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  اإلنسانية في االستثمار -  التمويل    
  المستوى الرفيعي للقادة المستديرة المائدة اجتماع    
  اإلنسانية أجل من العمل خطة مسؤوليات من الخامسة األساسية المسؤولية    

    
 حنـو علـى نلـيب [لكـي] األمثـل النحـو علـى واسـتخدامه وتنويعه االستثمار زيادة األمر سيتطلب”

  .“املتزايدة اإلنسانية االحتياجات أفضل
  اإلنساين للعمل العاملي القمة مؤمتر إىل العام األمني تقرير من
    

  األساسية االلتزامات    
 وختصــــيص حلشــــد املتبعــــة الســــبل علــــى هامــــة حتســــينات إدخــــال إىل ملحــــة حاجــــةٌ  مثــــة  

  وصـــــون والكـــــوارث النزاعـــــات مـــــن املتضـــــررين أرواح علـــــى ظالحفـــــل املرصـــــودة املـــــوارد واســـــتخدام
 واالتسـاق االسـتعجال مـن أكـرب بقدر املصلحة صاحبة اجلهات مجيع تعمل أن بد وال .كرامتهم
 بلـغ أن بعـد أفضـل بشـكل اإلنسـانية األزمـات من املتضررين احتياجات تلبية أجل من والتضامن
 صــاحبة اجلهــات مجيــع وســعت أن بــد ال نفســه، الوقــت ويف شــخص. مليــون 125 اليــوم عــددهم
 علــــى هــــاأثر  إدارة يفو  اإلنســــانية األزمــــات خمــــاطر مــــن احلــــدّ  يف هااســــتثمار  نطــــاق مــــن املصــــلحة
 والفتيـان والفتيـات لنسـاءل املتمـايزة الحتياجـاتل االسـتجابة إىل أيضا السعي مع منها، املتضررين
   هم.من كلل اخلاصة والقدرات الضعف وأوجه والرجال

 لتحســــني والتنميــــة اإلنســــاين للعمــــل أفضــــل وبرجمــــة ختطيطــــا التمويــــل يعــــزز أن وينبغــــي  
 الرابعـة األساسـية املسـؤولية توضـحها لـيتا “اجلديـدة العمـل طريقـة” مـع متشـياً  األموال، استخدام
ـــواردة  اجتمـــاعب اخلاصـــة األساســـية االلتزامـــات وجتســـدها اإلنســـانية أجـــل مـــن العمـــل طـــةخ يف ال
ــاء إىل املعونــة تقــدمي مــن النــاس: حيــاة تغيــري’ موضــوع بشــأن داملعقــو  املســتديرة املائــدة  ‘.العــوز إ
 تيــاجحا تلبيــة علــى األقــدر تعــد الــيت الفاعلــة جلهــاتا شــىتل املــوارد تــوافر نكفــل أن الضــروري ومــن
 توخـــاهت مـــا منهـــا بســـبل وفعاليتهـــا اإلنســـانية املســـاعدة كفـــاءة  حنّســـن وأن منـــه؛ فيـــفخوالت النـــاس

   .“الكربى الصفقة” عن املنبثقة االلتزامات
 املســـؤولية إطـــار يف الـــواردة املبـــادئ أدنـــاه الـــواردة اخلمســـة األساســـية االلتزامـــات ســـدوجت  
 مــن التــزام وكــل اإلنســانية. أجــل مــن العــام األمــني عمــل خطــة مســؤوليات مــن اخلامســة األساســية
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 مــن يكفــي مــا علــى احلصــول لضــمان الالزمــة الرئيســية العناصــر ميثــل األساســية االلتزامــات هــذه
 الطــــوارئ وحــــاالت الطبيعيــــة والكــــوارث النزاعــــات مــــن املتضــــررين أرواح إلنقــــاذ الضــــرورية املــــوارد
   سالمتهم. على واحلفاظ كرامتهم  وصون األخرى

 واحلصـة املـايل الدعم أشكال يف وتنويع كبرية  زيادة بتحقيق االلتزام :1 األساسي االلتزام  •  
 املتباينـة االحتياجـات تلبيـةل تُرصـد الـيت اإلنسـانية للمساعدة املخصصة املوارد من العاملية

ــ اإلنســانية األزمــات مــن املتضــررين للســكان  وتعقــد وضــاعاأل هشاشــة مــن يعــانون ذينال
 الـيت احلـاالت يف النقديـة املـوارد علـى القائمـة الربجمـة زيادة ذلك يف مبا طوارئ،ال حاالت

  ذلك. ستلزمت

 زيــادة طريــق عــن واحمللــي الــوطين اإلنســاين العمــل بتمكــني االلتــزام :2 األساســي االلتــزام  •  
 احمللـي الصـعيدين علـى اإلنسـاين العمـل جمـال يف الفاعلة للجهات املتوافرة التمويل حصة
ـا لإلجنـاز الوطنيـة نُظمهـا تعزيز ودعم والوطين ا وإمكانا  للتأهـب التخطـيط علـى وقـدرا
  الكوارث. ملواجهة

 واملــرن التعــاوين اإلنســانية األنشــطة متويــل وزيــادة بتشــجيع االلتــزام :3 األساســي االلتــزام  •  
 مـــن بعينهـــا، ألغـــراض املخصـــص وغـــري بـــه التنبـــؤ ميكـــن بشـــكل ةمتعـــدد لســـنوات ماملقـــدّ 
 اإلنسـاين بالعمل يتعلق فيما واملساءلة والشفافية والفعالية الكفاءة من مزيد ضمان أجل
   املتضررين. لفائدة املنفذ

 هلـــا والتأهـــب املخـــاطر إدارة علـــى القـــدرة يف باالســـتثمار االلتـــزام :4 األساســـي االلتـــزام  •  
   الصمود. على منها واملتضررين حياهلا الضعفاء قدرة بناء أجل من األزمات من الوقايةو 

 أجـل مـن وتكييفهـا العامليـة هجوالـنُ  األدوات نطـاق بتوسـيع االلتـزام :5 األساسي االلتزام  •  
 الصــمود، علــى القــدرة وزيــادة والضــعف املخــاطر مــن واحلــدّ  العاجلــة االحتياجــات تلبيــة
 مقـــرتح هـــو مـــا حنـــو (علـــى عمومـــا اإلنســـاين العمـــلوب ةاإلنســـاني بـــادئاملب اإلخـــالل دون
 ).“الناس حياة تغيري” بشأن املعقود 6 املستديرة ةداملائ اجتماع يف أيضا


