  السـالم   وبنـاء  اإلنسـانية   لالحتياجـا   واتسـتجابة  الصمود 
 علــى العمــل ســيجري لــذل   نتيجــةو .األزمــا  أوقــا  يف حقوقهــا إعمــال يــتم أنو اخلاصــة
ــادة  األخــر  واجملموعــا  نيواملســن اإلعاقــة ذوي واألشــاا  والشــبا  األطفــال إشــراك زي
 إىل باإلضــافة ر القــرا صــنع عمليــا  يف األزمــا  أوقــا  يف لألخطــار خــا  بوجــه املعرضــة

   .(3)حتديدا أكثر متويل من استفادهتم فالةك
 أصـحا   مـن  متنوعة طائفة إىل دعوةال توجيه أ ية تأكيد أيضا القمة مؤمتر أعاد وقد - 9

 مواجهــة مــن نــتمكن ولــن .املشــتركة للمشــاكل حلــول إجيــاد أجــل مــن لالجتمــاع املصــلحة
 تسـاري  علـى  نعمـل  مل مـا  املطلوبـة  اجلذريـة  التغـيريا   وتنفيـذ  أمامنـا  املاثلـة  التحـديا   جسامة
 القمـة  مـؤمتر  يف املشـاركون  سـلم  وقـد  .املصـلحة  أصـحا   مـن  متنوعة طائفة وأفكار مهارا 
 القطــاعب ترحيبــهم جانــب إىل بــه  ورحبــوا املــدين اجملتمــع بــه يضــطلع الــذي القيــادي بالــدور
 معهـا  ُيستشـار  معنيـة  جهـا   جمـرد  ولـي   حقيقـيني   اسـتراتيجيني  شريكني بوصفهما اخلا  

 الــدول مــن 193 تشــمل منظمــة املتحــدة األمــم أن وصــحي  .املــوارد لتــوفري هبــا ُيســتعان  أو
  .والطموحا  واألفكار األصوا  خمتلف يضم حمفال أيضا تكون أن أيضا جيب لكنها األعضاء 

 جمـد   تـزام ال ضمان تعترض اليت الصعوبا  على أيضا الضوء العاملي القمة مؤمتر وسل  - 10
ــالتغيري ــيت اجملــات  يف ب ــر أكــرب هلــا ســيكون ال ــاة وإهنــاء األرواح  إنقــاذ يف األث  الشــعو  معان
 نشــو  منـع  أجـل  مـن  الـدعم  بتقـد   املتعــددة التأكيـدا   مـن  الـرغم  وعلـى  .كرامتـها  وصـون 

 مـن  الـيت  والقليلـة  اجلديـدة  امللموسة اتلتزاما  فإن الدو   القانون واحترام وإهنائها اعا زـنال
 أمامنـا  املاثلـة  املهمـة  تعقيـد  مـد   تكشـف  الواقـع  أرض علـى  تغيري إحدا، إىل تؤدي أن شأهنا
 بـدور  العامليـة  والقيـادا   األعضـاء  الـدول  تضـطلع  مل ومـا  .اليوم نواجهها اليت السياسية والبيئة
 املعانـاة  نـري  حتـت  رازحني األزما  من املتضررون سيظل باألفعال  األقوال لرب  رائد سياسي
 الـيت  والتحـديا   املهـام  أكرب من وهذه .احلياة قيد على لبقائهم الالزمة املساعدة من واحلرمان
   .اآلن حىت الدو  اجملتمع يواجهها

 الـيت  األولويـة  ذا  اجملـات   بعـ   علـى  الضـوء  تسـلي   هـو  التقريـر  هذا من والغرض - 11
 علـى  اإلنسـانية  أجـل  مـن  العمـل  خبطـة  لنـهوض ا سبل وحتديد العاملي  القمة مؤمتر عنها متا 

__________ 

ــة     (3)  ــه وثيق ــر تكّمل ــذا التقري ــل ”ه ــر:  “التزامــا  بالعم ــيت تقــدم   (www.worldhumanitariansummit.org)انظ ال
عـدد املبـادرا  الـيت أطلقـت     تـبني  و  حتليال ألنواع اتلتزاما  املقطوعة دعما خلطة العمل من أجـل اإلنسـانية  

 لعمـل املنـها  اإللكتـروين ل   للجمهـور عـرب  إتاحة الوثيقة وسيتم يف األشهر املقبلة  .يف ذل  الصددأمثلة تقدم و
 .أدناه 59 و 58يف الفقرتني ل  الذي يتناوله هذا التقرير والتحّوواتلتزاما  
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 يتضـمن  لـن  لكنـه  ووجهتـها   الطريـ   معـامل  رسـم  التقريـر  هذا ويتوخى .املقبلة السنوا  مد 
   .تنفيذها املقرر املبادرا  لفراد  احملددة العمليا  أو اآلليا  بشأن تفاصيل
 األمــر لكــن العمليــة  هــذه وتوجيــه تيســري مــن نــهاميّك فريــد موقــع يف املتحــدة واألمــم - 12

 اجلهـا   مـن  متنوعـة  جمموعـة  تعاونو بالتغيري الثابت واتلتزام السياسية اإلرادة توافر سيتطلب
 حيققـه  أن ميكـن  الـذي  النجـاح  ذروة عـن  املسـؤولية و .مسـعانا  يف ننج  أن لنا أريّد إذا الفاعلة
ــاة حتســني عــن أســفر ســواء  العــاملي القمــة مــؤمتر ــة حلــب يف ســكانال حي ــة باجلمهوري  العربي

 اهلنـدي   واحملـي   اهلـادئ  احملـي   جـزر  يف أو  الوسـطى  أفريقيـا  جبمهورية بانغي يف أو السورية 
 واجلنــو  األفريقــي القــرن يف واجلفــاف النينيــو ظــاهرة دمرهتــا الــيت احملليــة اجملتمعــا  يف أو

 عــات  علــى تقــع إمنــا  األوســ  الشــرق أو الســودان يف املايمــا  يف املشــردين أو األفريقــي 
ــة واجملتمعــا  احلكومــا  ــة واملنظمــا  املــدين  واجملتمــع األزمــا   مــن املتضــررة احمللي  الدولي
   .املتحدة واألمم واإلقليمية

  
 انطالق نقطة اإلنساين: للعمل العاملي القمة مؤمتر - ثانيًا 

 إلعــالن العــاملي القمــة مــؤمتر يف املشــاركون اجتمــع ســطنبول إ يف يــومني مــد  علــى - 13
ــزامهم ــا  صــميم يف اإلنســان وضــع عــن املســؤولية بتحمــل الت ــرار صــنع عملي ــذوال الق  .تنفي
 تتطلـب  املشـتركة  مشـاكلنا  أن علـى  التأكيد إلعادة بالقادة املتعل  اجلزء يف العامل قادة واجتمع
 نشـو   مـن  احلـد  :عـن  تهممسـؤولي  علـى  واوشدد  الدو  التعاون من ومزيدا مشتركة حلوت

 مـــن املزيــد  وتـــوفري ؛السياســية  احللـــول إىل اللجــوء و الوقايـــة خــالل  مـــن وإهنائهــا  اعا زـنــ ال
 اإلنسـاين  الـدو   بالقـانون  والتمس  أحد؛ فيها ُيهمش ت اليت السلمية اجملتمعا  يف اتستثمار
 الركـب   عـن  ختلفا األكثر الفئا  إىل والوصول ؛ومناصرهتما اإلنسان حلقوق الدو  والقانون
 بأسـاليب  واألخـذ  ومحايتـهن؛  والفتيـا   النسـاء  ومتكـني  التشـرد  حـات   مـن  احلـد  منـها  بسبل
 املاـاطر  تقليـل  إىل أيضـا  تسـعى  بـل  النـاس  احتياجـا   تلبيـة  علـى  تقتصـر  ت العمـل  يف جديدة
   .مستدامة ومالية سياسية موارد إىل باحلاجة واتعتراف ضعفهم؛ ومواطن هبم احملدقة
 كبـار  أعـر   املستو   الرفيعة املستديرة املائدة اجتماعا  من سبعة تضم سلسلة ويف - 14
ــي ــا  ممثل ــوو احلكوم ــع ممثل ــدين اجملتم ــاع امل ــن اخلــا  والقط ــدهم ع ــا تأيي ــدده مل ــن 32 ع  م

 أجــل مـن  العمـل  خلطـة  دعمـا  العـاملي  القمــة مـؤمتر  انعقـاد  قبـل  ُأعـد   (4)األساسـية  اتلتزامـا  
 .اتلتزامـا   بتلـ   للنـهوض  ملموسـة  وتنفيذيـة  وقانونيـة  سياساتية التزاما  وقطعوا اإلنسانية 
__________ 

مـن أجـل اإلنسـانية لاعـرا  عـن تأييـدهم لاللتزامـا          العـاملي  ُوجهت الدعوة إىل املشاركني يف مؤمتر القمـة  (4) 
 .السـبعة  جتماعا  املائدة املسـتديرة الرفيعـة املسـتو    تالتزاما  اليت صيغت دعما  32األساسية البال  عددها 

أو عـن  العـاملي   ؤمتر القمـة  منـرب اتلتزامـا  اإللكتـروين اخلـا  مبـ     ويعك  هذا التقرير التأييدا  املسجلة عرب 
   .2016حزيران/يونيه  4لربيد اإللكتروين حىت طري  ا
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 مـن  132 ُعقـد   كمـا  ؛جديـدة  وحتالفـا   مبـادرا   ُأطلقـت  استثنائية  جلسة 15 إطار ويف
ــبا  ــة  املناسـ ــاقش اجلانبيـ ــا نـ ــو خالهلـ ــدول ممثلـ ــاء الـ ــا   األعضـ ــة واملنظمـ ــة الدوليـ  والوطنيـ
 واملنظمـا   املغتـربني   وجمتمعـا   احلكوميـة   غـري  واملنظما  املتضررين  والسكان  واإلقليمية
 والناشـئة   احلاليـة  التحـديا   أخـر   وجهـا   األكادميية  واألوساط اخلا   والقطاع الدينية 
 الشــركاء مــن العــامل خنبــة وشــاركت ؛جديــدة شــراكا  وأقــاموا اجليــدة  املمارســا  وتبــادلوا

 وُنظمــت .املتطــورة حللولبــا املتعلقــة البتكــارا ل معــرض يف التكنولوجيــا جمــال يف واملبتكــرين
 قصصـا  قـدمت  الـيت  والسـينمائية  والفوتوغرافيـة  املوسيقية العروض مشلت خاصة مناسبا  عدة
   .والكرامة واإلنسانية الصمود عن
 

 العاملي القمة مؤمتر عن املنبثقة األولوية ذا  اتجتاها   
   البشرية املعاناة وختفيف املدنيني محاية - ألف 

 والثانية( األوىل األساسيتني باملسؤوليتني )النهوض
 

 اهلشة األوضاع يف واتستثمار اعا زـنال نشو  منع  
 ذلـ   يف مبـا  وإهنائها  اعا زـنال نشو  منع أن العاملي القمة مؤمتر يف املشاركون أكد - 15
 مـن  كـبري  بشـكل  للحـد  فعاليـة  وأكثرهـا  طريقـة  أهـم  هـي  اجلذريـة   أسـباهبا  معاجلـة  خـالل  من

   .واملساعدة احلماية من اإلنسانية واتحتياجا  الضعف ومواطن املااطر
 بزيـــادة األعضـــاء الـــدول بعـــ  التزمـــت الالزمـــة  السياســـية القيـــادة علـــى وبرهانـــا - 16

 ونـزع  اإلنسـان   حقـوق  انتـهاكا   ذلـ   يف مبـا  املبكـر   اإلنـذار  مؤشـرا   حتليل يف استثمارها
 جملــ  يف عضــويتها باســتادام أخــر  أعضــاء دول والتزمــت .تتفــاقم أن قبــل املاــاطر فتيــل
 إنشـاء  أو الناشـئة  اعا زـنـ ال خماطر بشأن واإلحاطا  التركيز زيادة إىل الدعوة أجل من األمن
 يف اجليـدة  املمارسـا   بتبـادل  األعضـاء  الـدول  مـن  عـدد  والتـزم  .األزمـة  بدايـة  يف اتصال فري 
 أجـل  مـن  الـدعم  أشـكال  مـن  ذلـ   غـري  تـوفري و املوظفني زيادةبو اعا  زـنال نشو  منع جمال

   .وحلها نشوهبا ومنع اعا زـنال يف التوس 
ــر وأعــر  - 17 ــا  85 مــن أكث ــها كيان ــن 40 من ــدول م ــد عــن األعضــاء  ال  لواحــد التأيي
 اعا زـنــال نشــو  منــع أجــل مــن السياســية لقيــادةا بشــأن األساســية اتلتزامــا  مــن أكثــر أو

 اعزـنـ لل اجلذريـة  األسـبا   معاجلـة  علـى  اتلتزامـا   تلـ   من عدد أعلى انصّب حي  وحلها 
 .أحــد فيهــا ُيهمــش ت ســلمية جمتمعــا  يف اتســتثمار طريــ  عــن الضــعف أوجــه مــن واحلــد
 جهـود  يف القياديـة  املناصـب  وتـو   اجملديـة  املشـاركة  من املرأة متكني لكفالة التزاما  طعتوُق

 نشـو   منـع  يف الشـبا   دور بزيادة التزاما  أيضا وُقطعت .اعا زـنال نشو  ومنع الوساطة
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 ويف .اجليـدة  املمارسـا   وتبـادل  الوطنيـة  احلـوارا   عقـد  منـها  بسـبل  السـالم   وبناء اعا زـنال
 أيضـا  املـدين  اجملتمـع  ومنظمـا   املتحـدة  األمم كيانا  من كيانا 30 التزم بالسالم  وعد إطار

 اإلنســانية اتحتياجــا  مــن احلــد هبــدف الضــعف وأوجــه اعا زـنــلل املســببة العوامــل مبعاجلــة
   .عنها النامجة

 روحـا  أبدوا الذين واحلكوما  الدول لرؤساء تقديري عن أعر  أن أود  
ــة  األعضــاء الــدول وأحــ  .العــاملي القمــة مــؤمتر يف اجملــال هــذا يف ةشاصــي قيادي
 اجلذريـة  األسـبا   معاجلـة  إىل الراميـة  اجلهـود  مضـاعفة  علـى  املعنيـة  اجلها  وسائر
 علــى اجملــال هــذا يف التأكيــدا  وقــدموا اتلتزامــا  قطعــوا الــذي أولئــ  وأشـجع 
 وإجــراء  ةزمنيــ مبواعيــد ومقيــدة حمــددة التزامــا  إىل دعمهــم ترمجــة يف الشــروع
 .احملرز لتقدمل دورية تقييما 

 نشـو   مبنـع  اتهتمـام  زيـادة  بأ ية العاملي القمة مؤمتر يف اتعتراف ورغم  
 هبــذه  الفرديــة  اتلتزامــا   مــن  نســبيا  املــناف   العــدد  فــإن  وحلــها   زاعا ـالنــ 

 مطمحــا يظــل وحلــها زاعا ـالنــ نشــو  منــع أن علــى دليــل األساســية املســؤولية
 مـن  يكفـي  مبـا  املدعومـة  والعملية امللموسة األنشطة من نشاطا ولي  بالثناء جديرا
 األعضـاء  الـدول  بـد ُت مل فما .يتغري أن جيب واقع وهذا .واملناصرة والتمويل املوارد
 اتسـتقرار   وزيـادة  وحلـها  زاعا ـالنـ  نشـو   ملنع بكثري أقو  سياسيا قياديا عزما
 موجـا   أو اإلنسـانية  اتحتياجـا   حجـم  مـن  كـبرية  بدرجـة  احلـد  مـن  نـتمكن  لن
   .وعربها احلدود داخل لألشاا  ةاملسبوق غري زوحـالن

 
 اإلنسان حلقوق الدو  والقانون اإلنساين الدو  القانون  

 والقـانون  اإلنسـاين  الـدو   للقـانون  اتمتثال أن العاملي القمة مؤمتر يف املشاركون أكد - 18
 كرامـة  علـى  واحلفـا   املعانـاة  وتقليـل  األرواح إنقـاذ  يف حاسـم  دور له اإلنسان حلقوق الدو 
 القمـة  مـؤمتر  يف املشـاركون  وأقر .األخر  العنف حات  ويف وبعدها اعا زـنال أثناء اإلنسان

 بوسـائل   وقوعها ومنع النتهاكا ل حد وضع أجل من بكثري ذل  من أكثرب القيام يتعني هبأن
   .اتنتهاكا  عن املساءلة وزيادة اتمتثال حتسني منها
 لواحـد  تأييـدها  عـن  األعضـاء   الـدول  مـن  41 منـها  كيانـا    110 حنـو  أعر  وقد - 19
 نصـب ي حي  اإلنسانية  تصون اليت بالقواعد التمس  بشأن األساسية اتلتزاما  من أكثر أو

ــ  مــن األكــرب العــدد ــى اتلتزامــا  تل ــز تشــجيع عل ــرام وتعزي ــانون احت ــدو  الق  اإلنســاين ال
 مــؤمتر يف أيضــا التأكيــد وأعيــَد .الجــئنيل الــدو  والقــانون اإلنســان حلقــوق الــدو  والقــانون



 A/71/353 

 

8/30 16-12603 

 

 أقرتـه  مشـترك  بيـان  يف ذلـ   يف مبـا  اإلنسـاين   الـدو   بالقـانون  اتلتزام أ ية على العاملي القمة
 مشــتركا التزامــا أيضــا األعضــاء الــدول مـن  جمموعــة وقطعــت .األعضــاء الــدول مــن دولـة  49

 .بالســكان املأهولــة املنــاط  يف املـدنيني  علــى املتفجــرة األســلحة أثـر  مــن حــد أدىن إىل بالتقليـل 
ــدول بعــ  والتزمــت ــة وجهــا  األعضــاء ال ــز أخــر  معني ــة اإلنســانية األعمــال بتعزي  املتعلق
 .إليها نضماماتو لألفراد املضادة األلغام حظر اتفاقية على لتصدي ا من لكل والترويج باأللغام
 بانتـهاكا   يتعل  فيما واإلبالغ والتحليل والتحقي  الرصد مبواصلة التزاما  وُقطعت - 20

 حمـددة  التزامـا   وُقدمت .اإلنساين الدو  والقانون اإلنسان حلقوق الدو  القانون وجتاوزا 
ــيم ــذه بتعم ــة النصــو  ه ــوفري القانوني ــدريب وت ــهوض بشــأهنا الت ــال والن  .ألحكامهــا باتمتث
 والرعايــة اإلنســانية املسـاعدة  جمــا  يف العــاملني محايـة  حتســني علــى أخـر   التزامــا  وركـز  
 والتزمـت  .املدنيـة  األساسـية  اهلياكـل  مـن  وغريهـا  واملـدارس   الصحية الرعاية ومراف   الصحية
 اإلنسـاين  الـدو   للقـانون  اتمتثـال  بوجو  الوعي إلذكاء شبكاهتا باستادام الدينية املنظما 
ــادئ ــت .اإلنســانية واملب ــة والتزم ــن واســعة طائف ــا  م ــة اجله ــادئ بوضــع املعني ــانية املب  اإلنس

 بتعزيــــز التزاماهتــــا مــــن كجــــزء املبــــادئ هــــذه أ يــــة علــــى وشــــدد   عملــــها صــــميم يف
   .األساسية املسؤوليا 

 اإلنســاين الــدو  لقــانونا انتــهاكا  تعقــب إىل ترمــي تــدابري عــن أيضــا اإلعــالن متو - 21
 التعـاون  وتعزيـز  بـدعم  األعضـاء  الـدول  مـن  عدد والتزم .بشأهنا التقارير وتقد  البيانا  ومجع
 املتصـلة  الفرديـة  اتلتزامـا   مـن  املائـة  يف 20 من يقر  ما ويرّكز .الدولية اجلنائية احملكمة مع
   .اجلنساين العنف منع على األساسية املسؤولية هبذه

 الـدو   بالقـانون  للنـهوض  األعضـاء  الـدول  تبديـه  الـذي  القـوي  الدعم إن  
ــادئ لالجــئني الــدو  والقــانون اإلنســان حلقــوق الــدو  والقــانون اإلنســاين  وباملب
 كـل  علـى  متضـافرة  جهـود  بذل يلزم ذل   ومع .وقته يف يأيت مهم دعم اإلنسانية

 فعـــال يتلقــون  املــدنيني  أن مــن  للتأكــد  والعـــاملي واإلقليمــي  الــوط   الصــعيد  مــن 
 .انتـهائها  وبعـد   اليـوم  نشهدها اليت كتل   زاعا ـالن سياق يف واحلماية املساعدة
ــ  ــو وإن ــ يف األطــراف أدع  املســاعدا  بوصــول الســماح إىل املســلحة زاعا ـالن

 األعضـاء  الـدول  كـذل   دعـو وأ .ذلـ   تيسري إىلو عوائ  ودون بسرعة اإلنسانية
ــدول غــري مــن املســلحة واجلماعــا  ــة إىل اإلنســانية واملنظمــا  ال ــرام كفال  اتحت

   .اإلنسانية للمبادئ الكامل
 القانونيـة  اآلليـا   واسـتادام  واتقتصـادي  السياسي النفوذ ممارسة وينبغي  

ــال لضــمان ــ أطــراف امتث ــا املســلحة زاعا ـالن ــانون مبوجــب تلتزاماهت ــدو  الق  ال
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ــانون اإلنســاين ــدو  والق ــوق ال ــانون اإلنســان حلق ــدو  والق  وضــمان لالجــئني ال
 لتعبئـة  قويـة  عامليـة  محلـة  تنظـيم  إىل أيضـا  دعـويت  أكـرر و .اتنتـهاكا   عـن  املساءلة
 اإلنسـاين  الـدو   القـانون  احتـرام  تعزيـز  أجل من العامل وقادة املدين واجملتمع الدول

   .اإلنسان حلقوق الدو  والقانون
 

   الركب خلف أحد ُيترك ت - باء 
 الثالثة( األساسية باملسؤولية )النهوض  

 سـواء   2030 عـام ل املسـتدامة  التنميـة  خطـة  تأكيـد  يف قاطعـا  العاملي القمة مؤمتر كان - 22
 ُيتـرك  بـأت  فالتعهـد  .ُقطعـت  الـيت  امللموسـة  اتلتزامـا   يف أو العـامل  قادة ألقاها اليت البيانا  يف
 فقـ   ي لـ  والتشـغيلية  واملاليـة  السياسـية  اتسـتثمارا   مـن  املزيـد  يتطلـب  الركـب  خلـف  أحد
 واملاـاطر  اإلنسـانية  اتحتياجـا   ف خل أيضا بل الفورية  اإلنسانية اتحتياجا  تلبية ضمانل

   .الزمن مر على الضعف وأوجه
 

 القسري التشرد من احلد  
 إنســانيا حتــديا ميثــل ت القســري التشــريد أن العــاملي القمــة مــؤمتر يف املشــاركون أكــد - 23

 .اإلنسـان  حقـوق  مسـتو   وعلـى  واإلمنـائي  السياسي ينياملستو على حتديا أيضا وإمنا فحسب 
 عاجلـة مل جديـد  شـامل  هنج صوغ أجل من اآلراء يف تواف  بناء يف جناعته القمة مؤمتر أثبت وقد

ــألة  لالجــئني الفوريــة اإلنســانية اتحتياجــا  تلبيــة أســاس علــى يقــوم القســري التشــرد مس
 العــيش لســبل الــدعم مــن مزيــد وتــوفري حقــوقهم  ومحايــة داخليــا  املشــردين واألشــاا 
 أن وينبغــي .الصــمود مــن ومتكينــهم املضــيفة واجملتمعــا  املشــردين قــدرا  تعزيــزلو املســتدامة
 للتشـريد  اجلذريـة  األسـبا   ملعاجلة الالزمة القانونية األطربو السياسي العملب النهج هذا يقترن

   .الطويل األجل يف دائمة حلول إجياد إىل الرامية اجلهودبو القسري
 لواحــد تأييـدهم  عــن األعضـاء   الــدول مـن  38 ذلـ   يف مبــا كيـان   مائــة أعـر   وقـد  - 24
 مـن  عدد أكرب يتعل و .القسري التشرد مسألة مبعاجلة املتعلقة األساسية اتلتزاما  من أكثر أو

ــد  النــهج دعمبــ التأييــدا  هــذه  اآلمنــة احللولبــ النــهوض إىل الســعيب اتلتــزام يليهــا اجلدي
 داخليـا  املشـردين  عـدد  خفـ   هدف بلوغ أجل من للعمل الالزمة اخلطوا  واختاذ والدائمة 
 إدمـا  ب حمـددة  التزامـا   األعضـاء  الـدول  بعـ   وقطع .2030 عام حبلول املائة يف 50 بنسبة

 متكينـهم  ذلـ   يف مبـا  واحملليـة   الوطنيـة  التنمية خط  يف داخليا املشردين واألشاا  الالجئني
 والتزمـت  .اتجتماعيـة  واخلدما  اتجتماعية واحلماية املعيشة  وسبل التعليم  على احلصول من

 اجلهــود بــدعم اخلــا  والقطــاع احلكوميــة غــري واملنظمــا  اإلقليميــة واملنظمــا  املتحــدة األمــم
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 حقـوقهم  ودعـم  داخليـا  املشـردين  حلمايـة  والسياسـاتية  القانونيـة  األطـر  تعزيـز  إىل الراميـة  الوطنية
  .والطويل القصري األجلني يف املضيفة واجملتمعا  داخليا واملشردين الالجئني احتياجا  وتلبية
 أكـد   أمشـل  هنج على بناء لّلاجئني الكبرية التحركا  مع التعامل إىل باحلاجة واعترافا - 25
 التزاماهتـا  متليـه  ملـا  وفقـا   الالجـئني  استضـافة  مبواصـلة  التـزامهم  جمـددا  األعضـاء  الدول من عدد

 الالجـئني  مـن  املزيـد  تـوطني  إعـادة  علـى  عزمهـا  عن األعضاء الدول من العديد وأعلن .الدولية
 املتعـــددة اإلمنائيـــة املصـــارف جانـــب مـــن عديـــدة ماليـــة التزامـــا  دمتوُقـــ .2016 عـــام يف

 مـن  املـاليني  الشـركاء  مـن  وغريهـا  الثنائية املاحنة واجلها  الدو   البن  ذل  يف مبا األطراف 
 تتيحـه  مبـا  اعترافـا   املضـيفة  اجملتمعـا   قـدرا   وتعزيـز  به التنبؤ ميكن الذي التمويل تقد  أجل
 سـبعة  وافقـت  ذلـ    إىل وباإلضـافة  .اتلتـزام  ذلـ   علـى  ةاملترتب املالية وباآلثار عامة منفعة من
   .واملهاجرين الالجئني أزمة مواجهة يف التعاون على األطراف املتعددة اإلمنائية صارفامل من
 بسـبب  املشـردين  األشاا  من املتزايد بالعدد النطاق الواسع العترافل أيضا ونتيجة - 26

 بالتشـرد  املعـ   املنتـد   تشـغيل  بـدء ب األعضاء الدول من جمموعة قامت  املنا  وتغري الكوار،
 الكـوار،  سـياق  يف له والتأهب التشرد من الوقاية املنتد  هذا ويتوخى .الكوار، عن الناجم
 .املنا  لتغري السلبية واآلثار الطبيعية
 ُأعِلـن  واملهـاجرين   داخليـا  واملشـردين لالجئني  املاتلطة التدفقا  يف بالزيادة واعترافا - 27
 الـيت  اخلاصـة  الضـعف  ألوجـه  التصـدي  إىل ترمـي  يتالـ  اتلتزامـا   مـن  عدد عن القمة مؤمتر يف

 املهـاجرين  وصـول  إمكانيـة  بزيـادة  األعضـاء  الدول بع  والتزم .املهاجرون يواجهها أن ميكن
 .الـذا   على واتعتماد التكيف على قدرهتم وتعزيز اتجتماعية  واخلدما  العمل أسواق إىل
 بتعزيــز أو املهــاجرين أطفــال وتدة تســجيل خــالل مــن احلمايــة بتحســني أخــر  دول تــزموال

   .السياساتية أو القانونية األطر
 أصــحا  مــن وغريهــا املتحــدة األمــم ووكــات  األعضــاء الــدول أدعــوو  

 للمشــردين املقــدمني واملســاعدة احلمايــة بزيــادة مجــاعي حنــو علــى للقيــام املصــلحة
 احلـد  يف وكرميـة  آمنـة  بطريقـة  تساهم اليت الفعالة واألطر السياسا  ودعم داخليا
 املشـردين  عـدد  خفـ   هبـدف   الـداخلي  التشرد من لةواملطّو اجلديدة احلات  من

 .2030 عـام  حبلـول  العـاملي  الصـعيد  علـى  املائـة  يف 50 عـن  تقـل  ت بنسبة داخليا
ــهج كــذل  وأشــجع ــة الن ــني التعاوني ــة اجلهــا  ب ــة اإلنســانية الفاعل ــيت واإلمنائي  ال
 القــدرة إىل املعونـة  علـى  اتعتمـاد  مـن  اتنتقــال علـى  املشـردين  األشـاا   تسـاعد 
  .الذا  على واتعتماد التكيف على متزايد بشكل
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ــدول وأشــجع   ــة اإلنســانية واملنظمــا  األعضــاء ال ــى واإلمنائي  مواصــلة عل
ــى العمــل ــدان يف للمهــاجرين اخلاصــة الضــعف أوجــه معاجلــة ضــمان عل  املنشــأ بل
 املهـاجرين  ومتكـني  املسـاعدة   وتقـد   احلمايـة  تـوفري  منـها  بسـبل  واملقصد  والعبور

   .الوصول بلدان جمتمعا  يف مسا ني أعضاء يصبحوا أن من
ــع العــام اتجتمــاع وســيكون   ــول/ 19 يف عقــده املقــرر املســتو  الرفي  أيل

ــبتمرب ــأن 2016 سـ ــع التعامـــل بشـ ــبرية التحركـــا  مـ ــئني  الكـ ــاجرينلالجـ  واملهـ
ــةال ناســبةامل ــة فارق ــاجرين الالجــئني بشــأن املقبل ــا  وامله ــ  املضــيفة  واجملتمع  حي

 حيـاة  حتسـني  إىل سـتؤدي  الـيت  اتلتزامـا   علـى  واحلكوما  الدول رؤساء سيتف 
 .ملحوظة بدرجة واملهاجرين الالجئني

 
 التغيري عوامل من باعتبارهن والفتيا  النساء  

 حقــوق وإعمــال اجلنســني بــني املســاواة أن العــاملي القمــة مــؤمتر يف املشــاركون أكــد - 28
 واإلمنائيـــة واإلنســـانية السياســـية اجملـــات  يف ومتكينـــهن والفتيـــا  بالنســـاء اخلاصـــة اإلنســـان
ــة مســؤولية ــؤدي .عاملي ــاء وت ــن النس ــع م ــار مجي ــا - األعم ــديهن مب ــن ل ــارا  م  وخــربا  مه

 جهـود  اسـتدامة  يف حموريـا  دورا  التغـيري  عوامـل  مـن  بوصفهن قيادي دور من به يضطلعن وما
   .الصمود على قادرة جمتمعا  وبناء  السالم وبناء  وحلها اعا زـنال نشو  منع
 اجلنســني بــني باملسـاواة  املعونــة ومنظمـا   اإلقليميــة واملنظمـا   احلكومــا  والتزمـت  - 29
 مـن  41 ذلـ   يف مبـا  كيـان   100 أعـر   وقـد  .القـرار  صـنع  يف للمـرأة  القيـادي  الـدور  ودعم
 الـربامج  يف اجلنسـني  بني الفوارق مراعاة بكفالة األساسي لاللتزام تأييدها عن األعضاء  الدول

 املتعلـ   اتلتـزام  حظـي  التزامـا   32 عـددها  البـال   األساسـية  اتلتزامـا   أصـل  مـن و .اإلنسانية
 .األخر  باتلتزاما  مقارنة التأييدا  من عدد أكربب والفتيا  لنساءبا
 املـوارد  لزيـادة  أهـدافا  األخـر   املعنيـة  واجلهـا   األعضـاء  الـدول  مـن  عـدد  حـدد  وقد - 30

 وكفالـة  اإلعاقـة   ذوا  النسـاء  متثـل  الـيت  املنظمـا   ذلـ   يف مبا النسائية  للمنظما  املرصودة
 ومواءمـة  السـالم   وبنـاء  اإلنسـاين  العمـل  جمـا   يف القيادية باألدوار واضطالعها املرأة مشاركة
 والـربامج  التمويـل  مـن  ديـ مز رصـد ب التعهـد  وجـر   .اجلنسـني  بـني  املسـاواة  مبادئ مع التمويل
ــيم ــا  النســاء لتعل ــهن والفتي ــى وحصــوهلن عيشــهن ســبل ودعــم وتدريب ــة عل  الصــحية الرعاي
 لضـمان  تشـريعية  إصـالحا   بـإجراء  احلكومـا   والتزمت .والشاملة اجليدة واإلجنابية اجلنسية
 اجلنسـاين   العنـف  أشـكال  مجيـع  مـن  وللفتيـا   األعمـار  مجيـع  من للمرأة احلماية من أكرب قدر
 .السياق عن النظر بغ 



 A/71/353 

 

12/30 16-12603 

 

 النـهوض  علـى   التزاماهتـا  تنفيـذ  يف  حتـر   أن املعنية اجلها  مجيع وأح   
ــني باملســاواة ــز اجلنســني ب ــوق وتعزي ــا  النســاء حق  حمــددة خطــ  ووضــع والفتي
 مجيـع  وأدعـو  .لتنفيـذها  زمنيـا  ةقيـد وم ملموسـة  أهـداف  وحتديـد  للجمهـور  ومتاحة
 مـن  للنسـاء  اإلنسـان  حقـوق  وإعمـال  حبمايـة  بالتزامهـا  الوفـاء  إىل األعضـاء  الـدول 
 مجيـع  يف احلقـوق  هـذه  تعزيـز  ضـمان  إىل املعنيـة  اجلها  مجيع وأدعو األعمار  مجيع

   .اإلنسانية أجل من العمل خطة جوانب يف التزاماهتا تنفيذ سياق يف األوقا 
 

 اإلدما   
 والتمسـ   اإلنسـانية  إنقـاذ  عـن  مسـؤوليتنا  أن العـاملي  القمـة  مـؤمتر  يف املشاركون أكد - 31
 اإلنسـان  وحقـوق  اإلنسـانية  اتحتياجـا   تكـن  مل مـا  تتحقـ   أن ميكـن  ت اإلنساين احلياد مببدأ

 الراميـة  جهودنـا  صـدارة  يف للماـاطر  عرضة األكثر واألشاا  املهمشني باألشاا  اخلاصة
   .الضعف أوجه من واحلد بالقواعد والتمس  اتحتياجا  تلبية إىل
 راعـاة امل ضـمان  أجـل  مـن  حمـددة  وحتالفـا   وصـنادي   مبـادرا   إنشـاء  عـن  ُأعلن وقد - 32

 واملســـنني  واملهـــاجرين والشـــبا  واألطفـــال اإلعاقـــة  ذوي األشـــاا  حتياجـــا ت التامـــة
 ذوي األشـاا   إدمـا   ميثاق عدوسيسا .واتستجابة التأهب جما  يف املهمشني من وغريهم
 وتنفيــذها املســاعدة تصــميم لـد   مشــو  نــهجب األخــذ تعزيـز  علــى اإلنســاين العمــل يف اإلعاقـة 
 املعنيـة  اجلها  من 70 من أكثر التزم  املذكور دما اإل ميثاق خالل ومن .ومتويلها ورصدها
ــدابري بتنفيــذ ــة ذوي لألشــاا  تكفــل ت ــة املشــاركة يف احلــ  اإلعاق ــرامج يف الكامل ــة ب  اإلغاث
 اإلنسـاين  العمل يف الشبا  أجل من اتفاق وسيساعد .منها اتستفادة ويف واتنتعاش واحلماية
 يف جمديــة بصـورة  وإشــراكهم األزمـا   مــن املتضـررين  الشــبا  احتياجـا   تلبيــة ضـمان  علـى 
   .هلا والتصدي األزما  منع أنشطة

 خطـ   وضـع  علـى  أشـجع  األخـر    لمبـادرا  ل بالنسـبة  الشأن هو وكما  
 إجـراء  علـى و باإلدمـا    الصـلة  ذا  اتلتزامـا   لدعم حمددة مرجعية وأطر عمل

 العمـل  خطـ   كانـت  إذا ما على الوقوف أجل من منتظمة وتقييما  استعراضا 
 الالزمـتني  واملسـاعدة  احلمايـة  مـن  احملـددة  اتحتياجـا   تلـ   تلـ   املرجعية واألطر
 وتعزيــز دعــم وتكفــل اإلنســانية  احتياجاهتــا خفــ  يف وتســاهم املهمشــة  ئــا للف

 وتقييمـا   استعراضا  إجراء وأقترح .فعال حنو على ومشاركتها القيادي دورها
   .اإلنساين العمل يف جمدية بصورة الشبا  إشراك هبا جيري اليت السبل بشأن مماثلة
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   العمل يف جديد أسلو  - جيم 
 واخلامسة( والرابعة الثالثة األساسية باملسؤوليات )النهوض  

 إىل العـاملي  القمـة  مـؤمتر  انعقـاد  إىل املؤديـة  املرحلة يف ُأجريت اليت املشاورا  صتخُل - 33
 مبـادئ  علـى  بنـاء  النـاس  احتياجـا   بتلبيـة  كتفـي ي ت لعمـل ا يف جديـدة  أسـلو   إجيـاد  ضرورة
 هبـم  احملدقـة  املاـاطر  مـن  احلـد  طري  عن اتحتياجا  هذه خف  إىل أيضا يسعى وإمنا نة معّي

   .ضعفهم وأوجه
 املنظمـا   مـن  60 وقرابـة  األعضـاء  الدول من 34 منها كيانا  120 حنو أعر  وقد - 34
ــة  غــري ــدها عــن احلكومي ــزام تأيي ــد بأســلو  باألخــذ لاللت ــ  العمــل يف جدي  اتحتياجــا  يل

 علـى  الضـعف  ومواطن املااطر من احلد إىل نفسه الوقت يف ويهدف للناس  الفورية اإلنسانية
 تأييـد ب األساسـي  اتلتـزام  هذا حظي وقد .مجاعية نتائج حتقي  خالل من متعددة سنوا  مد 
ــة املصــلحة أصــحا  مــن عــدد أكــرب ــأي مقارن ــزام ب ــ   إىل وباإلضــافة .آخــر أساســي الت  ذل

 أجــل مــن العمــل خطــة مــن الرابعــة األساســية املســؤولية إطــار يف املطلوبــة التحــوت  أســفر 
   .كافة املصلحة أصحا  جانب من الفردية اتلتزاما  من عدد أكرب عن اإلنسانية

 يف اجملســد  عمــلال يف اجلديــد األســلو  جتــاه قويــا زمخــا العــاملي القمــة مــؤمتر أبــد و - 35
 اإلمنـائي  العمـل  بـني  الفجـوة  وجتـاوز  احمللـي؛  الصـعيد  علـى  واملبـادرة  القيـادة  بتعزيز اتلتزاما :
 والتاطـي   التأهـب  زيـادة و اإلنسـانية؛  للمبـادئ  الكامـل  اتحتـرام  ضمان مع اإلنساين والعمل
 التصـــدي أجـــل مـــن متنوعـــة وحتالفـــا  شـــراكا  إقامـــةو املاـــاطر؛ إىل باتســـتناد والربجمـــة
   .التحوت  هذه لتيسري تهومواءم التمويل اتساق وكفالة حمددة؛ لتحديا 

 
 واحمللي الوط  الصعيدين على واملبادرة القيادة  

 إشـراك  هبـا  ينبغـي  الـيت  بالكيفيـة  يتعلـ   فيمـا  حتول نقطة العاملي القمة مؤمتر سجل لقد - 36
ــا  ــة اجله ــة الفاعل ــة الوطني ــة واحمللي ــدراهتا وتنمي ــها  ق ــا ومتويل ــ  يف مب ــا  النســاء ذل  واملنظم
ــؤمتر يف املشــاركون وأكــد .النســائية ــة م ــن املتضــررين األشــاا  أن أيضــا القم ــا  م  األزم

 صـميم  يف وضـعهم  وجيـب  حقـوق  أصحا  هم باملااطر حمفوفة سياقا  يف يعيشون الذين أو
 .القرار صنع عمليا 
 احلكوميــة غــري واملنظمــا  املاحنــة اجلهــا  مــن واســع نطــاق علــى التزامــا  وُقــدمت - 37

ــة ــام لنقــل املتحــدة األمــم ووكــات  الدولي ــادة زم ــر  املســتويا  إىل القــرار وصــنع القي  األق
 عمـــال إىل املوجـــه التمويـــل مبلـــ  زيـــادة إىل ترمـــي غايـــا  وُحـــدد  .األزمـــا  مواقـــع إىل

ــة ــوطنيني اإلغاثــ ــيني الــ ــز واحمللــ ــدرا  وتعزيــ ــة القــ ــل .احملليــ ــ  ومشــ ــًا ذلــ ــار يف التزامــ  إطــ
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 اإلغاثــة عمــال إىل التمويــل مــن املائــة يف 25 نســبته مــا بتحويــل “الكــرب  الصــفقة” مبــادرة
 تشـكيل  مت كمـا  .2020 عام حبلول وذل   املستطاع بقدر مباشر حنو على واحملليني الوطنيني
 Charter4Change)) “التغـــيري أجـــل مـــن امليثـــاق” شـــبكة قبيـــل مـــن وحتالفـــا   شـــبكا 
 دعـم  هبـدف  (Network for Empowered Aid Response) “ةباملعونـ  اتسـتجابة  متكـني ” وشبكة
   .احمللية اجملتمعا  وإشراك حقيقية حملية قيادة وكفالة
 احلمايـة  وتـوفري  النقـد  على القائمة الربجمة لزيادة اتلتزاما  من بالعديد التعهد وجر  - 38

 وضــع أجــل مــن أيضــا اتلتزامــا  دمتوُقــ .القائمــة املاــاطر تقيــيم إىل باتســتناد اتجتماعيــة
 األساسـي  املعيـار  اعتمـاد  قبيـل  مـن  القـرار   وصـنع  والتنفيـذ  التصـميم  عمليـا   صميم يف الناس
 التـزم  ذلـ    إىل باإلضـافة و .املصـلحة  أصـحا   مـن  90 مـن  أكثـر  جانب من اإلنساين للعمل
 التعليقـا   وحتليـل  ومجـع  املعلوما  لتوفري مشترك هنج بتحديد الكيانا  من 100 على يزيد ما

 .القرار صنع عمليا  يف التأثري هبدف األزما  من املتضررين األشاا  من الواردة
 والسـلطا   الدوليـة  احلكوميـة  غري واملنظما  املاحنة  اجلها  أح  إن و  

ــة ــذين اآلخــرين املصــلحة وأصــحا  الوطني ــة بالتمويــل مــا االتز قــدموا ال  وبتنمي
ــة مبواعيــد اتلتزامــا  هــذه ربــ  إىل القــدرا   استعراضــا  وإجــراء حمــددة زمني
 إىل والتنفيــذ القيــادة زمــام نقــل يف هبــا جنحــوا الــيت الكيفيــة بشــأن منتظمــة داخليــة
 الفئـا   جتـاه  املسـاءلة  وحتسـني   ذلـ   أمكن حيثما واحمللية الوطنية الفاعلة اجلها 
 عــن ُأعلــن الــيت تلــ  قبيــل مــن الشــبكا  أيضــا وأشــجع .األزمــا  مــن املتضــررة
   .اجملات  هذه يف احملرز التقدم ورصد تعزيز على العاملي القمة مؤمتر يف تشكيلها

 
 اإلنساين والعمل اإلمنائي العمل بني الفجوة جتاوز  

 تنتــهجها الـيت  األسـاليب  بتغـيري  انتظـاره  طـال  التــزام بـإعالن  العـاملي  القمـة  مـؤمتر  ّو تُـ  - 39
 .معا العمل يف واإلمنائية اإلنسانية الفاعلة اجلها 
 أجـل  من مسا تها بتعزيز املتحدة األمم تعهد   (5)“العملب ا التزام” وثيقتها ففي - 40
 جنبـا  العمـل  خـالل  مبن املااطر إدارة وحتسني الضعف أوجه من والتافيف اتحتياجا  تلبية
 نتـائج  إىل التوصـل  هبـدف  الكيانـا   مـن  وغريهـا  املتحـدة  األمم منظومة كيانا  مع جنب إىل

__________ 

يف مـؤمتر القمـة العـاملي للعمـل اإلنسـاين  وذلـ  مـن جانـب كـل           “العمـل ب ا التزام ”مت التوقيع على وثيقة  (5) 
وبرنـامج األمـم املتحـدة      من الكيانـا  التابعـة لألمـم املتحـدة )منظمـة الصـحة العامليـة       ومثانية من األمني العام 

 وبرنــامج األغذيــة العــاملي  ومفوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني  ومنظمــة األغذيــة والزراعــة اإلمنــائي  
  ومنظمة األمم املتحدة للطفولة  وصـندوق األمـم املتحـدة للسـكان  ومكتـب تنسـي  الشـؤون        لألمم املتحدة
 .البن  الدو  واملنظمة الدولية للهجرة وت يزال با  التوقيع عليها مفتوحا وأقرهااإلنسانية(  
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 كــل عليهـا  ينطـوي  الــيت النسـبية  امليـزة  إىل باتســتناد  السـنوا   متعـددة  زمنيــة أطـر  يف مجاعيـة 
 الدوليـة  واملنظمـا   احلكوميـة  غـري  واملنظمـا   األعضـاء  الـدول  بع  والتزم .حدة على سياق
ــإجراء ــة إصــالحا  ب ــة لتحســني داخلي ــل الربجم ــل اإلنســاين للعمــل املشــتركني والتموي  والعم
 لـدعم  السـنوا   واملتعـدد  املـرن  التمويـل  بتـوفري  أخـر   ومنظمـا   دول التزمت بينما اإلمنائي 
   .مجاعية نتائج حتقي 
ــ  - 41 ــا وُأطلـ ــدد أيضـ ــن عـ ــادرا  مـ ــيت املبـ ــدعم الـ ــذا تـ ــهج هـ ــد النـ ــيعمل إذ .اجلديـ  سـ

 والعمــل اإلنســاين العمــل دوائــر صــفوف توحيــد علــى “ينتظــر أن ميكــن ت التعلــيم” صــندوق
 وضـع ” ةرمبـاد  أما .األزما  سياق يف والشبا  لألطفال التعليم توفري زيادة أجل من اإلمنائي
 يف الصـحية  النتـائج  حتسـني  إىل السـعي  فسـتدعم   “اجلمـاعي  اإلنساين العمل صميم يف الصحة
ــني ــذي األشــاا  لفائــدة والقصــري الطويــل األجل  وذلــ  األزمــا  أوضــاع يف يعيشــون نال
ــهوض مــع األساســية  الصــحية اخلــدما  علــى حصــوهلم ســبل بتحســني  نفســه الوقــت يف الن
 اهلجمـا   ومنـع  الصـحية   الرعايـة  نظـم  وتعزيز األمراض  تفشي حلات  واتستجابة بالتأهب

   .الصحية الرعاية خدما  تقد ب املعنية اجلها  تستهدف اليت
 النتـائج  حتقيـ   اآلن وعلينـا  العمـل   يف جديـد  أسـلو   بانتـها   التزمنا لقد  

 عملـي  تغـيري  إىل اتلتزامـا   بترمجـة  اإلسـراع  وينبغي .اتلتزاما  تل  من املتوقعة
 ضــمان مـع  السـياقا    اخــتالف ويراعـي  باملرونـة  يتســم تغـيري   الواقـع  أرض علـى 

ــرام ــل اتحتـ ــادئ الكامـ ــانية للمبـ ــي .اإلنسـ ــراع وينبغـ ــع اإلسـ ــا ا بوضـ  لتوجيهـ
 والقيـادة  والتنسـي   والتاطـي   التحليـل  جمات  يف سيما ت التنفيذية و السياساتية
 ميكـن  الـذي  لييتحـو ال بـاألثر  اإلقرار على األعضاء الدول مجيع وأح  .والتمويل

ــه أن ــني الفجــوة ختطــى ُيحدث ــل ب ــائي العم ــة يف اإلنســاين والعمــل اإلمن ــاد كفال  إجي
 أن علـى  أحثهـا  كما  أحد فيها ُيهّمش وت الصمود على قدرة أكثر حملية جمتمعا 
  .ذل  حتقي  أجل من دعمها تقدم

 
  املتاحة والبيانا  القائمة املااطر تقييم إىل استنادا القرار وصنع والربجمة التاطي   

 تفـاعلي  هنـج  مـن  لالنتقـال  حـان  قـد  الوقـت  أن العاملي القمة مؤمتر يف املشاركون أكد - 42
ــا  إدارة يف  عمليــا  أن علــى وشــددوا املاــاطر تقليــل إىل يهــدف اســتباقي هنــج إىل األزم

 واحلـد  املنـا   تغـري  مـع  التكيـف  وسـياقا   اعزـنـ ال حات  يف القرار وصنع والتمويل التاطي 
 إىل تســتند أن جيــب عمليــا  هــي  آثارهــا مــن والتعــايف هلــا والتصــدي الكــوار، أخطــار مــن

 .للمااطر مشترك حتليل وإىل املتاحة البيانا 
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 لتحليـل  عـاملي  منرب إنشاء عن العاملي القمة مؤمتر يف ُأعلن التغيري  هذا لتحقي  وتوخيا - 43
 طريـ   عـن  املاـاطر  تقيـيم  على بناء القرار صنع عملية حتسني يف املنرب هذا وسيساهم .املااطر
 املتحـدة  األمـم  التزمـت  السـياق   هـذا  يفو .متعـددة  مبااطر املتعلقة واملعلوما  البيانا  جتميع
 القطـاع  منظمـا   والتزمـت   وبراجمهـا  خططهـا  مجيـع  وضـع  لـد   املااطر مسألة مبراعاة أيضا
 .املعروفـة  واألخطـار  املاـاطر  أثـر  مـن  حـد  أدىن إىل التقليـل  بغيـة  املبكـر  العمـل  بتحفيـز  اخلا 
 القطـاع  ومنظمـا   الـدو    والبنـ   املتحدة  األمم وكيانا  األعضاء  الدول من كل وتعهد
ــادة اخلــا  ــل بزي ــأمني التموي ــدة للماــاطر املاصصــني والت ــا  أشــد لفائ  بســبل ضــعفا  الفئ
  ماحنــة جهــا  جانــب مــن عديــدة التزامــا  أيضــا وُقــدمت .“التــأمني تطــوير منتــد ” منــها

ــة ووكــات  ــملأل تابع ــن أخــر  ومنظمــا  املتحــدة م ــا  نطــاق توســيع أجــل م  مجــع عملي
 يسترشــد هنــج مــن كجــزء واإلعاقــة والعمــر اجلــن  نــوع حســب املصــنفة البيانــا  واســتادام
 .القائمة باملااطر
 املتعـددة  للماـاطر  املشـترك  التحليـل  حتسـني  إىل هتدف اليت اتلتزاما  إن  

ــي ــزءا تكــون أن ينبغ ــن يتجــزأ ت ج ــرار صــنع هياكــل م ــا الق ــي كم  تقييمهــا ينبغ
 علــى وأشـجع  .تحقـا  املتاـذة  اإلجـراءا   يف تــأثري هلـا  كـان  إذا مـا  علـى  للوقـوف 
 تـأمني  آليـا   عـن  النامجة الفوائد وتبادل وتوثي  كثب عن املالية اتلتزاما  متابعة
 ذلـ   يف مبـا  البيانـا    تشـكل  أن وجيـب  .اسـتادامها ب النـهوض  أجـل  من املااطر
 يف ُتحـدد  الـذي  األسـاس  واإلعاقـة   والعمـر  اجلـن   نـوع  حسـب  املصنفة البيانا 
 .قراراتنا صنع يف إليه نستند والذي اجلديدة العمل أساليب ضوئه

 
   متنوعة وحتالفا  شراكا   

 حفـز  إىل هتـدف  جديدة ومبادرا  وشبكا  حتالفا  إعالن العاملي القمة مؤمتر شهد - 44
ــالف” ســـيعمل إذ :جديـــدة شـــراكا  وتوطيـــد  األزمـــا  مواجهـــة أجـــل مـــن العـــاملي التحـ
 احملليــة  واجملتمعــا  املؤسســا  مــع شــراكا  يف للــدخول األعضــاء تعبئــة علــى “احلضــرية
 التحــالف” ســيعملو ؛األزمــا  آثــار مــن والتافيــف للماــاطر التصــدي أجــل مــن احلضــرية
 يكــون قــد نالــذي واألشــاا  القائمــة املشــاكل بــني الــرب  علــى “اإلنســاين لابــداع العــاملي

 اإلقليميـة  املنظمـا   قـدرا   تعزيـز  وسـيتم  .جديـدة  وأفكـار  أدوا  باستادام حلها مبقدورهم
ــة املنظمــا  شــبكة” خــالل مــن ــادرة” عملوســت .“اإلنســاين للعمــل اإلقليمي ــرب  مب ــني ال  ب

ــز وإنشــاء دعــم علــى “األعمــال مؤسســا   مــن كــل علــى اخلــا   القطــاع شــبكا  وتعزي
 زيـادة  علـى  “اإلنسـانية  البيانـا   مركز” سيعمل كما  واملواضيعي واإلقليمي الوط  املستو 
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 أجـل  مـن  السياسـا   وواضـعي  واملمارسـني  األكادمييـة  واألوسـاط  اخلـا   القطاع بني التعاون
 .اإلنساين العمل على البيانا  أثر حتسني

 وحتديـد  حمكمـة  عمـل  خطـ   ووضـع  قويـة  قياديـة  روح تـب   علـى  وأشجع  
 األعضـاء  للـدول  وينبغـي  .اجلديدة والتحالفا  الشراكا  هلذه بوضوح األهداف
 مـع  إليهـا   واتنضـمام  اجلديـدة  املبـادرا   هـذه  احتضـان  األخـر   املعنيـة  واجلها 
 لـدعمها  موخـرباهت  همومـوارد  اهتمامـاهتم  تسـاري  فيهـا  ميكنـهم  اليت اجملات  حتديد
   .وجه أفضل على
 القمـة  مـؤمتر  أتاحـه  الـذي  الفريـد  احليـز  وجـود  يسـتمر  أن أيضـا  املهم ومن  

 .واحــد إطــار يف املعنيــة اجلهــا  هــذه خمتلــف بــني للجمــع اإلنســاين للعمــل العــاملي
 سـائر و اإلقليميـة  والتجمعـا   املتحـدة  األمـم  ومؤسسـا   األعضاء الدول وأشجع
 مواصــلة أجــل مــن املبــادرا  هــذه ألعضــاء الفــر  هتيئــة علــى املصــلحة أصـحا  
   .احملرز التقدم وتقييم معا العمل

 
   املنا  وتغري الطبيعية األخطار عن النامجة الكوار، - دال 

 واخلامسة( والرابعة الثالثة األساسية باملسؤوليات )النهوض  
 مـن  املنا  تغري عن الناجم التشردو لكوار،ل مبا العاملي القمة مؤمتر يف املشاركون أقر - 45
ــر ــادة يف كــبري أث ــة  والشــواغل اإلنســانية اتحتياجــا  زي ــود أن وأكــدوا األمني ــة جه  مواجه

 .أوسـع  نطـاق  على املنا  تغري مع والتكيف التنمية جهود عن مبعزل تتم أن ميكن ت الكوار،
ــرب  ــد األســلو  عناصــر واعُت ــلا يف اجلدي ــذكورة لعم ــاله امل ــاء يف حامســة أيضــا أع ــدرة بن  ق
 الطبيعيـة  باألخطار املتصلة الضعف أوجهو املااطر من احلد يفو الصمود على احمللية ا اجملتمع
 .املنا  وتغري
 اتأييــده عــن األعضــاء  الــدول مــن 44 منــها كيانــا   105 مــن أكثــر أعــر  وقــد - 46

 .خمتلفــة بطريقــة واألزمــا  املاــاطر بــإدارة املتعلقــة األساســية اتلتزامــا  مــن أكثــر أو لواحــد
 جمــال يف واحمللــي الــوط  الصــعيدين علــى والقــدرا  القيــادة بتعزيــز األساســي اتلتــزام وحظــي
 الـدول  وقـدمت  .األعضـاء  الدول من عدد أكرب بتأييد باملنا  املتصلة واملااطر الكوار، إدارة

 للفتـرة  الكـوار،  خمـاطر  مـن  للحـد  سـينداي  إطـار  تنفيـذ  يف باإلسـراع  التزامـا   أيضا األعضاء
 الكــوار، خمــاطر مــن احلــد يف لالســتثمار كــبرية ماليــة بالتزامــا  مشــفوعة  2015-2030
   .املنا  لتغري األمنية لألبعاد اتستجابة بتعزيز أيضا التزاما  وُقدمت .املنا  لتغري والتصدي
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 تضــم  أوىل جمموعــة مســاعدة هبــدف “العامليــة التأهــب  شــراكة” قيــام عــن وُأعلــن - 47
 ملواجهـة  اتسـتعداد  مـن  األدىن احلـد  بلـوغ  علـى  للماـاطر  تعرضـاً  األشـد  البلـدان  من بلدًا 20

 حتليــل بتعزيــز اإلقليميــة واملنظمــا  البلــدان والتزمــت .2020 عــام حبلــول املســتقبل صــدما 
 علـى  املنـا   تغـري  مواجهـة  يف الصمود على القدرةو األزما  إدارة جمال يف والقدرا  املااطر
 املسـاعدة  عـروض  وبـني  بينـها  املواءمـة  وبتحسـني  واحمللـي   والـوط   اإلقليمـي  الصـعيد  من كل

 بتيسـري  العامليـة  اجلمـارك  منظمـة  التـزام  دعمهـا  عـن  أخـر   بلـدان  وأعربـت  .والدولية اإلقليمية
 .اإلغاثة لسلع التصري  عملية وبتسريع اإلغاثة موظفي حركة
مجـع أصـحا  املصـلحة معـًا      “القدرة على الصـمود  من أجلحتالف املليار ”سيتوىل و - 48

السـنوا    علـى مـد   من أجل دعم مليار شاص لتعزيز قدرة اجملتمعا  احملليـة علـى الصـمود    
بعـ  الـدول األعضـاء وجملـ  التعـاون املشـترك بـني الوكـات  للحمايـة          وقـدم   .العشر املقبلة
 .بتوسيع نطاق نظم احلماية اتجتماعية املقاومة للصدما ما  االتزاتجتماعية 
وضــع عــن طريــ  الشــراكا  اإلقليميــة والعامليــة التعجيــل بتفعيــل وينبغــي   

وينبغــي أن حتــدد  .ااملــوارد الالزمــة هلــ  ختصــيصو املرجعيــة خطــ  العمــل واملعــايري 
تبعـًا   العمـل اإلمنـائي  التوجيها  اجلديدة بشأن ختطى الفجوة بني العمل اإلنسـاين و 

ــاول ســبل للســياق وأن  احلــد مــن املاــاطر ومــن مــواطن الضــعف النامجــة عــن      تتن
وســتحتا  البلــدان املعرضــة للكــوار، والــدول اجلزريــة   .الكــوار، وتغــري املنــا 

لتافيــف مــن لواجهــة الكــوار، وملالصـغرية الناميــة إىل املزيــد مــن الــدعم للتأهـب   
   .املااطر النامجة عنها

ل مــن إطــار  وأحــ  أيضــًا الــدول األعضــاء علــى التعجيــل يف تنفيــذ كــ         
  وخطــة التنميــة  2030-2015ســينداي للحــد مــن خمــاطر الكــوار، للفتــرة      

ــام   ــاري   2030املســتدامة لع ــاق ب ــة األمــم املتحــدة      واتف املعتمــد مبوجــب اتفاقي
بشـأن تغـري املنـا   فضـال عـن بـرامج العمـل األخـر  ذا  الصـلة  مثـل           اإلطارية 

ــة الصــغرية النا     ــدول اجلزري ــة )مســار ســاموا(  إجــراءا  العمــل املعجــل لل   ويف مي
 .وحتقي  اتتساق فيما بينها متويلها

 
 تعزيز قاعدة املوارد وزيادة الكفاءة   - هاء 

 )النهوض باملسؤولية األساسية اخلامسة(  
مـن  جديـدة   ماليـة  مـوارد وأدوا  احلاجـة إىل   العـاملي  مـؤمتر القمـة  املشاركون يف أكد  - 49

مــن اتحتياجــا  واملاــاطر ومــواطن   واحلــداتحتياجــا  اإلنســانية غــري املســبوقة  أجــل تلبيــة 
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ــى حنــو يتســم باملزيــد مــن الفعاليــة      املــوارد أن يقتــرن ذلــ  باســتادام   وت بــد  .الضــعف عل
 .اجملتمعا  احمللية مباشرة قسطًا أكرب من التمويل تلقيضمان واإلنصاف بغية 

جمموعـة أكثـر تنوعـًا مـن      لتمويـل العامـة باجتـذا    اقاعـدة   العـاملي  ووسع مؤمتر القمـة  - 50
دولـة مـن    36كيـان  مبـا يف ذلـ      100مـا يزيـد عـن     أيـد و .اجلها  املاحنـة وآليـا  التمويـل   

تعهـدا   الدمت وقُـ  .أو أكثر من اتلتزاما  األساسية املتعلقة بالتمويلمًا التزا الدول األعضاء 
سيسـاعد   األمـر الـذي  ال جديـدة وإضـافية    بتزويد الصندوق املركزي ملواجهـة الطـوارئ بـأمو   

املنــرب وسيوســع  .2018بليــون دوتر حبلــول عــام  1علــى حتقيــ  زيــادة أمــوال الصــندوق إىل 
ر وكـذل  العديـد مـن املبـادرا  املاليـة اإلسـالمية       لتمويـل اإلسـالمي واتسـتثمار املـؤثّ    العاملي ل

 تي وســي .مــن األزمــا نطــاق قاعــدة التمويــل املاصــص لألشــاا  املتضــررين األخـر  مــن  
املـوارد  ببـدء تشـغيله قريبـًا     البنـ  الـدو    الـذي سـيقوم     ألزمـا  ا ملواجهـة نرب العـاملي  املأيضا 

لبلدان املنافضـة واملتوسـطة الـدخل     فائدة األزما  لمواجهة االالزمة للتافيف من املااطر و
 .لالجئنياليت تستضيف امع التركيز على تل  

  بزيـادة الكفــاءة  املتعلقـة  لاللتزامــا  حجـر الزاويـة   “قة الكــرب الصـف ”وتعتـرب وثيقـة    - 51
اجلها  املاحنـة وكيانـا  األمـم املتحـدة واملنظمـة الدوليـة للـهجرة         وهي عبارة عن اتفاق يضم

املنظمــا  غــري احلكوميــة الوطنيــة والدوليــة واحلركــة الدوليــة للصــليب األمحــر واهلــالل   احتــادو
الكفـاءة تصـل إىل بليـون     يف جمـال  حتقي  مكاسـب من أجل العمل بصورة تدرجيية على األمحر 

زيــادة و املاصــص التمويــل احلــد مــن مبــا يف ذلــ دوتر يف الســنة يف غضــون مخــ  ســنوا   
 .السنوا التمويل متعدد 

ري قائمة على النقد وتوفأ ية وضع برامج أيضًا العاملي مؤمتر القمة املشاركون يف وأكد  - 52
امسـة لزيـادة   احلتنفيذيـة  التـدابري  المـن   باعتبار ـا املزيد من التمويل املباشر للجها  الفاعلة احمللية 

الكفاءة ودعم قوة الشعب وحتفيز اتقتصادا  احمللية. وكان اهلدف مـن اتلتزامـا  الـيت قطعهـا     
وقـد    سـاعدة النقديـة  العديد من الشركاء املنفذين واجلهـا  املاحنـة هـو زيـادة النسـبة املئويـة للم      

هداف لزيادة التمويل املقدم للمستجيبني احملليني بصورة مباشرة. وأعلنت عدة جهـا   أت ُوضع
 وتوحيد املدفوعا  الرقمية. األم اجلانب فاعلة من القطاع اخلا  حتسني 

 املـوارد الالزمـة   توافر  فإن عدم بثراء مل يسب  له مثيل يتمتعومع أن العامل   
التمويـل املـرن    يظـل و .باستمرار قدرتنا علـى إنقـاذ األرواح وختفيـف املعانـاة     يهدد

حلمايـة واملسـاعدة اإلنسـانية    غـراض ا مـن مصـادر متنوعـة أل   املقـدم  وغري املاصص 
وأحـ  علـى الوفـاء باتلتزامـا  املاليـة       .فجـوة غـري مقبولـة    أحـد، غري كافيًا  مما 

صــلحة علــى زيــادة الــدعم  امل وســائر أصــحا أحــ  مجيــع الــدول األعضــاء  كمــا 
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للنـداءا  اإلنسـانية    ةنـ واملرالـذي يتسـم ب  املتعدد السنوا  الذي ميكـن التنبـؤ بـه و   
ــة  لو والــدعم  .لصــندوق املركــزي ملواجهــة الطــوارئ والصــنادي  املشــتركة القطري

املـا  والسياســي الــذي يقـدم ملنتــديا  التمويــل اجلديــدة الـيت هتــدف إىل احلــد مــن    
الضعف يف األوضاع اهلشـة الـيت طـال أمـدها هـو أيضـًا دعـم        املااطر ومن مواطن 

ــة  ــ    و .حاســم األ ي ــادرا  بشــأن    باإلضــافة إىل ذل ــى اختــاذ مب أشــجع أيضــا عل
تشــمل تلــ  الــيت تتعلــ  بالربجمــة اتســتراتيجية القائمــة علــى النقديــة          الكفــاءة

أطـر  واضـحة و مرجعيـة  عتمـاد معـايري   واوبالدعم الذي يقدم للمستجيبني احمللـيني   
   .ز املساءلةيالتنفيذ وتعز من أجل تسريعبالغ لا

  
 النهوض خبطة العمل من أجل اإلنسانية -ثالثًا  

ــة     - 53 ــؤمتر القم ــل م ــد مث ــاملي لق ــة انطــالق واعُتــ  الع ــل  نقط ــة عام ــود اجل لتســريعرب مبثاب ه
ومع أن النتائج الرئيسـية املشـار إليهـا     .ملنع األزما  وإدارهتا بصورة خمتلفةاليت نبذهلا  ماعيةاجل

خبطــة العمــل مــن أجــل  النــهوضأعــاله توضــ  بعــ  أهــم املواضــيع الــيت بــرز   فإنــه ينبغــي  
 .ككل اإلنسانية

مـن  املصلحة  طائفة من أصحا  ما أبدته علىيف هذا الصدد سيتوقف إحراز التقدم و - 54
وســنحتا  مجيعــا إىل تقــد   .العــاملي مــؤمتر القمــة كانــا وراء جنــاحروح املبــادرة و دور قيــادي

اة فإجنــاز األهــداف املتوخــ .واملزايــا النســبية لكــل منــا  ناقــدرات حــدودمســا ا  فرديــة ضــمن 
ــود إىل ت ــم املتحــدة ا يع ــانإىل أو  وحــدها ألم ــ  املســؤولية     أي كي ــن حي واحــد آخــر  ت م
 .القدرا  من حي  وت
خطـة العمـل مـن أجـل     عـداد التقـارير عـن    خارطة طري  بسـيطة إل التا  ويعرض الفرع  - 55

سواء تل  الـيت ُقـدمت يف    -املتصلة هبا والنهوض هبذه اخلطة واتلتزاما   اإلنسانية واتلتزاما 
توثيـ    )أ(تشمل العناصر األربعـة التاليـة:   هي . والعاملي أو تل  اليت ستقدم مستقبال مؤمتر القمة

ــه    ــالغ عن ــة واإلب ــة واملقبل ــا  احلالي ــدم احملــرز؛     ) ( وا؛ اتلتزام ــارير ســنوية عــن التق ــد  تق تق
 احلوار والتوعية.عملية مستمرة من املشاركة يف  )د( وتقييم اإلجنازا  وعملية التحول؛  ) ( و

ــة   و - 56 ــد املؤشــرا  املرجعي ــذكورة شــاملة ت تع ــن األحــوال   واألدوا  امل ــأي حــال م  .ب
بتنفيـذ خطـة العمـل مـن     يمـا يتعلـ    فاملصلحة احلفـا  علـى الـزخم    أصحا  ويتعني على مجيع 

 .هاوجمات  نفوذ اخرباهت تعك السبل اليت  اأجل اإلنسانية باتباعه
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 توثي  اتلتزاما  واإلبالغ عنها - فأل 

لنـهوض خبطـة العمـل مـن أجـل      باعـن آتف اتلتزامـا    العـاملي  ُأعلن يف مـؤمتر القمـة    - 57
ــهجكو .(6)اإلنســانية ــإن املســؤولية الرئيســية عــن    ن ــوجيهي  ف ــذها   مناصــرةت اتلتزامــا  وتنفي

 .قطعوهاواإلبالغ عنها تقع على عات  أولئ  الذين 
القمـة  مـؤمتر  بـديت يف  حاجة أيضا إىل احلفا  على روح التعاون الـيت أُ مثة ومع ذل    - 58

للتعـاون وتبـادل    ًاكمشـتر منـربًا  وهذا األمر سيتطلب  .ضمان إحراز تقدم متواصلإىل والعاملي 
منـها  إلكتـروين    سـيتم إنشـاء  و .املمارسا  اجليدة وغري ذل  من أشـكال املشـاركة الديناميـة   

ــدخول يف   التعــاون املســتمر وإل  لتيســريللعمــل واتلتزامــا  والتحــول   ــه بشــأن ال ســداء التوجي
تحليـل  لة وسيكون املنـها  أيضـًا مبثابـة املصـدر الرئيسـي للمعلومـا  الالزمـ        .التزاما  جديدة
   :أنه واإلبالغ عنه  كما التقدم احملرز
ــا مجيــع اتلتزامــا      )أ(  ــة أداة لتحقيــ  الشــفافية وذلــ  بعرضــه علن ســيكون مبثاب

اتلتزامـا  األساسـية  واملبـادرا  املتعلقـة      والتأييدا  املعـر  عنـها بشـأن   الفردية واجلماعية  
 ؛خبطة العمل من أجل اإلنسانية

عـرب متكـني أي   املتواصـل  تقـدم  ال سـيتي  تتبـع  غ الـذايت  و سيعتمد علـى اإلبـال   ) ( 
وسـيكون   التقدم الذي حترزه اجلها  األخر :اتلتزاما  و رصد من اجلها  املعنية منجهة 

 ؛تفاعليًا يتي  اجملال للمستعملني للبح  يف اتلتزاما  وحتليل اتجتاها  بذل  منهاجا
ــتمرة     ) (  ــرب للمشــاركة املس ــة من ــار  ســيكون مبثاب ــةيف إط ــل خط ــن العم  أجــل م
 ؛التعاون اجلديدة عالقا ديناميًا لعرض وحفز الشراكا  و حيزاسيكون : حي  اإلنسانية
البيانـا  واإلعالنـا     يف مجلة أمـور  قمة ذاته  يتضمنؤمتر السيشمل سجاًل مل )د( 

 .القمة إطار مؤمتر يف املعقودةوالوثائ  اخلتامية من خمتلف احملافل 
 قدرتـه علـى  املنها  لضـمان   مسؤولية إنشاءمكتب تنسي  الشؤون اإلنسانية  توىلوسي - 59

ومــن الضــروري أن تقــدم  .بالتعــاون مــع الشــركاء املعنــيني وذلــ  أداء هــذه املهــام األساســية 
 .الدول األعضاء واجلها  املعنية األخر  الدعم يف شكل موارد وخربا  ومشاركة فعالة

__________ 

تشمل األرقام اليت تشري إىل اتلتزاما  الفردية تلـ  الـيت سـجلتها اجلهـا  صـاحبة املصـلحة يف منـرب اتلتـزام          (6) 
ــؤمتر ا       ــة م ــدمت إىل أمان ــيت ُق ــاملي للعمــل اإلنســاين أو ال ــة الع ــؤمتر القم ــروين مل ــد   اإللكت ــ  الربي لقمــة عــن طري

. وعمليـة التحقـ  مـن اتلتزامـا  الفرديـة املربمـة مـع اجلهـا  املعنيـة          2016متوز/يوليـه   15اإللكتروين لغاية 
 هي عملية متواصلة. وهذا العدد ت يشمل اتلتزاما  الشفوية املعر  عنها يف مؤمتر القمة.
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 رز: التقرير التوليفي السنوياإلبالغ عن التقدم احمل -باء  
العــاملي والــذي يــدعو إىل  عــن مــؤمتر القمــةانبثــ  ي ذالــ للنــداء اتســتجابةمــن أجــل   - 60

حتديد اجملـات  الـيت   من إجراء تقييما  دورية للتقدم احملرز وت بد لنا من إحدا، تغيري كبري  
تقريــر تــوليفي ســنوي ليكــون مبثابــة  وســيتم إعــداد .رمبــا تشــهد تبــاطؤا يف وتــرية ذلــ  التقــدم

   .مسا ة واحدة يف هذا التقييم
باإلضــافة إىل املنــها  املقــدم يف وســيعتمد هــذا التقريــر التــوليفي علــى اإلبــالغ الــذايت   - 61

إىل مكتـب تنسـي  الشـؤون اإلنسـانية تنسـي  عمليـة إعـداد         وقد طلبـتُ  .املتابعة احملددة اهلدف
ذا  الصـلة   األخر  لتقرير على املنها  وعلى مصادر املعلوما  اهذا وسيعتمد  .هذا التقرير

تقريـري اجمللـ  اتقتصـادي    ل مكمـالً  التقريـر  كون هـذا وسي .وسيتضمن أيضا البحو، الناشئة
 .واتجتماعي واجلمعية العامة

 لتقـد  مماثلة  تواصليةبدراسة استقصائية سنوية أو بعملية التوليفي وميكن دعم التقرير  - 62
وينبغـي أن يعتمـد اإلبـالغ     .املصـلحة أصحا  وعة من املنظورا  اإلقليمية ووجها  نظر جمم

ــيت ت    ــتركة الـ ــا  التعقيـــب املشـ ــد آلليـ ــتادام املتزايـ ــى اتسـ ــن  علـ ــرة مـ ــهاما  مباشـ ــدم إسـ قـ
 .املتضررة اجملتمعا 

ات  جملــتقــد  حتليــل مواضــيعي أو حتليــل آخــر  بعمليــة اإلبــالغ  أن تسترشــدوينبغــي  - 63
إعــداد الــربامج القائمــة علــى النقــد؛   :  مثــلالعــاملي مــن مــؤمتر القمــةاملســتقاة  ز احملــددةالتركيــ
وهـذا النـوع مـن     .املتعـددة  بع  من املسائل الشاملة األخـر  التبادل البيانا  وحتليلها؛ أو  أو

ــل الــوارد مــن هيئــا  اللجنــة الدائمــة املشــتركة بــني الوكــات  و        ــدين  مــن التحلي ــع امل اجملتم
 .  ثري فراد  التقاريريميكن أن وغريها  العلمية واألكادميية واألوساط

وبع  جوانب خطة العمل من أجل اإلنسانية تعتمد حصرًا أو بصورة رئيسـية علـى     - 64
وأوىل   اجلهـا  املاحنـة    والـدول األعضـاء   مبـا يف ذلـ   جمموعة واحدة من أصحا  املصـلحة   

استعراضا  النظراء وتبادهلا أداة هامـة لتبـادل املمارسـا     ب اتستعانةوتعد  .اجلها  املستجيبة
   .اجليدة والتغلب على التحديا  املشتركة

 

 التحول: تقييم التقدم احملرزعملية تقييم اإلجنازا  و -جيم  
ــة نقطــة انطــالق و  ةأن يكــون أليــ  مــن الطبيعــي  - 65 ــلتعملي نقطــة  - وصــول نقطــة عجي
يف العـام للتقـدم    وسـيتمثل املقيـاس   .حتققـا قـد  املرغوبـان   تحديد مـا إذا كـان التغـيري والتحـول    ل

 احملفوفـة باملاـاطر   ات احلـ واألزمـا  و  ا اعزـنـ يف ال العـالقني عـدد األشـاا     مد  اخنفاض
إذا كانت أشد الفئـا  ضـعفا قـد اسـتفاد  مـن التقـدم احملـرز يف         ويف ما  واملطبوعة باهلشاشة

 .2030تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 
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ــد وســيكون  - 66 ــرة    عق ــع املســتو  خــالل فت ثال، إىل الســنوا  الــ اجتمــاع تقييمــي رفي
لتقييم التقدم العام وحتديد أوجه القصور اليت تتطلب منـا إيـالء املزيـد مـن     املقبلة تزمًا م  اخل

منــها  العمــل   عــرب  د بــه يــ وميكــن لعمليــة مثــل هــذه أن تراعــي التقــدم الــذي أف       .اتهتمــام
يف املنتـــديا   املســـتجدةوالتقـــارير الســـنوية  والتطـــورا  يري اإللكتـــروين  واتلتزامـــا  والتغـــ
كمـا ميكنـها أن   املنتـديا    غريهـا مـن   املشـتركة بـني الوكـات  و   املنتديا  احلكومية الدولية و

 .على املستويا  اإلقليمية والوطنية واحملليةاليت تتاذ بادرا  امل تستند إىل
 

 شاركةتعزيز احلوار وامل -دال  

العــاملي القمـة  مــؤمتر  فعاليـا   يف إطـار  ا  املعقــودةواحلـوار  ت املشــاركا لقـد أتاحـ    - 67
لــوت ذلــ  لــيت ابــادرا  النــهوض مجاعيــا باملفرصــًا جديــدة للــتفكري يف التحــديا  املشــتركة و 

وفيما يتعل  ببع  الدول األعضاء واجلها  املعنية األخر   مل يسم  الوقـت   .معزولةلبقيت 
بـد مـن    تولـذل    .القمـة  مـؤمتر  باعتماد التزاما  تعرب عن مستو  اهتمامها قبل انعقاداملتاح 

توسـيع نطـاق   للتعهد باملزيد من اتلتزاما  ول االقمة الفر  للحوار دعم مؤمتر أن تتي  متابعة
وتـرد أدنـاه أمثلـة علـى بعـ  املنتـديا  الدوليـة         .القمـة يف  اعلـن عنـه   ُأيتالـ  تل الدعم املقدم ل

 .اليت تتي  القيام بذل  املعنيةالشاملة وقليمية والوطنية واإل
 

 املنتديا  الدولية - 1 

 املشتركة بني احلكوما املنتديا    

ــى املشــاركة يف حــوار متواصــل بشــأن املســائل الرئيســية      أُ - 68 ــدول األعضــاء عل شــجع ال
 مـن خـالل  مجيـع القنـوا  اهلامـة املتاحـة      للجوء إىلبـا وذلـ     العـاملي  القمـة مـؤمتر  املنبثقة عـن  

لجمعيـة العامـة واجمللـ     املعنيـة التابعـة ل  نتـديا   امل ة  مبا يف ذل  عـرب العمليا  احلكومية الدولي
تعزيـز  بشـأن    مثـل القـرارا  السـنوية    وما يصدر عنـهما مـن قـرارا     اتقتصادي واتجتماعي

ومـن خـالل احلـوار     .املتحدة يف حات  الطـوارئ تنسي  املساعدة اإلنسانية اليت تقدمها األمم 
جمللــ   تتــاح الفرصــة مــن دورة اجــري أثنــاء انعقــاد اجلــزء املتعلــ  بالشــؤون اإلنســانية  الــذي ُأ

ــذ التزاماهتــ   القائمــةللــدول األعضــاء ملناقشــة التقــدم احملــرز والتحــديا      ــدما بتنفي  ايف املضــي ق
مثـة دور  وعالوة على ذلـ     .أجل اإلنسانيةاملتعلقة باجلوانب ذا  الصلة من خطة العمل من 

احلــوار بــني اجمللــ  وجلنــة بنــاء الســالم مــن أجــل تعزيــز اتتســاق    تعزيــز هــام ميكــن أن يؤديــه
املسـاعدة اإلنسـانية والتنميـة والسـالم واألمـن  علـى       جمـات    والتكامل بني اجلها  الفاعلة يف

ــو ا ــة  النحـ ــة العامـ ــه اجلمعيـ ــذي طلبتـ ــا يف قرارلـ ــراره و 70/262هـ ــن يف قـ ــ  األمـ ــه جملـ  طلبـ
2282 (2015). 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/262
http://undocs.org/ar/S/RES/2282(2015)
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خطـة  وتتي  اجلمعية العامة الفرصة إلجراء حوار متواصـل يـرب  مبزيـد مـن التصـميم        - 69
 .ســع نطاقــا  مبــا يف ذلــ  أثنــاء املناقشــة العامــة الســنوية  اإلنســاين بــاخلط  العامليــة األو  العمــل
مـن  لمنتد  السياسي الرفيـع املسـتو  املعـ  بالتنميـة املسـتدامة      واكب لشجع أيضا احلوار املوُأ

لحــــد مــــن اتحتياجــــا  للنظــــر يف إســــهاما  الــــدول األعضــــاء واجلهــــا  املعنيــــة أجــــل ا
 .العامة اإلنسانية

يف خطة العمل من أجـل اإلنسـانية  ت سـيما تلـ  املتعلقـة       وكثري من املسائل املدرجة - 70
حبماية املدنيني والقانون الـدو  اإلنسـاين  سـتكون موضـع اهتمـام جملـ  األمـن. وعلـى وجـه          
اخلصو   تـدعو خطـة العمـل مـن أجـل اإلنسـانية إىل زيـادة اجلهـود الراميـة إىل اإلبـالغ عـن            

 اإلنســاين والقــانون الــدو  حلقــوق اإلنســان   اتدعــاءا  املتعلقــة بانتــهاكا  القــانون الــدو  
ــ  باألزمــا  وال       ــادة اإلملــام بــاألحوال الســائدة فيمــا يتعل اعا  الــيت ميكــن أن تنشــأ.   زـنــوزي

وسأسعى من خالل مكت   وكذل  من خالل املمثلني اخلاصـني املعنـيني  ومنسـ  اإلغاثـة يف     
مـم املتحـدة  إىل مواصـلة إطـالع     حات  الطوارئ  واجلها  الفاعلـة الرئيسـية األخـر  يف األ   

اجملل  على التقدم احملرز والتحديا  املتصلة هبذه املسـائل. وإضـافًة إىل ذلـ   أرحـب بتركيـز      
الدول األعضاء على اعتزام جمل  األمن طلب مشورة حمـددة واسـتراتيجية وموجهـة مـن جلنـة      

كيانـا  املنظومـة ودعوهتـا     بناء السالم  وبالرغبة يف أن تعمل اللجنـة علـى إسـداء املشـورة إىل    
 إىل اتجتماع من أجل احلفا  على السالم.  

ويتــي  جملــ  حقــوق اإلنســان أيضــا دورا مهمــا يف النــهوض خبطــة العمــل مــن أجــل     - 71
اإلنسانية  ت سيما من خالل معاجلة انتهاكا  وجتاوزا  حقوق اإلنسان اليت متثـل مؤشـرا    

واســعة النطــاق يف املسـتقبل. وتتــي  اآلليــا    مبكـرة تنــذر باحتمـال نشــو  أزمــا  ونزاعـا    
الدوليــة حلقــوق اإلنســان  مبــا يف ذلــ  اهليئــا  املنشــأة مبوجــب معاهــدا  حقــوق اإلنســان      
واإلجــراءا  اخلاصــة  وعمليــة اتســتعراض الــدوري الشــامل  أدوا  مهمــة لتعزيــز اجلوانــب    

ال ُأو  أ يـة لالجتماعـا    املتعلقة حبقوق اإلنسان يف خطة العمل من أجـل اإلنسـانية. وت أز  
السنوية للدول األطراف يف صكوك القانون الدو  اإلنساين وصكوك القـانون الـدو  حلقـوق    

 اإلنسان اليت تعزز احترام القانون الدو  وتنه  خبطة العمل من أجل اإلنسانية.  
ض مزيـد  ومن خالل الشراكة املستمرة بني األمم املتحدة والبن  الدو   سنواصل خـو  - 72

ــن أجــل         ــدة والقائمــة ذا  الصــلة خبطــة العمــل م ــة اجلدي ــن احلــوار بشــأن دور األدوا  املالي م
ــة واملصــارف       ــة الدولي اإلنســانية. وأرحــب أيضــا مبواصــلة املشــاركة مــع ســائر املؤسســا  املالي

نـ   اإلقليمية  اليت أظهر  دورا قياديا قويا يف مؤمتر القمة العاملي. ويتي  اتجتمـاع السـنوي للب  
 اجملات . الدو  واجتماعا  جلنة التنمية التابعة له ُفَرصا مهمة لتقييم التقدم احملرز يف هذه
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 احلركة الدولية للصليب األمحر واهلالل األمحر    
ــر التوجيـــه الفـــ      - 73 ــليب األمحـــر واهلـــالل األمحـ ــة الدوليـــة للصـ قـــدمت عناصـــر احلركـ

وإدارته على مجيع املستويا . وفيما يتعل  بقضايا مـن  واملشاركة يف تنظيم مؤمتر القمة العاملي 
قبيل احترام القانون الدو  اإلنساين  والوقايـة واتسـتجابة علـى الصـعيد احمللـي  وبنـاء القـدرة        
على الصمود  وسالمة العاملني يف جمال الرعاية الصحية ومواضـيع كـثرية أخـر   يشـمل دور     

عمـل اإلنسـاين. وبصـفة خاصـة  فـإن املـؤمتر الـدو         احلركة الدولية وضع السياسـا  وتنفيـذ ال  
منذ سنوا  طويلة منتـد    للصليب األمحر واهلالل األمحر  الذي ُيعقد كل أربع سنوا   ميثل

بال  األ ية لتطوير القانون الدو  اإلنساين واحترامه وغري ذل  من املسائل الـيت حتظـى بأ يـة    
ى ذل   فإنه يتي  فرصة للمضي قـدما باملناقشـا  ذا    حمورية لد  اجملتمع اإلنساين. وبناًء عل

ــرتب  باملهمــة األساســية        ــيت ت ــها وال الصــلة خبطــة العمــل مــن أجــل اإلنســانية أو املســتوحاة من
 للحركة الدولية.

 
 ملنتديا  الدولية ألصحا  املصلحة املتعددينا  

  “وبنـاء الدولـة   احلوار الدو  بشأن بناء السالم”قدمت منتديا  دولية أخر   مثل  - 74
إســهاما  كــبرية أيضــا يف مــؤمتر القمــة العــاملي  مبــا يف ذلــ  اعتمــاد إعــالن اســتكهومل املعــ     
مبعاجلــة اهلشاشــة وبنــاء الســالم يف عــامل مــتغري. وتــوفر اجتماعــا  منتــد  احلــوار الــدو            

ــة التعــ        ــة ملنظم ــة املســاعدة اإلمنائي ــن جلن ــران الصــادرة ع اون واملنشــورا   واستعراضــا  األق
 والتنمية يف امليدان اتقتصادي  أدوا  مهمة أيضا لتعزيز تل  اتلتزاما .  

ومثة كثري من املنظما  غري احلكومية  واملنتديا  اليت تعمل حتـت قيـادة احلكومـا       - 75
ــن أجــل مناقشــة          ــددين م ــني أصــحا  املصــلحة املتع ــيت جتمــع ب ــم املتحــدة  ال ــديا  األم ومنت

تكون هلـذه املنظمـا  واملنتـديا  أ يـة حامسـة يف النـهوض خبطـة        السياسا  واملمارسا   وس
العمل من أجل اإلنسانية. وأحد األمثلة يف هذا الصدد  من داخل منظومة األمم املتحـدة  هـو   
املنتد  العاملي للسياسا  اإلنسـانية  الـذي ينظمـه مكتـب تنسـي  الشـؤون اإلنسـانية  والـذي         

التقـدم احملـرز بشـأن األولويـا  واملبـادرا  الرئيسـية       ميكن اسـتادامه كمحفـل إلبـراز وقيـاس     
وكحلقة وصل بسـائر اخلطـ  العامليـة املعنيـة بـالتغري. وهـذا املنتـد  وغـريه مـن املنتـديا  الـيت            
تشمل فئا  خمتلفة من أصحا  املصلحة جيب أن تستمر يف اتسـتفادة مـن املشـاركة والـدعم     

 على نطاق واسع.  
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 الوكات املنتديا  املشتركة بني   
كثري من اتلتزاما  اليت ُأعِلنت يف مؤمتر القمة العاملي هي التزاما  منبثقـة عـن األمـم     - 76

املتحدة وهيئاهتا اإلدارية. ويف الفتـرة املتبقيـة مـن وتيـيت بصـفيت األمـني العـام  سأواصـل قيـادة          
اقشـة وتعزيـز املواقـف    جمل  الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعـ  بالتنسـي  يف من  

ــم املتحــدة برمتــها  ”املتَّاــذة علــى صــعيد    والقضــايا ذا  األ يــة بالنســبة إىل املنظمــة     “األم
وشركائها اليت تنه  خبطة العمل من أجل اإلنسانية. وقـد حتقـ  بالفعـل  يف بعـ  اجملـات        

مـن خـالل   اتفاق عام بشأن السياسا   وهو اتفـاق جيـب اآلن حتويلـه إىل توجيهـا  تشـغيلية      
اهليئا  املعنية  مثل اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكات   وجمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة      

 واألفرقة العاملة التابعة لكل منهما.  
 

 املنتديا  والتجمعا  اإلقليمية   - 2 
 املنظما  والتجمعا  اإلقليمية  

دور مهــم يف حتفيــز العمــل  كــان لتجمعــا  الــدول األعضــاء علــى الصــعيد اإلقليمــي    - 77
وتكوين مواقف مشتركة تنه  مباتلف جوانب خطة العمل من أجل اإلنسانية. فعلى سـبيل  
املثــال  ميكــن حتقيــ  نتــائج حتّوليــة مــن خــالل املوقــف األفريقــي املوحــد بشــأن فعاليــة العمــل      

ديـدة    والشـراكة اجل 2016اإلنساين  الـذي أعلنـه اتحتـاد األفريقـي يف وقـت سـاب  مـن عـام         
القائمــة بـــني منظمــة التعـــاون اإلســـالمي والبنــ  اإلســـالمي للتنميـــة  فضــال عـــن املبـــادرا      
السياساتية الواسعة النطاق اخلاضعة لقيادة اتحتاد األورويب  ورابطة أمـم جنـو  شـرق آسـيا      
ومجاعــة دول أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــاري . وإنــ  أشــجع اجلهــود املتواصــلة الــيت   

ا هذه التجمعا  اإلقليمية وغريهـا  وكـذل  شـبكة املنظمـا  اإلقليميـة للعمـل اإلنسـاين        تبذهل
 اليت أنشئت حديثا من أجل دعم الدول األعضاء يف املضي قدما هبذه اتلتزاما .  

 
 األفرقة التوجيهية اإلقليمية    

عملـت األفرقـة    يف إطار العملية التشاورية لعقد مـؤمتر القمـة العـاملي للعمـل اإلنسـاين       - 78
التوجيهية اإلقليمية علـى كفالـة تنظـيم مـؤمتر القمـة علـى حنـو يعكـ  السـياقا  املاتلفـة الـيت            
حتــدد معــامل اتحتياجــا  اإلنســانية. وأشــجع بقــوة علــى اتســتعانة هبــذه األفرقــة غــري الرمسيــة   

 سانية.  باستمرار للحفا  على تنوع أشكال املشاركة وزيادة الوعي خبطة العمل من أجل اإلن
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 املنتديا  الوطنية واحمللية - 3 
جيب استشـعار أثـر خطـة العمـل مـن أجـل اإلنسـانية يف هنايـة املطـاف علـى املسـتويني             - 79

الوط  واحمللي  حي  تتحمل الدول األعضاء املسؤولية الرئيسية عن منـع األزمـا  والتصـدي    
هلــا. وأشــجع بقــوة علــى مواصــلة اســتادام العمليــا  الوطنيــة املناســبة الــيت كــان هلــا أ يــة يف  

 انعقاد مؤمتر القمة العاملي  مثل احلوارا  الربملانية واستعراضـا  السياسـا    املرحلة املؤدية إىل
الوطنيــة وجهــود التوعيــة. وت تــزال املنتــديا  التشــاركية علــى الصــعيد احمللــي مهمــة أيضــا يف  
اتعتراف بالقيـادا  والقـدرا  احملليـة وتوضـي  اتحتياجـا  واألولويـا  مـن خـالل إشـراك          

 اجملتمعا  احمللية.  
ومــن خــالل منظومــة األمــم املتحــدة علــى الصــعيد الــوط   أشــجع املنســقني املقــيمني   - 80

ومنسقي الشـؤون اإلنسـانية واألفرقـة القطريـة للعمـل اإلنسـاين وأفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة           
ــتق ؛          ــه ال ــد  التوجي ــ : تق ــد يشــمل ذل ــا. وق ــذ التزاماهت ــدول األعضــاء يف تنفي ــى دعــم ال عل

ســا  اجليــدة؛ أو الــدعوة لعقــد حــوارا  تشــمل فئــا  خمتلفــة مــن أصــحا      تبــادل املمار أو
 املصلحة هبدف توسيع نطاق الشراكا .  

 
 الشبكا  واملنتديا  الشاملة - 4 

كثري من اجملموعا  واملنتديا  التشاركية ألصحا  املصلحة هلـا تـأثري علـى كـل مـن       - 81
ــديا           ــا  واملنت ــذه اجملموع ــن ه ــدد م ــاه ع ــرد أدن ــة: ي ــة والدولي ــة واإلقليمي املســتويا  الوطني

 باعتبارها قنوا  ميكن أن تنه  خبطة العمل من أجل اإلنسانية.  
 

 التواصل واحلوار مع اجملتمع املدين    
من بـني أكثـر اتلتزامـا  اتستشـرافية الـيت ُقطعـت يف مـؤمتر القمـة العـاملي تلـ  الـيت             - 82

تعهــد  هبــا املنظمــا  غــري احلكوميــة  مبــا يف ذلــ  وضــع معــايري ومواثيــ  ومنــاهج جديــدة.    
وباإلضافة إىل تقد  املسـاعدة اإلنسـانية يف اخلطـوط األماميـة  بـرز تـأثري اجلهـا  الفاعلـة مـن          

 بصفة خاصة فيما يتعلـ  بقضـايا املسـاءلة ومحايـة احلقـوق وضـمان وضـع هـدف         اجملتمع املدين
حتقي  النتائج لفائدة األشـاا  املتضـررين مـن األزمـا  يف صـميم مجيـع اجلهـود الـيت نبـذهلا.          
وجيــب علــى اجملتمــع املــدين  مــن قبيــل املنظمــا  غــري احلكوميــة الدوليــة واحملليــة  فضــال عــن     

  الشتا  واملهاجرين وغريها  مواصلة اتضطالع بـدوره احلاسـم   اجلماعا  الدينية  وجمتمعا
يف تــوفري القيــادة  وتقــد  اخلــدما   والــدعوة  والتوعيــة  بســبل منــها التعــاون مــع اجملتمعــا   

 احمللية املتضررة.  
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 شبكا  القطاع اخلا   
ُأدرجــت مســألة إشــراك القطــاع اخلــا  يف مجيــع موضــوعا  مــؤمتر القمــة العــاملي       - 83

حيـــ  اعتـــرف املشـــاركون فيـــه بالـــدور اتســـتراتيجي الـــذي يضـــطلع بـــه القطـــاع اخلـــا     
يتجاوز التمويل  بسبل منـها اتسـتفادة مـن الكفـاءا  األساسـية؛ وبنـاء قـدرة اجملتمعـا           فيما

ــادرا           ــي املب ــيش. وأحي ــبل الع ــاش اتقتصــاد وس ــى إنع ــى الصــمود؛ واملســاعدة عل ــة عل احمللي
ــيت أ  ــدول األعضــاء    واتلتزامــا  املهمــة ال طلقهــا القطــاع اخلــا  يف مــؤمتر القمــة  وأشــجع ال

واجلهـا  األخـر  علــى مواصـلة التعـاون مــع الشـركاء مـن القطــاع اخلـا  وعلـى اتســتفادة         
الكاملة من خرباهتم وقدراهتم  مبا يف ذل  من خـالل مبـادرة الـرب  بـني مؤسسـا  األعمـال.       

ذي حتــرزه باســتادام منــها  العمــل وأحــ  مؤسســا  األعمــال علــى اإلبــالغ عــن التقــدم الــ
 واتلتزاما  والتحوُّل  وقنواهتا اخلاصة لتبادل املعلوما .  

 
 البحو، وتطوير األدلة  

سا ت العديد من املنظما  األكادميية والبحثيـة ومراكـز الفكـر يف البحـو، وقاعـدة       - 84
املؤسسـا  األكادمييـة   األدلة اليت استند  إليها خطة العمل من أجـل اإلنسـانية. وإنـ  أشـجع     

والبحثية على مواصلة العمل من أجل تعزيز قاعدة األدلة الالزمة لتقييم التقـدم احملـرز يف خطـة    
العمــل مــن أجــل اإلنســانية هبــدف توضــي  اجملــات  الــيت ُتحــد، فيهــا اتلتزامــا  واملبــادرا  

قــدم مــع الســياقا  تــأثريا  والــيت توجــد فيهــا ثغــرا  يف البيانــا   وكيفيــة مواءمــة مقــايي  الت
املاتلفـــة. وميكـــن عـــرض البحـــو، والتحلـــيال  الصـــادرة يف هـــذا اجملـــال يف منـــها  العمـــل 

 واتلتزاما  والتحول  وعلى سبيل املسا ة يف التقرير التوليفي السنوي.  
 

 الدعوة والتوعية على الصعيد العاملي  
مـؤمتر القمـة العـاملي  أدعـو     حفاظا علـى الطـابع الشـامل واجلـامع للعمليـة املعتمـدة يف        - 85

ــة بالتقــدم       ــارزة والقصــص الشاصــية املتعلق ــادل التجــار  الب ــع أصــحا  املصــلحة إىل تب مجي
احملرز  واملمارسا  اجليدة  والتحديا  الرئيسية فيمـا يتعلـ  بالنـهوض خبطـة العمـل مـن أجـل        

ــن خــالل وســائ  اإل        ــ  م ــا يف ذل ــة  مب ــدعوة والتوعي ــالم اإلنســانية. وســيكون حلمــال  ال ع
التقليدية واجلديدة  دور مهم يف استمرار التواصل. وأقر مؤمتر القمة أيضا بأن الـدعاة العـامليني   
على مجيع املستويا   من رؤسـاء الـدول إىل قـادة اجملتمعـا  احملليـة  يضـطلعون بـدور حاسـم         

ود الـيت  إدرا  حتدياتنا املشتركة امللّحة ضمن دوائر النفـوذ اخلاصـة هبـم. وإنـ  أشـجع اجلهـ       يف
يبذهلا أولئ  الدعاة هبدف ترمجة أدوارهم احلامسة إىل جهود سياسية ملناصرة خطـة العمـل مـن    

 أجل اإلنسانية.
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 اتستنتاجا  والتوصيا    -رابعا  
لن يظهر جناح مؤمتر القمة العـاملي للعمـل اإلنسـاين وقدرتـه علـى التعجيـل بـالتغيري         - 86

  القادمة وحنن نربهن التزامنا اجلمـاعي باملضـي يف   التحوُّ  إت على مد  األشهر والسنوا
بـد   تنفيذ نتائج مؤمتر القمة وبالنهوض على حنو حازم خبطة العمل مـن أجـل اإلنسـانية. وت   

أن نتكيف مع التحديا  والفر  الناشئة  ونعمل وف  األساليب اجلديـدة الـيت حـددناها     
   لقمة من أصحا  املصلحة والشركاء.وباتشتراك مع اجملموعة اليت احتضّناها يف مؤمتر ا

وبناء على ما تقـدم  وباإلضـافة إىل املقترحـا  الـيت قدمتـها يف مواضـع خمتلفـة مـن          - 87
 هذا التقرير  أوصي مبا يلي:

ــع     )أ(  ــانية ومجيـ ــم املتحـــدة واملنظمـــا  اإلنسـ ــاء واألمـ ينبغـــي للـــدول األعضـ
تنفيذ اتلتزاما  الـيت تعهـدوا هبـا    أصحا  املصلحة اآلخرين أن ميضوا قدما  وبسرعة  يف 

واملبادرا  اليت اختذوها يف مؤمتر القمة العـاملي للعمـل اإلنسـاين  وأن يناصـروها وحيشـدوا      
الدعم هلا ويقدموا تقارير ذاتيـة سـنويا بشـأن التقـدم امللمـوس احملـرز يف تنفيـذ اتلتزامـا           

 نيا؛وذل  إىل منها  العمل واتلتزاما  والتحول املتاح إلكترو
ُتشـــجَّع الـــدول األعضـــاء واألمـــم املتحـــدة واملنظمـــا  اإلنســـانية ومجيـــع  ) ( 

أصحا  املصلحة اآلخرين على مواصلة التعهد بالتزاما  إضافية واختاذ املبـادرا  هبـدف   
النهوض خبطة العمل من أجل اإلنسانية وباملسؤوليا  اخلمـ  األساسـية الـيت يـنص عليهـا      

ــون:   ــر املعن ــا    “واحــدة  مســؤولية املشــتركة إنســانية ”التقري ــد اتلتزام ــها تأيي   بســبل من
األساسية  وزيادة دعم املبادرا  الـيت ُأطلقـت يف مـؤمتر القمـة مـن خـالل أسـاليب الـدعم         

   ؛املا  والسياسي والتشغيلي املناسبة
ــع     ) (  ــانية ومجيـ ــم املتحـــدة واملنظمـــا  اإلنسـ ــاء واألمـ ينبغـــي للـــدول األعضـ

أن يناصـروا التزامـاهتم ويسـتعينوا بأصـحا  املصـلحة املعنـيني         أصحا  املصلحة اآلخرين
يف إطار جهودهم الرامية للتنفيذ  لكي يستفيدوا مـن القـدرا  واملـوارد واخلـربا  املتاحـة      
لــد  تلـــ  اجملموعـــة املتنوعـــة مــن اجلهـــا  الفاعلـــة الـــيت ميكــن أن تســـهم يف احلـــد مـــن    

 اتحتياجا  واملعاناة اإلنسانية؛  
ــن أجــل       وُتشــجَّ )د(  ــل م ــة العم ــدما يف خط ــى املضــي ق ــدول األعضــاء عل ع ال

اإلنسانية ومسؤولياهتا اخلم  األساسية والنتائج الرئيسية األخر  ملـؤمتر القمـة مـن خـالل     
عقد املداوت  يف املنتديا  احلكومية الدوليـة املناسـبة الراميـة إىل اتسـتجابة لالحتياجـا       

 حلد منها. واملااطر وأوجه الضعف اإلنسانية  وا
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وينبغي أن تواصـل الـدول األعضـاء واألمـم املتحـدة واملنظمـا  اإلنسـانية         )هـ( 
ومجيع أصـحا  املصـلحة اآلخـرين تعزيـز قاعـدة املـوارد وحتقيـ  مكاسـب يف الكفـاءة مـن           
أجل التعجيل مبعاجلة العجز يف التمويل الالزم من أجـل اتسـتجابة لالحتياجـا  واملاـاطر     

نية  واحلــد منــها  مبــا يف ذلــ  مــن خــالل: ضــمان التمويــل املتعــدد وأوجـه الضــعف اإلنســا 
الســنوا  الــذي ميكــن التنبــؤ بــه والــذي يتســم باملرونــة؛ وتوســيع قاعــدة اجلهــا  املاحنــة؛    
ــانية واملناخيــة         ــراض اإلنس ــل لألغ ــني التموي ــة ب ــب؛ واملواءم ــة والتأه ــتثمار يف الوقاي واتس

 ملتاحة من األدوا  املالية؛ واإلمنائية؛ واستادام اجملموعة الواسعة ا
ــع       )و(  ــا  اإلنســانية ومجي ــم املتحــدة واملنظم ــدول األعضــاء واألم ــجَّع ال وُتَش

أصــحا  املصــلحة اآلخــرين علــى تقــد  الــدعم الــتق  واملــا  إىل اجلهــا  الفاعلــة احملليــة   
املعنيــة باتســتجابة لالحتياجــا  واملاــاطر وأوجــه الضــعف اإلنســانية  ودعــم األشــاا     

تضررين من األزما   واجلها  الفاعلـة الوطنيـة واحملليـة  وت سـيما يف البلـدان الناميـة        امل
 لكي تنفذ التزاماهتا ومتضي قدما يف خطة العمل من أجل اإلنسانية.

  
 


