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  العوز إنهاء إلى المعونة تقديم من الناس: حياة تغيير    
  المستوى الرفيعي للقادة المستديرة المائدة اجتماع    
  اإلنسانية أجل من العمل خطة مسؤوليات من الرابعة األساسية المسؤولية    

    
 ومــدى اإلنســانية النــاس احتياجــات يف للقيــاس قابــل اخنفــاض بتحقيــق اآلن النجــاح ســيتحدد”

  .“حياهلا ضعفهم وأوجه للمخاطر تعرضهم
  اإلنساين للعمل العاملي القمة مؤمتر إىل العام األمني تقرير من
    

  األساسية االلتزامات    
 اإلنسـانية. االحتياجـات إىل االفتقـار مـن حـادة معانـاةً  البشـر مـن املاليني عشرات يعاين  

 ذلـــك يف مبـــا احلـــادة، االقتصـــاديةو  االجتماعيـــة الصـــدمات خلطـــر أخـــرى عديـــدة ماليـــني تعـــرضتو 
 هلـــم ويتـــيح للكثـــريين اإلغاثـــة يـــوفر احلـــايل املعونـــة منـــوذج أن ورغـــم الطبيعيـــة. واألخطـــار النزاعـــات
 جتعلهــم متكــررةو  األمــد طويلــة أزمــاتٍ  ينبغــي ممــا أكثــر أنــاسٌ  واجــهي حمنــتهم، مــن النهــوض فــرص
 التشـــاورية العمليـــة وثقـــت وقـــد ة.تـــدّ حمُ  أو جديـــدة لصـــدمات معرضـــني أو املعونـــة علـــى ينمعتمـــد
 ةقـــيطر ” إجيـــاد إىل الـــداعي النطـــاق الواســـع النـــداءَ  اإلنســـاين للعمـــل العـــاملي القمـــة مبـــؤمتر اخلاصـــة
 )142 إىل 126 الفقــرات (يف القمــة مــؤمتر إىل تقريــره يف العــام األمــني يصــفها “للعمــل جديــدة
ــا  تعــدد علــى الفاعلــة، اجلهــات خمتلــف بــني تجمــعل “املرحيــة التقليديــة االنعــزال بــؤر تتجــاوز” بأ

ا  األشـخاص لصـاحل مجاعيـة نـواتج حتقيـق أجـل مـن املؤسسـية، وحدودها نشاطها وجماالت واليا
  األزمات. من املتضررين
ــ املســاس ينبغــي وال   ــ األحــوال مــن حــال أيب  العمــل مببــادئ التمســك يف املتمثــل االلتزامب
 النــزاع ســياق يف جتــري عنــف وأعمــال سياســيا صــراعا تشــهد الــيت الظــروف يف وخاصــة اإلنســاين،
 املســــاعدة لتقــــدمي االســــتعداد أهبــــة علــــى اإلنســــاين بالشــــأن املهتمــــون يكــــون أن وجيــــب املســــلح.
 ويف ذلــك. إىل احلاجــة دعــت أينمــا بــه، التنبــؤ ميكــن بشــكلو  املبــادئ هــذه إىل اســتناداً  واحلمايــة

 األزمــات منــع علــى بالعمــل يقضــي مشــرتك أخالقــي واجــبٌ  الكــل عــاتق علــى يقــع ذاتــه، قــتالو 
   اإلنسانية. للمساعدة الناس احتياج من مّطرِد بشكل والتقليل
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 الـذي النحـو علـى االتسـاق، تعزيـز إىل اجلديـدة والتمويـل العمـل طريقـة ؤديتـ أن بد وال  
 اإلنســانية. أجــل مــن العمــل خطــة يف الــواردة الرابعــة األساســية املســؤولية يف العــام األمــني حــدده
 تقــدمي تتــوخى الــيت العــام األمــني رؤيــةب يهتــدي اجلديــد النمــوذج أن اخلصــوص وجــه علــى ويُــذكر
 بيــان إىل تســتند رؤيــةٌ  وهــي النســبية، امليــزة أســاس علــى دةمتعــد ســنوات مــدى علــى مجاعيــة نــواتج

 حمــور هــم النــاسو  باالتســاق. يتســم ومتويــل التمكــني عوامــل هلــا تتــوافر وقيــادة املشــرتكة للمشــاكل
 للمخــاطر النــاس تعــرض مــن للحــدّ  عملــه يلــزم عمــا تســاؤال طــرحي إنــه إذ األساســي، التحــول هــذا

 جمموعـــة مـــع للتعـــاون امســـار  رســـمي مث هلـــم، بالنســـبة التنميـــة آفـــاق وحتســـني ضـــعفهم مـــن التقليـــلو 
   ذلك. لتحقيق الفاعلة اجلهات من متنوعة

 هــذه، اجلديــدة العمــل طريقــة تتخــذه الــذي الشــكل ســُيملي الســياقَ  أن بــه املســلم ومــن  
 احلثيـث السـعي مـع األزمـات أوقـات يف الفوريـة االحتياجـات تلبيـة إىل يهـدف الـنهج فإن ولذلك
 عــام خطــة أهــداف حتقيــق إىل يفضــي دربٍ  علــى ووضــعهم األزمــات مــن النــاس إخــراج إىل أيضــا

 النـــواتج يــدعم متســـق متويــل تـــوافر دون ممكنــاً  اجلديـــدة العمــل طريقـــة اتبــاع يكـــون ولــن .2030
 اجتمـــاع يف بالتفصـــيل تُناقشســـ التمويـــلب املتعلقـــة ددةاحملـــ لتزامـــاتاال( التجـــزؤ ويـــتالىف اجلماعيـــة
ـــــدة ـــــوخىامل املســـــتوى رفيعـــــيال للقـــــادة املســـــتديرة املائ  اإلنســـــانية). يف االســـــتثمار بشـــــأن هعقـــــد ت

 املســـاءلة لكفالـــة وذلـــك احملـــرز، لتقـــدمل قيـــاسال أشـــكال مـــن شـــكالً  التغيـــريات هـــذه وستســـتدعي
  الوقت. مرّ  على األثر وتبيان

 مجاعيـة نـواتج حتقيق إىل والسعيَ  والتنمية اإلنساين العمل بني تفصل اليت اهلوة ختطي إن  
 اآلن يتـــيح اإلنســـاين للعمـــل العـــاملي القمـــة مـــؤمتر أن بيـــد ،مناقشـــتها طالـــت نوعيـــة نقلـــة نميـــثال

   التنفيذ. موضع اهلدف هذا وضع أجل من ملموسة التزامات وضعل الفرصة
 الفوريـــة اإلنســـانية االحتياجـــات تلـــيب جديـــدة عمـــل طريقـــة عتمـــادبا االلتـــزام :1 االلتـــزام  •  

 ةدعــدمت ســنوات مــدى علــى الضــعف وأوجــه املخــاطر مــن نفســه الوقــت يف وحتــدّ  للنــاس،
   يلي: مبا الغاية، هلذه حتقيقاً  وااللتزام، مجاعية. نواتج حتقيق خالل من
 املبكـرة اإلجـراءات وحتفيـز املخـاطر حتليـل يف االستثمار االنتظار: ال سب،التح  °

 ومـــن النـــاس علـــى املعروفـــة واألخطـــار املخـــاطر َوقـــع مـــن حـــد أدىن إىل للتقليـــل
   .تواترها

التعضــــــيد، ال االستعاضــــــة: تــــــوفري الــــــدعم للقيــــــادات وتعزيــــــز القــــــدرات ونظــــــم   °
االستجابة على الصعد احمللي والوطين واإلقليمي واالستثمار فيهـا مجيعـا، تالفيـا 

  الزدواجية اآلليات الدولية كلما كان ذلك ممكنا.
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ـا: املتمرسـة يف العمـل يف احلفاظ علـى القـدرات   ° حـاالت الطـوارئ واالحتفـاظ 
وعلـى ـا  بـؤالتنميكـن  إلنقاذ األرواح بصورةعاجلتني الماية احلساعدة و املتقدمي 
  اإلنساين. العمل ، وفقا ملبادئ حنو مرن

 ةج مجاعيـاتحتقيـق نـو  مـن أجـلبني العمل اإلنساين والتنمية: التعاون  اهلوةجتاوز   °
ــــؤدي يف الوقــــت نفســــه إىل احلــــدّ  مــــن  تكفــــل تلبيــــة االحتياجــــات اإلنســــانية وت

نســبية إىل املزايــا ال ة اســتناداً دعــدمتاملخــاطر وأوجــه الضــعف علــى مــدى ســنوات 
العمـــل مبـــادئ  اجلهـــات الفاعلـــة. ولســـوف تظـــل أســـبقيةُ جملموعـــة متنوعـــة مـــن 

  . يف تقدمي املساعدة اإلنسانية استند إليهيُ الركيزَة اليت اإلنساين 
  

 طريـــق عـــن التجـــزؤ، تـــاليف إىل يـــؤدي الـــذي املتســـق التمويـــل بتيســـري االلتـــزام :2 االلتـــزام  •  
 هلـــا شـــهودامل اجلهــات ودعـــم ةدعــدمت ســـنوات مـــدى علــى اجلماعيـــة النــواتج حتقيـــق دعــم

   احملدد. السياق يف اإلجناز من نهامتكّ  اليت النسبية امليزة امتالكب
    

 بــه للنهــوض الضــرورية الزمنيــة واألطــر الغايــات ُحتــدد ،2 األساســي االلتــزام إىل بالنســبة مالحظــة:
 اإلنسانية. يف االستثمار - التمويل بشأن املعقود املستديرة املائدة اجتماع يف املشاركني مبعرفة

   


