ال أحد خلف الركب :التزام بالتصدي للتشريد القسري
اجتماع المائدة المستديرة رفيع المستوى للقادة
المسؤولية األساسية الثالثة في خطة العمل من أجل اإلنسانية
"إن أحد أبرز عواقب النزاع والعنف والكوارث هو التشرررررريد ال ماعي للسررررركان"

قرير

األمين العام المقدم إلى مؤ مر القمة العالمي للعمل اإلنساني
معلومات أساسية
ُيعقد أول مؤ مر قمة عالمي للعمل اإلنساني على اإلطالق يومي  23و 24أيار/مايو
 2016في إسرررطن،ولر ر.يا ومن الواأرررال أن والث سرررنواا من المشررراوراا المكثفة
التي وصررلإ إلى أ.ثر من  23000ش ر ف في  153بلدا اسررتدعإ ييير الطريقة التي
يتصدى بها الم تمع الدولي للفاقة والمعاناة اإلنسانيتينر واستدعإ

ديد االلتزام

اه اإلنسرررررررانية و مثل إسرررررررطن،ول لر ة مالئمة إللهار الوحدة والت رررررررامن على
الصرررررررعيررد العررالمي من أجررل الوقررايررة من المعررانرراة وإنهررائهررار وا رراط جميع ال طواا
الالزمة ل عل اإلنسانية هي المررك لصنع القرار والعمل ال ماعي
ويررردعو األمين العرررام لممح المترررردةر في قريره لمؤ مر القمرررة العرررالمير الررردول
األع ررراغ وهيرها من أصررررال المصرررلرة إلى ق،ول وا اط إجراغاا بشررر ن مسرررؤولياا
أسرراسررية خم

يعتقد أنها حاسررمة في قديح ما هو أف ررل لننسررانية و وجز خطت

للعمل من أجل اإلنسررررررررانية اإلجراغاا الرئيسرررررررية والتروالا االسرررررررترا ي ية الالزمة
للنهوض بهذه المسؤولياا ويرث األمين العام زعماغ العالح في مؤ مر القمة على
االلتزام بالم ي قدما ب طة العمل
وين،يي أن يكون هررذا إطررارا للعمررل والتييير والمسرررررررراغلررة المت،ررادلررة من أجررل قيررا
التقدم المررز خالل السنواا الثالث القادمة وما بعدها
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وي،قى اجتماع المائدة المسررتديرة رفيع المسررتوى للقادة بشر ن ددال أحد خلف الر.ب
التزام بالتصرررررردر للتشررررررريد القسرررررررر" فرصررررررة لاللتزام بالم رررررري قدما بالمسررررررؤولية
األساسية الثالثة من خطة العمل من أجل اإلنسانية
السياق
لقد فر أ.ثر من  60مليون ش ر ف في جميع أرجاغ العالح من ديارهح بسرر،ب النزاعاا
النهج الرالية المعتمدة
والعنفر وهو أعلى رقح منذ الررل العالمية الثانية ولكن ُ
في التعامل مع حر.اا النزوح الك،رى للسكان المشردين-المشردين داخليا والالجئين
وطال،ي الل وغ -أو،تإ أنها هير .افية وهير مسرررررررتدامة .ما أنها ت اهل الراجة إلى
رسين قاسح مسؤوليتنا ال ماعية إزاغ هؤالغ السكان
ويقر إعالن خطة عام  2030ب همية التصررردر للتشرررريد القسررررر باعت،ار طل

جزغا من

التنمية المسررتدامة وبالنسرر،ة للماليين من المشررردين والالجئين والمشررردين داخليار
يعني عدم ر.هح وراغ الر.ب القدرة على العودة إلى ديارهحر أو إدماجهح بشررررررركل
أف رررل في الم تمعاا المرلية الم ررريفة لهحر أو وطينهح في أما.ن أخرى إطا لزم
األمر ويعني طل

أي رررا الفرق بين اسرررتمرار حياة االعتماد على المعونة وفرصرررة في

التمتع برياة أف ل ملؤها الكرامة واالعتماد على الذاا
والتشريد القسرر لي

ال رديا قصير األجل وال هو رد إنساني بالدرجة األولى إن

رد سرررررررياسررررررري وإنمائي معقد ومسرررررررتمر وعلى الرهح من أن قديح المسررررررراعدة
اإلنسرررانية إلى السررركان المشرررردين في أوقاا األزماا عمل أسررراسرررير .ثيرا ما ُ ترك
المن ماا اإلنسررررانية لرالها قدم المسرررراعدة المتكررة القصرررريرة األجل للماليين من
المشردينر وعلى مدى عقود من الزمن ولذل
الذر نت،ع

النهج
يلزم إحداث رول أساسي في ْ

اه التشرريد القسرررر نهج ينتقل من ل،ية االحتياجاا اإلنسرانية الفورية

إلى نهج يرفظ الكرامة ويرسرررررررن حياة المشرررررررردين ويعزز اعتمادهح على أنفسرررررررهح
ويتصررررردى ألور طل

على الم تمعاا المرلية الم ررررريفة ويتطلب هذا التييير عزيمة

سررياسررية على الصررعيدين الوطني والدولي من أجل معال ة أسرر،ال التشرررد والعمل
على التوصرررل إلى حلول مسرررتدامة للمشرررردين من أجل رسرررين حيا هح ومعايشرررهح
وي ب على ال هاا الفاعلة اإلنسرررررررانية واإلنمائية أن عمل معا بطريقة م تلفة من
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أجل الرد من التشرررررررردر .ما ي ب على الركوماا الوطنية أن ن ز التروالا الالزمة
في السياساا
ويمثل مؤ مر القمة العالمي للعمل اإلنسررررررراني فرصرررررررة سرررررررانرة لنا ال اط إجراغاا
وسررررررريلح اجتماع المائدة المسرررررررتديرة رفيع المسرررررررتوى للقادة قادة العالح من أجل
االسرررررت ابة لدعوة األمين العام لممح المتردة إلى ال،رهنة عن روح قيادية حاسرررررمة
ومستمرة للرد من التشريد القسرر وقطع التزاماا ملموسة لترقيق خطة العمل
من أجل اإلنسانية ومسؤوليتها األساسية الثالثة
الهدف
يتمثل هدف اجتماع المائدة المسرررتديرة رفيع المسرررتوى للقادة بشررر ن "ال أحد خلف
الر.ب التزام بالتصدر للتشريد القسرر" في رديد وأمان وأع سياسة ملموسةر
و.ذا قطع التزاماا قانونية و نفيذية رمي إلى الرد من التشررريد القسرررر من خالل
التصررررردر ألبعاده اإلنسرررررانية والسرررررياسرررررية واالقتصرررررادية واالجتماعية بقدر أ،.ر من
اال سراقر و.فالة حصرول ال،لدان الم ريفة والم تمعاا المرلية الم ريفة على دعح
.اف ومتواصلر بما في طل

من خالل قاسح أف ل للمسؤولياا

و ماشرررريا مع خطة األمين العام للعمل من أجل اإلنسررررانيةر سرررريعالج اجتماع المائدة
المسررررتديرة المسررررائل التالية وسرررريسررررعى إلى الرصررررول على التزاماا ملموسررررة من
القادة بش ن أسئلة من ق،يل ما يلي
• ما هي التدابير ال،رام ية والسررررياسررررا ية والمالية الالزمة للرد من عدد المشررررردين
داخليا بنس،ة  50في المائة برلول عام 2030؟
• .يف يمكن قديح دعح أف ررررررررل لل،لدان الم ررررررريفة والم تمعاا المرلية الك،يرة
للسكان المشردين؟
• .يف يمكن التوصررل إلى إطار جديد للتعاون بش ر ن قاسررح منصررف ويمكن التن،ؤ ب
للمسؤولية عن حر.اا النزوح الك،رى لالجئين؟
• .يف يمكن عزيز األطر القانونية والسرررررررياسررررررررا ية الوطنية واإلقليمية والدولية
المتعلقة بالتشررررررد الداخلي و/أو نفيذها بشررررركل فعال من أجل وفير حماية أف رررررل
للمشردين؟
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والمتوقع من القادةر عند اإلجابة عن هذه األسررررئلةر في اجتماع المائدة المسررررتديرة
هو أن يقدموا التزاماا بتنفيذ خطة العمل من أجل اإلنسررانيةر وال سرريما فيما يتعلق
بترقيق الهدف الطموح المتمثل في الرد من التشررررررررد الداخلي ال ديد و.ذا الذر
بطريقة رفظ الكرامة والسالمةر بنس،ة  50في المائة برلول عام

طال أمدهر وطل

 2030وين،يي لاللتزاماا الملموسرررة التي ُيقطع بها خالل هذه المائدة المسرررتديرة
أن ردعح النهج ال رديرد الرامي إلى ل،يرة االحتيراجراا اإلنسررررررررانيرة الفوريرة للسررررررركرران
المشردينر مع العمل في الوقإ نفس من أجل الرد من أعف الالجئين والمشردين
داخليا والم تمعاا المرلية الم ررررررريفة على المدى الطويلر و عزيز اعتمادهح على
طوا هح
وين،يي لتل

االلتزاماا أي ررررا أن عزز قاسررررح المسررررؤولية و عزز الدعح المقدم إلى

ال،لرردان والم تمعرراا المرليررة الم ررررررريفررة وي ررب أن هرردف .ررذلرر

إلى مواغمررة

االسررررررترا ي ياا اإلنسررررررانية واإلنمائية على نرو أف ررررررلر وزيادة االعتماد على الذاا
و عزيز الرلول المسرررررررتدامةر ف رررررررال عن .فالة مشررررررررار.ة المؤسرررررررسرررررررراا المرلية
والم تمعرراا المرليررة وي ررب أن ؤ.ررد هررذه االلتزامرراا من جررديررد األطر القررانونيررة
والسياسا ية الالزمةر أو
الشكل والهيكل

عها موأع التنفيذ

1

سررررررريدعو إلى عقد اجتماع المائدة المسرررررررتديرة رفيع المسرررررررتوى للقادة رئي
سررررررريشررررررررف على إدار ر ر مرردعومررا في طل ر

بمقرر وسررررررريتم

.ما

اجتمرراع المررائرردة

المسررررتديرة عن صررررياهة موجز لالجتماع سرررري ررررح االلتزاماا الفردية وال ماعية التي
يقطعها المشررار.ون ف ررال عن خارطة طريق للم رري قدما وسرريرفد موجز االجتماع
الموجز الذر سيعده رئي

مؤ مر القمة العالمي للعمل اإلنساني

وسرررررريمتد اجتماع المائدة المسررررررتديرة رفيع المسررررررتوى للقادة هذا لمدة سرررررراعتينر
وسرررررريشررررررمل دخالا عدد يتراوح بين  35و 50من قادة العالح وسرررررريكون .ل قائد
مرفوقا بمسرررتشرررارين اونين وسررريتردث القادة من مقاعد م صرررصرررة اشررركل اجتماع
المائدة المسررررتديرة وال ين،يي أن ت اوز مداخال هح والث دقائق وسرررريكون اجتماع

1

قد ي

ع شكل وهيكل المائدة المستديرة للتييير
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رررري،ث على اإلطاعة/التلفزيون
المائدة المسرررررتديرة مفتوحا أمام وسرررررائي اإلعالم وسر ُ
وسيعلن عن وقإ ومكان هذه ال لسة عما قريب
واإلنترنإ م،اشرة
ُ
التسجيل والتحضير الجتماع المائدة المستديرة
سيكون الهدف من هذه المائدة المستديرة للدول األع اغ وال هاا طاا المصلرة
األخرى هو اإلعالن عن التزاماا بترقيق قدم ملمو

بش ر ن التوصررياا الواردة في

إطار المسرررررؤولية الرئيسرررررية الثالثة ل طة العمل من أجل اإلنسرررررانية ويرجى سررررر يل
اهتمامكح بالمائدة المسرررررررتديرة ومسرررررررتوى المشررررررررار.ة التي توقعونها في هذه
المنا س،ة في الموقع ال ش،كي التالي  displacement.roundtable@whsummit.orgر ق،ل
 25آطار/مار

2016

وسررررتتصررررل أمانة مؤ مر القمة العالمي للعمل اإلنسرررراني بالدول األع رررراغ وال هاا
صررراحب المصرررلرة األخرى المهتمة خالل الشرررهرين المق،لين من أجل العمل معا على
اإلعداد لكل اجتماع مائدة مسرررتديرة رفيع المسرررتوى للقادة على حدةر بما في طل
من خالل رديد وأرررررررمان االلتزاماا الملموسرررررررة الرامية إلى إحراز قدم بشررررررر ن .ل
واحدة من المسرررررررؤولياا األسررررررراسرررررررية ال م

ل طة العمل من أجل اإلنسرررررررانية

وسرريسررت فيد هذا التفاعل من الشرررا.اا القائمة مع الدول األع رراغ وال هاا صرراح،ة
المصلرة ويوسعها
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