تمويل األنشطة اإلنسانية :االستثمار في العمل اإلنساني
اجتماع المائدة المستديرة للقادة الرفيعي المستوى
المسؤولية األساسية الخامسة في جدول األعمال في المجال اإلنساني
معلومات أساسية
سييييييييعقييد مؤتمر القمييا العييالمي للعمييا ا ،سييييييييا ي اى م و ي ل
ا،طالق في  24 23أيار/مايو 2016في اسييييي ،تو ترفيا فقد د و متيييييا را
 23 000لي ف في 153
مكثفا أجريو ل مدى ثالث سي وا لييملو ما يعيد
بلدا صيييييييرا ا ال ا داث ت يير في ال،ريقا التي يت ا بتا المدتم الد لي الحاجا
ال المسييا دة ا ،سييا يا المعا اة ا ،سييا يا د و ال تدديد ا لتعاا حو العما
ييدت ي
ا ،سيييييييييا ي فمؤتمر ومييا اسييييييي ،تو لو اللحلييا المالئمييا ليثتييو العييال
تضييييييييام ي م أجييا م المعييا يياة ا تييائتييا ات ييال جمي ال ،وا الال مييا لدعييا
العما الدما ي.
ا ،سا يا لي المحرك لعمليا ص القرارا
اىمي العيياا لمم المتحييدة يييد و الييد اى ضيييييييييا الدتييا المع يييا
اىخرى في تقريره بتييييييمر مؤتمر القما العالمي للعما ا ،سييييييا ي ال وتو تحما
المسؤ ليا اىساسيا ال مس التي يعتقد أ تا اسما للعما ل حو أفضا م
ييي تلك المسيييؤ ليا مو ييي الت فيو فدد أ ما المؤتمر
أجا التتيييريا ال
ا سيييييييتراتيديا الال ما
في المدا ا ،سيييييييا ي يوجع ا،جرا ا الرئيسييييييييا التحو
لو يييييي تلك المسييييييؤ ليا مو يييييي الت فيو اىمي العاا يح القادة ل صييييييعيد
العال المتيييييارفي في القما ال ا لتعاا بالمضيييييي ودما في ت فيو جد اى ما
للك.
ي ت ي أر يكور جييد اى مييا لييوا اطييارا للعمييا الت يير المسيييييييييا لييا
الثالث القادما ما بعدلا.
المتتادلا م أجا وياس ما يحر م تقدا خال الس وا
اجتماع المائدة المسييتديرة للقادة الرفيعي المسييتوى المتعلال با سييتثمار
في العما ا ،سييييييا ي يت ا المسييييييؤ ليا اىسيييييياسيييييييا ال مس الواردة في جد
اى ميا في المديا ا ،سييييييييا ي يتييل بيالقيادة ال ففياليا توفير الحيد اىد م
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الموارد الال ميييا للحفييياح ل
فرامتت

يييياة اىلييييييي ييياا المضييييييير ري بيييال عا يييا

الكوارث

السياق
لقد ا داد د المسييا دة ا ،سييا يا التي جتو بتييم تا دا ا في العقد
الما ييي بمقدار سييتا أ ييعا م  3 4باليي د ر في اا  2004ال  19 5بليور
د ر في اا  2015لك مسييييتويا التمويا ليسييييو موافتا لل،لتا فقد لييييتد
اا  2015أ ل مسيييييتويا التمويا التي بأسيييييت بتا اسيييييتدابا لل دا ا ا ،سيييييا يا
الموجتييا م اىم المتحييدة  10,7باليي د ر) أفتر دع وييائ بي ا تييياجييا
الموارد أي أ ل بيستو َ سوى  55في المائا م ال دا ا الس ويا الموجتا م
جرا سو الت ويا
اىم المتحدة لو ما أدى ال
د ث فيا فار ممك ا تد تتا ّ
د الحصيييييييف
غير للييك م اىسيييييييتييا التي يمك الووييايييا م تييا لي ا فييا
ال،وارئ ال امكا يا الوصيييييييو ال التعلي
ال وائيا افتقار اىطفا في ا
الر ايا الصحيا.
اغالق خدما
ففي ا وتصيييييييياد العالمي الوي تتل ويمت  78تريليور د ر يمك سييييييييد
المقدرة بمتل  15بليور د ر با يدل
الموارد
الفدوة القائما بي ا تياجا
ّ
الموارد يت،لل معالدا دد م
سيييييييدلا تقليف الفدوة القائما بي ا تياجا
التحديا .
ل اك الكثير مما يمك القياا ب لعيادة د الموارد المتا ا م للك
يييادة التمويييا المتييالييييييير المقييدا ال الدتييا المسيييييييتديتييا العيياملييا ل ال ،و
اىماميا ا سييتثمار في مليا التملل العما المتكر خفض تكاليف التحويال
مليا ا سيييييييتدابا
تيييييييد التمويا ا ،مائي م أجا ت فيف العل ل
الماليا
ييييييرة ال الدتا الفا لا في المدا
في المدا ا ،سيييييييا ي فالتمويا المقدا متالي ل
ففي اا  2014ل يولل
فا
ا ،سيييييييا ي ل الصيييييييعد المحليا لي بال ا ا
متاليييييييرة ا ل الم لما غير الحكوميا الوط يا المحليا م التمويا ا ،سييييييييا ي
ا لد لي سيييييييوى  0 2في المائا في اا  2014ل يم ثا ا سيييييييتث مار في م دا
الووايا م الكوارث التملل لتا سيييييييوى  0 4في المائا م المسييييييييا دة ا ،مائيا
د المسيييييييا دة ا ،مائيا
الرسيييييييميا يتل د التحويال الماليا ثالثا أ يييييييعا
الرسييميا غير أر ال اس المضيير ري باى ما يتكتد ر تكاليف مؤلما في المعامال
المتصلا بتوه التحويال ا افا ال للك فإر معل اىموا المقدما في المدا
ا ،سيييييييا ي تولل لت ،يا أ ما طويلا اىمد لتحا محا اسيييييييتثمارا معد ما أ
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الت ميا ب ا السيييييييالا م تيييييييو ال عا ا فت اك أ ج
محد دة في مدا
ال،وارئ الكتيرة
دا مسا اة في التمويا ل الصعيد العالمي ي تستمثر ا
اىخرى.
سا اى ما
بالموارد ل
الهدف
التد م اجتماع المائدة المسييييييتديرة للقادة الرفيعي المسييييييتوى بتييييييمر
"ا سيييييييتثمار في العما ا ،سيييييييا ي" لو ا لتعاا بات ال ا،جرا ا الكفيلا بتوفير الحد
الكوارث
ياة اىل ي اا المتمثري بال عا ا
اىد م الموارد الال ما للحفاح ل
أثر م تود م الموارد المتا ا.
تحقيال أوص
فرامتت
تمتيييييييا م جد أ ما اىمي العاا في المدا ا ،سييييييا ي فإر اجتماع
جملا أسئلا م تا ما يلي:
المائدة المستديرة لوا سو يت ا
•

ل

ما لي ا،صال ا التي ي ت ي أر تتفال التلدار الما حا الوفا
ا ،سا يا فعاليتتا؟
اجرائتا لتحسي ففا ة ا ستدابا في المدا

ا ،سا يا

الموارد التمويلييييا التي يمك أر يسيييييييت بتيييا المدتم
ميييا لي اىد ا
•
الحد م التتالا؟
ا ،مائي م أجا ادارة اى ما
فيف يمك ا ييمار الحد اىد م مسييتويا التمويا لالسييتدابا لل دا ا
•
ا ،سا يا ففالا ايال اى لويا ىفثر و وا التمويا مر ا ففا ة؟
لوه اىسييئلا بي تلر م القادة في اجتماع المائدة المسييتديرة
لإلجابا
أر يقدموا التعاما م لم تا تفعيا جد اى ما في المدا ا ،سا ي با تفاق
مثال ل ”صييييييفقا فترى“ تحدد ا،صييييييال ا التي سييييييتضيييييي،ل بتا التلدار الما حا
ل
ا ،سا يا م أجا تحسي ففا ة ا ستدابا فعاليتتا.
الوفا
يمك أر تتما لوه أيضا ا ستفادة م التمويال الدديدة المقدما م
المدتم ا ،مائي ىغرا ا سييتدابا لم ما و تس ي ير الق،اع ال اا تر التييتكا
المحليا ا،وليميا المتصيييييييلا بصييييييي ا ا محددة تمويا ا بتكارو القدرة ل
معرفا م تلف مصيييادر التمويا تتتعتا توجيتتا بما في للك التمويا القائ ل
ا،سالميا لتحقيال اىثر ا جتما ي.
ا،يمار م وتيا الس دا
م ال تائج ا ،ييافيا الممك ا ا لتعاا بعيادة التمويا في المدا ا ،سييا ي
د أد
ال
للك بتوسي ،اق ت ،يا ال دا ا ا ،سا يا المتترفا بي الوفا
وييدره  75في المييائييا في المتوسيييييييج يييادة د الصييييييي ييد ق المرفعي لمواجتييا
ال،وارئ ال متل وييدره بليور د ر يييادة ال سيييييييتييا ا،جميياليييا لتمويييا ال ييدا ا
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ا ،سييا يا الموجتا تر الصي اديال المدمعا ل
 15في المائا.
المتحدة ال

الصييعيد الق،ري التي تديرلا اىم

فتات ال اجرا ا متيييييترفا تحما المسيييييؤ ليا المتتادلا يسيييييت،ي القادة
ياة ال اس المتمثري بال عا ا
يييييييمار الحد اىد م الموارد الال ما للحفاح ل
الكوارث فرامتت .
الشكل والهيكل

1

قد اجتماع المائدة المسيييتديرة للقادة الرفيعي المسييييتوى
رئيس
سييييتول
َ
ق
ادارة ال قاش في سيد م مقرر سيفضي اجتماع المائدة المستديرة ال اصدار
َ
اجتماع المائدة المسيييتديرة يتيييما بيا ا با لتعاما الفرديا الدما يا التي
موجع
يق،عتا المتييييييارفور ال،ريال المحدد للمضييييييي ودما سيييييييسييييييت موجع اجتماع
المائدة المسيييييييتديرة في الموجع الوي يعده الرئيس بتييييييييمر مؤتمر القما العالمي
للعما ا ،سا ي.
سيييييييسييييييتمر اجتماع المائدة المسييييييتديرة للقادة الرفيعي المسييييييتوى مدة
يمك أر
سيييييا تي تت للتا تدخال يقدمتا ما بي  50 35وائدال م وادة العال
يكور ل اك مسيييتتيييارار برفقا فا متيييارك سييييتكل القادة م مقا د م صيييصيييا
ليييييييكا اجتماع المائدة المسيييييييتديرة) ي ت ي أ تتدا مداخال فا م ت ثالث
دوائال سييييكور اجتماع المائدة المسيييتديرة مفتو ا متاليييرة أماا سيييائج ا ،الا
مو د قد لوه الد رة مكار
الت ا،لا ي ا ،تر و سيييييييو يعل وريتا
ا عقادلا.
التسجيل واألعمال التحضيرية الجتماع المائدة المستديرة
التد م اجتماع المائدة المسيييييييتديرة لوا لو أر تعل الد اى ضييييييييا
التعامتا بإ را تقدا ملموس في تلتيا التوصيييا الوارد
الدتا المع يا اىخرى
في اطار المسييؤ ليا اىسيياسيييا ال امسييا م جد اى ما في المدا ا ،سييا ي
فيرج تسييييييديا التمامك باجتماع المائدة المسييييييتديرة المسييييييتوى الوي تتوخور
المتارفا في بال ستا لتوا الحدث في الموو التالي Financing.roundtable@whsummit.org
في مو د أوصاه  25آلار/مارس .2016
سو تقوا أما ا مؤتمر القما العالمي للعما ا ،سا ي با تصا بالد
اى ضييييا الدتا المع يا اىخرى المتتما خال التييييتري المقتلي م أجا العما
1

ود ي ض لكا ليكا المائدة المستديرة للت يير
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معا بتيييييمر التحضيييييير لكا اجتماع م اجتما ا المائدة المسيييييتديرة للقادة الرفيعي
الم ستوى ب،رق م تا تحديد تمفيد التعاما ملمو سا ترمي ال ا را تقدا ا ا فا
مسييييييؤ ليا م المسييييييؤ ليا اىسيييييياسيييييييا ال مس الواردة في جد اى ما في
المدا ا ،سييييييا ي سييييييو يسييييييت د لوا التفا ا ال التييييييرافا القائما م الد
،اوتا.
اى ضا الدتا المع يا سيعما م أجا توسي
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