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 الحفاظ على المعايير التي تحمي اإلنسانية

 المائدة المستديرة للقادة رفيعي المستوى 

 المسؤولية األساسية الثانية من خطة العمل من أجل اإلنسانية

اإلنسااانيإ ىلى ندنى حد حتى الحروب لها حدود. ويتطلب تقليل المعاناة " 

ممكن وحمايإ المدنيين تعزيز االمتثال للقانون الدولي". تقرير األمين العام لمؤتمر 

 القمإ العالمي للعمل اإلنساني

 معلومات أساسية

اإلنساااااااااني  لى اإل    في للعمل سااااااايعقد نول مؤتمر ممإ  المي  

ومن الواضااااااا  نن في اساااااااطركول. تر ياااا.  2016نيااااريماااايو  24ىلى  23الفترة من 

شخص  23 000المشاورات المكثفإ التي امتدت ث ث سروات ووصلت ىلى ن ثر من 

بلدا مد د ت ىلى تغيير الطريقإ التي يقوم بها المجتمع الدولي بمعالجإ  153في 

يإ. وتمثال  باإلنسااااااااان يإ. ود ت ىلى تجديد االلتزام  ناة اإلنسااااااااان ياجات والمعا االحت

إل راب  ن الوحدة والتضااااامن  لى ال ااااعيد العالمي اسااااطركول اللحلإ المراسااااكإ ل

لمرع المعاناة ووضع حد لها. واتخاذ جميع الخطوات ال زمإ لجعل اإلنسانيإ المحرك 

 .لعمليإ صرع القرار والعمل الجما ي

في تقريره لمؤتمر القمإ العالمي للعمل اإلنساني. يهيب األمين العام و 

ر نصااااااحاب الم اااااالحإ نن يضااااااطلعوا بخم  لألمم المتحدة بالدول األ ضااااااا  وسااااااائ

عتقد بةنها حاسااامإ في تقديم نتائي نفضااال للكشاااريإ. وتحدد  مساااؤوليات نسااااسااايإ يه

خطإ  مله من نجل اإلنسااانيإ اإلجرا ات األساااساايإ والتحوالت االسااتراتيجيإ ال زمإ 

للرهوض بتلك المسااااؤوليات. ويحم األمين العام مادة العالم في مؤتمر القمإ  لى 

 .زام بالمضي مدما في خطإ العملااللت

ويجب نن تكون هذه الخطإ ى ارا للعمل والتغيير والمساااااااا لإ المتكادلإ  

 .لقياس التقدم المحرز خ ل السروات الث ث القادمإ وما بعدها

تديرة للقادة رفيعي المساااااااتوى التي ساااااااتعقد   وتمثل المائدة المسااااااا

يإ" فرصااااإ ل لتزام بالمضااااي مدما بعروان" الحفاظ  لى المعايير التي تحمي اإلنسااااان

 .بالمسؤوليإ األساسيإ الثانيإ من خطإ العمل من نجل اإلنسانيإ
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 لسياق ا

يتعرض المدنيون  ل يوم.  ن م ااااد نو بشااااكل  شااااوائي ىلى السااااقو   

جرحى ومتلى. وتعمل الغارات الجويإ  لى تمزيق األسااار. ويجرط خطل العاملين في 

إ ومتلهم. وتتعرض المرافق الطكيإ وسااااااايارات المجال اإلنسااااااااني والر ايإ ال اااااااحي

اإلسااااعان للرهب والتدمير  ةساااالوب من نساااااليب الحرب. ويتم مرع و رملإ وصااااول 

العاملين في المجال اإلنسااااااااني ب اااااااورة تعسااااااافيإ مما يؤدط ىلى تفامم المعاناة. 

ويجرط انتهاك حرمإ الرساااااااا  والفتيات وبيعهن  رميق جرساااااااي. وتتعرض المدارس 

ت ونما ن العكادة للق اااااال بالقرابل بانتلام. ويتم تحويل الثار التي والمسااااااتشاااااافيا

صمدت مرذ آالن السرين  شعار للثقافإ والحضارة الى ر ام ب ورة متعمدة. ويجرط 

 .حمل المدنيين  لى الرزوح بمستويات لم يشهد لها مثيل مرذ الحرب العالميإ الثانيإ

االحترام الكامل للقوا د ىن وحشااااااايإ الرزا ات المسااااااالحإ اليوم. و دم  

 اما من اإلنجازات. ويرذر  150األساااساايإ للقانون اإلنساااني الدولي يهددان بتقوي  

بالدخول ىلى حقكإ الحرب ب  حدود. ولقد نصااااااك  انتهاك نبساااااات القوا د التي تحكم 

عديا. ويؤدط ىلى تهيلإ المزيد من الفرا إل ادة تفسااااير هذه القوا د  سااااير الحرب ما

يقها. وىن  دم المطالكإ باحترام معاييرنا المشاااااااتر إ. وىنفاذ القوانين و م  تطك

وتعزيزها. ود م الليات الو ريإ والدوليإ للرصد والمسا لإ نو التعاون معها. تسهم 

 . لها في تقوي  سيادة القانون وتعميق المعاناة اإلنسانيإ

جديد لتوتتي  هذه المائدة المسااتديرة للقادة رفيعي المسااتوى الفرصااإ  

االلتزام بحمااايااإ الماادنيين وحقو  اإلنسااااااااان للجميع من خ ل احترام القوا ااد التي 

ساااااااكق نن اتفقت الدول  ليها. وساااااااون يكرر القادة تة يد التزامهم بكفالإ نن تكون 

األهميإ المر زيإ للحمايإ والحفاظ  لى ىنساااااااانيإ الراس المتضاااااااررين و رامتهم في 

الفردط والجما ي. مع التر يز نيضاااااااا  لى ساااااااكل جميع اللرون هي الموجه لعملرا 

 .تعزيز جوانب محددة من خطإ العمل من نجل اإلنسانيإ

 الهدف

تديرة للقادة رفيعي المساااااااتوى في تعكلإ  يتمثل الهدن من هذه المائدة المسااااااا

الموارد وممارسااااااااإ الرفوذ  جز  من الجهود العالميإ الراميإ ىلى الحد من المعاناة 

حمايإ المدنيين. مع التر يز بشكل خاا  لى الحد من األثر اإلنساني اإلنسانيإ وتعزيز 

 .لسير العمليات العدائيإ وتمكين العمل اإلنساني والر ايإ ال حيإ
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وتماشااايا مع خطإ  مل األمين العام من نجل اإلنساااانيإ. تتراول المائدة  

ملموساااااإ المساااااتديرة المساااااائل التاليإ وتلتم  من القادة الح اااااول  لى تعهدات 

 :بشةن مسائل من مكيل

 يل يمكن للدول األ ضااااا  وسااااائر اصااااحاب الم اااالحإ توليد الد م وااللتزام  لى   • 

ال اااااااعيد العالمي من نجل تعزيز احترام القانون اإلنسااااااااني الدولي والقانون الدولي 

 لحقو  اإلنسان؟

تاجين  لى ما هي االلتزامات التي يمكن التعهد بها لكفالإ ح اااااااول الساااااااكان المح • 

 المسا دات اإلنسانيإ دون  وائق وفي الومت المراسب؟

ما هي التدابير التي يجب اتخاذها للتقليل ىلى ندنى حد ممكن من الضااااااارر ال حق • 

 بالمدنيين وحمايإ الكعثات اإلنسانيإ والطكيإ نثرا  سير العمليات العدائيإ؟

لقادة نثرا  المائدة في اإلجابإ  لى هذه األسللإ. من المتومع نن يقوم ا 

المستديرة بتقديم التزامات بترفيذ خطإ العمل من نجل اإلنسانيإ.  لى سكيل المثال 

من خ ل التتكع المرهجي. وتق اااااااي الحقائق  لى نحو فعال. وىدانإ االنتها ات  لرا. 

وااللتزام بالمعاهدات وال كوك الدوليإ الرئيسيإ وتشجيع االنضمام ىليها. وا تماد 

وسياسات مويإ. وتكادل نفضل الممارسات. ورصد التقدم المحرز. والمشار إ  موانين

في حوار مرتلم متعااادد األ ران. و يمكن للقاااادة. من خ ل العمااال المشاااااااترك 

والتغيير والمسااااا لإ المتكادلإ. ومل االنتها ات ومرع حدوثها. والتقليل ىلى حد  كير 

 .من المعاناة اإلنسانيإ

 1الشكل والهيكل

ى  قد المائدة المساااتديرة للقادة رفيعي المساااتوى وىدارة ن مالها يتول 

رئي  بد م من مقرر. وساااون تسااافر المائدة المساااتديرة  ن موجز الجتما  المائدة 

المسااااتديرة يشاااامل االلتزامات الفرديإ والجما يإ التي مدمها المشااااار ون والطريق 

الذط ساايقدمه الرئي   ىلى األمام. وساايساااهم موجز المائدة المسااتديرة في الموجز

 .لمؤتمر القمإ العالمي للعمل اإلنساني

وساااااون تساااااتمر هذه المائدة المساااااتديرة للقيادات رفيعي المساااااتوى  

من مادة العالم. ويجوز نن  50ىلى  35سااااااااا تين. مع مداخ ت من  دد يتراوح من 

يرافق  ل ز يم اثران من المساااتشاااارين. وسااايتحدث القادة من المقا د المخ ااا اااإ 

كل مائدة مساااتديرةو. ويركغي نال تتجاوز مداخ تهم ث ث دمائق. وساااون تكون )شااا

                                                           
 مد يخضع شكل وهيكل المائدة المستديرة للتغيير 1



 | 4 

 

worldhumanitariansummit.org 

 

المائدة المساااااااتديرة مفتوحإ نمام وساااااااائل اإل  م ويتم بثها ىذا يا و لى شاااااااككإ 

 .االنترنت مكاشرة. وسيعلن  ن مو د ومكان هذه الدورة مريكا

 التسجيل واألعمال التحضيرية للمائدة المستديرة 

ن هذه المائدة المساااااااتديرة ىتاحإ الفرصااااااااإ للدول سااااااايكون الهدن م 

األ ضااا  وسااائر نصااحاب الم االحإ لإل  ن  ن االلتزام بتحقيق تقدم ملموس بشااةن 

التوصااايات في ى ار المساااؤوليإ الرئيسااايإ الثانيإ من خطإ العمل من نجل اإلنساااانيإ. 

يرجى تساااااجيل اهتمامكم بحضاااااور المائدة المساااااتديرة ومساااااتوى المشاااااار إ الذط 

في مو د ال يتجاوز  ihl.roundtable@whsummit.orgالمومع  وخونه في هذا االجتما  فيتت

 .2016آذاريمارس  25

وسااتقوم نمانإ مؤتمر القمإ العالمي للعمل اإلنساااني باالت ااال بالدول  

األ ضاااا  المعريإ وساااائر نصاااحاب الم ااالحإ خ ل الشاااهرين القادمين من نجل العمل 

من الموائد المسااااتديرة للقادة رفيعي المسااااتوى. بما في معا  لى ى داد  ل مائدة 

ذلك  ن  ريق تحديد وتةمين التزامات ملموساااااااإ ترمي ىلى ىحراز تقدم في  ل من 

المسااؤوليات األساااساايإ الخم  من خطإ العمل من نجل اإلنسااانيإ. وساايعتمد هذا 

يع وتوس التفا ل الكرا   لى الشرا ات القائمإ مع الدول األ ضا  ونصحاب الم لحإ

 نطامها.

 

 


