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أول  -مقدمة
 - 1ترعرعت تبيا إبان احلرب .واضطررك ا سن السااسة إىل الفرار من ااري وصـري
ا كوريـا و أكـن أ ـل سـو مـا كـان بوسـعي لـ علـ كراعـي .فقـد مت تـدمري املــدارس
وهجــرك الــدار ال ـ كنــت أســثناا فباتــت مشــاعر ا:ــوت تعتمــل ا نفســي وباتــت الريبــة
تنتابين .وما كان ببايل أن هذه اللحظة العديبة من تيايت سوت تشثل مدريي إىل تد بعيـد
جدا .فمع توفري املأو والثتب املدرسية ومواا اإلغاثـة منحـتين األمـم املتحـدة الفتيـة آنـذا
األمل ووفرك يل احلماية وأوتت اّ الرغبة ا العمل ا ا:دمة العامة .وبعد سبعة عقوا مـن
تأسيس األمم املتحدة أومن بأن علماا األزرق ما زال ميثل لواء أمل لإلنسانية مجعاء.
 - 2وطوال الفترة ال توليت فياا مندب األمني العام وجدك مـا يلـامين ا مـا مبقـدور
اجملتمع الدويل حتقيق عنـدما تتاـافر جاـوا اجلميـع .ولقـد اتفقنـا علـ خطـة طموتـة للتنميـة
املستدامة من أجل القااء عل الفقر ا العا  .واعتمدنا اتفاصا عامليا بشأن تغـري املنـاو وإطـارا
جديــدا للحــد مــن ـاطر الثــوار وتعزيــز القــدرة عل ـ الدــموا .ونبــاار ســويا إىل إجــراء
إتــاتاك ا لــال الســام واألمــن .غــري أن احلاجــة متـس إىل حتقيــق مزيـد مــن التقــدم لعــدا
أكرب من الناس.
 - 3وبينمــا أســتال عــامي األخــري ورغــم التقــدم احملــرز ا إصــرار أطــر ومعــايري جديــدة
ل يــزال يســاورين صلــق بــال إزاء تالــة إنســانيتنا .ففــي أمــاكن كــثرية جــدا ل يــزال الســام
والســـتقرار والنمـــو الصتدـــااي املســـتدام أهـــدافا بعيـــدة املنـــال .وأاك نزاعـــاك وتشـــية
ومستعدــية فيمــا يبــدو إىل تــدمري تيــاة مايــني البشــر ماــداة مســتقبل أجيــال بثاملــاا .ومــا
برتت بلدان يتزايد عداها تزنلق إىل تالة اهلش اشـة الـ تتسـم بانتشـار الفقـر املـدصع وضـعف
املؤسســاك وتتفــاصم بفعــل األخطــار الطبيعيــة والثــوار النامجــة عــن املنــاو .وميثــل التطــرت
املدــحوب ب ـالعنف واإلرهــاب واجلرميــة عــرب الوطنيــة عوامــل تــؤاي إىل اســتمرار تالــة عــدم
الســتقرار .ويــؤاي تزايــد التفــاوك الصتدــااي ااخــل البلــدان واتســاع اهلــوة بــني األغنيــاء
والفقراء إىل زيااة هتميش فئاك اجملتمع األكثـر ضـعفا .ول يـزال تغـري املنـاو يتسـبب ا مزيـد
من اإلجااا اإلنساين إك يؤاي إىل تفاصم اجتاهاك انعدام األمن الغذائي وشـ امليـاه والزناعـاك
واهلجرة وغريها من الجتاهـاك .وباتـت الثـوار أشـد تـدة وأكثـر تـواترا .وظلـت اجلـوائ
واألوبئة وغريها من األخطار الدحية ال هتدا العا تظار بثثـرة ومبسـتوياك مقلقـة .وبينمـا
يغــاار مايــني النــاس ايــارهم ألثــا عــن األمــان أو عــن الفــر تشــثل صــدرة البلــدان عل ـ
استيعاهبم واستعدااها لذل حتديا جسيما .ورغـم تـوفري املـدن واحلواضـر فرتـا جديـدة فـنن
التحاــر العشــوائي الســريع املقــرون بــالثوار الطبيعيــة واألوبئــة وعمليــاك القدــف اجلــوي
ُّ
تعرض للخطر أعدااا من الناس ما فتئت تتزايد.
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 - 4وهــذه التحــدياك تاــع ا احمل ـ صــدرة اجملتمعــاك احملليــة واملؤسســاك الوطنيــة عل ـ
الدموا وكذل صدرة املنظماك اإلصليمية والدولية عل اعماـا .وجيـري نشـر تفظـة السـام
وتانعي السام والعاملني ا اجملال اإلنساين لفتراك أطـول وبتثلفـة تتزايـد باسـتمرار تـ ا
احلالك ال يعيق فياا التطرت املدحوب بـالعنف والعتـداءاك املوجاـة بشـدة صـدرهتم علـ
تقدمي املساعدة إلنقاك األرواح .وا الوصت كات ل تواكب منظومة املعونة الدولية التحـدياك
السالفة الذكر أو تنوع املنظماك املشاركة ا الوصت احلاضر أو احلاجـة إىل هنـم موتـد بقـدر
أكرب يستند عل صدراك وموارا كافة اجلااك تاتبة املدلحة للوتول إىل احملتاجني.
 - 5وهذه التحـدياك ا:ارجيـة والداخليـة تـدعو إىل عمليـة تغـيري جـوهري إلعـااة تأكيـد
التزامنا باإلنسانية .ولذل اعوك إىل عقد مؤمتر صمة عاملي للعمل اإلنسـاين .وإين أومـن بـأن
مؤمتر القمة هذا األول مـن نوعـ الـذي سـيعقد ا إسـطنبول بتركيـا ا أيار مـايو 2016
جيب أن يثون فرتة لنـا ”حنـن الشـعوب“  -رؤسـاء الـدول واحلثومـاك ووثلـو اجملتمعـاك
املتاررة ومنظمـاك املعونـة الوطنيـة والدوليـة وصـااة الـرأي العـاملي وصـااة القطـاع ا:ـا
وآخــرون  -لإلصــرار بــأن مبقــدورنا بــل مــن واجبنــا أن حنســن أااءنــا ا ســبيل إهنــاء الزناعــاك
والتخفيف من املعاناة واحلد من املخاطر والتقليل من مواطن الاعف.
 - 6وا عام  1941اجتمع القااة ا خام الـزناع الوتشـي واملعانـاة آنـذا ا صدـر
ســانت جــيمس ا لنــدن .وأصــروا باحلاجــة إىل إتــدا تغــيري جــوهري ا الطريقــة الـ كــانوا
يتدــدون هبــا بشــثل مجــاعي ليتخطــار الـ هتــدا الســام واألمــن الــدوليني وأنـ سـوت حتــل
الدبلوماســية ــل احلــرب بوتــفاا األااة األساس ـية إلاارة العاصــاك الدوليــة .والتــزم القــااة
بالتعاون الدويل واحللول السلمية وخبطة إلهناء ويـاك احلـرب .وصـد تثـون حتـدياك احلاضـر
تلفة بيد أين أعتقد أننا صريبون مـن نقطـة واثلـة مـن تـاريش البشـرية .ويـتعني علينـا أن نتـذكر
الوعــوا الـ صطعناهــا وأن نتقيــد بالقواعــد الـ أصررناهــا .وينبغــي أن نســتعيد الثقــة ا نظامنــا
العــاملي وأن نبــدي ملايــني النــاس الــذين تركــوا ا خاــم الزناعــاك يعــانون مــن العــوز املــزمن
وا:وت املستمر التاامن الذي يستحقون وينتظرون منا.
 - 7وبعد مخسة وسبعني عاما من اجتماع صدر سانت جيمس ميثـل مـؤمتر القمـة العـاملي
للعمل اإلنساين فرتة لتأكيد وجتديد التزامنا باإلنسانية وبالوتـدة والتعـاون الازمـني ملواجاـة
حتــدياك زماننــا بفعاليــة .وإين أطلــب إىل صــااة العــا أن يــأتوا إىل مــؤمتر القمــة العــاملي للعمــل
اإلنســاين مســتعدين لتحمــل مســؤولياهتم مــن أجــل تدشــني عاــد جديــد ا العاصــاك الدوليــة
عاــد يثــون فيـ ايــة اإلنســانية وتعزيــز التقــدم البشــري عــاملني يوجااننــا ا مــا نتخــذه مــن
صراراك وما ناع من إجراءاك مجاعية.
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ثانيا  -الطريق إىل إسطنبول
 - 8تينمــا اعــوك إىل عقــد مــؤمتر القمــة العــاملي للعمــل اإلنســاين عــام  2012كــان
يســاورين صلــق بــال إزاء تزايــد عــدا األشــخا الــذين يعيشــون ا أزمــاك والزيــااة املــثرية ا
اتتياجاك التمويل .وباتت منظماك املعونة اإلنسانية ال كانت صـد أنشـئت لتقـدمي املسـاعدة
العاجلــة إلنقــاك األرواح تــر أهنــا تزلــة أكثــر فــأكثر ا تقــدمي ا:ــدماك ســنة تلــو األخــر
ألشخا صد ل يرجعون أبدا إىل ايارهم ا بلدان صـد يثـون فياـا الطريـق إىل السـام وعـرا
وطــويا .ومنــذ كلـ احلــني مــا انفـ الشــعور باحلاجــة امللحــة إىل عقــد هــذا امل ـؤمتر يتزايــد.
وارتفــع عــدا احملتــاجني إىل املســاعدة اإلنســانية إىل مســتوياك صياســية وكــذل اتتياجــاك
التمويــل املتدــلة هبــا .وبــاك الترهيــب واألعمــال الوتشــية الـ تســتادت النســاء واألطفــال
وعملياك القدف اجلوي والقدـف العشـوائي ليتتيـاء السـثنية ووجـوا آلت األشـخا
احملبوســني واملتاــورين جوعــا ا املنــاطق احملاتــرة وعشــراك اصلت مــن األشــخا الــذين
ياربــون مــن ويــاك احلــروب والــدمار عل ـ مــق زوارق مثتظــة بشــثل خطــري ومايــني
األشخا الذين يزنتون ألثا عن تياة أفال أشياء مألوفة أليمة.
 - 9وبعــد حنــو ثــا ســنواك مــن املشــاوراك املثثفــة ال ـ مهــت أكثــر مــن 23 000
شــخيف ا  153بلــدا وال ـ توجــت بنتــدار التقريــر التــوليفي ملــؤمتر القمــة العــاملي للعمــل
اإلنســاين بعنــوان ”إعــااة الــروح اإلنســانيةز أتــواك عامليــة تــدعو إىل التحــر “ واملشــاورة
العامليـــة الــ عقـــدك ا جنيـــف ا تشـــرين األول أكتـــوبر  2015مـــن الواضــ أن النـــاس
يشــعرون بالســـخح واإلتبـــال إزاء التحـــدياك الــ تواجــ اإلنســـانية وإزاء انعـــدام الوتـــدة
والتاامن ا العا إلهناء املعاناة ويدعون إىل التغيري.
 - 10وهنــا ســخح ألن العمــل اإلنســاين ل يــزال يســتخدم كــثريا كبــديل عــن احللــول
السياسية .وهنا سـخح ألن أعـداا األشـخا الـذين اضـطروا إىل تـر ايـارهم زااك لتبلـ
مستوياك تشادها البشرية منذ احلرب العامليـة الثانيـة اون القيـام مبـا يثفـي لتمثينـام مـن
العثور عل تلول اائمـة .وهنـا سـخح ألن السـيااة الوطنيـة واألمـن القـومي يوضـعان فـوق
تقوق الشعوب ا احلماية واملساعدة وألن يتم كل يوم واون تسيب انتاا أبسـح املبـاائ
األساسية للقانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان.
 - 11وهنا إتبال لد الرجال والنساء والشباب واألطفال الـذين يعيشـون ا األزمـاك
والــذين يشــعرون بــأن أتــواهتم ل ت،ســمع وبــأن صــدراهتم ل ي،عتــرت هبــا وبــأن اتتياجــاهتم
ل ت،لـ وبــأن آمــاهلم ا مســتقبل ينعمــون في ـ بالســام والكتفــاء الــذايت ل تتحقــق .وهنــا
إتبــال لــد احلثومــاك واملنظمــاك احملليــة الـ تثــاف لينظــر إلياــا اجملتمــع الــدويل باعتبارهــا
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جاــاك فاعلــة أساســية ا جاــوا التدــدي ليتزمــاك ولتحدــل عل ـ املــوارا وال ـ تــر أن
هياكلــاا اإلااريــة والتنســيقية بــدل مــن أن حتتــرم وتعــزز ت،نحـ جانبــا .وهنــا إتبــال لــد
منظماك املساعدة اإلنسانية إك ينتظر مناا أن تفعل أكثر وأن متثث وصتـا أطـول وهـي تفتقـر
إىل املــوارا الثافيــة الـ ميثــن التنبــؤ هبــا للقيــام بــذل وألن تســييس املعونــة اإلنســانية يعرصــل
جاواها الرامية إىل مساعدة احملتاجني.
 - 12وهنا صدر كبري مـن اإلتبـال إزاء هيثـل املعونـة الـدويل .إك يعتـرب هـيثا عفـا عليـ
الــزمن ول يســاير التغــيري ويعتريـ التجــزؤ ويعــوزه اللتــزام بالعمــل اجلمــاعي وتســتحوك عليـ
مدـاحل ومتــوياك باــعة بلــدان .وهنــا إتبــال إزاء التفــاوك ا منظومــة املعونــة إك ل يتلقـ
كــثري مــن النــاس الــذين يعــانون مــن األزمــاك معونــة أو اهتمامــا يــذكر وهنــا إتبــال لــد
اجملتمعــاك أو البلــدان اجملــاورة الـ تفــت أبــواب بيوهتــا أو تــدواها اون احلدــول علـ اعــم
يــذكر .وهنــا إتبــال عل ـ نطــاق واســع ألن مســؤولية الســتجابة سياســيا وماليــا للمعانــاة
اإلنسانية ل يشتر فياا اجلميع.
 - 13لثن إىل جانب السخح واإلتبال هنـا اعتـزاز احلثومـاك الوطنيـة الـ اسـتثمرك
ا التأهــب وصــااك جاــوا التدــدي ليتزمــاك وأنقــذك األرواح واعتــزاز فــراا املــواطنني
واجلااك األ هلية الـ تتدـدي ليتزمـاك ومنظمـاك اجملتمـع املـدين وـن أسـاموا ا بنـاء صـدرة
لتمعــاهتم علـ الدــموا وا إعــااة بنــاء هــذه اجملتمعــاك وإعــااة إفائاــا .وهنــا الشــفقة الـ
أبداها جريان ومواطنون ا ا:ارج فتحوا بيوهتم ولتمعـاهتم لسـتقبال الاجـئني .وهنـا أمـل
ا مساع ما تققـ الشـباب والنسـاء كمسـتجيبني أوائـل وا مبـاارهتم عنـد متثينـام إىل طـرح
تلــول مبتثــرة .وهنــا اعتــزاز مــوظفي األمــم املتحــدة ومنظمــاك املســاعدة اإلنســانية الــذين
يعقدون العزم عل اعم اجملتمعـاك ا هـذه اجلاـوا .وهنـا تدـميم اجلميـع علـ استثشـات
الشراكاك والتثنولوجياك اجلديدة وأشثال التمويل اجلديدة ملـن النـاس مـا يطـالبون بـ مـن
كرامة وموارا.
 - 14وجيدر بالذكر ا املقام األول أن النـاس عـربوا ا كـل مثـان عـن رغبتـام ا التغـيري
ليس فقـح ا املشـاوراك املتعلقـة مبـ ؤمتر القمـة العـاملي للعمـل اإلنسـاين ولثـن أياـا ا سـائر
استعراضاك وعملياك إتاح األمـم املتحـدة ا اصونـة األخـرية( .)1كلـ التغـيري الـذي جيعـل

__________
( )1خطــة التنميــة املســتدامة لعــام ( 2030القــرار )1 70؛ وإطــار سدــنداي للحــد مــن ــاطر الثــوار للفتــرة
( 2030-2015القــرار )283 69؛ وخطــة عمــل أايــس أبابــا الدــاارة عــن املــؤمتر الــدويل الثالــث لتمويــل
التنمية (القرار )313 69؛ واتفاق باريس املربم ا إطـار اتفاصيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة بـتغري املنـاو
)(FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1؛ وا ملؤمتر الـدويل الثـاين والثاثـون للدـليب األ ـر واهلـال األ ـر الـذي عقـد
ا جنيــف ا الفتــرة مــن  8إىل  10كــانون األول ايســمرب 2015؛ وتقريــر الفريــق املســتقل الرفيــع املســتو
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صااة العا جيدون تلول سياسية تناي املعانـاة وحتـول اون وصـوع األزمـاك وتدـون القـوانني
الدولية ال اتفقوا علياا .كل التغيري الـذي يدـل ا مـداه إىل أكثـر الفئـاك هتميشـا وإىل مـن
هم أشد ختلفا عن الركب .كل التغيري الذي يعط توتا واورا صياايا ليتشـخا املتاـررين
واملنظماك احمللية كعناتر أساسية متتلـ زمـام مدـريها .كلـ التغـيري الـذي يشـجع العتمـاا
عل الذاك بدل من إاامة العتمـاا علـ املسـاعدة الدوليـة .كلـ التغـيري الـذي يـأيت بنمـوكج
جديــد تتبع ـ احلثومــاك واجملتمعــاك احملليــة والقطــاع ا:ــا ومنظمــاك املعونــة ا عملــاا
اجلماعي لداحل األشخا الذين يعيشون ا األزماك .كلـ التغـيري الـذي يشـجع صـااة العـا
واملنظمـــاك الدوليـــة وســـائر اجلاـــاك تـــاتبة املدـــلحة علــ حتمــل مســـؤولياهتا مبزيـــد مـــن
الستعجال ومبزيد من العزم عل تقدمي ا:دماك بشثل أفال ملـن هـم أتـوج إلياـا .ويتطلـع
الناس إىل مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين لتحقيق كل التغيري.

ثالثا  -إنسانية واتدةز رؤية للتغيري
 - 15إن كل التغيري يتطلب رؤية موتدة .وا عا تسـواه العوملـة ينبغـي أن تثـون هـذه
الرؤية شاملة وعاملية وأن جتمع الناس واجملتمعـاك والبلـدان مـع إصرارهـا بالختافـاك الثقافيـة
أو الدينية أو السياسية وجتاوزها .وينبغي أن تستند إىل املنفعة املتباالة تيـث يسـتفيد اجلميـع.
وا وصــت يعــرب في ـ كــثريون عــن شــثوكام ا صــدرة اجملتمــع الــدويل عل ـ حتقيــق الوعــوا
الواراة ا ميثاق األمم املتحدة بنهناء احلروب أو مبواجاة التحـدياك العامليـة حنتـاج أكثـر مـن
أي وصت ماـ إىل إعـااة تأكيـد القـيم الـ جتمعنـا .ولـذل ينبغـي أن تسـتند رؤيتنـا للتغـيري
عل صيمة جتمعناز أل وهي إنسانيتنا املشتركة.
 - 16وهذه اإلنسانية املشتركة فياا هوياك عرصيـة وصوميـة ومعتقـداك اينيـة وتقاليـد ثقافيـة
تلفة عديدة .ومع كلـ فنهنـا تلتقـي ا مبـدأ عـام وهـو أن هنـا صـدر وكرامـة متأتـلني ا
كل فرا جيب ايتاما واتتراماما وتوفري الفر والظـروت املواتيـة لنمائامـا .وصـد شـادك
إعااة تأكيد كلـ ا تلـ ف أحنـاء العـا  .فالنـاس يـدعون إىل تـوفري األمـان والثرامـة وإتاتـة
فرتة لازاهار.
__________
املعــين بعمليــاك الســام بشــأن توتيــد صوانــا مــن أجــل الســامز السياســة والشــراكة والنــاس )(A/70/95؛
و ”حتدي احلفاظ عل السامز تقرير فريق ا:رباء الستشـاري املعـين باسـتعراض هيثـل األمـم املتحـدة لبنـاء
ع
قيععن وق ععة ولويععة
الســام“ ()A/69/968؛ وهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة منععن وبععلزن التاو ع
العدالة ،تأمني السالم ،دراسة و ملية ببأن ح لة تنفيعذ قعاار عا انمع 1325؛ وتقريـر األمـني العـام عـن
املــرأة والســام واألمــن )(S/2015/716؛ والفريــق الرفيــع املســتو املعــين بتمويــل أنشــطة املســاعدة اإلنســانية
”أهم من أن يتر عرضة للفشلز سد الفجوة املالية ا اجملال اإلنساين“ كانون الثاين يناير .2016
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 - 17ويريد الناس أن يعيشوا ا أمانز آمنني من العنف أو القمع أو الضطااا أو ا:وت.
فبدون أمن جسدي ل ميثن الوفاء بأي من التتياجاك األخر أو حتقيق أي من التطلعاك
األخر أو إعمال أي من احلقوق األخر  .ول ميثن احلدول عل ا:دماك ول ميثن
كفالة استمرار سبل كسب العيش وخدماك التعليم ول ميثن حتقيق الزاهار .ويريد الناس
أن يعاملوا معاملة كرمية وأن يعلموا أن تياهتم مامة اون أن يعانوا من متييز عل أساس
نوع اجلنس أو العرق أو األتل القومي أو الجتماعي أو املعتقد الديين أو النتماء السياسي
أو امللثية أو املياا أو أي أساس آخر .ويريد الناس أن يعربوا عن اتتياجاهتم ورغباهتم وأن
يعلموا أن أتواهتم حتد فرصا .ويريد الناس أن يعترت هبم وي،مثّنوا باعتبارهم ركني
رئيسيني لشؤون تياهتم ومستقبلام .ويريد الناس أن يفوزوا ا احلياة وأن يثونوا معتمدين
عل كواهتم وأن حيسنوا تياهتم وتياة أسرهم .وهذه التتياجاك والرغباك والتطلعاك
ل تتوصف ا ظل أي أزمة من األزماك.
 - 18وهذه الرغباك ليست معقدة أو لراة .إهنا رغباك تقيقية وإنسانية .إهنا أتـيلة جـدا
ومقبولة عامليا بالنظر إىل طبيعتاا تـ أنـ ميثـن أن ت،لمـ ا ايباجـاك الدسـاتري الوطنيـة وأن
ت،ر ا تلب العديد من األايان .وإهنا أياا ا تميم نظامنا الـدويل .ومتثـل كرامـة اإلنسـان
املتأتــلة وصـــدره املتأتـــل واملســـاواة بـــني الرجــل واملـــرأة والنـــاوض بالشـــؤون الصتدـــااية
والجتماعيــة جلميــع الشــعوب أســـاس ميثــاق األمــم املتحـــدة .وميثــل ارء املعانــاة اإلنســـانية
والتخفيف مناا و اية احلياة والدحة وكفالة اتترام اإلنسان أهم مبـاائ العمـل اإلنسـاين
وهــي مبــاائ تعمــل بقيــة املبــاائ عل ـ حتقيقاــا .وا اإلعــان العــاملي حلقــوق اإلنســان تــأيت
اإلنسانية ركيزة تستند علياا كامـل لموعـة تقـوق اإلنسـان واحلريـاك األساسـية الـ متثـن
كل رجل وامرأة وطفـل مـن أن حييـا تيـاة ل خـوت فياـا ول عـوز .وا مـؤمتر صمـة األلفيـة
كانت اإلنسانية ا تميم القيم ال وافق علياا صااة العا لتوجي العاصـاك الدوليـة ا القـرن
احلــااي والعشــرين .وا أيلول ســبتمرب  2015اســتند صــااة العــا عل ـ تل ـ الرؤيــة لدــاحل
اإلنسانية واضعني اإلنسان ا ور خطة التنمية املستدامة لعام .2030
 - 19لثن رغـ م تلـ التأكيـداك للـدور احملـوري لإلنسـانية يـبني واصـع مئـاك املايـني مـن
الناس ا الزناعـاك أو الثـوار أو تـالك الفقـر املـزمن واحلرمـان املـزمن أن اإلنسـانية تظـل
تثاف يوميا مـن أجـل احل يـاة والثرامـة واألمـان والغـذاء واملـأو والتعلـيم والرعايـة الدـحية
وكذل من أجل التقدم .إن الناس ل يامام ما إكا كان مبقدور اجملتمـع الـدويل التفـاق علـ
القــيم واملبــاائ األساســية لإلنســانية علـ املســتو املعيــاري .وإن مــا ياماــم هــو مــا إكا كــان
مبقدور اجملتمع الدويل حتويل هذه الرؤيـة إىل واصـع لثـل واتـد منـام .ومهاـم جيـب أن يدـب
مهنا وكفاتام اليومي جيب أن يدب مسؤوليتنا.
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رابعا  -اإلنسانيةز مسؤولية مشتركة  -مواجاة حتدياك زماننا مجيعا
 - 20يتعني لتجسـيد تأكيـداك اإلنسـانية هـذه ملايـني النـاس الـذهاب أبعـد مـن لـرا رؤيـة
خطابيــة .فيلــزم أن تســتوت ا تــياغة سياســتنا وتوجـ ســلوكنا وتثــون باســتمرار عــاما
يوج صراراتنا الس ياسية والجتماعيـة واملاليـة .ويـتعني أن تدـب اإلنسـانية جـزءا ل يتجـزأ مـن
مســؤولية التحــر امللقــاة عل ـ عاتقنــا .ويــتعني بالتــايل أن يثــون صبــول مســؤولياتنا الفرايــة
واملشتركة والوفاء هبا املوضوع احملوري ملؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين.
 - 21واســتنااا إىل الستعراضـــاك وعمليـــاك اإلتـــاح الـــدويل األخـــرية وإىل املشـــاوراك
املتعلقة مبـؤمتر القمـة العـاملي للعمـل اإلنسـاين أعتقـد أن املسـؤولياك األساسـية التاليـة تثتسـي
أمهيــة تامســة لتحســني األااء لدــاحل اإلنســانيةز (أ) القيــااة السياســية ملنــع نشــوب الزناعــاك
وإهنائاــا؛ (ب) التمس ـ بالقواعــد ال ـ تد ـون اإلنســانية؛ (ج) عــدم إغفــال أتــد؛ (ا) تغــيري
تياة الناس  -النتقال من تقدمي املعونة إىل إهناء العوز؛ (هـ) الستثمار ا اإلنسانية.

ألف  -املسؤولية األساسية األوىلز القيااة السياسية ملنع نشوب الزناعاك وإهنائاا
يتط ععإ اء ع ع املع و ع ا اةوس ع وية ح ععلو سي سععية ،حععدا ا ععد  ،قي ع دا
مستماا استثم را مطادا اجي د تمع مس ملة و يهمش فيه أحد.
 - 22تؤاي احلروب إىل معاناة إنسانية طويلة األمـد وإىل اضـطراباك سياسـية .وصـد ختفـف
املساعدة اإلنسانية هذه املعاناة وصد يسام تفظة السام ا تثبيت األوضـاع لثـن ل ميثنـام
حتقيــق الســام الــدائم والزاهــار .وهنــا إصــرار ا ميثــاق األمــم املتحــدة بــأن منــع نشــوب
الزناعاك وإهناءهـا وبنـاء السـام يعتـرب مسـؤوليتنا األوىل جتـاه البشـرية .ومـع كلـ لـيس هـذا
املسع منال تركيز جاوا صيااتنـا السياسـية أو موارانـا ا الوصـت احلاضـر .ويـتعني أن يثـون
مــؤمتر القمــة العــاملي للعمــل اإلنســاين منعطفــا نعيــد فيــ تأكيــد التزامنــا مبســؤولياتنا كــدول
ومنظماك اولية وصطاع خا ولتمع مدين وصااة.
 - 23وبعد الخنفاض الذي طرأ علـ احلـروب األهليـة الثـرب ا أواخـر تسـعينياك القـرن
املاضي ومطلع العقد األول من هـذا القـرن ارتفـع عـداها مـن  4تـروب ا عـام  2007إىل
 11تربا ا عام  .)2(2014واألسباب اجلذرية لثل نـزاع تلفـة ومعقـدة .وغالبـا مـا تثـون
__________
( )2ميثــل هــذا العــدا مزجيــا مــن الزناعــاك اجلديــدة والزناعــاك ال ـ كانــت منخفاــة احلــدة ا أوصــاك ســابقة
وتدـــــاعدك إىل ”تـــــرب أهليـــــة“ .انظـــــر Sebastian von Einsiedel and others, Major Recent Trends in
).Violent Conflict, Occasional Paper 1 (Tokyo, University Centre for Policy Research, 2014
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النتيجة هي كاهتاز إك تنشأ الزناعاك ا أماكن كانت تعترب فيما ما آمنة وحتتـدم وتتجـدا ا
أماكن كان يعتقد أن صد متت تسويتاا فياا .وينطوي ثلث احلروب األهلية ا الوصت احلاضـر
عل مشاركة جااك فاعلة خارجية تدعم طرفا أو أكثر من طـرت ا الـزناع .وهـذا التـدويل
جيعل احلروب األهلية أكثر فتثا وأطـول أمـدا( .)3وجتـد اجلماعـاك اإلجراميـة العـابرة للحـدوا
الوطنية مرتعا خدبا ا الدول اهلشة واملتاررة من الزناعـاك ل سـيما ا احلواضـر وتزعـزع
استقرار البلدان ا:ارجة من الزناعاك وتقوض جاوا بناء الدول وتطيل أمد العنف.
 - 24وبــاك التفــاوض عل ـ تســوياك واتفاصــاك للســام أمــرا أتــعب أياــا .وزاا عــدا
أطـــرات الزناعـــاك بشـــثل مـــثري وتقتاـــي مدـــاحلاا املتباينـــة ا الوصـــت احلاضـــر مشـــاركة
موازية لطائفة متنوعة من اجلااك الفاعلةز صو عامليـة واول كاك نفـوا إصليمـي ومنظمـاك
اولية وإصليمية وأفراا من كوي النفوك السياسي أو الصتدااي .لثن إشرا مزيد مـن اجلاـاك
الفاعلــة ميثــن أن يزيــد مــن تعقيــد جاــوا تســوية الزناعــاك ويطيــل أمــدها ويقــوا إىل تــدو
تـــــالك مـــــن الزاواجيـــــة أو إىل عمليـــــاك كاك نتـــــائم عثســـــية .وميثـــــن أن يثـــــون
التواتل والتفاوض مع اجلماعاك املسلحة أمرا تـعبا وصـد تتحـد هـذه اجلماعـاك تسـوياك
مت التوتل إلياا.
 - 25ونتيجة هلذه الجتاهاك يوجد اجملتمـع الـدويل ا تالـة إاارة مسـتمرة ليتزمـاك .وا
الفترة ما بني عامي  2012و  2014زااك صواك تفـ السـام غـري التابعـة ليتمـم املتحـدة
بنســبة  60ا املائــة( .)4ويعمــل اليــوم زهــاء ثلثــي أفــراا تفـ الســام التــابعني ليتمــم املتحــدة
وما يقـارب  90ا املائـة مـن مـوظفي البعثـاك السياسـية ا:اتـة ا بلـدان حيتـدم فياـا الـزناع
أو يعاجلون مسائل تتعلق هبا( .)5وتس تمر البعثـاك تاليـا ا املتوسـح أمـدا أطـول ثـا مـراك
صياســا إىل ســابقاهتا مــن البعثــاك( .)6وخيدــيف أكثــر مــن  80ا املائــة مــن متويــل عمليــاك
__________
(.Von Einsiedel and others, Major Recent Trends in Violent Conflict (see footnote 2) )3

()4
()5
()6
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Centre on International Cooperation, Global Peace Operations Review: Annual Compilation 2015 (New

 .York, 2015).ل يشمل الرصم بعثة منظمة تلف مشال األطلسي ا أفغانستان.
)Von Einsiedel and others, Major Recent Trends in Violent Conflict (see footnote 2

http://cpr.unu.edu/examining-major-recent-trends-in-violent-conflict.html؛ انظر أياا ”حتدي احلفـاظ علـ
السامز تقرير فريق ا:رباء الستشاري املعين باستعراض هيثل األمم املتحدة لبناء السام“ (.)A/69/968
)Von Einsiedel and others, Major Recent Trends in Violent Conflict (see footnote 2

http://cpr.unu.edu/examining-major-recent-trends-in-violent-conflict.html؛ انظر أياا تقرير الفريـق املسـتقل
الرفيــع املســتو املعــين بعمليــاك الســام بشــأن توتيــد صوانــا مــن أجــل الســامز السياســة والشــراكة والنــاس
).(A/70/95
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املســاعدة اإلنســانية الــذي تطلبـ األمــم املتحــدة للوفــاء باتتياجــاك إنقــاك األرواح ا تــالك
الزناع( .)7ويزيد اجملتمع الدويل مـن تدـدي ليتزمـاك ويثـاف ا الوصـت كاتـ مـن أجـل إجيـاا
تلول سياسية وأمنية اائمة إلهنائاا.
 - 26وصـــدرك التثلفـــة الصتدـــااية واملاليـــة للزناعـــاك والعنـــف ا عـــام  2014ألـــوايل
 14.3تريليــون اولر أو بنســبة  13.4ا املائــة مــن الصتدــاا العــاملي( .)8ومــع كل ـ فــنن
التثلفة البشرية هي أهب تثلفة ما جيعل الزناعاك أكرب عائق أمام التنمية البشـرية( .)9ويـؤاي
اختاك املراكز احلارية ساتاك للمعار إىل صتل مزيد مـن املـدنيني وإىل تـدمري هياكـل أساسـية
تيوية .ويعاين املدنيون من إتاباك طويلة األمد ومن تـدماك نفسـية نتيجـة ألعمـال القتـال
والغتدــاب والتعــذيب .و،تــدمر الــنظم الدــحية والــبس األساســية املائيــة وتنتشــر األمــراض.
وتتوصف الزراعة وتستنفد املخزوناك الغذائية ويلي كل توطن اجلوع وانتشار سوء التغذيـة
والتقــزم عنــد األطفــال .و،تـدمر املــدارس وتتوصــف الدراســة ويقــع األطفــال ضــحية لاعتــداء
والجتار والتجنيد القسري .وت،جـرا النسـاء مـن تقـوصان ويسـتادفن عمـدا .ويفـر النـاس مـن
ايارهم باملايني يزنتون من مدينة إىل أخر وعرب البحار واحلـدوا .وتـدوم اصثـار ألجيـالز
مــن انتشــار ا:ــوت ومشــاعر انعــدام الثقــة والتــوتراك ألســباب عرصيــة أو اينيــة أو سياســية.
ول تعــوا األمــور إىل ندــاهبا أبــدا ا بلــدان خارجــة مــن تــروب أهليــة طويلــة األمــد ويــتغري
نسيجاا الجتماعي والسياسي إىل األبد.
 - 27وتينما تثون الزناعـاك طويلـة األمـد ومستعدـية علـ احلـل كـثريا مـا يثـون أيسـر
عل اجملتمع الدويل أن يستثمر ا استجاباك إنسانية عل أن يسـتثمر ا جاـوا متاـافرة ملنـع
نشوب الزناعاك وتسويتاا .غري أن املسـاعدة اإلنسـانية لـن تثـون أبـدا هـي احلـل ولـن تثـون
عمليــاك نشــر أفــراا تفــ الســام كافيــة .ويثمــن احلــل ا هنايــة املطــات مثلمــا أبرزتــ
الستعراضاك الرفيعة املستو الـ أجريـت السـنة املاضـية ا زيـااة تعزيـز القيـااة العامليـة ا

__________
( )7ا ما بني عامي  2002و  2013كانت نسبة  86ا املائة مـن املـوارا املطلوبـة ا إطـار نـداء األمـم املتحـدة
اإلنسانية املوتدة موجاة إىل العمل اإلنساين ا تالك الزناع ( 83بليون اولر من أتل  96بليـون اولر)؛
انظر تقرير األمني العام عن تعزيـز تنسـيق املسـاعدة اإلنسـانية الـ تقـدماا األمـم املتحـدة ا تـالك الطـوارئ
( A/69/80-E/2014/68الفقرة .)59

( )8معاد الصتداا والسام مؤشا السالم الع ملي ( 2015تزيران يوني .)2015
( )9األمم املتحدة تقايا انهدا اةمن ئية لأللفية لع م ( 2015نيويور .(2015
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سـبيل إجيـاا احللـول السياسـية إىل جانـب إعـااة حتديـد األولويـاك الثقافيـة والتنفيذيـة واملاليــة
لتوجيااا إىل منع نشوب الزناعاك(.)10
 - 28وليس هذا الستنتاج جبديد إل أن عـدم حتمـل املخـاطر واملطالبـة بتحقيـق نتـائم صابلـة
للقياس ا األجل القدري حيولن اون تدخل مبثر ومستمر يركز عل منـع نشـوب الزناعـاك
وبنــاء الســام ا البلــدان األكثــر عرضــة لنشــوء الزناعــاك .وتثــون القــدراك ا لــال حتليــل
احلــالك ورتــدها غــري كافيــة وكــثريا مــا ل تثــون مســتمرة .ول تتخــذ إجــراءاك بنــاء عل ـ
ما يتم تلقي من إِشاراك اإلنـذار املبثّـر .وا كـثري مـن األتيـان ل تتحـر القيـااة السياسـية
إل عنــدما تثــون هنــا مدــاحل أمنيــة واصتدــااية صوميــة عاجلــة وضــيقة ول تتحــر إل عنــدما
تتدهور احلالة .وحيظ بعض األزمـاك باهتمـام سياسـي رفيـع املسـتو ا تـني تبـدو أزمـاك
أخر منسية متاما .وهنا نزاعـاك تثـون تـااة للغايـة أو معقـدة أو طويلـة األمـد أو تعترياـا
النقساماك اجليوسياسية لدرجة أن يبدو أن جاوا إجياا تلول سياسية توصفت.
 - 29وهنا تاجة ماسة إىل التحول من إاارة اائمـة ليتزمـاك إىل إاارة فعالـة جلاـوا منـع
نشوب الزناعاك والتحر املبثر .وا إطـار متابعـة توتـياك الفريـق املسـتقل الرفيـع املسـتو
املعــين بعمليــاك الســام وفريــق ا:ــرباء الستشــاري املعــين باســتعراض هيثــل بنــاء الســام
وا إطار مباارة تقوق اإلنسـان أول تقـوم األمـم املتحـدة بنتـدا لموعـة مـن التحـولك
جلعــل اإلنــذار املبثــر ومنــع نشــوب الزناعــاك وتســويتاا أولويــاك أعل ـ  .غــري أن املســؤولية
الرئيسية عن منع نشوب الزناعاك وتسويتاا تقـع علـ عـاتق الـدول األعاـاء وللـس األمـن.
وينبغي لقااة العا زيااة تبين تلول سياسية لتسـوية الزناعـاك القائمـة ومنـع نشـوب نزاعـاك
جديدة بالعمل علـ الدـعيد الـوطين وعلـ الدـعيد اإلصليمـي ومـن خـال األعاـاء الـذين
ميثلوهنم ا األمم املتحدة.
 - 30وصد يثون اجلاد الاروري ملنع نشوب نزاع وتسـويت ضـخما ولثـن ميثـن تقسـيم
إىل لموعاك من اإلجـراءاك األساسـية .وتشـمل إظاـار القيـااة الش،ـجاعة والتحـر املبثـر
والســـتثمار ا الســـتقرار وكفالـــة املشـــاركة الواســـعة ليتشـــخا املتاـــررين وألتـــحاب
املدلحة اصخرين.

__________
( )10انظر تقرير الفريق املستقل الرفيع املستو املعين بعملياك السام بشأن توتيد صوانا من أجـل السـامز السياسـة
والشراكة والناس ) (A/70/95؛ انظر أياا ”حتدي احلفـاظ علـ السـامز تقريـر فريـق ا:ـرباء الستشـاري املعـين
باستعراض هيثل األمم املتحدة لبناء السام“ (.)A/69/968
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إظاار صيااة سياسية متماسثة وتامسة وصا ارة عل التدرت ا الوصت املناسب
 - 31صلّما جتـد الوصايـة الناجحـة طريقاـا إىل العنـاوين البـارزة ا الدـحف بـل إن صـراراك
التحر ا وصت مبثر أو بشفقة رمبـا تتعـرض لا نتقـاا .غـري أنـ بالنسـبة ملايـني النـاس الـذين
يدــارعون املــوك أو يواجاــون املعانــاة يوميــا ا الزناعــاك ل ميثــن أن يثــون هنــا بــديل
لوجــوا صيــااة سياســية تتســم بالتســاق واحلســم والتدــرت ا الوصــت املناســب .ويــتعني علـ
القااة أن ينظروا إىل ما هو أبعد من املدـاحل الوطنيـة وأن يركـزوا أكثـر علـ مدـاحل إنسـانيتنا
املشتركة من أجل زيااة القدرة علـ معاجلـة أسـباب األزمـاك ومنـاا التشـريد وأوجـ عـدم
املسـاواة الجتماعيــة والصتدـااية املترســخة والفســاا والظلـم وعــدم اتتـرام القــانون الــدويل
اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان أو اللتزام هبما .ولانطاق ا طريق إهنـاء الزناعـاك
والتوتــل إىل تســوياك سياســية ملعاجلــة تلــ األســباب ل بــد مــن أن تتــوافر إرااة لتنحيــة
ا:افاك املتجذرة ا املواصف السياسية واعـم بنـاء ”لتمعـاك تعتنـق السـام وتنبـذ العنـف“
عل الدعيد احمللي أو الوطين.
 - 32ويــتعني عل ـ القــااة السياســيني أن يوجاــوا ا:طــاب الــوطين وحيفــزوا النقــا العــام
وحيشدوا التأييد للسياساك ال تراعي إنسانية اصخرين .ول بد هلم أن يعربوا عـن مناهاـتام
للخطاب املدفوع با:وت .ويلزم وجـوا صيـااة رتيمـة وشـجاعة ومنسـقة لفـت احلـدوا أمـام
الفارين من الزناع والعنف والضـطااا .وللتدـدي للتحـدياك الـ تواجانـا جيـب أن يثـون
القااة أكثر عزما وجراءة واستعدااا لتسخري مناتبام بثل وسيلة وثنة لتحقيـق نتـائم أفاـل
للمحتاجني ولالتزام بالسري عل الطريق الطويل املاثل أمامام.
التحر املبثر
اوستثم ر

يل املخ طا التحاك استن دا اىل النت ئج

 - 33ينبغــي للحثومــاك الوطنيــة واملنظمــاك اإلصليميــة والدوليــة أن تزيــد مــن صــدرهتا علـ
حتليل املخاطر ورتد األوضاع املتدهورة .فانتـااكاك تقـوق اإلنسـان والعنـف ضـد املـدنيني
واإلصدــاء السياســي والتحيــز القاــائي والتــاميش الجتمــاعي الصتدــااي والفســاا وتــدفق
األسلحة ميثن أن تثـون مؤشـراك رئيسـية علـ التـوتر السياسـي أو خطـر العنـف أو نشـوب
الزناع أو جتداه.
 - 34بيد أن املعلوماك جيب أن ت،قرن باختاك إجـراءاك مبثـرة وتـوفري مـا يلـزم مـن املـوارا.
فلـيس مثــة نقــيف ا إشــاراك اإلنــذار أو أاواك منــع نشــوب الــزناعز إك إن العــائق األكــرب هــو
اإلخفاق املتثرر واملنتظم ا التحر  .وسيظل هذا املشثل صائما ت تتقبـل الـدول تقيقـة أن
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سيااهتا تأيت مدحوبة مبسؤوليتاا عن اية سثاهنا مـن العنـف واحلـرب وعـن التعـاون الوثيـق
مــع اجلاــاك الفاعلــة الثنائيــة واإلصليميــة واألمــم املتحــدة وســائر املنظمــاك الدوليــة لــزنع فتيــل
التــوتراك ووصــف انتــااكاك تقــوق اإلنســان ومنــع نشــوب الزناعــاك .ويــتعني عل ـ القــااة
الــوطنيني أن يثونــوا أكثــر اســتعدااا لقبــول املعلومــاك والتحلــياك والتحــر صبــل تــدهور
األوضـــاع وأن يلتمســـوا املســـاعدة املبثـــرة أو يقبلوهـــا مـــن الشـــركاء الثنـــائيني واإلصليمـــيني
والدوليني إكا اعت احلاجة إىل كل .
 - 35وا إطــار مب ـااريت املعنونــة ”تقــوق اإلنســان أول“ س ـوت اســتمر ا التعــبري عــن
مايني الناس الـذين يعيشـون ا معانـاة وا املبـاارة إىل موافـاة للـس األمـن مبعلومـاك كاملـة
عــن ــاطر أو تــالك وصــوع انتــااكاك جســيمة للقــانون الــدويل اإلنســاين والقــانون الــدويل
حلقــوق اإلنســان .وجيــب أن تدــب منظومــة األمــم املتحــدة أكثــر كفــاءة ا حتديــد العامــاك
املبثرة لانتااكاك واألوضاع املتـدهورة وأن تاـع تـدابري مبثـرة للتدـدي هلـا بالشـراكة مـع
الدول .ويعد كل أمرا أساسيا ملنع وصوع األزماك اإلنسانية .ولئن كانـت ”تقـوق اإلنسـان
أول“ مباارة ااخلية ليتمـم املتحـدة فـنن روتاـا جتسـد بدصـة مقاتـد األمـم املتحـدة كثـل.
وحتتاج املباارة إىل اعم الدول األعااء لثي يثون هلا تأثري ا جاوا الوصايـة وينبغـي للـدول
األعااء أن تفثر ا استلاام بعض عناترها عندما تتخذ إجراءاك.
تلحيد الاؤى السي سية و ى منن انزم

ليا ادارهت فحسإ

 - 36مــا بــرح النقســام ا املراتــل املبثــرة ليتزمــاك يعرصــل الت ـدخل املــرة تلــو األخــر
ويتسبب ا عواصب وخيمة .وصد حيتمل كل سياق بعين تفسرياك تلفـة غـري أنـ ل بـد مـن
تشــديد العــزم عل ـ العمــل بســرعة أكــرب مــن أجــل حتقيــق الوتــدة وكفالــة التنســيق الوثيــق
للمبــااراك الراميــة إىل معاجلــة التــوتراك ونــزع فتيــل العنــف .وكــثريا مــا أا غيــاب الرســائل
السياسية املبثرة واملوتدة عل الدعيدين اإلصليمي والدويل إىل نتائم مأساوية.
 - 37ويــتعني عل ـ للــس األمــن مبقتا ـ مســؤوليت الرئيســية عــن تــون الســام واألمــن
الدوليني أن يتغلب عل النقساماك ويتحول من كونـ هيئـة إلاارة الزناعـاك علـ األغلـب
إىل هيئة تنخرل هبمّة ا منع نشوب الزناعاك .وميثن أن يثـون حتـر اجمللـس ا وصـت أبثـر
وبطريقة أكثر توتدا عاما تامسـا ا منـع األزمـاك ووصفاـا بسـرعة وإنقـاك األرواح .وينبغـي
للمجلــس أن يلجــأ إىل حتليــل املخــاطر ا وصــت أبثــر ويســتغل تــأثريه ا نــزع فتيــل التــوتراك
وحيث عل ضبح النفس وفت آفاق احلوار صبل أن تتدلب املواصف .وجيـب أن تثـون األمانـة
العامة ليتمم املتحدة جريئة فيما تقدم إىل اجمللس من توتـياك .كمـا أشـجع اجمللـس علـ أن
يطلب عرب رئيس حتديثا شاريا مسترشـدا بتحليـل متعـدا التخددـاك بشـأن احلـالك الـ
تبعث عل القلق.
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تس يط الضلع و ى النج ح
 - 38تشــد املــوارا ملواجاــة األزمــاك وإاارهتــا أســال مــن تشــدها ملنــع وصــوع األزمــاك.
ولتغــيري هــذا الجتــاه مــن الاــروري زيــااة تــوفري الــرباهني وتســليح األضــواء علـ ســبل منــع
نشوب الزناعاك .ويتعني عل اجملتمع الدويل أن يدب أصدر عل إبراز صديف النجاح ا منـع
نشــوب الزناعــاك وتلــاا واملمارســاك الرشــيدة والــدروس املســتفااة .فلــن حيظ ـ النجــاح
بالعترات والتقدير إل إكا كنا نستطيع إبرازه.
الستمرار ا الخنرال والستثمار ا الستقرار
 - 39من أجل إكساب اإلجراءاك املبثرة أكرب صـدر مـن الفعاليـة جيـب أن ت،تخـذ ا إطـار
لموعة واسعة من الستثماراك واألطر الزمنية أليث يتسس لنـا أن نتدـد ألكثـر مـن أزمـة
ا آن واتـــد وأن نســـتمر ا الخنـــرال صبـــل أن تدـــل إىل كروهتـــا وبعـــده وأن نســـتثمر ا
الستقرار عل فتراك زمنية أطول.
التصدي نثكثا م أزمة

آن احد

 - 40ل ش ـ أن اجملتمــع الــدويل يدــارع مــن أجــل احلفــاظ عل ـ التركيــز السياســي الــازم
والهتمــام املطلــوب لاســتجابة ا آن واتــد ألزمــاك متعــداة بلـ فياــا مراتــل شـ  .ويعجــز
اجملتمع الـدويل أياـا علـ املـد الطويـل عـن احلفـاظ علـ السـام الـذي حتقـق بشـق األنفـس.
ويلزم أن ي،عاا توجي أاواتنا وآلياتنا أليث تعمـل بطريقـة متزامنـة علـ منـع األزمـاك والتدـدي
هلا علـ حنـو فعـال ومسـتدام .وسـوت يسـتلزم هـذا التحـول تثـريس صـدرة وصيـااة علـ املـد
الطويل للنظر إىل ما هو أبعد مـن األزمـاك البـارزة ا الوصـت الـراهن .وهنـا تاجـة إىل زيـااة
صدراك وماـاراك مـوظفي وزاراك ا:ارجيـة والتنميـة ا الـدول األعاـاء واملنظمـاك اإلصليميـة
واألمم املتحدة املثرسني للعمل عل منع نشوب الزناعاك وتل األزمـاك وإىل زيـااة أعـدااهم
بدورة كبرية .وينبغي أياا للدول األعااء والقااة العامليني كوي التأثري أن يستخدم كـل منـام
نفــوكه السياســي والصتدــااي ا الجتــاه الــذي حيقــق األثــر األكــرب .ول تثــون األزمــاك كلــاا
مستعدــية أو يثــون اجملتمــع الــدويل منقســما بشــأهنا .وجيــب أل تســتحوك علينــا مجيعــا واتــدة
أو اثنتان من األزماك الثرب احلالية بل جيب أن فارس القيـااة السياسـية ون،شـر اصخـرين ا
تل تل األزماك أو منع نشوهبا تيثما يسال إتدا فرق.
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اوستماار

اورخاا

 - 41نــاارا مــا حي ـاف عل ـ الســتثمار السياســي ا األزمــة والهتمــام هبــا مــن بدايتــاا إىل
هنايتــاا .فغالبــا مــا يثــون هــذان العندــران منخفاــني ا مراتــل اإلنــذار املبثــر باألزمــاك
ويرتفعان ا أثنائاا مث ينخفاان مرة أخر بعد تسويتاا .ول ميثننـا أن نتحمـل مثـن التراخـي
أو العزوت السياسي ا مرتل ”ما صبـل“ و ”مـا بعـد“ األزمـة احلـرجتني .وحتتـاج وزاراك
خارجية احلثوماك الوطنية والثياناك املعنية بالتحليل ومنع الزناعاك وتسـويتاا ا املنظمـاك
اإلصليمية واألمم املتحدة إىل تزويدها باملوارا ومتثيناا باستمرار لثي تعمل بسـرعة وفعاليـة ا
املــرتلتني املــذكورتني أعــاه .وإين أشــجع بقــوة علـ الســتعانة مبجموعـاك التدــال بشــثل
أكثــر انتظامــا عل ـ الدــعيدين اإلصليمــي والــدويل لاســتفااة مــن الخنــرال الطويــل األمــد
ألعاائاا .وينبغي جلماعاك التدال هذه أن حتاف عل الزخم السياسي وتنظـر إىل مـا هـو
أبعد من الدوراك النتخابية الايقة وتوفر منتد لتبـاال املعلومـاك ورتـد التطـوراك علـ
أســاس مســتمر .وا ســبيل احلفــاظ عل ـ الهتمــام السياســي والســتثمار املطــرا عل ـ املــد
الطويــل ميثــن جملموعــاك التدــال أن تبحــث إمثانيــة تنفيــذ ”خطــح مارشــال مدــغرة“
بعد الزناعاك.
اوستثم ر

اوستقاار تغيري انطا الزمنية لتحقين النت ئج

 - 42تبدأ الوصاية الناجحة صبل فترة طويلة من تـدهور تـالك األزمـاك أو وصـوع انتـااكاك
جسيمة حلقوق اإلنسان والقـانون اإلنسـاين .ولثـي يتسـس حتسـني الوصايـة ل بـد مـن السـتثمار
والخنـرال بشـثل أكثـر اطـرااا ا تشـجيع إصامــة لتمعـاك مسـاملة ل يامـش فياـا أتـد وإجيــاا
مؤسســاك شــرعية وشــاملة للجميــع وتعزيزهــا وإتاتــة إمثانيــة وتــول اجلميــع إىل العدالــة
وتنشيح األسواق والصتداااك .وحيتاج القااة السياسيون إىل استعااة ثقة النـاس ا املؤسسـاك
العامة وإمياهنم هبا لثي يتسس هلم إتدا تغيري إجيايب ا تياة الناس عل مجيع املستوياك.
 - 43وتدعو احلاجة كذل إىل التحول من التمويل ”الذي يسلح عليـ اإلعـام األضـواء“
إىل ”الستثمار ا الستقرار“ .وينبغي أن يثون التمويل مندفا وصائمـا علـ حتليـل املخـاطر
وليس فقح عل املداحل اجليوسياسية .ويتعني أياا أن يثون صابا للتنبؤ وطويل املد وصائمـا
عل ـ األالــة .كمــا تــدعو احلاجــة إىل القبــول ألقيقــة أن النتــائم لــن تتحقــق ا فتــراك زمنيــة
صدرية وأهنا صد تستعدـي علـ القيـاس أو أن صياسـاا يتطلـب أسـاليب نوعيـة .وصـد تسـتغرق
حتولك املؤسساك ما بني  20و  30عاما تـ حتقـق حتسـيناك كافيـة( .)11ومتشـيا مـع بنـوا
__________
(.World Bank, World Development Report 2011: Conflict, Security and Development (Washington, D.C., 2011) )11
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خطة عام  2030ينبغي تعـديل أطـر املسـاعدة واألهـدات السـتراتيجية للحثومـاك الوطنيـة
والشركاء الدوليني وفقا لذل ت تغطي فتراك تتراوح بني  10سنواك و  15سـنة لثـي
تعثس هذا الواصع بدورة أفال .وسيثون تعزيز صاعـدة األالـة أمـرا هامـا لتمويـل التـدخاك
ا ميااين املساعدة اإلنسانية والتنمية وبناء السام املعروت أهنا متنع نشوب الزناعـاك وتقلـل
صابلية الناس للتارر وتساهم ا بناء لتمعاك مساملة ل يامش فياا أتد.
إجياا احللول مبشاركة الناس ومن أجلام
 - 44إن النجاح ا منـع وصـوع األزمـاك ومنـع نشـوب الزناعـاك أو تلـاا يتطلـب إشـرا
الناس واجملتمع املدين بقوة ا عملياك السياسة واحلثم .فوجوا لتمعاك ليـة ولتمـع مـدين
وطين صوي يسام ا تعبئة الـرأي العـام ضـد العنـف واملطالبـة بالسـام .وتثتسـي مشـاركتاما
أمهية بالغة ا التدـدي ل لتـاميش وضـمان تلـول سياسـية تعـوا بـالنفع علـ السـثان كلـام
وليس فقح عل النخب أو عل مجاعاك تارة .وينبغي للقـااة التشـجيع علـ إامـاج النسـاء
واجلماعــاك النســائية ا تــنع القــرار عل ـ املســتوياك كافــة واملطالبــة بــذل  .وت،ثبــت األالــة
القطعيــة أن مشــاركة النســاء احلقيقيــة تزيــد مــن فعاليــة املســاعدة اإلنســانية ومدــداصية تف ـ
السام وجوات وسرعة التعاا الصتدااي ا تالك ما بعد انتـااء الـزناع واسـتدامة اتفاصـاك
السـام .وتــزااا اتتمــالك تدــول احللــول السياســية علـ تأييــد اجملتمعــاك املدنيــة و اتاــا
عل ـ املــد الطويــل عنــدما ينخــرل فياــا الرجــال والنســاء عل ـ الســواء .وإين أشــجع أياــا
احلثوماك الوطنية واحمللية عل إنشاء منابر يشار فياا اجملتمع املـدين وتتـي للرجـال والنسـاء
من مجيع األعمار واألايـان واألعـراق أن يعـربوا عـن آرائاـم ويتواتـلوا ويعملـوا سـويا بشـأن
القاايا املدنية.
 - 45وا عا متعدا األصطاب تسواه العوملة جيب أن يشار تلـف األفـراا واجملموعـاك
وميارســـوا القيـــااة .ويـــؤاي الشـــباب علـ ـ وجـ ـ ا:دـــو اورا هامـــا ا تغـــيري العقليـــاك
واملواصف .وسيثون هؤلء هم صااتنا ا املستقبل وجيـب أن ينخرطـوا ا إجيـاا وتنفيـذ احللـول
الراميــة إىل حتقيــق الســتقرار مــن خــال متثيلــام ا الربملانــاك الوطنيــة والعمليــاك السياســية.
وميثن أن يثتسي احلوار الديين أمهية بالغة ا الدبلوماسية الوصائية ومعاجلة املظا بعـد انـدلع
الزناع وتعزيز جاوا املداحلة اجملتمعية عل املد الطويل .وتقـع علـ عـاتق الزعمـاء الـدينيني
مســـؤولية اســـتخدام نفـــوكهم لـــد مجـــاهريهم ولـــد القـــااة احلثـــوميني لتعزيـــز الســـتقرار
واملداحلة والتماسـ الجتمـاعي .وختامـا فـنن اور صـااة القطـاع ا:ـا ولـالس األعمـال
التجارية ل يقتدر عل تقدمي السـلع أو ا:ـدماك اللوجسـتية .فمدـلحة هـؤلء تقتاـي أياـا
أن تثـون األســواق الصتدـااية مســتقرة ويثـون املســتالثون أتـحاء وآمــنني وصـاارين علـ
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شراء منتجاهتم وخدماهتم ويثون احلثم رشيدا وتثون املؤسساك صويـة .وإين أشـجع القـااة
ا صطاع األعمال التجارية عل أن يسـتخدموا مـا لـديام مـن معـارت وتثنولوجيـاك ونفـوك
وتأثري فراي لتشجيع احللول املستدامة ال جتلب الستقرار والثرامة إىل تياة الناس.

باء  -املسؤولية األساسية الثانيةز التمس

بالقواعد ال تدون اإلنسانية

حىت احلا زن قيلد :اذ ان تق يل املع و ا اةوس وية مح ية املعدويني يقتضعي ن
تبديد اومتث ل ق ولن الد يل.
 - 46عل ـ مــد صــرن وندــف وا العقــدين املاضــيني حتديــدا اســتثمرنا صــدرا كــبريا مــن
اجلاــوا واإلرااة السياســية ا تقويــة األطــر القانونيــة الدوليــة املنظمــة لقواعــد احلــرب وتعزيــز
اية املـدنيني وتقييـد اسـتخدام ونقـل أسـلحة وكخـائر معينـة ووضـع آليـاك لرتـد تقـوق
اإلنســان وإنشــاء ــاكم ملعاجلــة أخطــر انتــااكاك القــانون الــدويل اإلنســاين والقــانون الــدويل
حلقوق اإلنسان .وأتب الدفاع عن تقوق اإلنسـان و ايـة املـدنيني اصن صاـية عامليـة .ومـع
كل فنن ساتتنا العاملية ل تزال تعـاين مـن تراجـع تـارو وسـافر ا اتتـرام القـانون الـدويل
حلقوق اإلنسـان والقـانون الـدويل اإلنسـاين .فثـل يـوم يسـقح مـدنيون جرتـ وصتلـ جـراء
عملياك متعمدة أو عشوائية .وتؤاي الغاراك اجلويـة إىل تشـتيت العـائاك .وتتعـرض النسـاء
والفتياك لاعتداء والسترصاق اجلنسي .ويعاين سثان املناطق احملاترة من التجويع والترهيـب
واحلرمان مـن السـلع الاـرورية لسـنواك .ويواجـ الدـحفيون التتجـاز أو القتـل .وتتعـرض
املدارس واملستشفياك وأماكن العبااة للقدـف بـوترية ومسـتوياك تبعـث علـ القلـق .وت،ـدمّر
عمــدا اصثــار ال ـ وصفــت شــاهدا عل ـ الثقافــة واحلاــارة منــذ آلت الســنني فــا يبق ـ منــاا
إل ركاما .وإنّ وتشية الزناعاك املسلحة ا الوصت احلاضر وانعدام اتترام القواعد األساسـية
للقــانون الــدويل اإلنســاين املتعلقــة برعايــة اجلرتـ واملرض ـ واملعاملــة اإلنســانية والتمييــز بــني
املــدنيني واملقــاتلني أمــران ياــداان بنهــدار اإل ــازاك الــ حتققــت علــ مــد  150عامــا
والنتثاس إىل تقبة احلروب ال ل تعرت صيواا.
 - 47وأتــبحت املنــاطق احلاــرية مبثابــة شــرا للمــوك بالنســبة صلت املــدنيني .فالغــاراك
اجلويــة ال ـ توتــف بأهنــا ”موضــعية“ تســفر ا الناايــة عــن خســائر بشــرية عشــوائية وامــار
عشــوائي .ويشــثل املــدنيون نســبة م،رعبــة تدــل إىل  92ا املائــة مــن القتلـ واجلرتـ الــذين
ســقطوا نتيجــة لســتخدام األســلحة املتفجــرة ا املنــاطق املأهولــة بالســثان .وتســتمر الــذخائر
العنقواية ا التسبب ا التشوي والقتـل والتـدمري تـ بعـد انتـااء األعمـال القتاليـة بسـنواك
ويثون ندف صتاها وجرتاها من األطفـال .وا عـام  2014شـثل املـدنيون  80ا املائـة
من الاحايا املسجلني لنفجاراك األلغـام األرضـية و لفـاك احلـرب املتفجـرة مبعـدل إتـابة
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 10ضـــحايا ا اليـــوم الواتـــد( .)12ويتعـــرض العـــاملون ا لـــال تقـــدمي املســـاعدة اإلنســـانية
وخــدماك الرعايــة الدــحية لاختطــات والقتــل وتتعــرض املرافــق الطبيــة وســياراك اإلســعات
للنــاب والتــدمري كتثتي ـ تــريب .ويــؤاي منــع وتــول عمليــاك اإلغاثــة اإلنســانية وتعمــد
عرصلتاا تتمـا إىل زيـااة أعـداا الوفيـاك وتفـاصم املعانـاة والاـعف .ومـا زال النـاس يواجاـون
العتقــال والتتجــاز التعســفي وســوء املعاملــة والتعــذيب وعــااة مــا حيــد كلـ ا غيــاب
الاــماناك أو ســبل اللجــوء إىل القاــاء وســبل النتدــات الفعالــة .وهــذا العنــف كلـ يتــأجم
بشثل مباشر نتيجة لنقل األسلحة بطـرق غـري مسـؤولة وغـري مشـروعة .وتثـون النتيجـة هـي
وضع إنسانيتنا املشتركة ا موضع الهتامز فنر الناس تفر من ويـاك احلـرب والعتـداء عـرب
البحــار والدــحاري ا ظــروت تثــون ا العــااة ماينــة للثرامــة اإلنســانية واون أمــل ا
العواة ا تالك كثرية .ففي هناية عام  2014أُجرب ما يقرب من  60مليـون شـخيف علـ
الزنوح سواء ااخل بااهم أو عرب احلدوا(.)13
 - 48وصد أتب ازاراء أبسح القواعد ال حتثم السلو أثناء احلـروب أمـرا معـديا ونشـأ
خطر جديد يتمثل ا تطبيـق هـذه القواعـد بدـورة تنطـوي علـ إعـااة تأويـل وتشـوي  .ومـن
شـأن العجــز عــن فــرض اتتـرام املعــايري املشــتركة بيننــا والتشـجيع عليـ وإنفــاك القـانون واعــم
آلياك الرتد واملساءلة الوطنيـة والدوليـة أو التعـاون معاـا أن يسـام ا تككـل سـيااة القـانون
وجيلب معاناة إنسـانية هائلـة .فعنـدما تـزاري اول القـانون الـدويل اإلنسـاين والقـانون الـدويل
حلقوق اإلنسان أو ختل هبما مبا ا كل مـن خـال التفسـرياك الفافاضـة فـنن اول أخـر
وجاــاك مــن غــري الــدول تعتــرب كلـ اعــوة إىل أن حتــذو تــذوها .ول ميثــن طبعــا أن يثــون
هدفنا هو إجياا لتمـع عـاملي ل يتقيـد بقواعـد ومعـايري مشـتركة .ول ميثـن أن يثـون شـعارنا
هو الامبالة والسثون .ومبقدورنا بل من واجبنا أن حنسن أااءنا.
 - 49ويتعني عل الدول األعااء أن تغتنم فرتة انعقاا مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنسـاين
لتجديد التزاماا ألماية املدنيني وكفالة تقوق اإلنسان للجميـع عـن طريـق اتتراماـا للقواعـد
ال كانت صد اتفقت علياا بالفعل .وجيب أن يثون الـدافع احملـر لعملنـا الفـراي واجلمـاعي
هو ضمان إياء أمهية مركزية للحماية واحلفاظ عل اإلنسـانية وكرامـة األشـخا املتاـررين
ا مجيــع الظــروت .وجيــب أن تدــب التزاماتنــا واســتراتيجياتنا وأنشــطتنا وموارانــا ا اجتــاه
__________
(Landmine and Cluster Munition Monitor, Landmine Monitor 2015 (Switzerland, International Campaign )12
).to Ban Landmine-Cluster Munition Coalition, November 2015

( )13انظـــر مفوضـــية األمـــم املتحـــدة الســـامية لشـــؤون الاجـــئني
).displacement in 2014” (2015
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احلفاظ عل أمن األشخا املتاـررين وسـامتام البدنيـة وكرامتـام .وميثننـا أن نبـدأ باختـاك
إجراءاك لامان وتول املساعداك اإلنسانية وحتديد النتااكاك واإلفداح عنـاا وحتسـني
المتثال واملساءلة وترسيش املعايري ال تدون إنسانيتنا.
اتترام و اية املدنيني واألعيان املدنية ا سياق أعمال القتال
اولتزام ب لقلاود انس سية
 - 50جيب عل مجيع أطرات الزناعاك املسلحة من الـدول وغـري الـدول أن تلتـزم بالقواعـد
العرفية املتمثلة ا التمييز والتناسب والتحول .في،حظر توجي اهلجماك إىل املدنيني والعـاجزين
عــن القتــال واألعيــان املدنيــة واســتخدام وســائل عشــوائية مثــل األجاــزة املتفجــرة املرجتلــة
واستخدام املـدنيني كـدروع حلمايـة أهـدات عسـثرية .ويتحـتم ايـة املـدارس واملستشـفياك
واور العبااة وغريها من البس التحتية املدنية احليوية ليس فقح من القوة العسـثرية وإفـا أياـا
من الستخدام العسثري .ومن خال التشريعاك واألالة واإلجراءاك العسثرية وغريهـا مـن
التدابري يتعني عل الدول أن حتد من الستخدام العسثري هلذه األمـاكن تـ ل تتحـول إىل
أهدات عسثرية.
 - 51ويتعني عل األطرات من الدول ومن غري الدول أن متتنـع عـن التفسـرياك الفافاضـة
وا:افية ال توسـع بدـورة تنـذر بـا:طر نطـاق مـا ي،عتـرب مقبـول مـن األسـلحة والتثتيثـاك
واألهدات وا:سائر البشرية العرضية ا أوسال املدنيني .وجيب عل هذه األطرات أن تقـاوم
أي جنوح إىل توسيع نطاق القواعد أو تشويااا وأن تطبق القانون بطريقة تراعـي مقتاـياك
اإلنسانية بدل مـن كلـ  .ول ميثـن جلاـوا مثافحـة اإلرهـاب واحلـرب غـري املتماثلـة ونشـوء
هتديــداك جديــدة وأعــداء جــدا أن تاــفي شــرعية علـ تلــيني القواعــد الـ هتــدت إىل ايــة
املدنيني وتدر الاـرر ا مـا هـو ضـروري إلضـعات العـدو أو علـ تنحيتـاا متامـا .وتينمـا
يثون معظم الزناعاك غري اويل يدب من الاروري جدا للجااك الفاعلة اإلنسانية احملايـدة
أن تدخل ا توار مع الدول ومع اجلماعاك املسلحة من غري الدول لتعزيز صبوهلـا لالتزامـاك
الواصعة علياا مبوجب القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسـان وتعزيـز فاماـا
هلذه اللتزاماك ووفائاا هبا.
قف القصف اجللي املدفعي ل من طن املأهللة ب لسك ن
 - 52ســـواء عـــن طريـــق القدـــف املـــدفعي والقدـــف اجلـــوي أو الـــتفجرياك النتحاريـــة
أو الســياراك املفخخــة يظــل اســتخدام األســلحة املتفجــرة ا املنــاطق املأهولــة بالســثان هــو
السبب الرئيسي لسقول املدنيني ا الزناعاك .ول تثاا آثار هذه األسلحة ختفـ  .فمـن ينـوي
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أو يقــرر أن ي،طلــق عل ـ املنــاطق احلاــرية الرباميــل املتفجــرة أو مــدافع اهل ـاون أو الدــواريش
أو غريها من املتفجراك ال متتد آثارها عل مساتاك واسعة ميثن لـ أن يتوصـع بسـاولة أهنـا
سوت تتسبب ا ضرر مفرل وامـار هائـل إك إهنـا سـتقتل أعـدااا كـبرية مـن املـدنيني وتـدمر
املنــازل وتعطــل ا:ــدماك األساســية بشــدة وتتــر لفــاك تــرب متفجــرة تعــاين منــاا هــذه
املنـاطق لســنواك .ولــئن كـان اســتخدام العديــد مـن هــذه األســلحة لـيس ظــورا ا تــد كاتـ
مبوجب القانون الـدويل فـنن القواعـد األساسـية املتمثلـة ا التمييـز والتناسـب والتحـول تقيـد
استخدام األسلحة املتفجرة ا املناطق املأهولـة بالسـثان ول بـد مـن السترشـاا هبـا اائمـا ا
التخطيح العسثري وتنع القرار.
 - 53ويعترب إجياا التزاماك سياسية تازمة لتقييد استخدام هذه األسـلحة خطـوة ضـرورية.
وينبغي للـدول أن حتسـن وجتمـع وتبـاال السياسـاك اجليـدة واملمارسـاك والـدروس املسـتفااة
بشأن تقليل اصثار ال تقع عل املدنيني وبشأن التدابري العملية ال ميثـن للمـدنيني ا املنـاطق
املعرضة للخطر أن يتخذوها حلماية أنفسام من األسلحة املتفجرة .وجيب عل ا:ـرباء اكـاة
آثارهـا ا املنـاطق احلاـرية ووضــع النتـائم ا متنـاول مجيـع القــواك العسـثرية .ويلـزم وضــع
أهـــدات ومؤشـــراك لرتـــد التقـــدم احملـــرز ا احلـــد مـــن األثـــر اإلنســـاين ا املنـــاطق املأهولـــة
بالسثان .وجيب أن يتم باستمرار تسجيل تـالك القدـف اجلـوي واملـدفعي املتـاور ليتتيـاء
املدنية والتحقيق فياا وإتالتاا إىل احملاكم الوطنية والدولية املختدة.
ضمان وتول بعثاك املساعدة اإلنسانية والطب ية بشثل كامل وتوفري احلماية هلا
ت بية اوحتي ج

انس سية ل سك ن

 - 54تتحمـــل الـــدول املســـؤولية الرئيســـية عـــن اتتـــرام تقـــوق اإلنســـان وكفالتـــاا جلميـــع
األشــخا املوجــواين ا إصليماــا وا:اضــعني لوليتــاا .ويقــع علـ أطــرات الزناعــاك املســلحة
واجب تلبية التتياجاك األساسية من الغذاء واملياه والرعايـة الطبيـة واملـأو ليتشـخا الـذين
يعيشون حتت سيطرهتا .وحيق للمتاررين أن يتلقوا املساعدة مبا ا كل مـن منظمـاك إنسـانية
ايدة .ويندرج هذا الواجب ضمن الواجباك األساسية ألطـرات الـزناع واملقتاـياك األساسـية
لإلنسانية .وا احلالك ال ل ت،ل فياا اتتياجاك السثان األساسية يقع عل أطـرات الـزناع
املسل واجب السماح بوتول املساعدة اإلنسانية احملايدة وتيسريه .وليس هذا متطلبا فنيا ألتـا
إفــا هــو أمــر ضــروري إلنقــاك األرواح واحلــد مــن املعانــاة وجيــب أن يعلــو اائمــا فــوق املدــاحل
السياسية ألطرات الزناع املسل وتلفائاا .ويعد منـع وتـول املسـاعداك اإلنسـانية إىل املنـاطق
احملاترة من أجل حتقيق مثاسب عسثرية أمرا مستاجنا و الفا للقانون.
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 - 55وتثتســي مبــاائ العمــل اإلنســاين املتمثلــة ا الرفــق باإلنســان وعــدم التحيــز واحليــاا
والستقال أمهية مركزية ا احلدول عل إمثانية الوتول إىل السثان احملتاجني .فا بد مـن
التأكد أن مجيع املساعداك اإلنسانية غري متحيزة و ايدة ومسـتقلة عـن التـدخاك العسـثرية
أو املخططــاك السياســية لثــي حتظ ـ املنظمــاك اإلنســانية بالثقــة والقبــول لــد اجلماعــاك
املســلحة التابعــة للــدول وغــري التابعــة للــدول وحتدــل عل ـ إمثاني ـة الوتــول وحتــاف علياــا
ومتارس عملاا بأمان.
 - 56ومبوجب القانون الدويل اإلنساين حيـق للمنظمـاك غـري املتحيـزة واإلنسـانية أن تعـرض
خدماهتا .ومع كلـ ففـي واصعنـا احلـايل تثـاف عـدة منظمـاك إنسـانية يوميـا للحدـول علـ
إمثانيــة الوتــول إىل احملتــاجني .ول تتمتــع الــدول بســلطة تقديريــة مطلقــة تبــي هلــا أن تــرفض
عــروض املســاعدة اإلنســانية إكا كــان النــاس ألاجــة إىل اإلغاثــة .وا احلــالك الـ تثــون فياــا
اتتياجاك املدنيني األساسية غري ملبـاة يتحـتم علـ الـدول املعنيـة أل متتنـع تعسـفا عـن املوافقـة
عل عملياك اإلغاثة اإلنسانية .ول ميثن حتميل اجلااك الفاعلة اإلنسانية وتدها عبء ضـمان
الوتول إىل احملتاجني فينبغي للدول أن تربر أي رفض لإلغاثة .وصد تثـون آليـاك التحقـق مـن
القوافـل اإلنســانية وتفتيشــاا مفيــدة ا التغلــب علـ التتــراس بشــأن الســماح بوتــول اإلغاثــة
اإلنسانية .وجيب عل األطرات من الدول وغري الدول أن تثفـل تريـة تنقـل العـاملني ا اجملـال
اإلنسـاين وتعتمــد إجــراءاك واضـحة وبســيطة وســريعة لتسـايل وتــوهلم بســرعة واون عوائــق.
وتـــؤاي الـــدول وللـــس األمـــن بدـــفة خاتـــة اورا تامســـا ا ضـــمان وتـــول املســـاعداك
اإلنسانية .وتيثما ي،منع الوتول إىل احملتـاجني أو ي،عرصـل بدـورة تعسـفية جيـب أن تواجـ مثـل
هذه التدرفاك بفعالية عل أعل مستو سياسـي .وجيـب علـ الـدول واجمللـس ضـمان كفالـة
املساءلة والعمل عل التغلب عل تالك املنع التعسفي للوتول إىل احملتاجني.
 - 57وجيــب علـ الــدول األعاــاء وللــس األمــن أياــا أن ياــمنا أل تعيــق تــدابري مثافحــة
اإلرهاب أو التمرا العمل اإلنساين أو حتول اون متويـل العمليـاك اإلنسـانية .وجيـب أن تتاـمن
هذه التدابري من اإلعفاءاك الازمة لتمثني املنظماك اإلنسانية من الدخول ا تـوار مـع مجيـع
أطرات الزناع املسل والتنسيق معاا من أجل الوتول إىل احملتاجني وختفيف املعاناة.
احتاام البعث

اةوس وية الطبية تلفري احلم ية

 - 58لثي يتسس تقدمي الغذاء واملاء والـدواء وخـدماك الرعايـة الدـحية األساسـية واملـأو
للمدنيني احملتاجني يلزم كفالة أعل ارجة من التترام واحلمايـة مـن آثـار األعمـال العدائيـة.
غري أن مرارا وتثـرارا يتعـرض أخدـائيو الرعايـة الدـحية واملرافـق ووسـائل النقـل واملرضـ
لاعتــداء ويتعـــرض العـــاملون ا اجملــال اإلنســـاين للقتـــل وتتعــرض القوافـــل للنـــاب وكـــثريا
22/90

16-01376

A/70/709
-

ما يثون كل تثتيثا تربيا .وجيب علينا أن نفعل أكثر من كل بثثري من أجل عثـس هـذا
الجتاه املؤسف .وجيب علينا أن نااعف جاوانا لتذكري مجيع أطرات الزناعـاك املسـلحة مـن
الدول وغري الـدول بأهنـا ملزمـة بدـرامة بواجـب اتتـرام مـوظفي ومرافـق املسـاعدة اإلنسـانية
والرعاية الدحية الطبية فاا عن اجلرت واملرض و ايتـام مـن اهلجمـاك أو التاديـداك
أو غريها مـن أعمـال العنـف الـ متـنعام مـن أااء مامتـام اإلنسـانية البحتـة .وا إطـار الوفـاء
بواجب اية موظفي ومرافق املساعدة اإلنسانية والرعاية الدـحية جيـب علـ الـدول وبـاصي
أطــرات الزناعــاك أن تثفــل اختــاك كافــة التــدابري السياســية والقانونيــة والجتماعيــة وتــدابري
الســامة احملــداة وفــق الســياق واللتــزام الدــارم هبــا مــن أجــل ايــة مــوظفي ومرافــق العمــل
اإلنســاين وا:ــدماك الطبي ـة .وجيــب أن تثــون املستشــفياك مــاكاك آمنــة ا زمــن احلــرب.
وسيساعد سـن القـوانني واللـوائ احملليـة وإنفاكهـا وتـوفري التثقيـف والتـدريب والتعـاون مـع
اجملتمعــاك احملليــة ومجــع البيانــاك عــن النتــااكاك واإلبــاهب هبــا ا تعزيــز إيدــال املســاعدة
اإلنسانية والطبية وسامتاا.
اإلفداح عن النتااكاك
 - 59إن التزام الدمت ا وصـت تقـع فيـ انتـااكاك جسـيمة للقـانون الـدويل هـو أمـر غـري
مقبول أخاصيا ويقوض اللتزاماك القانونية للدول .إك تفـرض علينـا إنسـانيتنا املشـتركة بـذل
كــل مــا ا وســعنا ملنــع وصــوع النتــااكاك ووضــع تــد هلــا و اســبة مرتثبياــا .ومــن أبســح
واجباتنا جتاه السـثان الـذين يعـانون مـن آثـار النــزاع املسـل مجـع ،احلقـائق واختـاك إجـراءاك
للوصايــة واحلمايــة مبــا ا كل ـ التنديــد عانيــة بالنتــااكاك والعتــرات مبعانــاة الاــحايا
والدعوة إىل إجياا تلول استباصية.
البحث و احلق ئن
 - 60جيب عل الدول الستفااة من مجيع آلياك التعقّب والتحقيق واإلباهب وتـنع القـرار
املتاتــة بغيــة تعزيــز المتثــال للقــانون الــدويل اإلنســاين .وجيــب وضــع أاواك للقيــام علـ حنــو
منــاجي بعمليــاك التع ّقــب والتجميــع والتحليــل واإلبــاهب وعنــد الصتاــاء التحقيــق بشــأن
اســتخدام بعــض األســلحة والتثتيثــاك احلربيــة وا:ســائر ال ـ حتــد ا تــفوت املــدنيني
واألضــرار الــ تلحــق باألعيــان املدنيــة ومقاضــاة مــرتث النتــااكاك اجلســيمة .وتشــمل
ا:يــاراك تســجيل األالــة الرصميــة املتعلقــة ب ـاجلرائم وتبااهل ـا وإنشــاء ســجل مركــزي لتع ّقــب
النتااكاك وتسجيلاا أو إنشاء ”مرتد“ ديف للقيـام بشـثل منـاجي بعمليـاك التعقّـب
ومجــع البيانــاك ورفــع التقــارير املتعلقــة بالجتاهــاك املاتظــة علــ مســتو النتــااكاك
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والثغراك القائمة عل تعيد كـل مـن المتثـال واملسـاءلة وتعـاون الـدول ا مجيـع النــزاعاك.
فالبيانـــاك واملعلومـــاك املوثوصـ ـة املســـتمدة تـ ـ مـــن مدـــاار عامـــة ل تثشـــف فحســـب
الجتاهـاك والتاديـداك ومـواطن الاـعف بـل متثــل أياـا اافعـا صويـا للتقيـد بالقـانون الــدويل
والمتثــال ل ـ  .واألهــم مــن كل ـ كل ـ هــو أن البيانــاك واملعلومــاك املوثوصــة ميثــن أن تعــزز
إجراءاك الوصاية واحلماية املبثرة والفعالة .وميثن للدـحفيني واملـدافعني عـن تقـوق اإلنسـان
واجملتمع املدين أن يؤاوا مجيعا اورا ماما ا اإلباهب عن الوصائع عند تدوثاا.
 - 61أمــا ا تــال عــدم كفايــة املســاعي الوطنيــة لتقدــي احلقــائق فــنن علـ للــس األمــن
أو للس تقوق اإلنسان والدول مبا فياا الدول األطرات ا النــزاع املسـل تثليـف جلـان
حتقيــق مســتقلة و ايــدة بتقــدمي املســاعدة للمجتمــع الــدويل ا التحقــق مــن الوصــائع والتوتــية
بسبل املاي صدما حلمايـة احلقـوق .وينبغـي للـدول أياـا السـتفااة مـن اور اللجنـة اإلنسـانية
الدولية لتقدي احلقائق ا التحقيق ا النتااكاك اجلسيمة للقـانون الـدويل اإلنسـاين ا مجيـع
أنواع النـزاع املسل والسعي إىل إتاتة النتائم ال تتوتل إلياا ليتطرات املتاررة.
اداوة اووته ثك

اجلسيمة ب ستماار

 - 62ا تال وصوع انتااكاك جسـيمة للقـانون الـدويل اإلنسـاين والقـانون الـدويل حلقـوق
اإلنسـان يـتعني علـ احلثومـاك وصــااة اول العـا واألفــراا املعنـيني اإلعــراب باسـتمرار عــن
إاانتام هلا .وت ا احلالك ال صد ل نثون فياا صـاارين علـ وصـف العنـف واملعانـاة علـ
الفور يقع عل عاتقنا تدٌّ أاىن من املسؤولية ا اإلفدـاح واإلبـاهب عـن الوصـائع .فقـد بينـت
جتربــة األمــم املتحــدة أن اإلفدــاح املبثــر عــااة مــا يعــزز اوره ـا .وا إطــار مبــاارة ”تقــوق
اإلنسان أول“ طلبت ،إىل مجيع كبار مسؤويل األمم املتحدة القيـام بـذل وإين أشـجع مجيـع
مـــوظفي األمـــم املتحـــدة علــ التدـــرت بشـــجاعة أابيـــة ا مواجاـــة النتـــااكاك اجلســـيمة
و/أو الواســعة النطــاق ا مراتــل مبثــرة .وإين أتــث أياــا مجيــع اجلاــاك الفاعلــة وتــاتبة
املدلحة املعنية علـ وضـع تـد للمعـايري املزاوجـة ا إاانـة النتـااكاك الـ يرتثبـاا الـبعض
وعــدم إاانــة النتــااكاك الـ يرتثبــاا الــبعض اصخــر .فاــذا يــوهن العــزم اجلمــاعي علـ منــع
نشوب النـزاعاك وياعف مدداصيتنا ا املطالبة بالمتثال للقانون.
اختاك خطواك ملموسة ل تحسني المتثال واملساءلة
ضم ن التقيد م خال استثم ر

و النفلذ

 - 63يتعني عل مجيع الدول استخدام نفوكها السياسي والصتدااي لثفالة امتثـال أطـرات
النـزاع املسل للقانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان .ويتحـتّم علـ الـدول
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واجلااك الفاعلة األخر فت صنواك للحوار مع أطرات النــزاع وختدـييف ميزانيـاك معونـة
للتدريب واإلتاح القاائي واختاك تدابري موجاة وصسـرية ألـق مـن ينتـا التزاماتـ ألمايـة
املدنيني من أطرات وأفراا .وانطاصا من روح معاهدة جتارة األسلحة وما مياثلـاا مـن تـثو
إصليميـة فـنن علـ الـدول الـ تدـدّر أسـلحة تقليديـة تقيـيم اتتمـال اسـتخداماا ا ارتثـاب
انتااكاك جسيمة للقانون الدويل اإلنساين أو القانون الدويل حلقوق اإلنسـان والمتنـاع عـن
تدديرها ا تال وجوا خطر فعلي لوصوع مثل تل النتااكاك .وأي اولة ل تبذل اجلاـوا
الثفيلة بتعزيز المتثال للقـانون إفـا تتسـبب ا هنايـة املطـات ا تقوياـ  .وجيـب أن يدـب
ضمان مراعاة القانون الدويل اإلنسـاين والقـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان و ايـة املـدنيني مـن
الهتمامــاك القوميــة الــ حتظــ باألولويــة لــد الــدول األعاـــاء ومــن الــدوافع الرئيســـية
للسياساك ا:ارجية والعاصـاك الدوليـة .وأخـريا فننـ يقـع علـ عـاتق كـل واتـد منـا التـزام
أخاصي بالتنديد بالنتااكاك وباستثمار لال نفوكه للتأثري ا سياساك صااتنا وصراراهتم.
تعزيز وظ من القض ئي الع ملي
 - 64يتعني عل مجيع الدول مااعفة جاواهـا الراميـة إىل مثافحـة اإلفـاك مـن العقـاب
وإىل إنشاء نظام صاائي عاملي ألقّ .ول بد من القيام بشثل مناجي بنجراء حتقيقـاك فعالـة
ا الاعــاءاك املتعلقــة بارتثــاب انتــااكاك جســيمة ومبقاضــاة مــرتث تل ـ النتــااكاك.
وجيب عل الـدول إنشـاء هياكـل واعتمـاا وارسـاك لثفالـة إنفـاك القـانون مبـا ا كلـ سـنّ
تشريعاك صوية تشـمل كامـل نطـاق اجلـرائم الدوليـة وتـنيف علـ وليـة صاـائية عامليـة تدـة
بــذل  .ومــن األمــور كاك األمهيــة احلامســة ا هــذا املســع وجــوا املمارســاك اجليــدة ا مجــع
األالة و اية الشاوا والتعاون فيما بني احلثوماك ومـع احملـاكم الدوليـة وغريهـا مـن آليـاك
احملاســبة وتــوفري التــدريب القــانوين وكفالــة ن ــزاهة األجاــزة القاــائية وإجيــاا الاــماناك
القاــائية للمتــامني وتــوفري املــوارا الثافيــة للمؤسســاك القاــائية ومؤسســاك إنفــاك القــانون
الوطنية والدولية.
 - 65وينبغي تعزيز ن،ظم التحقيـق والـنظم القاـائية الدوليـة لتثمـل األطـر الوطنيـة وينبغـي
اللجــوء إىل احملثمــة اجلنائيــة الدوليــة ا تــال ثبــوك عــدم ماءمــة ا:يــاراك الوطنيــة .فننشــاء
احملثمــة اجلنائيــة الدوليــة هــو أتــد اإل ــازاك العظيمــة ال ـ حتققــت خــال الســنواك ا:مــس
والعشرين املاضية وهي هتـدت إىل وضـع تـد لإلفـاك مـن العقـاب وإىل التمسـ بالقواعـد
ال تدـون اإلنسـانية .وجيـب علينـا إتيـاء احلمـاس وتـسّ اإل ـاز التـارخيي اللـذين أفاـيا إىل
اعتماا نظام روما األساسي .وجيب عل الدول توفري التعـاون والـدعم املتواتـلني ا اجملـالك
السياسية واملالية والقاائية والتقنية ملسـاعدة احملثمـة علـ إ ـاز وليتـاا والتحقيـق ا اجلـرائم
ومقاضاة مرتثبياا عل حنو أكثر مناجية.
16-01376

25/90

A/70/709

 - 66وي،عدُّ العنف اجلنسي واجلنساين مـن أبشـع اجلـرائم .وجيـب اسـبة اجلنـاة كمـا جيـب
وضع تـد لتفشـي اإلفـاك مـن العقـاب املاتـ ا النــزاعاك الـدائرة ا مجيـع أحنـاء العـا .
تعتمد من صبلُ تشريعاك وطنية متوافقـة مـع املعـايري الدوليـة املتعلقـة ألقـوق
وأما الدول ال
املرأة مبا ا كل تظر مجيع أشـثال العنـف ضـد النسـاء والفتيـاك فيجـب علياـا سـن تلـ
التشريعاك اوفا إبطاء .ول بد مـن تعزيـز الـنظم القاـائية الوطنيـة للتحقيـق ا جـرائم العنـف
اجلنساين ومقاضاة مرتثبياا ا إطار اجلاوا الطويلة األجل املبذولة للقااء عل التمييـز ضـد
النساء والفتياك ا اهلياكل املؤسسية والثقافية ا أوصاك السلم واألزمة علـ السـواء .وجيـب
أن توضع املطالب ببذل هذه اجلاوا وتأمني املوارا هلا عل رأس أولوياك القـااة علـ الدـعد
الدويل والوطين واألهلي.
اوستع وة مبج ا انم
 - 67كممارسة معتـااة ينبغـي أن ي،ايـب للـس األمـن بـأطرات النــزاع والقـواك املتعـداة
اجلنسياك ال من هلـا التفـويض إىل أن تتمسـ بالتزاماهتـا مبوجـب القـانون الـدويل اإلنسـاين
والقــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان .وينبغــي للمجلــس أن جيتمــع تلقائيــا م ـ أاعــي بوصــوع
انتااكاك جسيمة للقـانون الـدويل اإلنسـاين أو القـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان ومـ كانـت
اية املدنيني معرضة للخطر .وإين أضم تويت إىل أتـواك اصخـرين ا تـث أعاـاء اجمللـس
الـدائمني علـ المتنـاع عـن اسـتخدام تـق الـنقض بشـأن تـدابري التدـدي للفظـائع اجلماعيـة.
وينبغــي جلميــع أعاــاء اجمللــس إعــان التــزام سياســي بـدعم اختــاك إجــراءاك تامســة ا الوصــت
املناسب ا احلالك ال تنطـوي علـ أخطـر اجلـرائم الدوليـة وعـدم التدـويت ضـد صـراراك
كاك مدــداصية هتـدت إىل منــع وصــوع تلـ اجلــرائم أو وضــع تــد هلــا .ومــا يتوتــل للــس
األمــن إىل إجــراء موتــد ا مواجاــة النتــااكاك اجلســيمة فــنن كل ـ ســيؤاي إىل تقــويض
مدـــداصية ميثـــاق األمـــم املتحـــدة ومقدـــده وإىل تعزيـــز ثقافـــة يشـــيع فياـــا إفـــاك انتقـــائي
من العقاب.
التمس

بالقواعدز تنظيم لة عاملية لتأكيد القواعد ال ت دون اإلنسانية

تنظيم مح ة و ملية
 - 68جيب علينا إطاق لة عاملية ترمي إىل تشد الـدول األطـرات واجملتمـع املـدين وصـااة
العــا اصخــرين ملنــع تقــويض القــانون الــدويل اإلنســاين والقــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان
واملطالبــة مبزيــد مــن المتثــال هلــذا القــانون والســعي إىل ضــمان ايــة املــدنيني مــن اون أي
تنــازلك .وجيــب أن يظــل المتثــال للقــانون الــدويل و ايــة امل ـدنيني ا تــلب اهتماماتنــا.
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فا ميثن أن تثون مثة أي مرونـة ول شـواغل هامـة حتـول اون تدـميمنا علـ ايـة املـدنيني
وإهناء نتـام .وإننـا ملزمـون أمـام مايـني األشـخا املتاـررين مـن احلـروب بنهنـاء معانـاهتم
وضمان عدم تثرارها .وا مواجاة مـن يتـاربون مـن تنفيـذ القـانون أو يزارونـ جيـب علـ
األمم املتحدة أن تظل مثانا حيظ في القانون بالدعم والتأكيد.
اووضم م اىل الصكلك انس سية
تناــم بعـد ،إىل التفاصيــاك األساســية ا لــال القــانون
 - 69إين أتـث مجيــع الــدول الـ
الدويل اإلنساين وا لال تقوق اإلنسان عل النامام إلياـا بسـرعة وعلـ اللتـزام بالقيـام
بذل ا مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين .فعل احلثوماك واجملتمـع املـدين واألفـراا تشـد
طاصاهتم والدعوة إىل النامام إىل تـثو القـانون الـدويل اإلنسـاين والقـانون الـدويل حلقـوق
اإلنسان وتنفيـذ تلـ الدـثو مبـا ا كلـ الربوتوكـولن اإلضـافيان لعـام  1977امللحقـان
باتفاصيــاك جنيــف لعــام  1949ونظــام رومــا األساســي للمحثمــة اجلنائيــة الدوليــة بدــيغتاا
املعدلـة واتفاصيـة عـام  1951ا:اتـة بوضـع الاجـئني وبروتوكـول عـام  1967امللحـق هبـا
واتفاصية الـذخائر العنقوايـة و اتفاصيـة تظـر اسـتعمال وتثـديس وإنتـاج ونقـل األلغـام املاـااة
ليتفــراا وتــدمري تل ـ األلغــام ومعاهــدة جتــارة األســلحة والعاــد الــدويل ا:ــا بــاحلقوق
الصتدــااية والجتماعيــة والثقافيــة والتفاصيــة الدوليــة للقاــاء علــ مجيــع أشــثال التمييــز
العندــري واتفاصيــة القاــاء عل ـ مجيــع أشــثال التمييــز ضــد املــرأة والعاــد الــدويل ا:ــا
باحلقوق املدنية و السياسية واتفاصية مناهاـة التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة
القاســية أو الاإنســانية أو املاينــة واتفاصيــة تقــوق الطفــل وبروتوكوهلــا الختيــاري املتعلــق
باشــترا األطفــال ا املن ــازعاك املســلحة والتفاصيــة الدوليــة حلمايــة تقــوق مجيــع العمــال
املااجرين وأفراا أسرهم و التفاصيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع األشـخا مـن الختفـاء القسـري
واتفاصيـــة تقـــوق األشـــخا كوي اإلعاصـــة واتفاصيـــة الحتـــاا األفريقـــي حلمايـــة ومســـاعدة
األشخا املشراين ااخليا ا أفريقيـا (اتفاصيـة كمبـال) واتفاصيـة عـام  1954املتعلقـة مبركـز
األشخا عدميي اجلنسية.
العمل بنب

و ى تبجين اومتث

اق مة حلار منتظم

 - 70ينبغي أن تعقد بانتظام اجتماعاك للدول األطرات ا الدـثو الدوليـة كاك الدـلة
ول ســـيما التفاصيـــاك واملعاهـــداك املتعلقـــة باجملـــال اإلنســـاين ومبجـــال تقـــوق اإلنســـان
واجتماعاك للخرباء ملناصشة تنفيذ القانون الدويل اإلنسـاين والقـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان
وظاــور حتــدياك جديــدة لتعزيــز وثاصــة الندــو القانونيــة وحتديــد اجملــالك ال ـ حتتــاج إىل
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التوضــي وتــوفري الفرتــة للحدــول علــ املســاعدة القانونيــة وا هنايــة املطــات ضــمان
المتثال بغية تعزيز الندو القانونية وتطبيقاا عل السواء .وينبغـي أن ت،سـتثمر علـ نطـاق
أوســع احملاف ـلُ الرفيع ـة املســتو للــدول األعاــاء ا األمــم املتحــدة م ـن صبي ـل اجلمعيــة العامــة
أو للس األمن أو للس تقوق اإلنسان وهيئاك معاهداك األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان
وآلياك املنظماك اإلصليمية والدولية األخر ا إجراء احلوار بشـأن المتثـال للقـانون الـدويل
اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان .بيد أنـ ا هنايـة املطـات سـيثون مـن الاـروري
للدول األطرات ا املعاهـداك الدوليـة القبـول مبسـؤوليتاا عـن كفالـة المتثـال وإجيـاا وسـائل
لدية لتعزيز املساءلة املتباالة ا كل الددا .وجيب أن يعاا النظر بانتظـام ا اجلاـوا الفرايـة
واجلماعية الرامية إىل تعزيز القواعد ال تدون اإلنسانية وكفالة مراعاهتا.
 - 71وللمــؤمتر الــدويل للدــليب األ ــر واهلــال األ ــر أياــا اور أساســي يؤاي ـ ا هــذا
الددا .فقد أوت املؤمتر الـدويل الثـاين والثاثـون مبواتـلة عمليـة مشـاوراك تثوميـة اوليـة
توجااا الدول للتوتل إىل اتفـاق بشـأن مامـ وماـام منتـد تمـل للـدول وإجيـاا السـبل
الثفيلة بتعزيز تنفيذ القانون الدويل اإلنساين وكل بتسخري إمثانـاك املـؤمتر الـدويل واحملافـل
اإلصليمية للقانون الدويل اإلنساين .وإين أشجّع الدول عل أن تدعم بنشال املرتلة التاليـة مـن
هذه العملية ال ستتوىل تيسريها سويسرا بالشترا مع جلنة الدليب األ ر الدولية.

جيم  -املسؤولية األساسية الثالثة :عدم إغفال أتد
يتط إ اللف ع ب لتزامن بعدم اغف أحد اللصل اىل ثكل مع يكعلن
وعزاع أ ثك رثة أ هب شة أ خطا.

ح لعة

 - 72إن عـــدم إغفـــال أتـــد هـــو أتـــد التطلعـــاك الرئيسـ ـية ا معظـــم املواثيـــق السياســـية
أو املدوناك األخاصية أو التشريعاك الدينية وكان اوما ا تـميم الواجـب اإلنسـاين .وميثـل
التعاد بعدم إغفال أتدٍ املوضوع الرئيسي ا خطة عام 2030وهو ي،لقي علـ عاتقنـا مجيعـا
التزاما جديدا بالوتول أول إىل من يثونـون ا تـالك نـزاع أو كارثـة أو هشاشـة أو خطـر
ت يتسس هلم السـتفااة مـن التنميـة املسـتدامة الطويلـة األجـل واملسـامهة فياـا .ويـوفر مـؤمتر
القمــة العــاملي للعمــل اإلنســاين أول اختبــار للتــزام اجملتمــع الــدويل بنتــدا حتــول ا تيــاة
األشخا األكثر عرضة لإلغفال.
 - 73ومــن أبــرز عواصــب النـــزاع والعنــف والثــوار التشــريد ،اجلمــاعي للســثان ااخــل
بلداهنم أو عرب احلدوا وغالبا ما يتم كل ملـدا طويلـة .ففـي كـل يـوم مـن أيـام عـام 2014
كانــت النـــزاعاك وأعمــال العنــف ت،ث ـرِه حنــو  42 500شــخيف عل ـ الفــرار مــن ايــارهم
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والتماس األمان س واء ااخـل بلـداهنم أو باجتيـاز احلـدوا .ونتيجـة لـذل بلـ عـدا املشـراين
ااخـــل بلـــداهنم والاجـــئني وطـــال اللجـــوء مـــا يقـــرب مـــن  60مليـــون شـــخيف( .)14وا
عـــام  2014أشـــار أتـــد التقـــديراك إىل أن متوســـح طـــول مـــدة التشـــرا بســـبب احلـــرب
والضــطااا هــو  17عامــا .وكــان عــدا الاجــئني العائــدين أصــل مــن أي وصــت ماــ ا
 30عاما تيث يتمثن سو ما نسبت  1ا املائة من الاجئني مـن العـواة إىل ايـارهم ا
عام  .2014وتشرّا مايني األشخا بسـبب كـوار نامجـة عـن ـاطر طبيعيـة وهـو رصـم
ارتفــع بنســبة  60ا املائــة مــن عــام  1970إىل عــام 2014؛ تيــث ازااا عــدا املشــراين
تديثا ا املتوسح بأكثر من  26مليون شخيف ا كل سنة مـن السـنواك السـبع املاضـية(.)15
وي،توصع أن الظواهر اجلوية املرتبطة بتغري املناو ال ازاااك تواترا وشدة مبـا ا كلـ ارتفـاع
مستو سط البحر ستزيد كل الجتاه أكثر(.)16
 - 74وتغــريك أفــال التشــرا أياــا .إك تــار أكثــر مــن ندــف الاجــئني البــال عــداهم
 19.5مليــون شــخيف واملشــراين ااخليــا البــال عــداهم  38مليــون شــخيف ي،قيمــون خــارج
املخيماك ا املدن أو ا مسـتوطناك عشـوائية .وا املنـاطق احلاـرية يثونـون عرضـة :طـر
الحنــدار إىل صــاع اجملتمــع نظــرا ألن ـ ل يســال حتديــدهم وألهنــم غالبــا مــا يقعــون ا بــراثن
البطالـة أو يعملـون ا صطاعـاك غـري مسـتقرة أو غـري نظاميـة منخفاـة األجـر؛ أو يثونــون ا
أُســر معيشــية تعيلــاا امــرأة؛ أو يثــون لــديام أطفــال يعملــون بــدل مــن الــذهاب إىل املدرســة؛
أو يعانون من انعدام األمن السثين .وصد ل تتـوفر الـنظم الدـحية والتعليميـة الوطنيـة واحملليـة
و آلياك احلماية الجتماعية والبنية التحتية أو أهنـا تنـوء ألمـل تجـم الطلـب .وأمـا املشـراون
ا يماك فغالبا ما يعيشون عيشة الثفات عل مسـاعدة إنسـانية غـري كافيـة مـع صلـة فـر
العتمــاا عل ـ الــذاك؛ ويعيشــون عل ـ اهلــامش وعــااة مــا يــتم جتاهلــام ا الــربامم الوطنيــة
للتنمية املستدامة.
 - 75وتتزايد أعداا املاـاجرين الـذين يعـربون احلـدوا الدوليـة ألثـا عـن احلمايـة وعـن تيـاة
أفاـــل .فخـــال الســـنواك ا:مـــس عشـــرة املاضـــية ارتفــع عـــدا املاـــاجرين الـــدوليني مـــن

__________
( )14انظر مفوضية األمم املتحدة لشـؤون الاجـئني ”العـا ا تـرب“ (انظـر احلاشـية )13؛ انظـر أياـا النشـرة
الدــحفية الدــاارة عــن املفوضــية ”يؤكــد تقريــر املفوضــية زيــااة التشــريد القســري ا مجيــع أحنــاء العــا ا
الندف األول من عام 18 “2015كانون األول ايسمرب .2015

()15
()16
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Michelle Yonetani, “Global estimates 2015: people displaced by disasters” (Geneva, Internal

).Displacement Monitoring Centre, 2015
”Justin Ginnetti, “Disaster-related displacement risk: measuring the risk and addressing its drivers

).(Geneva, Internal Displacement Monitoring Centre, 2015
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 173مليــون شــخيف إىل  244مليــون شــخيف( )17ومــن املــرج أن يســتمر هــذا العــدا ا
الرتفاع .وا تني أن مايني املااجرين الدوليني يعربون احلدوا آمنني كل سنة فـنن الرتلـة
تثـون للـبعض رتلـة فوفـة باملخـاطر .ففـي عـام  2015لقـي أكثـر مـن  5 000ماـاجر
تتفام( .)18ومنذ بداية األلفيـة أُفيـد أن أكثـر مـن  45 000ماـاجر لصـوا تـتفام علـ الـرب
أو ا البحر عل الرغم من أن العدا الفعلـي صـد يثـون أعلـ مـن كلـ ( .)19ويتعـرض آلت
املااجرين اصخرين لاستغال والعتـداء مـن جانـب متـاجرين بالبشـر كـل سـنة أو يواجاـون
التمييز وكراهية األجانب ا بلدان العبـور أو املقدـد .أمـا املاـاجرون اصخـرون الـذين يقعـون
رهائن ليتزماك فقد ل يتلقون املساعدة ال حيتاجون إلياا بسبب احلـواجز اللغويـة أو ا:شـية
من التعرض لاعتقال أو التمييز.
 - 76وا تني أن العديد من األشخا يسـتبعدون مـن ا:ـدماك احلثوميـة أو أن الـربامم
اإلنسانية واإلفائية الوطنية ل تدل إليام بشثل كات فنن الـبعض ـروم متامـا مـن احلدـول
عل هوية صانونيـة .إك إن مـا ل يقـل عـن  10مايـني شـخيف يعـدون مـن عـدميي اجلنسـية ا
مجيــع أحنــاء العــا ثلــثام مــن األطفــال وهــم غــري صــاارين عل ـ املطالبــة بــاحلقوق واحلمايــة
والتعليم والرعاية الدحية وغريها من ا:دماك والوظائف من خال أي نظام وطين(.)20
 - 77وســتظل النســاء والفتيــاك متخلفــاك عــن الركــب مــا تثــن أتــواهتن مســموعة
وما اام ل ي،عترت بقدراهتن وي،رفَض منحان فرتة للمشـاركة ا عمليـة اختـاك القـراراك وا
صيااة تل العملية .وصد تعاين النساء والفتياك من أشثال متعداة من التمييـز ا وصـت األزمـة
إكا كــنَّ مشــرااك أو ماــاجراك أو ينــتمني إىل أصليـة عرصيــة أو كـنّ أماــاك غــري متزوجــاك
أو عدمياك اجلنسية أو من كواك اإلعاصة .وكثريا ما حيرمان التمييز أياـا مـن احلدـول علـ
خدماك الرعاية الدحية األساسية وا:دماك القانونية وا:دماك النفسـية والجتماعيـة اهلامـة
ومن فر كسب الرزق اصمنة والثافية .وا بعض تالك األزمـاك يقـع أكثـر مـن  70ا
__________
( )17انظــر األمــم املتحــدة إاارة الشــؤون الصتدــااية والجتماعيــة شــعبة الســثان ”اجتاهــاك اهلجــرة الدوليــة
 “2015نشرة تقائق السثان العدا ( 4 2015كانون األول ايسمرب .)2015

( )18املنظمة الدولية للاجرة صاعدة بياناك مشروع املااجرين املفقـواين ”آخـر األرصـام العامليـة عـام .“2015
متاح عل الرابح التايلز .http://missingmigrants.iom.int/latest-global-figures
(Tara Brian and Frank Laczko, eds., Fatal Journeys: Tracking Lives Lost During Migration (Geneva, )19
).IOM, 2014
(United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, World Humanitarian Data and )20
).Trends 2015 (New York, 2016
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املائــة مــن النســاء ضــحايا للعنــف اجلنســاين( .)21وغالبــا مــا يــؤاي الوتــم الجتمــاعي والعــار
املرتبطان ب إىل جانب عدم كفاية احلدول علـ خـدماك الرعايـة الدـحية إىل موجـة ثانيـة
من اإلمهال واملعاناة.
 - 78وا عـام  2014شـثّل األطفــال مـا نســبت  51ا املائــة مـن الاجــئني وهــي أعلـ
نسبة مئوية منذ أكثـر مـن عقـد مـن الـزمن( .)22ول يسـتفيد حنـو ندـف األطفـال الاجـئني ا
العا من التعليم البتدائي ول حيدل ثاثة أربـاعام علـ التعلـيم الثـانوي .ويعـيش ا بلـدان
متاررة من نزاعاك ما ينيف عل  20ا املائـة مـن مجيـع األطفـال وـن هـم ا سـن الدراسـة
الب تدائية ولثنام ميثلـون مـا ينـاهز ندـف لمـوع األطفـال غـري امللـتحقني باملـدارس ا تلـ
السن( .)23كما أن ثلثي الشـباب ا البلـدان كاك الصتدـاااك الناميـة ل يدرسـون ول يتلقـون
تدريبا مانيا أو يثتسـبون ماـاراك مانيـة وهـم إمـا بـدون عمـل أو يشـتغلون ا أعمـال غـري
منتظمة أو غري رمسية(.)24وميثن لسنواك النـزاع الدائم والتعـرض للعنـف والتشـرا الـ غالبـا
ما تثـون مقترنـة باإلسـاءة والتـاميش أن ختلّـف ا املـراهقني َكرسبـا نفسـيا شـديدا وتعرّضـام
:طر الوصوع ضـحية السـتغال والتـورل ا العنـف السياسـي .غـري أن حتلـيا أُجـري مـؤخرا
يشــري إىل أن املــراهقني ول ســيما الفتيــاك يش ـثّلون الفئــة العمريــة ال ـ يغلــب أل تدــلاا
املساعدة الدولية(.)25وإن وجوا لتمعاك تزااا شبابا ا البلدان النامية بـالصتران مـع ارتفـاع
معــدلك بطالــة الشــباب جتعــل إجيــاا بــرامم عمــل ــداة ووضــع سياســاك ــداة للتعلــيم
واهلجرة أمرين ل غـس عنـاما لتحقيـق خطـة عـام  2030مبـا ا كلـ بنـاء لتمعـاك مسـاملة
ل يامش فياا أتد.
__________
(Claudia García-Moreno and others, Global and Regional Estimates of Violence against Women: )21
Prevalence and Health Effects of Intimate Partner Violence and Non-Partner Sexual Violence (Geneva,

).World Health Organization, 2013
( )22مفوضية األمم املتحدة لشؤون الاجئني ”العا ا ترب“ز (انظر احلاشية .)13
(Patricia Justino, “Barriers to education in conflict-affected countries and policy opportunities”, paper )23
commissioned by the United Nations Children’s Fund/United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization (UNESCO) Institute for Statistics for the initiative “Fixing the broken promise of
education for all: findings from the global initiative on out-of-School Children” (Montreal, UNESCO

.)Institute for Statistics, 2015

(.United Nations Development Programme, “Economic empowerment of youth”, Fast Facts )24
(Mercy Corps, “No one hears us”, 25 August 2015, available from )25
www.mercycorps.org/articles/syria/no-one-hears-us-window-lives-syrias-youth; Jean Casey and Kelly
Hawrylyshyn, “Adolescent girls in emergencies: a neglected priority”, Humanitarian Practice Network,

).No. 60 (February 2014
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 - 79وهنــا آخــرون كُُثــر ا خاــم النـــزاعاك والثــوار وتـ خــال أوصــاك الســلم
يثونون متخلفني عن الركب .ومن بني أشـدّ الفئـاك هتميشـا األشـخا  ،كوو اإلعاصـة وكبـار
الســن الــذين كــثريا مــا يعــانون مــن إعاصــاك بدنيــة وعقليــة ومــن تــواجز التنقــل والوتــم
الجتماعي والستبعاا .وما ت،بذَل جاوا وطنية واولية موجاة فسيظلون يواجاون عوائـق
حتول اون تدوهلم عل التعليم واون استفااهتم من الـربامم الدـحية وسـبل كسـب العـيش
وســـيثونون أكثـــر عرضـــة :طـــر اإليـــذاء واإلتـــابة والوفـــاة خـــال النــــزاعاك والثـــوار .
أما األشخا الذين يعيشون ا منـاطق جبليـة أو ريفيـة أو تـحراوية نائيـة جغرافيـا أو علـ
جزر تغرية أو ا مناطق ساتلية أو هنرية فغالبا ما يثونون معزولني ويعتمدون كـثريا علـ
الــرب والبحــر ا معاشــام وــا جيعــل ليتخطــار الطبيعيــة ولـتغري املنــاو والنـــزاعاك آثــارا مــدمرة
جدا .أما بعض السثان الذين يعيشون ا اول جزرية تـغرية فـنن ارتفـاع مسـتوياك سـط
البحــر يعرضــام :طــر فقــدان وطن ـام بأكمل ـ  .ويوجــد مايــني األفــراا اصخــرين الــذين هــم
معرضون :طر الستبعاا أو مستبعدون فعا بسبب عدرصام أو انتمـائام السياسـي أو اينـام
أو وضعام الصتدااي أو هويتام اجلنسية.
 - 80ويقتاي الطابع العاملي :طة عام  2030أن يلتزم كل بلـد مـن البلـدان جبمـع بيانـاك
شاملة وإجراء حتلياك هبدت حتسني حتديد التقدم الذي أترزت أش ّد الفئـاك السـثانية ضـعفا
وترمانا حنو أهدات التنمية املستدامة وترتيب أولوياك كل التقدم وتتبع  .وينبغي لثل بلـد
أن ميتل ـ اســتراتيجياك شــاملة للتنميــة الوطنيــة وصــوانني وسياســاك اصتدــااية واجتماعيــة
وشــبثاك أمــان حلمايتــاا واتتراماــا وإاماجاــا .وإضــافة إىل كل ـ هنــا بعــض اإلجــراءاك
احملداة ال يتعني اختاكها إكا ما أرانا كفالة ألّ نغفلَ بعض الفئاك السثانية األضعف.
احلد من مشثل التشرا ومعاجلت
احلد م التباد الداخ ي القساي حب ل و م 2030
 - 81ليس التشرا القسري حتديا صدري األجل ول حتديا للعمل اإلنسـاين باألسـاس بـل هـو
حتــد سياســي وإفــائي مســتمر ومعقــد .وعلــ الــرغم مــن أن تقــدمي املســاعدة اإلنســانية إىل
اجملموعاك السثانية املشراة ا تالك األزماك أمر جوهري فنن املنظمـاك اإلنسـانية ت،تـر
لتقــدمي املســاعدة القدـرية األجــل إىل مايــني املشــراين علـ مــد عقــوا مــن الــزمن أتيانــا.
ولذل حيتاج النام الذي نتبع ا لال التشـرا الـداخلي إىل حتـول جـذري أي إىل نقلـ مـن
هنم يتوخ تلبية التتياجاك اإلنسانية الفورية إىل هنم يتـوخ تفـ الثرامـة وحتسـني تيـاة
املشــراين وصــدرهتم عل ـ العتمــاا عل ـ الــنفس .ويتطلــب هــذا التغــيري عزمــا سياســيا عل ـ
الدعيدين الوطين والدويل ملعاجلة أسباب التشرا ولنقل املشراين ااخليـا إىل أوضـاع مسـتدامة
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تتحسن فياا ظروت العـيش وسـبل كسـب الـرزق علـ أن تعمـل اجلاـاك الفاعلـة اإلنسـانية
واإلفائية معا من أجل احلد من التشرا بطرق تلفة وأن ت،جري احلثومـاك الوطنيـة مـا يلـزم
من تغيرياك ا السياساك.
 - 82وتقــر خطــة عــام  2030بأمهيــة معاجلــة مشــثل التشــرا القســري كجــزء مــن التنميــة
املستدامة .وبالنسبة ملايني املشراين ااخل بلداهنم فنن عدم إغفاهلم يعين صدرهتم علـ العـواة
إىل ايــارهم أو حتســني انــدماجام ا اجملتمعــاك ال ـ تستاــيفام أو اســتقرارهم ا أمــاكن
أخر إن اصتا األمر .وكل هو الفرق بني تياة يستمر فياا العتماا عل املعونة وإمثانيـة
العيش عيشة أفال ا ظل الثرامة وبالعتماا عل النفس.
 - 83لذل جيب علينا أن حندا هـدفا للحـد مـن التشـرا الـداخلي .وا هـذا الدـدا فـنين
أتــث اجلميــع عل ـ العمــل ا ســبيل هــدت واض ـ وطمــوح وميثــن صياس ـ مــن أجــل احلــد
بطريقــة حتفـ الثرامــة وتاــمن الســامة مــن تــالك التشــرا الــداخلي اجلديــدة والـ طــال
أمــدها أللــول عــام  .2030وا تــني أنـ ينبغــي بــذل اجلاــوا لتفــااي مجيــع تــالك التشــرا
القسري اجلديدة وتسوية احلـال ك القائمـة ل بـد مـن حتديـد هـدت ميثـن صياسـ تبلـ نسـبت
 50ا املائة عل األصل ول بد من رتد تنفيذه من خال لموعة من الغاياك واملؤشراك.
 - 84وحتقيقا هلذا الطموح يلزم اختاك عدا من ا:طواك التنفيذية والسياسـاتية احلامسـة مـع
تثييفاا وفق السياقز
(أ) ينبغي أن تاع احلثوماك الوطنية ندب أعيناا مسـؤوليتاا األوليـة عـن رفـاه
مواطنياــا و ايتــام وأن تقــوا اجلاــوا املبذولــة لدــياغة وتنفيــذ اســتراتيجياك طويل ـة األجــل
للتددي للتشرا الداخلي واعم إجياا تلول اائمة ل  .وينبغـي للحثومـاك واجملتمعـاك احملليـة
اعتماا سياساك شاملة للجميع من أجل حتسـني انـدماج املشـراين ا اجملتمـع واسـتفااهتم مـن
شـــبثاك األمـــان الجتمـــاعي والعتـــرات هبـــم كفـــاعلني ومســـامهني ا اجملـــال الجتمـــاعي
والصتدــااي وختدــييف القــدر املائــم مــن املــوارا احملليــة لتلبيــة اتتياجــاهتم بشــفافية وبشــثل
مستدام وتعزيـز القـوانني الـ تثفـل احلمايـة وتقـوق اإلنسـان للمشـراين .وجيـب أن يتمتـع
املشراون ااخليا باحلرية التامة ا التنقل وأن تتـوفر هلـم ا:ـدماك األساسـية وأن يتمثنـوا مـن
الوتــول إىل أســواق العمــل وأن حيدــلوا علـ التعلــيم والســثن الــدائم وســبل كســب العــيش
وغري كل مـن الفـر وأن يثفـل هلـم ضـمان تيـازة األراضـي .ول بـد أن تثمـن وراء كـل
هذه اإلجراءاك القناعة بأن جاوا احلد مـن التشـرا جيـب اومـا أن تاـمن الطوعيـة والثرامـة
والسامة .وجيب أل متس جاوا احلد من التشرا الداخلي الطويل األمـد أبـدا بـاحلق ا الفـرار
من العنف أو الضطااا أو النـزاعاك كما جيب أل يتم استغاهلا لتربير العواة القسرية؛
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(ب) جيــب علــ املنظمــاك الدوليـــة والشــركاء الثنـــائيني أن يســاعدوا الـــدول ا
اجلاوا ال تبذهلا من أجل احلـد مـن التشـرا الـداخلي الطويـل األمـد بـدل مـن الصتدـار علـ
إاارة تالك السثان الاجئني إىل ما ل هناية .وجيب أن يقدم صااة العا اعمـا سياسـيا رفيـع
املســتو وأن جيعلــوا مطمحاــم إىل احلــد مــن التشــرا أللــول عــام  2030ضــمن األولويــاك
مبــا ا كلـ عنــد عقــد اجتماعــاك مــع احلثومــاك الوطنيــة املعنيــة .وينبغــي أن يعــزز التموي ـلُ
الــدويل اإلضــاا العاجــل الــنظم الوطنيــة القائمــة وأن يســاعد علـ بنــاء اصليــاك واملؤسســاك
احمللية والوطنيـة الاـرورية وأن يسـا عد علـ إنشـاء أسـواق ليـة وأن حيفـز أوسـال األعمـال
التجارية احمللية والدولية وأن يشجع الـربامم املنفـذة علـ الدـعيد احمللـي الـ هتـدت إىل تلبيـة
اتتياجــاك املشــراين ااخليــا واجملتمعــاك ال ـ تستاــيفام .وعل ـ اجلاــاك الفاعلــة اإلنســانية
واإلفائية أن تعمل بروح من التعاون والنفتاح عل اخـتات ولياهتـا مـن أجـل تنفيـذ خطـح
تســع إىل حتقيــق نتــائم مجاعيــة واضــحة وميثــن صياســاا حتــد مــن ضــعف املشــراين ااخليــا ا
األجـل الطويــل .وجيــب متثــني املشــراين واجملتمعـاك املاــيفة مــن املشــاركة بنشــال ا حتديــد
تل ا:طح وحتقيقاا؛
(ج) تثتســي األطــر اإلصليميــة مثــل اتفاصيــة الحتــاا األفريقــي حلمايــة ومســاعدة
املشــراين ااخليــا ا أفريقيــا (اتفاصيــة كمبــال) والسياســاك الوطنيــة واألطــر القانونيــة املتعلقــة
بالتشرا الداخلي واملبـاائ التوجيايـة املتعلقـة بالتشـرا الـداخلي أمهيـة ا ضـمان إجيـاا نظـام
معيــاري يلـ اتتياجــاك املشــراين .وينبغــي تطــوير هــذه الدــثو والسياســاك وتطبيقاــا ا
مناطق وبلدان أخر .
 - 85ومــن أجــل احلــد مــن التشــرا القســري جيــب اختــاك ا:طــواك السياســية والسياســاتية
واملاليـة املـذكورة أعـاه بدـرت النظـر عمـا إكا كـان كلـ التشـرا ااخليـا أو عـابرا للحــدوا
الدولية .ومع كل عندما ينتقل األشخا بالفعـل عـرب احلـدوا ألثـا عـن احلمايـة ل بـد مـن
اختاك تدابري إضافية لتلبية تاجتام إىل املساعدة واحلماية بفعالية.
اوشتااك

املسؤ لية و التع مل من التحاثك

الكبريا لالجئني

 - 86خال السنواك القليلة املاضية بني العدا الثبري مـن األشـخا الفـارين عـرب احلـدوا
مــن النـــز اعاك والعنــف والضــطااا أن البلــدان غــري مســتعدة جيــدا وا بعــض احلــالك
غري راغبة ا التعامل مع هذه التـدفقاك وـا أا إىل اشـتداا املعانـاة وارتفـاع أعـداا الوفيـاك
ا تــفوت مــن يلتمســون األمــان ويســعون إىل تيــاة جديــدة .فقــد أُغلقــت احلــدوا وأصيمــت
األسوار ا تني أن البلدان ال تثرمت بفـت تـدواها واجاـت عبئـا هـائا يفـوق طاصتـاا.
ول بد من جتديد اللتزام العاملي باإلطار الدويل حلماية الاجـئني وطـال اللجـوء .فعلـ مـد
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 65سنة مات وفرك اتفاصية عام  1951ا:اتة بوضع الاجـئني والربوتوكـول امللحـق هبـا
عــام  1967احلمايــة للفــارين مــن طائفــة واســعة مــن التاديــداك ال ـ تــواجاام ا بلــداهنم
األتلية .وهذان الدثان العامليان املتعلقان بالاجئني أكثر مـن لـرا ندـني صـانونينيز إك إهنمـا
يثريان تقاليد إنسانية أساسية ساعدك املايني من الاعفاء املعرضـني للمخـاطر .كمـا أن تلـ
التفاصيــة وبروتوكوهلــا جيســدان إصــرارا بــأن صاــايا الاجــئني حتظــ بالهتمــام الــدويل وأن
مسؤولياك اولية تنشأ عناا وأهنا جتعل التعـاون الـدويل أمـرا ضـروريا .وحيـدا إطـار التفاصيـة
لموعة واسعة النطاق من مسؤولياك الدول ولثناا لموعة ل تتعد احلـد األاىن .واليـوم
ل تــزال أســس التفاصيــة غــري صابلــة للطعــن وتثتســي نفــس األمهيــة البالغــة الـ كانــت هلــا ا
عــام  .1951فينبغــي أل يعــاا النــاس إىل مواجاــة ا:طــر كمــا ينبغــي أل يتعرضــوا للتمييــز.
وينبغي متثينام من التمتع ألد أاىن مـن تسـن املعاملـة مثـل تريـة التنقـل والرعايـة الدـحية
األساســية واحلقــوق الجتماعيــة والصتدــااية والعتــرات هلــم باهلويــة وبالوضــع القــانوين.
ول بـد مـن اإلصـرار أنـ بالنســبة لطـال اللجـوء والاجـئني ميثــن أن يثـون عـدم التـوفر علـ
وضع صانوين أكرب مثامن ضعفام ل سيما ا عا يعتمد بقوة عل اهلوية القانونية.
 - 87ومن أجل التددي ألخطر مشثلة يعرفاـا العـا اليـوم ل بـد مـن إطـار اويل جديـد
للتعاون عل تقاسم املسؤولية بنندات وبدورة ميثن التنبؤ هبا ا إطـار التعامـل مـع حتركـاك
الاجئني الواسعة النطاق .وميثن أن ينشئ هذا اإلطار آلية للتشـاو،ر ا وصـت مبثـر مـع مجيـع
البلدان املعنية وغريها من أتـحاب املدـلحة ا تـال تـدو حتـر كـبري لاجـئني ولتنـاو،ل
مسا ئل التزوا باملوارا بالنسبة للبلدان املاـيفة وتسـب الاـرورة الطـرق املسـتعجلة للقبـول
ا بلدان ثالثة .وميثن أن يتـي الجتمـاع الرفيـع املسـتو للجمعيـة العامـة بشـأن التعامـل مـع
التحركــاك الثــبرية لاجــئني واملاــاجرين املقــرر عقــده ا  19أيلول ســبتمرب  2016فرتــة
مثالية لدياغة مثل هذا اإلطار والتفاق علي .
التأهإ حل و

التباد ورب ا حلد د بسبإ الكلارث تغري املن خ

 - 88إن تالك التشرا عرب احلدوا بسـبب الثـوار والظـواهر املرتبطـة بـتغري املنـاو مـن
صبيــل ارتفــاع مســتوياك البحــار أتــبحت اصن أمــرا واصعــا .وينبغــي وضــع تشــريعاك وطنيــة
واختـاك تــدابري مؤسســية وتنفيذيــة إىل جانــب أطــر التعــاون اإلصليمــي إلعــداا البلــدان لســتقبال
و اية املشـراين عـرب احلـدوا بسـبب الثـوار وتغـري املنـاو الـذين ل يتمتعـون باحلمايـة الـ
يتيحاــا وضــع الاجــئني .وســيحتاج ســثان الـــدول اجلزريــة الدــغرية الناميــة الــذين يواجاــون
ـاطر فقـدان أ وطـاهنم إىل األبـد إىل اهتمـام خـا لاـمان اسـتمرار سـامتام وبقـاء هويتـام
الثقافيــة وجنســيتام القانونيــة .وســيحتاج املشــراون بســبب الثــوار النامجــة عــن األخطــار
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الطبيعية وتغري املناو شأهنم ا كل شأن الفارين من النـزاعاك إىل اعم ا األجلـني القدـري
والطويل معا وكذل البلدان واجملتمعاك ال تستايفام.
ضم ن الدوم ال ك

ل ب دان اجملتمع

املضيفة

 - 89حتتــاج البلــدان واجملتمعــاك ال ـ تستاــيف املشــراين صــدرا أكــرب مــن الــدعم .وينبغــي
للبلدان أن تراجع سياساهتا وتشريعاهتا وميزانياهتا الوطنية وتثيفاا لتحسني ا:ـدماك والفـر
الصتدــااية املتاتــة للمشــراين واجملتمعــاك ال ـ تستاــيفام مبــا ا كل ـ الســثن والعمالــة
والتعلـيم والرعايـة الدــحية وغريهـا مـن ا:ــدماك واهلياكـل األساسـية العامــة احليويـة .وينبغــي
للمجتمــع الــدويل أياــا أن يــدر الدــاحل العــام العــاملي الــذي تعمــل مــن أجل ـ البلــدان ال ـ
تستايف الاجئني عن طريق الزيااة ا الـدعم الطويـل األجـل املقـدم هلـم ا اجملـال السياسـي
واملايل وعل تعيد السياساك بدـورة مسـتدامة وميثـن التنبـؤ هبـا .وتيثمـا أمثـن ينبغـي أن
يثمــل الــدعم الــدويل الــنظم واهلياكــل الوطنيــة واحملليــة القائمــة وأن يعززهــا وأن خيلــق فــر
العمـــل ويقـــوي األســـواق احملليـــة مبـــا ا كلــ مـــن خـــال التحـــوياك النقديـــة وأن يتـــي
للمشــراين واجملتمعــاك املاــيفة فرتــا اصتدــااية منتجــة وميثــن إخاــاعاا للاــرائب .وينبغــي
أياا أن يندرج الدعم ضمن التدخاك اإلفائية احمللية.
 - 90وإن احلد من تالك التشريد مسؤولية اجلميع .ومن شأن مؤمتر القمـة العـاملي للعمـل
اإلنساين والجتماع الرفيع املستو بشأن التعامل مع التحركاك الثبرية لاجئني واملاـاجرين
وغريمها من الجتماعاك كاك الدـلة أن جيعلـوا مـن سـنة  2016سـنة حتـول ا إعـااة حتديـد
معس التعاون الدويل وتركيزه عل أتد أشد التحدياك ال تواج جيلنا.
معاجلة مثامن ضعف املااجرين وإتاتة املزيد من فر

ا هلجرة النظامية وال شرعية

 - 91تتــي خطــة عــام  2030إطــارا جزئيــا ملعاجلــة األســباب املتعــداة للتشــرا القســري
وتعزيــز آثــار اهلجــرة ا التنميــة وتقليــل تثلفتــاا البشــرية واملاليــة وتيســري القيــام هبــا بطريقــة
شـــرعية ا إطـــار مـــن األمـــان والنظـــام .وحتقيقـــا لـــذل ينبغـــي للمجتمـــع الـــدويل أن تاـــع
استراتيجية مجاعية وشاملة للتدـدي ل لتشـرا واهلجـرة والتنقـل تقـوم علـ تعزيـز التعـاون بـني
البلــدان األتــلية وبلــدان العبــور وبلــدان املقدــد مبــا ا كلـ علـ امتــداا مســاراك اهلجــرة.
وينبغــي أن تســتند اســتراتيجية التدــدي تل ـ إىل شــراكاك بــني الــدول واملنظمــاك الدوليــة
والقطاع ا:ا والسلطاك احمللية واجملتمع املدين عل مجيع مستوياك اإلاارة.
 - 92ومن أجل حتقيق غاية خطة عام  2030املتمثلة ا اهلجرة اصمنة واملنظمـة والشـرعية
يـتعني علـ الـدول األعاـاء أن تتـي مزيـدا مـن فـر اهلجـرة القانونيـة أياـا .وينبغـي هلــا أن
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توسع وتامن سبا آمنة وصانونية للتنقل ألغراض مجـع مشـل األسـر والعمـل والدراسـة وعنـد
الاـــرورة أن تـــوفر احلمايـــة ومتـــن التأشـــرياك ألســـباب إنســـانية ملـــن ل تشـــملام اتفاصيـــة
عام  1951ا:اتة ب وضـع الاجـئني .وجيـب علينـا أياـا أن نثفـل أن يـتم إامـاج املاـاجرين
ومثامن ضعفام احملداة بشثل أفال ا خطـح السـتجابة اإلنسـانية وغريهـا .وباإلضـافة إىل
كل جيب علينا أن نتعاون بفعالية عل مثافحـة الجتـار بالبشـر ومـن خـال ضـمان السـبل
القانونيــة عل ـ التدــدي لظــاهرة هتريــب املاــاجرين وعلينــا أل ـرّم املاــاجرين وأل نقــيم
احلــواجز وعلينــا أن نقاضــي مــن يتخــذون جتــارة مــن اســتغال بــؤس البشــر ويعرضــون تيــاة
األطفال والشباب والنساء والرجال للخطر.
القااء عل ظاهرة انعدام اجلنسية ا غاون العقد املقبل
 - 93إن اجملتمــع الــدويل صــاار علـ القاــاء عل ـ ظــاهرة انعــدام اجلنســية ا غاــون العقــد
املقبـل .وينبغـي للـدول أن تسـاند لـة ”أنـا أنتمـي ( “)I Belongللقاـاء علـ ظـاهرة انعـدام
اجلنسـية أللــول عــام  .2024وعلـ الــدول أن تناـم إىل التفاصيــة املتعلقــة بوضــع األشــخا
عدميي اجلنسية والتفاصية املتعلقة خبفض تـالك انعـدام اجلنسـية وأن حتـدا هويـة األشـخا
عدميي اجلنسية أ و املعرضني ملخـاطر انعـدام اجلنسـية وأن تلتـزم بنجيـاا تلـول حلـالك احلرمـان
التعسفي من اجلنسية .ول بد من تسوية تالك انعدام اجلنسية الثـرب القائمـة مبـن اجلنسـية
ليتشخا عدميي اجلنسية ا البلد الذي تربطام ب أصو الدـاك مبـا فياـا تـاك الـولاة
واإلصامة الطويلة األ مد .وتيثما اصتا األمر ينبغي أن متن القـوانني اجلنسـية ليتطفـال الـذين
يتم العثور عليام بعد ختلي أسرهم عنام واألطفال الذين يولدون عل أراضي البلـدان والـذين
صد يثونوا عدميي اجلنسـية إن ت،مـن هلـم .وينبغـي أياـا إتـاح القـوانني لثفالـة أن النسـاء
والرجــال مينحــون جنسـيتام ألطفــاهلم علـ صــدم املســاواة .وينبغــي منــع احلرمــان مــن اجلنســية
أو فقداهنا أو التجريد مناا عل أسس متييزية مبـا ا كلـ ا تـالك خافـة الـدول .وينبغـي
إتدار وثائق اجلنسية ملن حتق هلـم وينبغـي مـن احلمايـة ليتشـخا العـدميي اجلنسـية وتيسـري
جتنيســـام .وينبغـــي حتســـني البيانـــاك الثميـــة والنوعيـــة املتعلقـــة بالســـثان العـــدميي اجلنســـية
وإتاتتاا للجماور.
متثني النساء والفتياك و ايتان
 - 94جيب أن تدب مشاركة النساء والفتياك بشثل كامل وعل صدم املسـاواة ا الـدوائر
املدنية والسياسـية والصتدـااية والجتماعيـة وا عمليـاك تـنع القـرار علـ مجيـع املسـتوياك
هي املعيار الذي يستند إلي خاوع مجيع اجلااك الفاعلة مبا فياا األمم املتحـدة إىل املسـاءلة
بشــأن برالاــا اإلفائيــة واإلنســانية ومتويلــاا .وجيــب علينــا أياــا أن نثفــل أن النســاء عل ـ
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اخـتات أعمـارهن يسـتفدن مـن الـربامم املتاتـة وأن نتأكـد مـن ا:اـوع للمسـاءلة ا كلـ
الشأن .وصد أتدثت اجملموعاك النسائية ومشاركة املـرأة ول تـزال حتـد آثـارا إجيابيـة كـبرية
ا عملياك السام ومثافحة العنف اجلنسـاين وتقـدمي ا:ـدماك للمجتمعـاك احملليـة .وبـالنظر
إىل كل فنن التمويل القليل الذي يتلقين تاليـا جيـب الزيـااة فيـ فـورا وبقـدر كـبري ليناسـب
صدر اورهن.
 - 95ومي ّثــن احلدــو ُل عل ـ ســبل كســب العــيش املــرأ َة مــن العتمــاا عل ـ نفســاا ورفــع
مثانتاا وزيااة ارجة تأثريها ا األسر واجملتمعاك كما ميثّن أطفاهلن مـن البقـاء ا املـدارس
ومــن احلدــول عل ـ خــدماك الرعايــة الدــحية وميثنــان وبنــاهتن مــن النجــاة مــن الجتــار
باألشخا واملقاياة باجلنس .وجيب الرتقاء بـالربامم الـ تتـي فـر إارار الـدخل للنسـاء
وتوسيع نطاصاـا كجـزء مـن مبـااراك التأهـب وتعزيـز القـدرة علـ الدـموا وا إطـار تـدابري
التددي ليتزماك والتعاا مناا بطريقة تثفل للمرأة سامتاا وكرامتاا .ومن شـأن املنتـدياك
املتاتة عل اإلنترنت ال تربح النساء بفر التـدريب واملـوراين ومقـدمي التمويـل والزبـائن
أن تؤثر تأثريا عميقا ا فر كسب العيش وأن توسع نطاصاا.
 - 96وجيــب أياــا إيــاء األولويــة إىل تقــدمي خــدماك الرعايــة الدــحية اجلنســية واإل ابيــة
الشــاملة للنســاء واملراهقــاك اون متييــز .ولتحقيــق الطموتــاك ال ـواراة ا خطــة عــام 2030
بشأن تحة األماـاك واألطفـال تـديثي الـولاة واملراهقـاك جيـب علينـا أن نثفـل أن مجيـع
النســاء واملراهقــاك ميثنــان أن يلــدن أطفــاهلن بأمــان ا تــالك األزمــاك والظــروت اهلشــة
مبــا ا كل ـ تــالك التشــرا .وســيتطلب كل ـ حتســني إمثانيــاك احلدــول عل ـ املعلومــاك
وخدم اك تنظيم األسرة الطوعي واملـواا األساسـية للـولاة اصمنـة واللـوازم الدـحية وحتسـني
صدراك نظم الرعاية الدحية والعاملني فياا.
القااء عل العنف اجلنساين وعاج الناجياك بطريقة حتف كرامتان
 - 97إن العنــف اجلنســاين مشــثلة خطــرية هتــدا أرواح النســاء والفتيــاك ل ســيما أثنــاء
األزماك .وباإلضافة إىل احلاجة امللحة إىل سـن وإنفـاك صـوانني ملنـع العنـف اجلنسـاين ومقاضـاة
مرتثبي ل بد من اختاك إجراءاك ملثافحة الوتم الجتمـاعي الـذي يلحـق الناجيـاك .وتـبني
األالة أن من األرجـ أن تنفـذ التشـريعاك وأن تزيـد رغبـة الناجيـاك ا طلـب املسـاعدة وأن
ي نخفض الستبعاا الجتماعي إىل أاىن تد عنـدما ي،ـدين ا:طـاب العـام كلـ العنـف .فينبغـي
للحثوماك واجملموعاك النسائية أن تقيم شراكاك لتغيري رأي اجملتمع ا العنف اجلنسـاين مـن
النظر إلي كتجربة خاتة جلة إىل اعتباره انتااكا حلقوق اإلنسـان األساسـية وأشـد مظـاهر
عــدم املسـاواة بــني اجلنســني وأتــد أوبئــة الدــحة العامــة الـ تاــر بالدــحة البدنيــة والعقليــة
للنساء والفتياك وبقدرهتن عل تلقي التعليم واملشاركة ا كسب العيش واحلياة العامة.
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 - 98وجيــب أياــا أن يثــون تقــدمي الــدعم الشــامل إىل الناجيــاك مــن اإلجــراءاك كاك
األولوية ا إطار أية مساعدة وطنية أو اولية .فحيثما يتحقق النجاح ا منـع كلـ العنـف
فنن ما يترتب عن من وتم وهجر وأ تـامت ياـفي أمهيـة بالغـة علـ العمـل مـع مـوظفني
طبيني جديرين بالثقة ومع اجملتمعاك احمللية من أجل الوصاية من موجة ثانية من املعانـاة يتسـبب
فياا اإلمهال .ول بـد مـن إعـداا تزمـا ك اعـم لتمعيـة ددـة وولـة جيـدا وشـاملة وطويلـة
األجل .وينبغي أن تتامن هذه احلزماك العاج الط وعاج الددماك ورعاية آمنـة وسـرية
تقــدَّم اون متييــز وأن تشــمل خــدماك تركــز عل ـ الناجيــاك مبــا ا كل ـ خــدماك الــدعم
النفسي  -الجتماعي والقانوين وخـدماك الرعايـة الدـحية اجلنسـية واإل ابيـة وبـرامم تعزيـز
اإلاماج الجتماعي.
 - 99وصد يتعـرض الرجـال والفتيـان لاسـتغال والعتـداء اجلنسـي وخاتـة منـام الفتيـان
املشراون أو املفدولون عـن أسـرهم .وجيـب أن يفاـي الـوعي هبـذه املخـاطر إىل بـذل جاـوا
متســقة ملنــع العنــف و ايــة األشــخا  .وجيــب أن تتــأت هلــم أياــا إمثانيــة احلدــول عل ـ
ا:دماك ال متثنام من تلقي الرعاية الدحية السـرية واصمنـة ومـن البقـاء ا املـدارس وعـدم
الستبعاا من لتمعاهتم.
سد الفجواك التعليمية ال تواج األطفال واملراهقني والشباب
 - 100ليس تعليم األطفال واملـراهقني والشـباب مبـن فـيام كوي اإلعاصـة وتدريبـام املاـين
من الثمالياك ال جيوز أن توفر وتوصف ألسب الظروت ا:ارجية .واصبـاء واألطفـال الـذين
ميرون باألزماك يعتربون التعليم أتـد شـواغلام كاك األولويـة .وا األجـل القدـري ميثـن أن
يقدي التعليم ،األطفالَ من الزواج املبثر والقسري ومن التجنيد .فيجب أن يتاح لـربامم التعلـيم
اجليد أثناء األزماك وبعدها التمويل احمللي والدويل الثاا مبا يشـمل املـواا التعليميـة ومرتبـاك
املدرسني وخدماك الدعم النفسي جلميع األطفال والشباب احملتـاجني إلياـا .وجيـب أن يثـون
التعليم آمنا وشاما للجميع وخاليا من الستغال و ميا مـن هجمـاك اجملموعـاك العسـثرية
واعتداءاهتا .وينبغي أن تشمل مجيع الربامم التعليمية التعليم الثانوي وأن تتـي فـر التـدريب
املاــين وخاتــة للمــراهقني واملراهقــاك .وينبغــي أن تلتــزم الــدول بتــوفري التعلــيم وإتــدار
الشااااك للمشراين وفقا للمؤهاك واملعايري الوطنية.
متثني املراهقني والش باب ليثونوا عناتر مساعدة عل التغيري اإلجيايب
 - 101ســيثون ــاح خطــة عــام  2030رهينــا بتحــول املــراهقني والشــباب إىل عناتـــــر
مساعدة عل التغيري اإلجيايب .وجيب أن تواكب فر التعليم والتـدريب املاـين وسـبلَ كسـب
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العيش البديلة مشاركةُ الشباب فياا وملثيتام وصيـااهتم هلـا باسـتمرار ا إطـار اجلاـوا الراميـة
إىل فض الزناعاك وا إطار العملياك املدنية عل مجيع املسـتوياك .وينبغـي أن تثفـل الـربامم
اإلنســـانية واإلفائيـــة احملليـــة والوطنيـــة والدوليـــة إتاتـــة فـــر ملشـــاركة املـــراهقني ا انتعـــا
لتمعاهتم احمللية .وينبغي للبلدان ال تستايف الاجـئني أن متثّـن الشـباب مـن النـدماج وأن
ختفــف مــن تــدة تظلمــاهتم احملتملــة وأن تتــي هلــم الفــر الـ خــاطروا بــأرواتام مــن أجــل
العثور علياا.
 - 102وإن الطــابع العــاملي :طــة عــام  2030واللتــزام بــأل خيلّــف الركــب أتــدا وراءه
يـدعوان إىل عاــد جديــد ا الثيفيــة الـ يتعــاون هبــا اجملتمــع الــدويل علـ اعــم اجلاــوا احملليــة
والوطنية الرامية إىل تلبية التتياجاك واحلد من أوج الاعف وتغيري تياة الناس.

اال  -املسؤولية األساسية الرابعةز تغيري تياة الناس  -من تقدمي املعونة إىل إهناء العوز
يتط إ اء ع العلز تعزيز العنظم ال يعة التنبعؤ ب نزمع
العمل اةوس ين التنمية.

ع ز الفجعلا بعني

 - 103تفتت أهدات التنمية املستدامة عادا جديدا ا التعاون الوطين والدويل وتقدم جلميـع
اجلااك الفاعلة ال تسع إىل تلبية اتتياجاك الناس هيثا شاما وحتويليا صائما علـ النتـائم
ملــدة  15عامــا .وســيتحدا النجـــاح اصن بتحقيــق اخنفــاض صابـــل للقيــاس ا تعــرض النـــاس
للمخاطر وا أوجـ ضـعفام وبقـدرهتم علـ العتمـاا علـ الـنفس بـدل مـن لـرا احلدـول
عل ـ التتياجــاك األساســية لســنواك طــوال .وســيجعل كل ـ النــاس وإنســانيتام ا تــميم
مجيع جاوانا.
 - 104وتظــل النــزاعاك وتــالك اهلشاشــة أكــرب األخطــار الـ تتاــدا التنميــة البشــرية(.)26
ويعــيش حنــو  1.4بليــون نســمة ا أوضــاع هشــة ومــن املتوصــع أن يرتفــع هــذا العــدا إىل
 1.9بليون نسمة أللول عـام  . 2030وصـد فشـل مـا يقـرب مـن ثلثـي البلـدان الـ تعـاين مـن
اهلشاشــة ا حتقيــق هــدت ختفــيض معــدل الفقــر إىل الندــف أللــول عــام  .2015وأللــول
عام  2030من املتوصع أن يعيش حنو  62ا املائة مـن فقـراء العـا ا أوضـاع هشـة مقابـل

__________
( )26األمم املتحدة تقرير األهدات اإلفائية ليتلفية لعام ( 2015انظر احلاشية .)9
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النسبة احلاليـة البالغـة  43ا املائـة( .)27والـدول الـ تشـاد تـالك اهلشاشـة تعـاين أياـا مـن
الاعف أمام آثار الددماك الداخلية وا:ارجية مبا فياا النـزاعاك واألخطار الطبيعية.
 - 105وحتد األخطار الطبيعية أثرا تاعقا ا التنمية .فا:سائر السـنوية بسـبب الثـوار
الطبيعية ستقدر مببل  314بليون اولر ا البيئاك املبنية( )28غري أن سيثون أثر مدمر بوجـ
خا عل التنمية عل املد الطويل ا البلدان املنخفاة واملتوسطة الدخل ال تثـاف مـن
أجل احلفاظ علـ اهلياكـل األساسـية وا:ـدماك العامـة وا الـدول اجلزريـة الدـغرية الناميـة
تيــث ميثــن حلــاا واتــد أن يــدمر النشــال الصتدــااي ا البلــد بثامل ـ ( .)29وإكا تتخــذ
إجــراءاك عاجلــة فــنن ارتفــاع ــاطر الثــوار الـ تتفــاصم بفعــل تغــري املنــاو ميثــن أن يبلـ
مستو ترجا سيجعل اجلاوا واملوارا الازمة لتخفيا تتجاوز صدراك األجيال املقبلة.
 - 106وتتفاصم آثار الزناعاك واألخطار الطبيعية بفعل التوسع احلاري السـريع والعشـوائي.
فاملناطق احلاـرية ت عـد بـالفر الصتدـااية وإمثانيـة احلدـول علـ ا:ـدماك ولثنـاا أياـا
تشثل ا أماكن عديدة آفاصا للزناعاك والعنف و اطر الثوار وتفشي األوبئـة والتـاميش.
و يقدر أن ساكنة املناطق احلارية ا البلدان املنخفاـة الـدخل الـ تعـاين مـن اهلشاشـة زااك
بنسـبة  326ا املائـة علـ مـد الســنواك األربعـني املاضـية( .)20وأللــول عـام  2014كــان
أزيد من  800مليون نسـمة يعيشـون ا مسـتوطناك غـري رمسيـة منخفاـة الـدخل ويقيمـون
عل أراضي معرضة ليتخطار وتفتقر إىل هياكـل احلمايـة املائمـة والسـثن الائـق وا:ـدماك
األساسية( .)20وميثن لعدا املدابني ا النـزاعاك ال تنشب ا الوسح احلاري أو مـن جـراء
الثــوار الواســـعة النطــاق أن ي،غـــرق أي نظـــام تــحي لـــي وأن يســتنفذ اللـــوازم الطبيـــة
و زوناك الدم وأن يعرصل العملياك ا:اضعة لقيوا زمنية مثل إجاء اجلرت وعاجام.
 - 107ولئن كانت النام اإلنسـانية واإلفائيـة الدوليـة تـوفر اإلغاثـة وتتـي التقـدم للمايـني
فنهنا كثريا ما تفشل ا التحسني املستدام صفاق العديد مـن النـاس ا البيئـاك اهلشـة واملعرضـة
__________
(Fragility 2015: )27

()28

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), States of

).Meeting Post-2015 Ambitions (Paris, OECD Publishing, 2015
United Nations Office for Disaster Risk Reduction, Global Assessment Report on Disaster Risk
Reduction 2015: Making Development Sustainable—The Future of Disaster Risk Management

()29

).(New York, 2015
United Nations Office for Disaster Risk Reduction, Global Assessment Report on Disaster Risk

( Reduction 2015انظر احلاشية )28؛

United Nations Office for Disaster Risk Reduction and Centre for

Research on the Epidemiology of Disasters, “The human cost of weather- related disasters 1995-2015

 2015؛ إجراءاك العمل املعجل للدول اجلزرية الدغرية النامية (مسار ساموا) (القرار  15 69املرفق).
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ليتزماك .ويقع املايني ا شرا التثال عل املعونة القدـرية األجـل الـ تبقـيام صيـد احليـاة
ولثناا ل ترص إىل ضمان سامتام وكرامتام وصدرهتم عل النماء والعتماا علـ الـنفس ا
األجل الطويل.
 - 108وجيــب أن يندــب تركيزنــا مــن جديــد علـ مـن يوجــدون ا خاــم هــذ األزمــاك
وأن نتجــاوز جاــوا الســتجابة القدــرية األجــل الـ يــتحثم فياــا العــرض لننتقــل إىل احللــول
القائمــة علـ تلبيــة الطلــب الـ ختفــف العــوز والاــعف .وحتقيقــا لــذل يــتعني علـ مقــدمي
املعونــة الــدوليني أن يدــرفوا النظــر عــن العامــاك املؤسســية املدــطنعة مــن صبيــل ”اإلفــائي“
و ”اإلنســـاين“ وأن يتعـــاونوا ا أطـــر زمنيـــة متعـــداة الســـنواك مـــع اختـــاك أهـــدات التنميـــة
املستدامة إطارا مشتركا وشاما لتحقيق النتـائم وا:اـوع للمسـاءلة .وحيتـاج مقـدمو املعونـة
إىل حتديــد املاــاراك واألتــول ال ـ ميثنــام اإلســاام هبــا ا ســياق بعين ـ وا وصــت ــدا
(ا األجل القدري أو املتوسح أو الطويل) وحتقيقا لنتيجة معينة.
 - 109وهلذه الغاية علينا أن نغتنم الفر ال يتيحاا القرن احلااي والعشـرون .فالقـدراك
ال ـ متثــن مــن منــع األزمــاك والتدــدي هلــا أتــبحت متنوعــة ومنتشــرة عل ـ نطــاق واســع.
وزااك القــدراك عل ـ مســتو اجملتمعــاك احملليــة ا العديــد مــن البيئــاك املعرضــة للمخــاطر
واألزماك .وأتاتت التثنولوجيا والتدالك ملزيد من النـاس وسـائل التعـبري عـن اتتياجـاهتم
أو عرض مساعدهتم بسرعة أكرب .ومع كلـ كـثريا مـا تظـل صنـواك املسـاعدة الدوليـة تعمـل
بالوسائل التقليديـة مركـزة ع لـ إ ـاز مشـاريع فرايـة بـدل مـن اجلمـع بـني ا:ـرباك لتحقيـق
نتائ م أكثر اسـتراتيجية .فـنحن نشـتغل ا عزلـة تنشـأ عـن الوليـاك واهلياكـل املاليـة بـدل مـن
الســعي إىل حتقيــق نتــائم مجاعيــة عــن طريــق الســتفااة مــن امليــزاك النســبية .ونقــيس النجــاح
باملشاريع املنفذة واملوظفني املعينني واهلياكل املنشأة واألموال املقدمـة بـدل مـن صياسـ بالنتـائم
احملققة .أما حتقيق نتائم طموتـة للنـاس ل سـيما ا البيئـاك اهلشـة واملتاـررة مـن األزمـاك
فاــو يتطلــب نوعــا تلفــا مــن التعــاون بــني احلثومــاك واجلاــاك الفاعلــة اإلنســانية واإلفائيــة
الدولية وغريها من اجلااك الفاعلة أي تعاونا يقوم عل التثامل وعلـ مسـتوياك أعلـ مـن
إمثانية التشغيل املتباال ويسـع إىل حتقيـق نتـائم مسـتدامة مجاعيـة بـدل السـعي إىل التنسـيق
بني فراا املشاريع واألنشطة.
 - 110وبالتـايل فـنين أتــث منظومـة املعونـة الدوليــة مبـا ا كلـ األمــم املتحـدة واملنظمــاك
غري احلثومية واجلااك املاحنـة علـ اللتـزام بالعمـل وفـق فـوكج جديـد تطبعـ ثاثـة حتـولك
أساسيةز (أ) تدعيم النظم الوطنية واحمللية بـدل مـن اسـتبداهلا؛ (ب) التنبـؤ باألزمـاك بـدل مـن
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انتظــار تــدوثاا؛ (ج) جتــاوز الفجــوة بــني اجملــال اإلنســاين واجملــال اإلفــائي بالســعي إىل حتقيــق
نتائم مجاعية عل أساس امليزاك النسبية وعل مد أطر زمنية متعداة السنواك.
تعزيز النظم الوطنية واحمللية ل الستعاضة عناا
اولتععزام ب ووتمع د قععدر اةمكع ن و ععى القععدرا ال يععة وععدم ال جععلع اىل املسع ودا الد ليععة
او وند اوقتض ع
 - 111أاخلــت حتســيناك ملحوظــة ا العقــد املاضــي عل ـ الدــعيدين الــوطين واحمللــي عل ـ
عمليــة الســتعداا ملواجاــة األزمــاك والســتجابة هلــا .ويقــع علـ عــاتق اجملتمــع الــدويل التــزام
باتترام ومواتلة تعزيز هذه القدرة والقيااة احملليـة ا تـالك األزمـاك ولـيس إنشـاء هياكـل
موازية صد تقوضاا .وعلـ الشـركاء الـدوليني بـذل مزيـد مـن اجلاـوا مـن أجـل اعـم ومتثـني
اجلااك الفاعلة الوطنية واحملليـة وتـوفري ا:ـربة الفنيـة واملمارسـاك اجليـدة وإضـافة اإلمثانيـاك
والقدرة بدل من ”تويل زمام األمور“ وإاارة الستجابة.
 - 112وينبغي أن تقوم املشاركة الدولية عل الثقة والفام اجليد لقدراك السـتجابة القائمـة
والثغراك األساسية ال تشوهبا من أجل التوتل إىل تقييم واض للمزية النسبية والتثامـل مـع
اجلاوا الوطنية واحمللية .وحيظ الـدعم الـدويل بـأكرب تقـدير إكا صـدم علـ حنـو ميثـن التنبـؤ بـ
وكان مطراا ا شثل تعاون تقين أو توجي أو خربة فنية مسـتندة إىل املعـايري وا:ـرباك .وصـد
يثــون التعــاون ا شــثل اعــم اتتيــاطي أو تعبئــة ســريعة للمــوارا مــن أجــل مــؤازرة جاــوا
الستجابة الوطنية أو التعويض عناا .وجيب عل اجلاـاك الفاعلـة الدوليـة أن تعمـل معـا علـ
حنو مستدام وعند الصتااء ضمن أطر زمنية متعداة السنواك مـن أجـل بنـاء وتعزيـز القـدرة
الوطنية واحمللية عل الستجابة ليتزماك .ومن شأن كل أن حيتـرم كرامـة النـاس ورغبتـام ا
الدموا وحيد من العتماا عل املساعدة األجنبية وحيول اون تـدخاك اوليـة طويلـة األجـل
وباهظة التثلفة.
 - 113أما عندما تثون القدراك الوطنية واحمللية ا تالك الطوارئ ل تستطيع بعـد ،حتقيـق
النتائم باحلجم املطلوب فقد يتطلب األمر تقدمي املساعدة العاجلة الدولية مبـا ا كلـ تـوفري
السلع وا:دماك .غري أن التواتل مع املستجيبني احملليني وتعزيز صدرهتم جيب أن يظل عندـرا
وريا ا اجلاوا املبذولة .ومنذ البدا ية ينبغـي أن تبحـث اجلاـاك الفاعلـة الدوليـة عـن فـر
لتحويل املاام والقيااة إىل اجلااك الفاعلـة احملليـة .وجيـب أن يثـون كلـ هـو الـتفثري السـائد
وجزءا ميثن التنبؤ ب ا أي خطة استجابة اولية منذ بدء العملية.
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ضن الن س

صدارا اوهتم م :بن ع قدرا اجملتمع

ال ية و ى الصملد

 - 114يعد األشخا عواملَ التغيري األساسـية ا تيـاهتم وهـم أول وآخـر املسـتجيبني ألي
أزمة .وأي جاد يبذل للحد مـن هشاشـة تـال النـاس وتعزيـز صـدرهتم علـ التثيـف جيـب أن
يبــدأ عل ـ الدــعيد احمللــي أليــث تســتفيد اجلاــوا الوطنيــة والدوليــة مــن ا:ــرباك والقيــااة
والقدراك احمللية .وجيب احلر عل إشرا السثان املتاررين والتماس مسامهتام باسـتمرار
ا عمليــة تــنع القــرار وضــمان مشــاركة املــرأة عل ـ مجيــع املســتوياك .وينبغــي أن يوضــع
املمثلون الشرعيون للمجتمعاك احمللية اائما ا مستو القيااة ا كل سياق .وجيـب أياـا أن
يثون األشخا صاارين عل التأثري عل القراراك املتعلقة بالثيفيـة الـ تلبَّـ هبـا اتتياجـاهتم
والعتماا عل مجيع اجلااك الفاعلة من أجل حتقيق املطلوب بطريقة شفافة ميثن التنبؤ هبا.
 - 115وجيب عل اجلاـاك الدوليـة الـ تـوفر املسـاعدة واحلمايـة أن تفاـم تقـا مـا حيتاجـ
الســـثان واجملتمعـــاك احملليـــة املتاـــررة وأفاـــل الســـبل الثفيلـــة بـــدعم جاـــوا التأهـــب
واستراتيجياك التددي والنتعا اإلجيابية .وهذا يتطلـب حتـول ا العقليـة السـائدة بالنتقـال
مــن التركيــز علـ مــا ميثــن أن نــوفره ”حنــن“ إىل التركيــز علـ مــا حيتاجـ النــاس ويريدونـ .
وينبغي للجااك الفاعلة الدوليـة أن تتسـاءل علـ حنـو متزايـد عمـا ميثنـاا أن تفعلـ مـن أجـل
إضافة صيمة إىل ما يقوم ب السثان واجملتمعاك احمللية .وهذا يتطلـب تفـاعا عميقـا صائمـا علـ
التتــرام مــع الســثان احمللــيني ومــع املؤسســاك والظــروت والقاــايا احملليــة وســوت ياــيف
كثريا إىل املعونة الدولية املامة واملثملة للقـدراك احملليـة والوطنيـة تـ ا السـياصاك املعقـدة
والسريعة التغري.
 - 116وينبغــي للجاــاك الدوليــة ال ـ تــوفر املســاعدة واحلمايــة أن تتأكــد مــن أن الســثان
يعرفــون ماهيــة املعونــة املقدمــة وأن تاــع ا متنــاوهلم أاواك إلبــداء التعليقــاك متثنــام مــن
اإلعراب بساولة عن التتياجاك والشواغل .وتتسـم هـذه التـدابري املتعلقـة باملسـاءلة املباشـرة
أمــام الســثان املتاــررين بأمهيــة أساســية ا تقــدمي املســاعدة الفعالــة والقائمــة عل ـ الطلــب.
وينبغــي تغــيري هيثــل احلــوافز املاليــة احلــايل بالنتقــال مــن هيثــل حيفــز املنظمــاك الدوليــة علـ
حتسني تقدمي خدماهتا إىل هيثـل يـدعم املشـاركة احلقيقـة مـن اجملتمـع احمللـي ونقـل القـدرة إىل
اجلااك الفاعلة احمللية بانتظام.
 - 117وينبغي أن تثون القدرة عل الدموا ا وجـ األزمـاك والعتمـاا علـ الـنفس مهـا
األساس الذي يستند إليـ ا عمليـاك تقـدمي املسـاعدة وإاارة املخـاطر .ومـن األمثلـة اهلامـة ا
هذا الددا الربامم القائمة عل النقد ال تدعم فاعلية السثان ألهنا تسـم هلـم بشـراء السـلع
وا:دماك ال حيتاجوهنا أكثر من غريها وتدعم ا الوصت نفسـ الصتدـاااك احملليـة .وعنـدما
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تســم بــذل األســواق وســياق العمليــاك ينبغــي أن تثــون الــربامم القائمــة علـ النقــد هــي
طريقــة الــدعم املفاـلة والتلقائيــة .وينبغــي أياــا تعزيــز نظــم احلمايــة الجتماعيــة الوطنيــة الـ
تثفل املساواة ا احلدول عل ا:دماك الجتماعية فاا عـن شـبثاك األمـان الـ تدـمد
أمام تدماك السوق.
التحسب ليتزماك بدل انتظار تدوثاا
 - 118أتب باإلمثـان تاليـا بفاـل النمـاكج املتطـورة وحتليـل املخـاطر توصـع األزمـاك إىل
تد بعيد سـواء أكانـت طبيعيـة أم مـن تـنع اإلنسـان .غـري أن هـذه األاواك تتـرجم تـ
اصن إىل تغــيري ا الطريقــة ال ـ يعمــل هبــا اجملتمــع الــدويل .فــا تــزال اجلاــاك الفاعلــة الوطنيــة
والدولية تركز مواراها املالية والبشرية عل تدابري باهظة التثلفة ا لال الستجابة ليتزمـاك
وتدخاك ا فترة ما بعـد الـزناع بـدل مـن زيـااة التأهـب واحلـد مـن أوجـ الاـعف .وجيـب
اصن أن يفاــي إطــار دســنداي للحــد مــن ــاطر الثــوار للفتــرة  2030-2015وخطــة
عام  2030والنداء املدوي الذي وجِّ خال املشاوراك اجلارية استعدااا ملؤمتر القمة العـاملي
للعمــل اإلنســاين مــن أجــل تعزيــز الوصايــة والتأهــب إىل تغــيري جــوهري ا جاوانــا الراميــة إىل
حتسني القدرة عل التحسب ليتزماك مث العمل عل منع تدوثاا.
 - 119وجيب أن يزيد التعاون واملساعدة عل الدـعيدين الـدويل والثنـائي وأن يركـزا علـ
تعزيز صدراك الستجابة احملليـ ة والوطنيـة ا البلـدان املعرضـة للمخـاطر خـارج فتـراك األزمـة.
وحتقيقـــا هلـــذه الغايـــة أاعـــو إىل وضـــع خطـــة عمـــل شـــاملة أللـــول عـــام  2017مـــن أجـــل
تعزيــز صــدراك الســتجابة إىل تــد بعيــد ا العشــرين بلــدا األكثــر عرضــة للمخــاطر أللــول
عام .)30(2020
اوستثم ر

البي و

يل املخ طا

 - 120جيــب أن تدــب البيانــاك والتحليــل املشــتر تجــر األســاس ا عملنــا .فالبيانــاك
والتحاليل هي نقطة البداية ا النتقال من هنم صائم عل العرض إىل هنم يراعي أكـرب املخـاطر
واتتياجاك أضعف الفئاك .وجيب عل احلثومـاك الوطنيـة واجلاـاك الفاعلـة اون اإلصليميـة
واإلصليمية والد ولية ختدييف صدراك كبرية مـن املـوارا املاليـة والبشـرية جلمـع البيانـاك ورتـد
وحتليـل املخـاطر أثنـاء األزمـاك وبعـدها ل ســيما ا أكثـر البلـدان واملنـاطق عرضـة للخطــر.
وينبغي أن تزيد اجلااك الفاعلة الدولية من اعماا اهلاات إىل تعزيز القـدراك الوطنيـة واحملليـة
ا هذا الددا.
__________
( )30ميثن الستناا ا كل إىل مؤشر إاارة املخاطر.
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 - 121وينبغي أياا زيااة املـوارا إلتاتـة إمثانيـة حتديـد صـدراك السـتجابة القابلـة للتوسـع
املتاتة لد اجلااك الفاعلة احلثومية وغري احلثومية علـ الدـعد الوطنيـة واحملليـة واإلصليميـة
(حتديد القدرة عل الستجابة) صبل األزمة .وبعد كل ينبغي بذل اجلاوا للتواتـل مـع هـذه
اجلااك الفاعلة وتقدمي الدعم هلا صبل تدو األزماك من أجـل التشـجيع علـ زيـااة أنشـطة
التأهب خارج فتراك األزماك.
 - 122وينبغي أن يثون حتليل املخاطر وحتديد القدراك القاعدة األساسية ال يعتمـد علياـا
ا حتديد نـوع املشـاركة الدوليـة ومسـتواها .وينبغـي أن تلتـزم مجيـع اجلاـاك الفاعلـة بتوتيـد
البياناك املتوفرة ا صواعد بياناك مفتوتة ومتاتة عل نطاق واسع مع صدر كات من األمـن
و اية ا:دوتـية مـن أجـل توجيـ جاـوا مجيـع اجلاـاك الفاعلـة املعنيـة والسترشـاا بتلـ
البياناك ا عملياك التحليـل املشـتركة ووضـع تدـور مشـتر ألكثـر املخـاطر إحلاتـا .وهـذه
الدــورة املشــتركة ينبغــي أن تســتخدم لتحديــد أهــدات طموتــة مــن أجــل تنفيــذ ومتويــل
استراتيجياك التأهب وإاارة املخاطر.
تقبل املخ طا تليل زم م املسؤ لية و ملاجهته العمل و ى ازالته
 - 123ل تــؤاي زيــااة الســتثمار ا حتليــل املخــاطر لوتــدها إىل حتســني التأهــب ملواجاــة
األزماك أو الوصاية مناا .ول بد للسلطاك الوطنية واحمللية واجلااك األخر تاتبة املدـلحة
من القبول بالبياناك والتحلياك ال حتدا معا ا:طر وحتديـد مـن يتـوىل زمـام مواجاـة هـذا
ا:طر بوضوح بتثليف اهليئـاك الـ لـدياا مقومـاك القيـااة والسـيطرة الازمـة للتدـدي لـ .
وجيب عل املنظماك واجلااك املاحنة الدولية أن تثافئ عـن هـذه املسـؤولية عـن املخـاطر مـن
خــال املســاعدة ا تنميــة القــدراك الازمــة والســتثمار فياــا .وعــدم تب ـيّن ا:طــر أو حتمــل
املســؤولية املؤسســية عــن الســتجابة أو العمــل عل ـ مواجاــة ا:طــر والتحليــل أمــور أاك إىل
العديد من األمثلة ال كانت فياا احلثوماك واجملتمع الـدويل يتحـر بـبحء شـديد وـا أسـفر
عن معاناة شـديدة وخسـائر ا األرواح .وجيـب التغلـب بقـدر أكـرب مـن احلـزم علـ العقبـاك
السياسية واملالية الـ حتـول اون اختـاك إجـراء مبثـر .وميثـن أن تثـون املسـاعي احلميـدة الـ
يبذهلا الشركاء عل املستو الثنائي أو اإلصليمـي أو األمـم املتحـدة وشـركاؤها تامسـة األمهيـة
ا هذا الددا.
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حتقيق نتائم مجاعيةز جتاوز الفجوة بني العمل اإلنساين واإلفائي
 - 124ا الوصت احلاضر تعمل املؤسساك املعنية بالعمل اإلنساين والتنمية والسـام واألمـن
وغريها من املؤسساك الدولية ا العديد مـن البلـدان جنبـا إىل جنـب ا إطـار مشـاريع تلفـة
ولثن ا نفس اجملتمعاك احمللية .وا كثري من األتيان يأيت كل صطـاع بأهـدات وأطـر زمنيـة
تلفـة وبيانــاك وحتاليــل مفثثــة ومــوارا لتلـ اجملتمعـاك احملليــة نفســاا تيــث ياــع وينفــذ
أنشطة من أجل حتقيق أهدات تلفة .وتنجم عـن كلـ انقسـاماك وأوجـ مـن عـدم الثفـاءة
بل تناصااك تعوق حتقيق النتائم املثل لداحل أضعف الفئاك.
 - 125وعل ـ اجلاــاك الفاعلــة املعنيــة بالعمــل اإلنســاين أن تتجــاوز مرتلــة تنفيــذ األنشــطة
القدــرية األجــل مــرارا وتثــرارا ســنة بعــد ســنة مــن أجــل اإلســاام ا حتقيــق النتــائم اإلفائيــة
الطويلــة األجــل .وجيــب علـ اجلاــاك اإلفائيــة أن ختطــح وتعمــل بســرعة أكــرب ملعاجلــة أوجـ
ضعف األشخا وعدم املساواة فيما ينـام واملخـاطر وهـي تسـع إىل حتقيـق أهـدات التنميـة
املستدامة .وجيب أياا أن تدب الستجاباك ا اجملـال اإلفـائي أكثـر صابليـة للتنبـؤ هبـا سـواء
من الناتية الربنالية أو املالية منذ اليوم األول من األزمـة مـن أجـل كفالـة توجيـ البلـد مـرة
أخـر حنـو طريـق حتقيـق األهـدات الوطنيـة املتعلقـة بالقـدرة علـ الدـموا والتنميـة ا أصـرب
وصت وثن .وهذا النام يتسق مع بعض اجلاوا ال تبذهلا لموعة األمم املتحـدة اإلفائيـة مـن
أجــل اعــم تنفيــذ أهــدات التنميــة املســتدامة مبــا ا كلـ مــن خــال تعزيــز أطــر عمــل األمــم
املتحدة للمساعدة اإلفائية .وجيب علينـا اصن أن ناـم جاـوا تلـف اجلاـاك املاحنـة للمعونـة
والسـتفااة مـن الفرتــة الـ تتيحاـا خطــة عـام  2030وإطـار ســينداي واتفـاق بــاريس ا
إطار اتفاصية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقـة بـتغري املنـاو ومـؤمتر القمـة العـاملي للعمـل اإلنسـاين
مــن أجــل ســد الفجــواك املؤسســية .وصــد تــان الوصــت للتركيــز عل ـ الطلــب ل عل ـ تــوفري
اإلمــداااك وعل ـ النتــائم اجلماعيــة واملزايــا النســبية بــدل مــن تنفيــذ املشــاريع األوىل ومــن
”األسبقية للولياك املسندة“.
 - 126واستنااا إىل املشاوراك الواسـعة النطـاق بشـأن أعمـال التحاـري ملـؤمتر القمـة العـاملي
للعمــل اإلنســاين مــع اجلاــاك الفاعلــة احملليــة والوطنيــة والوكــالك املعنيــة بالعمــل اإلنســاين
واإلفائي واجلااك املاحنة واملؤسساك املالية الدولية ومتشيا مع النداءاك الـ وجاتـاا سـابقا
من أجل صيام منظومة ليتمم املتحدة تتجاوز بؤر النعزال التقليدية املرحية وتثون صـاارة علـ
العمل عل حنـو يتجـاوز الوليـاك والقطاعـاك واحلـدوا املؤسسـية مـع صـدر كـبري مـن تنـوع
الشركاء من أجل حتقيق نتائم مشتركة أعتقد أن العناتر الثمانية الواراة أاناه بالغـة األمهيـة
لتحقيق هذا النام اجلديد.
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 - 1أمهية السياق زإعداا بياناك مشتركة بشأن املشاكل صائمة عل البياناك والتحليل
 - 127ليس حتليل السـياصاك لـرا تقيـيم لاتتياجـاك بـل هـو وسـيلة للتوتـل إىل تثـوين
تــورة كاملــة عــن األســباب الثامنــة وراء احلاجــة وعــن أبــرز املخــاطر والقــدراك املتاتــة
والثغراك ال تشوب النظم الوطنية واحمللية .وعل اجلااك الفاعلة الدولية أن تعـرت بوضـوح
منذ البداية ماهيـة املشـاكل الـ حتـاول تلـاا وماهيـة القاـايا األكثـر إحلاتـا وأفاـل السـبل
لدعم وتوسيع نطاق القيااة احملليـة والوطنيـة والقـدراك األخـر  .وتتسـم التقييمـاك املفتوتـة
والشــفافة لاتتياجــاك املشــتركة بأمهيــة تامســة ا هــذا الدــدا .وجيــب عل ـ مجيــع اجلاــاك
الفاعلة املعنية من السلطاك الوطنية واحمللية واجلااك املعنية بالعمل اإلنساين واإلفـائي والبيئـة
والســام واألمــن أن تعمــل معــا مــن أجــل التوتــل إىل فاــم مشــتر للمخــاطر والتتياجــاك
والثغراك والقدراك القائمة.
 - 128وجيب أن ي،فام مجع البيانـاك وحتليلـاا وتدـنيفاا وتبااهلـا مـع ضـمان القـدر الثـاا
من األمن و اية ا:دوتية عل أن التـزام مجـاعي .فبـدون تـوافر بيانـاك موثوصـة ل ميثننـا
أن نعرت من هم احملتاجون وما هي التحدياك ال يواجاوهنا وما هو الـدعم الـذي ميثـن أن
يســاعدهم ومــا إكا كانــت التــدخاك حتــد أثــرا .وجيــب عل ـ اجملتمــع الــدويل اعــم تنميــة
القدراك واهلياكل األساسية الوطنية من أجل الـتمثني مـن القيـام ا الوصـت املناسـب وبـوترية
مستمرة جبمع وحتليل البياناك ال تثون متسقة وميثن تبااهلا .وجيب أن يثون مجع البيانـاك
وحتليلــاا مدـــنفني تســـب اجلـــنس والســـن مـــن أجـــل بيـــان التتياجـــاك الفريـــدة للفئـــاك
أو القطاعاك الاعيفة من السثان .وا القـرن احلـااي والعشـرين جيـب أن تثـون اسـتجابتنا
صائمة عل البياناك واألالة التجريبية.
 - 129وينبغــي بعــد كل ـ أن يفاــي الفاــم املشــتر للســياق والتتياجــاك والقــدراك إىل
”بيـــان مشـــتر للمشـــثلة“ .وينبغـــي أن حيـــدا بيـــان املشـــثلة األولويـــاك مـــن تيـــث تلبيـــة
التتياجاك الفورية وكذل من تيث احلـد مـن أوجـ الاـعف واملخـاطر علـ مـد عـدة
سنواك؛ وصدراك مجيـع اجلاـاك الفاعلـة اجلـاهزة ول سـيما القـدراك الوطنيـة واحملليـة علـ
معاجلــة هــذه األولويــاك؛ واحلــالك الـ ميثــن فياــا للجاــاك الفاعلــة الدوليــة اعــم القــدراك
القائمة وتثملتاا وتعزيزها وحتسني ظروت أكثر الفئاك ضعفا.
 - 2النتقال من املشاريع القدرية األجل إىل النتائم اجلماعية
 - 130ينبغي وهو األهـم أن يسـفر بيـان املشـثلة عـن التفـاق علـ النتـائم اجلماعيـة الـ
تثــون اســتراتيجية وواضــحة وصابلــة للقيــاس وللتحديــد الثمــي .والعمــل عل ـ حتقيــق النتــائم
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اجلماعية املتفق علياا عل مد أفق زمين متعدا السنواك هو الطريقة الـ ميثننـا هبـا ا هنايـة
املطات جتاوز الفجوة بني العمـل اإلفـائي والعمـل اإلنسـاين .ومـن شـأن إياـاح وحتقيـق هـذه
النتــائم اجلماعيــة أن يتــي لطائفــة مــن تلــف اجلاــاك الفاعلــة  -الســلطاك الوطنيــة واحملليــة
واجلاـــاك الفاعلـــة املعنيـــة بالعمـــل اإلنســـاين والتنميـــة وتقـــوق اإلنســـان والســـام واألمـــن
بل رمبا ت املؤسساك ا:اتة  -أن تعمل معا من أجل بلوهب هـدت مشـتر  .وهـذا اهلـدت
املشتر يتطلب جتاوز بؤر انعزاهلا التقليدية والعمل معا اسـتنااا إىل أاوار ومسـامهاك واضـحة
وميثن التنبؤ هبا.
 - 131ولثي تثون النتائم اجلماعية لدية ينبغـي أن تثـون تـغرية مـن تيـث العـدا وأن
تثــون اســتراتيجية وكاك شــأن .وجيــب حتديــد أولويــاك النتــائم اســتنااا إىل املنــاطق املعرضــة
ألكـرب املخـاطر وأوجـ ضـعف السـثان ا سـياق معـني والسـعي إىل إتـدا أثـر إجيـايب علـ
املؤشراك الوطنية اإلمجالية للتقدم حنو بلوهب أهدات التنمية املستدامة .ومـن شـأن العمـل علـ
حتقيق النتائم اجلماعية عل مد عدة سنواك أن يتطلب من اجلااك املشـاركة ا السـتجابة
العمل ا تسلسـل زمـين معـاكس انطاصـا مـن النتـائم املنشـواة والتسـاؤل عمـا سـوت يتطلبـ
حتقيق تل النتائم وما هي اجلاة ال ستحققاا .وعندئذ يدب اجلواب عـن هـذا السـؤال هـو
ر الستجابة وما يتدل بذل من جاوا ختطيح وتعبئـة املـوارا .فعلـ سـبيل املثـال ميثـن
أن تتخذ النتائم اجلماعية الستراتيجية شثلز
• النتقــال مــن توزيــع األغذيــة ا تــالك الطــوارئ إىل التحقيــق املتعمــد هلــدت تقليــل
انعدام األمن الغذائي عل حنو صابل للقياس
• النتقال من تقدمي كمياك سنوية متزايدة من املساعدة القدرية األجـل للمشـراين إىل
هنــم يســع إىل احلــد مــن التشــرا وتعزيــز العتمــاا علــ الــذاك لــد األشــخا
املشراين ااخليا علـ مـد ثـا إىل مخـس سـنواك مـن خـال العـواة أو اإلامـاج
أو إعااة التوطني
• النتقال من معاجلة تفشي وباء الثولريا الـذي ميثـن التنبـؤ بـ علـ أسـاس مـومسي ا
املناطق الشديدة ا:طورة إىل إنشـاء هياكـل أساسـية مائيـة مسـتدامة وأسـاليب الوصايـة
من املرض.
 - 132وصــد يتطلــب حتقيــق كــل نتيجــة مــن هــذه النتــائم تنفيــذ تــدخاك ا األجــل القدــري
واملتوسح والطويل .وتبعا للسياق والنتائم املنشواة ميثن أن حتد هذه التـدخاك ا نفـس
الوصت أو صد يتبع بعااا بعاا ولثناا مجيعا ستسـع إىل حتقيـق نتـائم مجاعيـة ا هنايـة فتـرة
تتراوح بني ثا سنواك ومخس سنواك.
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 - 133ولــذل جيــب أن حتــدا ا:طــح املتعــداة الســنواك األاوار املنوطــة مبختلــف اجلاــاك
الفاعلة وأن تعتمد أهدافا وتوج تعبئة املوارا حنو حتقيق النتائم ورتد التقدم احملرز .وبـالنظر
إىل واصع السياصاك اهلشة واملتثررة ال طال أمدها جيـب أن تتـراوح مـدة ا:طـح بـني ثـا
سنواك إىل مخس سـنواك علـ األصـل للسـماح بـالتثيف مـع البيئـاك املـتغرية والـتمثني مـن
إتراز التقدم سنة بعد سنة وتعزيز الستثمار ا تطوير القدراك الوطنية واحمللية أليـث تتطـور
اجلااك الفاعلة الدولية تطورا مطراا من مرتلة توزيع السلع إىل مرتلة توفري أنشـطة التعـاون
الــتقين واملشــورة الســتراتيجية .وتثــون كــل لموعــة مــن النتــائم الـ تتحقــق ا فتــرة ثــا
إىل مخس سـنواك مبثابـة افعـة مـن النتـائم ضـمن خ طـة إفائيـة وطنيـة أكـرب تتـراوح مـدهتا بـني
 10إىل  15سنة وضمن حتقيق أهدات التنمية املستدامة.
 - 3الستفااة من املزية النسبية
 - 134سيتطلب حتقيق النتائم اجلماعية مسـتو جديـدا مـن التعـاون بـني تلـف لموعـاك
أتحاب املدـلحة أي احلثومـاك الوطنيـة واحملليـة واجلاـاك الفاعلـة املعنيـة بالعمـل اإلنسـاين
والتنمية والسام واألمن وتقوق اإلنسان والبيئة واجملتمع املدين والقطاع ا:ـا اسـتنااا
إىل املزيــة النســبية .ومــن شــأن العمــل علـ أســاس املزيــة النســبية أياــا أن يشــجع علـ زيــااة
التركيز عل البتثار ا صطاع العمل اإلنساين وحيفز التخديف أو التجميع .إن القـدرة علـ
التنبؤ والثقة واملااراك التقنية والسمعة الطيبـة والقـدرة علـ الوتـول إىل احملتـاجني وا:ـرباك
احمللية كلاا أمثلة عل ما ميثن أن يعترب مزيـة نسـبية ا سـياق معـني .وينبغـي ا هنايـة املطـات
حتديد املزية النسبية ا ضوء النتائم اجلماعية وتقييم مد القـدراك املتاتـة واملطلوبـة لتحقيـق
هذه النتائم مع مراعاة املسؤولياك املُسندة ضمن املامة املعنية .وينبغي للجااك الدوليـة الـ
توفر املساعدة واحلمايـة العتـرات بـأن بيـان املامـة أو التثليـف صـد ل يعـاال لوتـده بدـورة
تلقائية مزية نسبية.
 - 4النتقال من تنسي ق املسامهاك إىل حتقيق النتائم معا
 - 135عندما تثون النتـائم اجلماعيـة صـد تـداك وا:طـح املتعـداة السـنواك صـد وضـعت
جيــب أن يتمحــور التنســيق تــول حتقيــق تل ـ النتــائم .وبالنســبة إىل صطــاع العمــل اإلنســاين
الدويل سيتطلب كل املشاركة ا إطار تنسـيق يسـتند إىل كـل واتـدة مـن النتـائم اجلماعيـة
واجملموعة املتنوعة والواسعة من اجلااك الفاعلة املسؤولة عن حتقيق تل النتيجة بـدل مـن أن
يتمحور التنسيق تـول مسـامهاك تعتـرب إىل تـد بعيـد صطاعيـة .وسـيتطلب كلـ مـن اجلاـاك
الفاعلة ضمن ”لموعاك التنسيق القائم عل النتائم“ اتباع املعايري املرجعيـة ا ضـوء النتـائم
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اجلماعية اإلمجالية بدل من تنسيق توزيع السلع األساسية والسلع األخر ا األجـل القدـري.
وستثون صيااة لموعاك التنسيق القائم عل النتائم وتشثيلاا تلفني ا كـل سـياق اسـتنااا
إىل النتـائم اجلماعيــة املنشــواة واجلاــاك الفاعلــة الـ تــداك باعتبارهــا تتمتــع باملزيــة النســبية
لتحقيق تل النتائم.
 - 5متثني القيااة من أجل حتقيق النتائم اجلماعية
 - 136سوت يتطلب حتقيق النتائم اجلماعية وضمان توفري املوارا الازمة متثني القيـااة مـن
أجل تنسيق وتوتيد اجلااك تاتبة املدلحة .وا معظم السياصاك تناض احلثومـة الوطنيـة
بدور وري صوي ا صيااة التنسيق والسعي إىل حتقيـق النتـائم .وسـوت تتوصـف الشـراكة مـع
اجملتمــع الــدويل والثيفيــة ال ـ ترغــب هبــا احلثومــة ا احلدــول عل ـ الــدعم عل ـ الســياق
والقــدراك الوطنيــة واحملليــة املتاتــة والثغــراك القائمــة .غــري أنـ ا احلــالك الـ تشــار فياــا
اجلااك الفاعلة الدولية يتسم التنسيق املنسجم واإل از الذي ميثن التنبؤ ب فيما بـني الشـركاء
الدوليني والوطنيني بأمهية بالغة.
 - 137وهذا يعـين بالنسـبة ليتمـم املتحـدة وشـركائاا أنـ عنـدما يثـون منسـق مقيم منسـق
للشـؤون اإلنســانية موجــواا ينبغــي أن تعمــل الوكــالك ا إطــار فريــق واتــد يقــواه منســق
مق يم منسق للشؤون اإلنسانية لدي الداتياك واملوارا الثافية من أجل كفالـة اتسـاق تنفيـذ
الربامم مـن صبـل األمـم املتحـدة وشـركائاا تنفيـذا مجاعيـا ميثـن التنبـؤ بـ أللـول هنايـة الـدورة
الربنالية وا:طة املتعداة السنواك وحتقيق النتائم اجلماعيـة احملـداة ا تلـ ا:طـة .وجيـب أن
يتمتـــع املنســـقون املقيمون منســـقو الشـــؤون اإلنســـانية بدـــاتية التمـــاس وتوتيـــد البيانـــاك
والتحلياك الازمة لدوهب بيان املشـثلة املشـتر ؛ وتدـر نطـاق النتـائم اجلماعيـة وحتديـده؛
وكفالة التنفيذ ورتد التقـدم احملـرز ا ضـمان حتقيـق النتـائم اجلماعيـة املتعلقـة بتقليـل احلاجـة
وأوج ا لاعف .وينبغـي أن يثـون املنسـق املقيم منسـق الشـؤون اإلنسـانية صـاارا علـ توجيـ
املوارا الثافية حنو ا:طة والربنامم املتعـداي السـنواك املتفـق عليامـا .ومـن أجـل تنفيـذ هـذه
املاــام اجلديــدة ســيتطلب األمــر اعــم املنســق املقيم منســق الشــؤون اإلنســانية مبــا يثفــي مــن
القدراك واملوارا ول سيما توفري الدعم للمساعدة ا حتليل البياناك ورتد التقدم احملرز.
 - 138وا تني أن هذا النام سـوت يعـزز اور املنسـق املقيم منسـق الشـؤون اإلنسـانية ا
اجلمع بني الوكالك من أجل حتقيق النتائم املتفق علياا مجاعيا فـنن وكـالك األمـم املتحـدة
حتتف باستقاليتاا ال تشـغيلية واورهـا ا لـال الـدعوة وسـلطة امليزانيـة .غـري أن الوكـالك
تقع عل عاتقاا مسؤولية العمل معا عل حنو ميثن التنبؤ ب من أجـل حتقيـق النتـائم اجلماعيـة
ال اتفقت علياا وتركيز وتثييف القـدراك واملـوارا وعمليـاك اإلاارة الداخليـة تبعـا لـذل
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وإنــين أشــجع اجملــالس التنفيذيــة علـ اعــم هــذه الطريقــة للماــي صــدما .وميثــل ختطــي الفجــوة
الفاتــلة بــني اجلاــاك الفاعلــة املعنيــة بالعمــل اإلنســاين واإلفــائي أولويــة عليــا .ول ســبيل إىل
النجــاح ا هــذا الدــدا إل إكا كانــت اهلياكــل والعمليــاك والــنظم املاليــة ا مقــر الوكــالك
واجلااك املاحنة تعزز هذا النام.
 - 6رتد التقدم احملرزز املساءلة من أجل التغيري
 - 139مــن أجــل ضــمان حتقيــق نتــائم أفاــل لدــاحل أضــعف الفئــاك ســيثون مــن املاــم
للحثومــة واملنســق املقيم منســق الشــؤون اإلنســانية أن يثفــل وضــع معــايري أااء وترتيبــاك
واضحة بغيةَ الهتداء هبا ا تنفيذ ا:طة املتعـداة السـنواك ورتـد وصيـاس التقـدم احملـرز حنـو
حتقيق النتائم اجلماعية واألهـدات احملـداة ا ا:طـة .ومـن شـأن هـذا الرتـد أن يسـاعد علـ
مواتلة التركيز علـ النتـائم اجلماعيـة علـ مـد الفتـرة الزمنيـة للخطـة؛ ويسـم ا الوصـت
املناسب بنجراء التعدياك ا تيناا راا عل الددماك أو التطوراك اجلديدة ال تطـرأ علـ
الســياق والتتياجــاك واملخــاطر وصــدراك اجلاــاك الفاعلــة؛ ويثفــل تــوفر املــوارا والــدعم
السياسي املناسب للجااك ال تعمل عل حتقيق النتائم اجلماعية.
 - 7التتفاظ بالقدرة عل التدخل ا تالك الطوارئ
 - 140مــع أن العمــل علــ حتقيــق النتــائم اجلماعيــة الراميــة إىل احلــد مــن أوجــ الاــعف
واألخطار جيب أن يثون هو القاعـدة فـا بـد مـن العتـرات بوجـوا سـياصاك تتطلـب تـوفري
مساعدة و ايـة عـاجلتني ومنقـذتني لـيترواح ا األجـل القدـري .ففـي سـياصاك مثـل تـالك
النـزاع احلاا أو املرتلة ال تعقب مباشرة تالك الثوار املفاجئة صد يدـعب أو يسـتحيل
حتقيـق النتـائم اإلفائيـة الطويلـة األجـل أو إتـراز التقـدم ا املؤشـراك الوطنيـة .وا مثـل هـذه
احلــالك ســتثون األولويــة هــي تفعيــل الســتجابة حلالــة الطــوارئ وضــمان إمثانيــة تدــول
الناس عل املساعدة اإلنسانية واحلماية .غري أن هنـم الطـوارئ هـذا ل ميثـن أن يثـون طريقـة
عمل مستدامة وطويلة األجـل وينبغـي أن يثـون اسـتثناء مـن القاعـدة تـ وإن ظلـت بعـض
التتياجاك من املساعدة واحلماية صائمـة .وا كـل تالـة ينبغـي البحـث عـن فـر للتعـاون
مع اجلااك الفاعلة احمللية والوطنيـة وغريهـا مـن اجلاـاك مـن أجـل العمـل علـ حتقيـق النتـائم
اجلماعية ال متثن من تقليل احلاجة واحلد من ا:طر وأوج الاعف.
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 - 8متويل النتائم اجلماعية
 - 141أخريا جيب أن تثون املوارا سـندا واعامـة هلـذا النـام اجلديـد .وينبغـي وضـع إطـار
واتد لتعبئة املوارا من أجل اعم ا:طة املتعداة السنواك والنتائم اجلماعية املتوخاة مناا مـع
عرض كل نتيجـة مجاعيـة مقرونـة بالتثلفـة اإلمجاليـة لتحقيقاـا .وجيـب أن يـتم تـوفري التمويـل
عل حنو ميثن التنبـؤ بـ علـ مـد عـدة سـنواك وأن يثـون موجّاـا حنـو اجلاـاك الفاعلـة
احملداة ا ا:طة املتعـداة السـنواك باعتبارهـا تتمتـع باملزيـة النسـبية لتحقيـق النتـائم اجلماعيـة.
وميثن أن يستلزم كل لموعة متنوعـة مـن اجلاـاك الفاعلـة  -احلثومـاك واملنظمـاك احملليـة
والقطاع ا:ا  -لدياا اتتياجاك تلفـة مـن التمويـل مثـل املـن والقـروض والتـأمني ضـد
املخاطر للعمل علـ حتقيـق النتـائم املنشـواة .وسـوت يقتاـي كلـ حتـول كـبريا مـن النـام
احلايل تيـث يقـدم التمويـل إىل تـد بعيـد علـ أسـاس املاـام أو الشـراكاك القائمـة .وسـوت
يناصش كل مبزيد من التفديل ا الفرع املقبل.
 - 142وا هناية املطات ل ميثن استيفاء عناتر هذا النام اجلديد إل إكا كان هنـا التـزام
من اجلااك املاحنة الدولية ومقدمي املعونة الدولية .فا بد للجاـاك املاحنـة مـن اللتـزام بتقـدمي
التمويل وفق طرائق جديدة ل تؤاي إىل استمرار التجزؤ مـن خـال عـدا هائـل مـن املشـاريع
الفرايــة .وعلــ وكــالك األمــم املتحــدة وغريهــا مــن املنظمــاك الدوليــة أن تلتــزم بتجــاوز
التوتيفاك والنقساماك املدطنعة وأن تعمل عل أسـاس املزيـة النسـبية وأن تعـزز القـدراك
الوطنيــة واحملليــة ل أن حتــل لــاا .وجيــب عل ـ احلثومــاك واجملتمــع املــدين والقطــاع ا:ــا
اللتزام بتغيري الطريقة ال تتبعاا ا التخطيح والتعاون والتمويل والـتمثني مـن إ ـاز النتـائم
اجلماعية من خال سياساهتا .وإين أتث املنظماك واجلااك املاحنة الدولية علـ اغتنـام فرتـة
انعقاا مؤمتر القمة العاملي إلعان التزاماهتـا ا هـذا الدـدا كـي يتسـس لنـا لـتمعني إتـدا
التغيرياك ال يستحقاا الناس ولتمعاهتم.

هاء  -املسؤولية األساسية ا:امسةز الستثمار ا اإلنسانية
قبعععل مسعععؤ لي تن املبعععتاثكة ازاع اةوسع ع وية اععع ذ اجعععااعا وم يعععة و عععى
أس سه يتط إ استثم را سي سية مؤسسية م لية
 - 143يقتاي الوفاء باملسؤولياك الرئيسية األربع املذكورة أعاه القبول مبسـؤولية خامسـة
وهيز الستثمار ا اإلنسانية .وإن زيااة الستثمار السياسي واسـتثمار املـوارا ا منـع املعانـاة
اإلنسانية هي أهـم اسـتثمار نسـتطيع الق يـام بـ ا اإلنسـانية وأهـم حتـول جيـب أن نتفـق عليـ
خال مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين .وبالنظر إىل تاـافر املعـارت والتثنولوجيـا واملـوارا
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الـ فلثاـا اليـوم لـيس مـن املقبــول أن تظـل مسـتوياك املعانـاة بسـبب الزناعـاك والثــوار
وغريها من تالك الطوارئ هبذا القدر من الرتفاع .ومـا جيعـل كلـ مفجعـا ومـثريا ليتسـ
بدفة خاتة هو أن جزءا كبريا من هـذه املعانـاة كـان باإلمثـان جتنبـ أو ختفيفـ لـو كنـا صـد
أخذنا املعلوماك بشأن املخاطر واإلنـذار املبثـر مأخـذ اجلـد واسـتثمرنا ا القـدراك السياسـية
واملؤسسية وصدراك اجملتمع املدين احمللي الارورية ا وصت مبثر وبدورة مستدامة.
 - 144وجيــب أن يدــب املزيــد مــن الســتثمار ا البشــر واجلاــاك الفاعلــة احملليــة والــنظم
الوطنيــة أولويــة ملحــة .وا عــام  2014ي،مــن ســو  0.2ا املائــة مــن التمويــل الــدويل
املخدــيف للعمــل اإلنســاين إىل املنظمــاك غــري احلثوميــة الوطنيــة واحملليــة مباشــرة .كمــا كــان
التمويل املقـدم مباشـرة إىل احلثومـاك املتـأثرة متـدنيا أياـا إك يبلـ سـو  3ا املائـة مـن
لموع التمويل اإلنساين( . )31وجيب أن يتغري كلـ  .ففـي غيـاب بنـاء القـدراك صـد ل تثـون
اجلااك الفاعلة احمللية ا وضع يتي هلم التدـدي للمخـاطر أو السـتجابة املائمـة ا تـالك
األزماك .وتؤثر القدراك أياا عل إمثانية تلقي احلثوماك واملنظماك الوطنيـة واحملليـة ملـن
كبرية وتنفيذ برامم ناجحة والوفاء مبتطلبـاك املـاحنني .وصـد تواجـ املنظمـاك احملليـة عراصيـل
إضـافية تفرضـاا تــدابري مثافحـة اإلرهــاب .وصـد يفتقـر املــاحنون مـن جانبــام إىل القـدرة علـ
توزيع من تغرية متعداة عل اجلااك الفاعلة احملليـة ورتـد تأثريهـا .وجيـب أن يثـون اعـم
اجلااك الفاعلة احمللية والوطنية من أجل حتسني صـدرهتا علـ السـتجابة أثنـاء األزمـاك نشـاطا
أساســيا ونتيجــة أساســية للجاــوا املبذولــة ا لــال العمــل اإلنســاين واإلفــائي .وبــدون تعزيــز
القدراك احمللية سيظل أي استثمار ا الستجابة با عائداك.
 - 145وإضافة إىل عدم كفاية السـتثمار ا اجلاـاك الفاعلـة احملليـة يواتـل اجملتمـع الـدويل
الستثمار بقدر غري كات ا املناطق الشديدة ا:طـورة مـن أجـل منـع الثـوار اليـوم وغـدا.
وتشري آخر التقديراك املتعلقة بعـام  2014إىل أنـ ينفـق علـ منـع الثـوار والتأهـب هلـا
سو  0.4ا املائة من املساعدة اإلفائية الرمسية( .)32ول يزال التمويل الـذي يركـز علـ بنـاء
السام شحيحا وغري متسق وغري صابل للتوصع كما أن التمويل املخديف ملنـع الزناعـاك يثـاا
ل ي،ذكر بالرغم من أن صد حيقق أكرب الفوائد .مث إن التمويل ل يقدَّم عل حنـو مندـف وعلـ
أســاس التتياجــاك ولــالك ا:طــر األكــرب إك غالبــا مــا جتتــذب األزمــاك البــارزة املــوارا
__________
(Development Initiatives, “Global humanitarian assistance report 2015”. Available from )31
.www.globalhumanitarianassistance.org/report/gha-report-2015.

( )32منظمــة التعــاون والتنميــة ا امليــدان الصتدــااي صاعــدة البيانــاك  .OECD.Statمتاتــة عل ـ املوصــع الشــبثي
( .http://stats.oecd.org/مت الطاع علياا ا  19كانون الثاين يناير .)2016
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والهتمام بعيدا عن األزماك املتثررة ال طال أمدها .وهـذا الـنمح املتواتـل مـن السـتجابة
ليتزمــاك و ”هــروب التمويــل“ حنــو األزمــاك ال ـ بلغــت كروهتــا شــديد اإلضــرار بقــدرتنا
اجلماعية عل بناء القدرة عل الدموا ا وج الثوار وتثبيت اعائم السام.
 - 146وسيلزم أياا تغيري اهليثـل احلـايل لتمويـل املعونـاك إكا أرانـا أن نزيـد مـن السـتثمار
عل أساس امل خـاطر وحتفيـز اجلاـاك الفاعلـة علـ العمـل لتحقيـق نتـائم مجاعيـة .وا الوصـت
احلاضر عااة ما يتخذ التمويل ا العمل اإلنساين شثل مـن صدـرية األجـل وكـثريا مـا ي،قـدَّم
ا اوراك ســنوية ملشــاريع ســنوية تــ عنــدما تســتمر الســتجاباك لســنواك طــوال اون
توصــف .وا الســياصاك ال ـ طــال أمــدها تيــث ل يوجــد ســو القليــل مــن الســتثماراك
األخر تدب هذه املن القدرية األجل تمام أمان باه التثلفة وغري فعال ي،لجأ إليـ صبـل
غريه بينما كان ينبغي عل العثس أن ي،لجـأ إليـ كمـاك أخـري اسـتثمال لطائفـة واسـعة مـن
األاواك املاليــة املســتخدمة للحــد مــن الاــعف واملخــاطر ا األجــل الطويــل .وباإلضــافة إىل
للتثيــف مــع التتياجــاك
كل ـ فــنن وارســاك املــاحنني كــثريا مــا تفتقــر إىل املرونــة الثافيــة ُّ
والسياصاك املتطورة وميثن من الناتية العملية أن تشـجع هـذه املمارسـاك علـ التجـزؤ وأن
جــد تــوافز تــدفع اجلاــاك الفاعلــة ا لــال العمــل اإلنســاين واإلفــائي إىل العمــل ا انعــزال
تو ِ
بعااا عن بعض .وأخريا ل توجد إل توافز متويل صليلة تشجع عل التحر ا وصت مبثـر
وعل البتثار.
 - 147وإضافة إىل العمل بشـثل تلـف جيـب علينـا أن نعمـل بقـدر أكـرب مـن السـتعجال
والتاامن من أجل تلبية اتتياجـاك  120مليـون شـخيف لـيس بوسـعام اليـوم انتظـار عوائـد
املزيــد مــن الســتثمار ا احلــد مــن ــاطر الثــوار وا بنــاء الســام والتنميــة .وصــد مثلــت
التتياجاك اإلنسانية املتنامية وفجوة التمويل اصخذة ا التساع إتد الشواغل امللحة الـ
افعتين إىل الدعوة إىل عقد مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين ولتعـيني الفريـق الرفيـع املسـتو
املعين بتمويل أنشطة املساعدة اإلنسـانية الـذي آخـذ ا احلسـبان اسـتنتاجات وتوتـيات وأبـين
علياـــا ا هـــذا التقريـــر( .)33ومنـــذ عـــام  2004زااك التتياجـــاك مـــن التمويـــل ا إطـــار
النـــداءاك اإلنســـانية املشـــتركة بـــني الوكـــالك بســـتة أضـــعات مـــن  3.4بليـــون اولر إىل
 19.5بليـــون اولر ا عـــام  .2015وهـــذه التتياجـــاك الــ ارتفعـــت إىل مســـتو غـــري
مسبوق واكبتاا مستوياك صياسية من السخاء غري أن يسبق ا أي وصت أن كـان السـخاء
عل هذا القدر من عدم الثفاية تيـث اتسـعت الفجـوة إىل مسـتو مـذهل بلـ  47ا املائـة
( 9.3بليــون اولر) ا عــام  .2015ويظــل هنــا اعتمــاا مفــرل عل ـ لموعــة صليلــة مــن

__________
(( High-Level Panel on Humanitarian Financing, “Too important to fail” )33انظر احلاشية .)1
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املاحنني بينما ل ي،بذل جاد كات لجتذاب مداار التمويل األخر وتوجيااا واإلصرار هبـا.
وا اصتداا تجم  78ترليون اولر ل ميثن سد هذه الفجوة فحسب بل جيـب أن تثـون
هذه مسؤوليتنا املشتركة وواجبنا األخاصي.
 - 148وباختدــار جيــب أن تتحــوَّل اصن صــدراك اجملتمــع الــدويل وماارات ـ ومــواراه حنــو
حتسني اإل از لداحل الناسز اإلساام ا سامتام واحلفاظ عل كرامتـام ومـنحام إمثانيـة
اإلمسا بزمام أمورهم ومتثينام من الزاهار .وسوت يتطلـب حتقيـق كلـ أول وصبـل كـل
شيء املزيد من الستثمار ا الناس أنفسام ومتثني األفراا واألسر املعيشية واجملتمعاك احملليـة
واجملتمع املدين من إاارة ما يواجا من اطر واحلـد مـن تـأثري األزمـاك والسـعي إىل حتقيـق
مســتقبل أكثــر رغــدا .وســيتطلب كلـ أياــا املزيــد مــن الســتثمار القابــل للتنبــؤ بـ والطويــل
األجل املستند إىل املخاطر بغية منع وتقليل أسباب املعاناة .ول بـد أن يثـون السـتثمار سـندا
واعامة لطريقة جديدة تعمل أطرات اجملتمع الدويل من خاهلا معـا علـ حتقيـق نتـائم مجاعيـة
حتــد مــن ضــعف النــاس .وأخــريا ســيتطلب األمــر زيــااة الســتثمار وتنويعـ واســتخدام علـ
النحو األمثل أليث نستطيع أن نل عل حنـو أفاـل التتياجـاك اإلنسـانية املتزايـدة وحنـد ا
الوصت نفس من ضعف الناس ا األجلني املتوسح والطويل.
الستثمار ا القدراك احمللية
 - 149عااة ما تثون اجلااك الفاعلة احمللية مؤهلة أفال من غريهـا ملعرفـة مـواطن الاـعف
واألولوياك األساسية للمجتمعاك وكثريا ما تتمتع بثقة أشـد الفئـاك ضـعفا وعرضـة للخطـر
وبالقـدرة علـ الوتـول إلـيام .ومـع أن هـذه العوامـل تاـع اجلاـاك الفاعلـة احملليـة ا وضــع
أمثل لتقدمي املساعدة اإلنسانية فنهنا صـد جتـد تـعوبة ا توزيـع مسـاعداك ضـخمة واحلفـاظ
عل موارا كافية لدعم وجوا تنظيمي اائم .وا هذا السياق ل ميثننا مواتلة تقـدمي املـوارا
من خال النداءاك اإلنسـانية الـ تثـاا تثـون موجَّاـة تدـريا إىل املنظمـاك الدوليـة بينمـا
يستمر نقيف املوارا املخددة للقدراك احمللية وأوائل املستجيبني وصلـة العتـرات هبـم .وجيـب
زيااة صدرهتم عل احلدول عل التمويل املباشر والقابل للتنبؤ ب ا األجـل القدـري واملتوسـح
والطويــل ســواء لفائــدة األنشــطة أو لتنميــة القــدراك .وهــذا أمــر ل ـ أمهيــة خاتــة بالنســبة
للمجموعاك النسائية ال ثبت أن هلا تأثريا إجيابيا عل النتائم األوسع الـ جتنياـا لتمعاهتـا.
وينبغــي للمــاحنني واجلاــاك الفاعلــة الدوليــة املعنيــة بتقــدمي املعونــاك اإلنســانية وضــع أهــدات
ملموسة من أجل الزيااة الفوريـة ا التمويـل املباشـر للشـركاء احمللـيني مقرونـة بتقـدمي الـدعم
الطويــل األجــل لتطــوير صــدرهتم علـ طلــب األمــوال وإاارهتــا عنــد احلاجــة .ومــن أجــل تيســري
تدول اجلااك احمللية من منظماك غري تثومية ولتمع مدين ولموعاك نسائية علـ املزيـد
مــن التمويــل القابــل للتنبــؤ بـ ينبغــي زيــااة النســبة الثليــة مــن التمويــل املتــأيت مــن النــداءاك
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اإلنسانية واملقدَّم من خـال تـناايق األمـم املتحـدة القُطريـة املشـتركة لثـي تدـل إىل  15ا
املائة .وميثن أن تثون التحوياك املاليـة مدـدرا صيِّمـا للتمويـل بالنسـبة للمجموعـاك احملليـة.
وينبغي ختفيض تثاليف معاماك التحوياك املالية وإنين أشجع علـ تنفيـذ اللتزامـاك الـ
تعادك هبا لموعة الثمانية ولموعة العشرين وال أعلنت ا خطة العمل لعام .2030
 - 150ومنذ البداية ينبغي أن حيدا التخطـيح إلاارة املخـاطر والسـتجابة ا اجملـال اإلفـائي
واإلنساين الثيفية ال ميثن هبا تعزيز القـدرة واملرونـة احملليـتني مـن خـال التحـوياك النقديـة
املباشـــرة والتثنولوجيـــا واملعلومـــاك والبيانـــاك .وصـــد برهنـــت التحـــوياك النقديـــة علــ
ما تنطوي علي من إمثانية إتدا حتول لدـاحل اجملتمعـاك احملليـة وعـززك األسـواق احملليـة
وهي ت،شثِّل طريقة أكرم لتقدمي املسـاعدة ا تلـف القطاعـاك .وهلـذا الغـرض يـتعني تـذليل
العقباك أمام الستثماراك املباشـرة علـ الدـعيد احمللـي بوسـائل مـن بينـاا ختفيـف املخـاطر
ومعاجلة آثار تدابري مثافحة اإلرهاب وغسل األموال وتطوير القدراك التثنولوجية احمللية.
الستثمار ا مواجاة املخاطر
 - 151ليس احلد مـن املخـاطر أكثـر فعاليـة فقـح ا إنقـاك األرواح مقارنـة بتثلفتـ بـل هـو
أياــا الســبيل الوتيــد للتعامــل بدــورة مســتدامة مــع اصثــار املتناميــة ليتخطــار الطبيعيــة وتغــري
املناو وسائر اصثار املتعلقة باملناو .ومثلما سـبق أن اعـوك جيـب أن يتحـول اجملتمـع الـدويل
من تركيزه املفرل عل إاارة األزماك والستجابة هلا إىل السـتثمار ا منـع األزمـاك وتعزيـز
صدرة اجملتمعاك عل الدـموا هلـا .وصـد و،جِّاـت هـذه الـدعوة مـن صبـل ومت تأكيـدها ا خطـة
العمل لعام  2030وإطـار سـينداي واتفـاق بـاريس .وجيـب علينـا اصن اغتنـام فرتـة انعقـاا
مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين لاتفاق عل حتوُّل واض وصابل للقياس حنـو اسـتثمار صـدر
أكــرب بثــثري مــن املــوارا ا فتــرة مــا صبــل األزمــاك وبعــدها .وســوت يقتاــي كلـ عــداا مــن
التحولك ا السياساك والربامم والتمويل عل النحو املبني أاناه.
(أ) جيــب علــ احلثومــاك الوطنيــة ختدــييف مــوارا كافيــة للقــدراك الوطنيــة
واحمللية وتعزيز القدرة عل الدموا ا وج األزماك واحلد من اطرها .وينبغـي أن تثـون
مجيع الستثماراك ا التنمية املستدامة واعية باملخاطر كما ينبغـي أن يثـون الـدور البـارز ا
التمويل للموارا احمللية العامة مناا وا:اتة .وصد تشـمل ا:يـاراك توسـيع التغطيـة الاـريبية
وزيااة كفاءة اإلنفاق والقيام بالتأمني ضـد املخـاطر وتثـريس تـناايق اتتياطيـة للطـوارئ
وختدييف بنوا ا امليزانية ألنشطة احلد مـن املخـاطر .وتسـب الصتاـاء ينبغـي أن يسـتثمل
املاحنون والشركاء الثنـائيون والتعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب هـذه السـتثماراك مـن خـال
ا:رباك ونقل املعارت والستثماراك املالية؛
16-01376

57/90

A/70/709

(ب) ينبغي للشراكاك بني القطـاعني العـام وا:ـا تعزيـز السـتثمار علـ أسـاس
املخاطر .وميثن هلذه الشراكاك توسيع فر الستفااة من األساليب املتاتة والشفافة لوضـع
فاكج للمخاطر .وميثناا أياا بناء صدرة احلثوماك ا البلدان املنخفاـة الـدخل علـ حتسـني
نوعية حتليل املخاطر أليـث يسترشـد هبـا ا عمليـة تـنع القـرار .وميثـن أن تـوفر خـربة صطـاع
التأمني ا حتديد املخاطر وا تنظيم املخاطر وتسعريها اعما بال األمهية لتحقيـق التحـول مـن
إاارة األزماك إىل إاارة املخاطر .وإين أشـجع صطـاع التـأمني علـ إامـاج العتبـاراك املتعلقـة
باملخاطر ا استثماراهتا ا األتول .ومن شأن كل أن يثفـل ل أن تثـون عوائـد رأس املـال
تقيقيــة فحســب بــل أياــا أل تقــوض النمــو ا املســتقبل أو ت،عــرِّض األشــخا أو اهلياكــل
األساسية للخطر؛
(ج) ينبغـــي للمـــاحنني والشـــركاء الثنـــائيني اعـــم الســـتثماراك الوطنيـــة والوفـــاء
بالتزاماهتــا املعلنــة ا خطــة العمــل لعــام  2030وإطــار ســينداي وخطــة عمــل أايــس أبابــا
واتفاق باريس بزيااة اعم البلدان الاعيفة ا احلد من اطر الثوار والتثيُّف مـع اصثـار
السلبية لتغري املناو ومنع األزماك اإلنسانية .وهلذا الغرض أشجع أياا عل مااعفة النسـبة
املئوية من املساعدة اإلفائية الرمسية املخددة ألنشطة احلد مـن ـاطر الثـوار والتأهـب هلـا
أليـــث تدـــل إىل  1ا املائـــة علــ األصـــل أللـــول عـــام  .)34(2020واســـتنااا إىل مســـتوياك
عــام  2014للمســاعدة اإلفائيــة الرمسيــة فــنن مــن شــأن لمــوع املســاعدة اإلفائيــة الرمسيــة
املخددة للحد من اطر الثوار أن يرتفع بفال كل إىل بليـون اولر .وأاعـو أياـا إىل
استخدام نسـبة ل بـأس هبـا مـن التمويـل املخدـيف للتثيـف مـع تغـري املنـاو ا متويـل التـدابري
الوصائيــة ومعاجلــة اتتياجــاك الســثان الــذين تشــراهم التــأثرياك الشــديدة لــتغري املنــاو مثــل
ارتفـاع منسـوب ميـاه البحــر أو التدـحر .وينبغـي بوجـ خــا أن يـدعم الدـندوق األخاــر
للمناو األنشطة ال تقوي القدرة الوطنية عل احلد من اطر املناو؛
(ا) ينبغــي القيــام بالســتثماراك الســليمة خــارج تــالك األزمــاك علــ حنــو
مستدام ومبثر ت لو يثن ”جزاء“ كلـ تسـليح الاـوء علياـا ليـا أو اوليـا .وينبغـي
توزيع املوارا عل أساس مبدأ ”عدم الندم“ وتقدمي الدعم للتدخاك ال حتقق منـافع بغـض
النظر عن وصوع أو عدم وصوع ا:طر املتوصع مثل ختزين إمداااك اإلغاثة؛

__________
( )34عل النحو الذي اصترت املنتد العـاملي للحـد مـن أخطـار الثـوار ا اورتـ الثانيـة املعقـواة ا جنيـف ا
الفترة من  16إىل  19تزيران يوني .2009
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(هـ) ينبغي تـوفري احلـوافز واملثافـكك لإلجـراءاك املبثـرة املتخـذة علـ الدـعيدين
احمللي والوطين ال تراعي املخاطر .وصد ينظر الشركاء اإلفائيون والثنائيون ا تقـدمي املعونـاك
إىل احلثوماك لدفع عاواك التشار ا حتمل املخاطر عـن طريـق مواءمـة املـدفوعاك لبلـوهب
اهلــدت الطمــوح الــوارا ا املبــاارة ال ـ أطلقتــاا بعنــوان ”مبــاارة املرونــة إزاء املنــاوز التوصــع
والتحمل وإعااة التشثيل“ املتمثل ا كفالة تزويد أكثر من  30بلدا مببلـ بليـوين اولر مـن
التغطية عـرب التشـار ا حتمـل املخـاطر ضـد اجلفـات والفياـاناك واألعاتـري وتقلـب املنـاو
أللول عام  .2020وصد تشمل األنواع األخر من احلوافز املالية احلدول عل القـروض مـن
مدارت اإلفائية املتعداة األطرات ال تدعم احلثومـاك ا وضـع خطـح طـوارئ متثـن مـن
توصُّع طائفة واسعة من املخاطر.
الستثمار ا الستقرار
 - 152جيــب أياــا زيــااة الســتثمار ا تــالك اهلشاشــة .وينبغــي أن حيــدا املــاحنون أهــدافا
لتخدييف نسبة مئويـة كـبرية مـن ميزانيـاك املعونـة حلـالك اهلشاشـة .ويـتعني أن تثفـل هـذه
الســتثماراك زيــااة اعــم املؤسســاك الشــرعية والشــاملة للجميــع مــع تقويــة صطــاعي العدالــة
واألمن .وأضم تويت إىل الفريق الرفيع املسـتو املعـين بتمويـل أنشـطة املسـاعدة اإلنسـانية ا
الدعوة إىل زيااة املبال املخددة لربنامم نافـذة التدـدي ليتزمـاك التابعـة للمؤسسـة اإلفائيـة
الدولية الذي ينفذه البن الدويل ثاثة أضعات.
 - 153ويتطلب الستثمار ا تـالك اهلشاشـة أياـا املزيـد مـن السـتثمار السياسـي واملـايل
املســتدام واملثثــف واملتســق ملنــع نشــوب الزناعــاك وإهنائاــا .ومــع كل ـ فــنن املــوارا املتاتــة
لاســتجابة اإلنســانية ا عــام  2014كانــت أكــرب مــن تلـ املتــوفرة حلفـ الســام والبعثــاك
السياسية ا:اتة معا( .)35وسيثون من األمهية مبثان من أجل جين مثار السـام تغـيري التـوازن
وزيااة لموعة املوارا املتاتة ملنـع نشـوب الزناعـاك وتسـويتاا ولتقويـة املؤسسـاك واحلمايـة
الجتماعية والترتيباك األخر .
 - 154وينبغي زيااة املوارا من أجل حتسني صدرة ومااراك املـوظفني العـاملني ا لـال منـع
نشوب الزناعاك وتسوية األزماك وزيااة عدا هؤلء املـوظفني ا وزاراك ا:ارجيـة والتنميـة
ا الــدول األعاــاء واملنظمــاك اإلصليميــة واألمــم املتحــدة .وينبغــي أياــا إتاتــة املزيــد مــن
__________
( )35تلقـ نشــال األمــم املتحــدة حلف ـ الســام  8بايــني اولر بينمــا تلقــت عمليــاك األمــم املتحــدة اإلنســانية
 10بايـــــني اولر مـــــن خـــــال النـــــداءاكOffice for the Coordination of Humanitarian Affairs, World .
( Humanitarian Data and Trends 2015انظر احلاشية .)20
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املوارا جملموعاك اجملتمع املدين احمللية و ”الفئـاك العاملـة مـن أجـل السـام“ .وجيـب أن تظـل
هــذه املــوارا اجلديـدة متاتــة لســتمرار اللتــزام بثفالــة الســام املســتدام صبــل وصــوع األزمــاك
وأثناءها وبعدها.
 - 155وصــد تــدَّا فريــق ا:ــرباء الستشــاري املعــين باســتعراض هيثــل بنــاء الســام والفريــق
الرفيع املسـتو املعـين بعمليـاك السـام عـدة تـدابري تامسـة لتعزيـز تـدابرينا الوصائيـة اجلماعيـة
وال تناولت بعااا ا الفرع رابعـا  -ألـف أعـاه بشـأن املسـؤولية املشـتركة املتمثلـة ا منـع
نشــوب الزناعــاك وإهنائاــا .وأؤيــد أياــا التوتــية بــأن ختدــيف مــوارا إضــافية وصابلــة للتوصــع
لدندوق األمم املتحـدة لبنـاء السـام مـن أجـل مواتـلة العمليـاك عنـد املسـتو احلـايل البـال
 100مليـون اولر سـنويا .وينبغـي توسـيع نطـاق شـبا املسـار السـريع ا الدـندوق وتعزيــز
املرونة ا التعامل مع شركائ  .ومثلمـا أشـرك ا تقريـري عـن تنفيـذ توتـياك الفريـق الرفيـع
املستو املعـين بعمليـاك السـام مثـة تاجـة أياـا إىل تعزيـز صـدراك األمانـة العامـة األساسـية
بقدر كبري ا لال منع نشوب الزناعاك والتوسـح حللـاا وتـوفري مـوارا أكثـر موثوصيـة لتلـ
القــدراك ا إطــار امليزانيــة العاايــة .وينبغــي أن يتــاح لعمليــاك الســام التبعيــة مثــل التوســح
والبعثــاك النتخابيــة اعمــا لعمليــاك تف ـ الســام الســتفااة مــن تســاب اعــم عمليــاك
تف السام.
متويل النتائم وعدم الت جزؤز النتقال من متويل املشاريع إىل متويل النتائم
متليل النت ئج اجلم وية
 - 156بدون حتوَّل أساسي من متويل مشاريع فراية إىل متويل النتائم سـيثون مـن الدـعب
سد الفجوة بني متويـل التنميـة ومتويـل الشـؤون اإلنسـانية وحتقيـق الرؤيـة الـ تـداك ،معاملاـا
فيما يتعلق بالعمل عل حتقيق النتائم اجلماعية .وكثريا ما يثـون النـام املتبـع تاليـا ا العمـل
اإلنساين مندبا عل متويل مشاريع فراية صدرية األجـل ا األغلـب .وهـذا النـام حيفـز علـ
املنافســة بــني الوكــالك واملنظمــاك غــري احلثوميــة وغريهــا مــن اجلاــاك الـ تــوفر املســاعدة
واحلماية عوضا عن التجانس .وهو يشجع عل متويـل املشـاريع علـ أسـاس أولويـاك اجلاـة
املاحنــة ولــيس األولويــاك الـ تــداها الســثان املتاــررون والبيانــاك والتحليــل .وهــو يعــزز
متويل مقدمي املساعدة واحلماية الدولية عل أساس الولية أو العاصـاك السـابقة ولـيس علـ
أساس معرفة من هو الطرت األصـدر علـ اإل ـاز ا كلـ السـياق بعينـ  .ويوجِـد هـذا النـام
فجواك متويليـة ا النـداءاك تقـاس مـن تيـث عـدا املشـاريع الـ متـوَّل ولـيس مـن تيـث
التأثري الثلـي الـذي سـيثون لتلـ الفجـوة التمويليـة علـ حتقيـق نتيجـة .وهـو جيعـل التمويـل
مقتدرا عل إ از مشروع بعين عوضا عـن إتاتـة املرونـة الثافيـة لثـي تتثيـف الـربامم مـع
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التتياجاك أو املخاطر أو الددماك اجلديـدة الـ صـد تنشـأ خـال مسـار الربنـامم .ويفاـي
هـذا النـام إىل صيـاس النتـائم والنجــاح علـ أسـاس إ ـاز كلـ املشـروع ولـيس علـ كيفيــة
إساام ا نتيجة كاك طابع استراتيجي حتد من احلاجة وأوج الاعف.
 - 157ويتعني اتباع هنم جديـد إزاء التمويـل؛ وينبغـي أن يتسـم هـذا النـام باملرونـة أليـث تـتمثن
اجلااك الفاعلة من تثييف الربلة وفقا لتغري مستوياك املخاطر ا سياق بعينـ ؛ وسـرعة السـتجابة
أليث جيري توفري املوارا لطائفة متنوعة من اجلااك الفاعلة كاك اتتياجـاك متويليـة تلفـة؛ والقابليـة
للتوصع عل مد سنواك عديدة أليث يتسس للجااك الفاعلة التخطيح والعمـل علـ حتقيـق نتـائم
مجاعيــة ا لــال احلــد مــن أوج ـ الاــعف ا األجــل الطويــل .وإك أبــرز اســتنتاجاك الفريــق الرفيــع
املســتو املعــين بتمويــل أنشــطة املســاعدة اإلنســانية فــننين أشــجع مجيــع املــاحنني خــال مــؤمتر القمــة
العاملي للعمل اإلنساين عل اللتزام هبذا النام مبا ميثِّن مقدمي املساعدة واحلمايـة مـن ختطـي الفجـوة
بـني متويـل التنميــة ومتويـل العمــل اإلنسـاين الـ تعــزز التجـزؤ ا صطــاع املعونـة حنـو هنــم يتـي حتقيــق
النتائم الستراتيجية بطريقة صابلة للتوصع ومستدامة.
اووتق م متليل املب رين املعز لة اىل متليل النت ئج البعيدا املدى
 - 158يقتاــي تــوفري املــوارا لتحقيــق النتــائم اجلماعيــة أياــا توجي ـ التمويــل حنــو اجلاــاك
الفاعلة الـ حتـدَّا علـ أهنـا متلـ املزيـة النسـبية الـ تتـي هلـا حتقيـق تلـ النتـائم .أمـا تنـوع
اجلااك الفاعلة العاملة ا الوصت نفس عل إ از الربامم القدرية واملتوسطة والطويلـة األجـل
سـعيا إىل حتقيــق النتيجـة اجلماعيــة فســوت يتطلـب أاواك متويليــة ختتلـف بــاختات اجلاــاك
الفاعلة وعل مد فتراك زمنية تلفة .وسيقتاي أياا النتقال مـن متويـل املشـاريع املعزولـة
إىل متويل النتائم البعيدة املد .
 - 159ول ميثـن حتقيـق النتـائم اجلماعيـة عـن طريـق املـن القدـرية األجـل وتـدها .وبينمـا
ســيبق للمــن اور مركــزي ا صطــاع املعونــة وخدوتــا ا الزناعــاك احلــااة أو تــالك
الثوار املفاجئـة فسـوت يـتعني اسـتثما هلا بطائفـة أوسـع مـن خيـاراك التمويـل مـن بينـاا
التشـــار ا حتمـــل املخـــاطر وأاواك التحويـــل املرتبطـــة باملخـــاطر والســـنداك كاك األثـــر
والاــرائب الدــغرية والقــروض والاــماناك .وا هنايــة املطــات فــنن التحــول مــن متويــل
املشاريع املعزولة إىل متويل النتائم البعيدة املد يعين توفري أااة التمويل املناسبة للجاـة الفاعلـة
املناسبة ا التوصيت املناسب .وعل سبيل املثال فنن املن املقدمة إىل املنظماك غـري احلثوميـة
احمللية بغرض تقدمي املساعدة املنقذة للحيـاة أو مـدفوعاك التـأمني ليتشـخا املتاـررين بعـد
وصوع كارثة صـد تثـون مقرونـة بقـرض ميسَّـر ومسـاعدة تقنيـة لبلديـة مـن أجـل إعـااة البنـاء
بشثل أفال وحتسني القدرة عل إاارة اطر الثوار ومنع وصوع األزماك ا املستقبل.
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 - 160وســيتي هــذا النــام اجلديــد أياــا باســتخدام طائفــة واســعة مــن أاواك التمويــل
ختدييف تناايق املن كاتتياطي حلالك الطوارئ ال ل ميثن تقدمي الـدعم ا سـياصاا علـ
حنو آخر من خال هيثل متويلي أكثر تنوعـا .وعنـد اسـتخدام املـن التقليديـة جيـب أن يسـد
التمويــل الفجــواك مبــا يثفــل عــدم إغفــال األشــخا الــذين يعــانون مــن أزمــاك تــغرية
أو متوســطة وتلبيــة اتتياجــاهتم .وجيــب أن يراعــي املــاحنون ضــرورة تــوفري التمويــل عل ـ حنــو
مندف .ومع أن الدندوق املركزي ملواجاة الطوارئ ياطلع بدور بـال األمهيـة ا املسـاعدة
عل موازنة أوج عدم املساواة ا متويل العمل اإلنسـاين فننـ ل ميتلـ تجـم املـوارا الـازم
للمعاجلة املائمة ألوج عدم املساواة عل الدعيد العـاملي ا التمويـل بـني تـالك الطـوارئ.
ومــن أجــل حتقيــق تــوازن أفاــل ا أوج ـ عــدم املســاواة عل ـ الدــعيد العــاملي ينبغــي تعزيــز
الدندوق مبا يعثس التتياجـاك اإلنسـانية املتناميـة كمـا ينبغـي استثشـات ”أاواك حتقيـق
التوازن“ الفعالة األخر .
اجي د منتدى متليل جديد ل تصدي لألزم

اليت ط أمده

 - 161من أجل كفالة توفري املوارا عل حنـو مائـم وصابـل للتوصـع لتحقيـق النتـائم اجلماعيـة
ا احلــالك ال ـ طــال أمــدها وتــالك اهلشاشــة وتلبيــة احلاجــة إىل تــوفري طائفــة واســعة مــن
خياراك التمويل جملموعة أكثر تنوعا مـن اجلاـاك الفاعلـة ينبغـي ليتمـم املتحـدة واملؤسسـاك
املالية الدولية واإلصليمية أن تنظر ا إمثانية الشترا ا استاافة منتـد متويـل اويل .وميثـن
أن تتوفر للمنتد نوافذ تلفة ملختلف األغراض واجلااك الفاعلـة واألطـر الزمنيـة وسـيثون
مــن شــأن أن يســاعد ا جتنــب التجــزؤ عــن طريــق العنايــة باجملموعــة الواســعة مــن الفئــاك
املستادفة املشاركة ا حتقيق النتائم اجلماعية عل أسـاس املزيـة النسـبية لثـل منـاا .وسـيوفر
املنتد أاواك متويليـة تتجـاوز املـن التقليديـة مبـا يشـمل ضـماناك القـروض والتـأمني علـ
املخــاطر واملســاعدة التقنيــة .وأوتــي كــذل بتخدــييف إتــد ”النوافــذ“ ا هــذا املنتــد
لتمويل البتثار والبحث والتطوير من أجل توليد صاعدة أالـة عـن النجـاح واعـم البتثـاراك
الرائدة الرامية إىل احلـد مـن اهلشاشـة واملخـاطر .وينبغـي اسـتخدام نافـذة أخـر لتـوفري الـدعم
السريع واملباشر للقدراك احمللية واملستجيبني احملليني .ومن أجل جعل هـذا املنتـد فعـال وا
ضوء الزيااة اهلائلة ا التتياجاك العاجلـة ا األزمـاك ينبغـي النظـر ا تـوفري اسـتثمار رأس
مال أويل يتراوح بني  5و  7بايـني اولر رمبـا علـ هيئـة وصـف .ومـن شـأن كلـ أن يتـي
للمنتــد النمــو مــع الوصــت وحتقيــق احلجــم الســليم لتحفيــز وتــأمني إ ــاز النتــائم اجلماعيــة
وخدوتا ا السياصاك اهلشة ال طال أمدها.
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 - 162وي،شثِّل ال نتقال مـن متويـل املشـاريع املعزولـة إىل متويـل النتـائم البعيـد املـد مسـع
هامــا ومركابــا .وينبغــي إعــداا خريطــة باجلاــاك الفاعلــة األساســية وأاواك التمويــل املتاتــة
وعرضاا عل صااة العا خال مـؤمتر القمـة العـاملي للعمـل اإلنسـاين .واسـتنااا إىل املناصشـاك
ال ستجري ا م ؤمتر القمة ينبغي تطوير ا:ريطة إىل خطة عمل بني األمم املتحدة ومنظمـة
التعــاون والتنميــة ا امليــدان الصتدــااي والبن ـ الــدويل واملؤسســاك اإلصليميــة للتشــار ا
حتمــل املخــاطر والبنــو اإلصليميــة واحلثومــاك عل ـ أن توضــع تــيغتاا الناائيــة وت،عــرض
أللــول الــدورة احلاايــة والســبعني للجمعيــة العامــة .وستشــمل خطــة العمــل توجياــاك بشــأن
األاواك املالية لزيااة ”التمويل با ندم“ وبشأن كيفية جتربة هنـوج مبتثـرة .وينبغـي أن تـوفر
أياا املزيد من التفاتيل وسبيا للماي صـدما بشـأن منتـد التمويـل الـدويل اجلديـد ملواجاـة
األزماك ال طال أمدها مبا ا كل نطاق عمل وأاوات وإاارت .
تنويع صاعد ة املوارا وزيااة فعالية التثلفة
 - 163سيثون للتغيري اك املشـار إلياـا أعـاه أثـر كـبري ا تيـاة النـاس علـ املـد الطويـل.
ولثــن علينــا أن نعــي أن التحــدياك العامليــة الـ نواجااــا ســتظ ّل تزيــد مــن اتتياجــاك النــاس
وسرعة تأثّرهم باألخطـار ا السـنواك املقبلـة .وجيـب علـ اجملتمـع الـدويل أن يثـون مسـتعدا
لوضـــع توصعـــاك للتحـــدياك العامليـــة واملخـــاطر وأوجـــ الاـــعف وتاـــميناا ا ميزانياتـــ
واستراتيجياك تشد املوارا من أجل الستجابة عل حنو وات لاتتياجاك املتنامية.
تلسين ق ودا امللارد تنليعه
 - 164صبل جين مثار الستثماراك الثبرية ا احلد من أوج الاـعف واملخـاطر يتعـيّن علـ
اجلاـــاك املاحنـــة زيـــااة اسـ ـتثماراهتا وينبغـــي كـــذل تنويـــع صاعـــدة اجلاـــاك املاحنـــة لتلبيـــة
التتياجاك اإلنسانية املتزايدة .ومـن الاـروري أن يسـاهم عـدا أكـرب مـن احلثومـاك مببـال
أكرب؛ ولثن ينبغي أن يقابل كلـ العمـلُ علـ السـتفااة مـن طائفـة أوسـع وأكثـر تنوعـا مـن
مداار التمويل .ومن بني مداار التمويل اإلضافية املامة ال ينبغي حتسني استخداماا للحـد
من أوج الاعف مسـامهاك القطـاع ا:ـا الـ تشـمل زيـااة السـتثمار ا األسـواق أو ا
خلــق فــر العمــل واملــوارا مــن البلــدان غــري التابعــة للجنــة املســاعدة اإلفائيــة التابعــة ملنظمــة
التعاون والتنمية ا امليدان الصتدااي واملوارا املتأتية من التعـاون الثاثـي والتعـاون فيمـا بـني
بلــدان اجلنــوب والتربعــاك ا:اتــة مــن األفــراا واملؤسســاك والتمويــل اجلمــاعي ورســوم
التاامن والتمويل الـديين والجتمـاعي مـن صبيـل التمويـل الجتمـاعي اإلسـامي وحتـوياك
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املااجرين .ومن أجل التشـجيع علـ السـخاء جيـب بـذل املزيـد مـن اجلاـوا لتحديـد مدـاار
متويل بديلة وإبرازها.
 - 165وبغيــة تاــييق الفجــوة القائمــة بــني التتياجــاك العاجلــة إلنقــاك األرواح والتمويــل
املقـدّم ينبغــي للجاــاك الفاعلــة أن تلتــزم ا مــؤمتر القمــة العــاملي للعمــل اإلنســاين باملســامهة
باحلد األاىن ا شثل رزمة اعم مايل تقدّم أللول عام  2018وهي تتامّن ما يليز
• زيااة تغطية النداءاك اإلنسانية املشتركة بني الوكـالك مـن النسـبة املتوسـطة احلاليـة
املتدنيــة والبالغــة  60ا املائــة إىل نســبة متوســطة أوليــة تبل ـ ا ت ـدّها األاىن  75ا
املائة والعمل عل زيااة هذه النسبة لتحقيق تغطية كاملة ا أصرب وصت وثن(.)36
• وزيــااة مــوارا الدــندوق املركــزي ملواجاــة الطــوارئ مــن  500مليــون اولر إىل
 1بليون اولر لاستجابة لزيااة عدا املستفيدين من املسـاعداك بـأكثر مـن الاـعف
لتلبيــة التتياجــاك املاليــة ال ـ تاــاعفت ســت مــراك منــذ إعــااة هيثلــة الدــندوق
عام .2005
 - 166ول ينبغي أن تتم زيااة متويل العمل اإلنسـاين علـ تسـاب متويـل التنميـةز فتخفيـف
املعاناة ووضـع النـاس علـ سـثة التنميـة املسـتدامة جاـد ل ميثـن أن يـذهب س،ـد  .وحتقيقـا
هلذه الغاية عل احلثومـاك أن تبـذل صدـار جاـدها للوفـاء بالتزاماـا بتقـدمي  0.7ا املائـة
من ناجتاا احمللـي اإلمجـايل ا شـثل املسـاعدة اإلفائيـة الرمسيـة وأتيـي احلثومـاك الـ وفـت
هبذا اللتزام أو جتاوزت .
زي دا فع لية التك فة البف فية
 - 167جيب أن تقتـرن زيـااة املـوارا بزيـااة الثفـاءة والشـفافية ا طـرق تـرت األمـوال -
وهـذه هــي ”الدــفقة الثــرب “ علـ النحــو الــذي ارتــكه الفريــق الرفيــع املعــين بتمويــل أنشــطة
املسـاعدة اإلنسـانية( .)37وسـتثون هـذه ”الدـفقة الثـرب “ عندـرا تامسـا لسـتثمال النــام
اجلديد للعمل حنو حتقيق نتائم مجاعية علـ النحـو املـبني ا الفـرع رابعـا  -اال أعـاه بشـأن
املســؤولية األساســية الرابعــة .فمــن جاــة جيــب عل ـ وكــالك األمــم املتحــدة وغريهــا مــن
__________
( )36ميثّـل اللتــزام بزيــااة التغطيـة تـ تبلـ متوسّــطا ل يقـلّ عــن  75ا املائــة زيـااة صــدرها  10ا املائــة مقارنــة
بالنسبة القدو املسجّلة للتمويل الذي صدّم تلبية هلذه النداءاك عـام  2013والبالغـة  65ا املائـة .وبالنسـبة
لعام  2016سيمثل كل زيااة ا التمويل صدرها  5بايني مقارنة بالنداء املوج ا عام .2015

( )37الفريــق الرفيــع املســتو املعــين بتمويــل أنشــطة املســاعدة اإلنســانية ”أهــم مــن أن يتــر عرضــة للفشــل“
(انظر احلاشية .)1

64/90

16-01376

A/70/709
-

املنظماك املستفيدة زيااة الشفافية والوضوح عنـد صياماـا بتحديـد التتياجـاك مـن التمويـل
وتقدير التثاليف وتـو افر املـوارا واإل ـازاك .وهـي ملزمـة أياـا بالتقليـل إىل احلـد األاىن مـن
التثاليف العامة ول سيما عند ترت األمـوال للشـركاء املنفّـذين .وا الوصـت نفسـ يتعـيّن
عل اجلااك املاحنة والسلطاك الوطنية حتسني الشفافية ا تقدمي التقـارير عـن تـرت األمـوال
وإنفاصاا من صبـل احلثومـاك الوطنيـة و اجلاـاك املاحنـة ول سـيما املـاحنني اجلـدا وغريهـم مـن
املــاحنني .وينبغــي للمنظمــاك الوطنيــة والدوليــة اللتــزام مببــاائ املبــاارة الدوليــة للشــفافية ا
املعونة .وجيب أن يثون ص ليـاك اإلبـاهب القائمـة مثـل آليـة اائـرة التتبـع املـايل ملثتـب تنسـيق
الشؤون اإلنسانية باألمانة العامة نظام إلزامـي وشـامل لإلبـاهب علـ غـرار نظـام اإلبـاهب ا
جلنة املساعدة اإلفائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية ا امليدان الصتدااي.
 - 168ولثن مثة مثن لاستثمار ا اإلنسانية من خال بناء القدراك الوطنية واحملليـة واختـاك
اإلجــراءاك مبثــرا علـ أسـاس املخــاطر وتــوفري املــوارا ملنــع نشــوب الزناعــاك وبنــاء الســام
ومتويل النتائم اجلماعية .فتوفّر القيااة السياسية أمر أساسـي لاـمان احلدـول علـ رأس املـال
واملوارا التقنية الازمة للماي صـدما هبـذه التحـولك تـ تـتمثّن الشـعوب مـن ا:ـروج مـن
أزماهتا .غري أن التثاليف البشرية واملالية لسـتمرار الوضـع الـراهن ل ميثـن حتملـاا وهـي غـري
مقبولة أخاصيا .وكما ككر الفريق الرفيع املسـتو املعـين بتمويـل أنشـطة املسـاعدة اإلنسـانية
ل ينبغي ألتد أن ياطر إىل املوك أو العيش با كرامـة لفتقـاره إىل املـال .وجيـب أن نعجّـل
بالعمل اصن وأن نستفيد من املعارت واألاواك ال فلثاا للقيام باستثماراك أككـ وتطـوير
منتجــاك ماليــة جديــدة وحتفيــز اســتثماراك مســتدامة وطنيــة ومــن القطــاع ا:ــا حتــد مــن
التتياجاك واملخاطر وأوج الاعف .وليس من استثمار أفال من الستثمار ا اإلنسانية.

خامسا  -إسطنبولز اعوة إىل العمل
 - 169إن التحــدياك الرئيســية الــ تواجانــا اليــوم هــي حتــدياك عامليــة مترابطــة عــابرة
للحدوا وتفوق صـدراك أي بلـد أو منظمـة مبفراهـا .وجيـب أن نبـدأ العمـل معـا علـ تـعيد
الدول وشبثاك املواطنني املنخرطني ا العمل اإلنساين برؤية متجـدّاة لطبيعـة العمـل املتعـدا
األطرات .وينبغي أن يثون مؤمتر القمـة العـاملي للعمـل اإلنسـاين فرتـة ”حلظـة إسـطنبول“
نلتزم فياا ألزم بالحتاا والتعاون الازمني ملواجاـة تلـ التحـدياك؛ ولقبـول مسـؤولياتنا مبنـع
املعاناة ووضع تد هلا؛ ولختاك مجيع ا:طواك الازمة لتقبُّـل اإلنسـانية كقـوة ركـة ا تـنع
صراراتنا وا عملنا اجلماعي.
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 - 170ولقد بيّنت ا هذا التقرير الشـعور بطـابع السـتعجال والتـدابري الازمـة للوفـاء بتلـ
املسؤولياك .وجر حتديد عدا مـن هـذه املسـؤولياك والتفـاق علياـا أو تأكيـدها مـن صبـل.
وكوهنا مسؤولياك غري جديـدة متامـا اليـل علـ فشـلنا ا الـتعلم مـن املاضـي وا صبـول تالـة
الارورة والتغيري بعزمية أكرب .وبدف أمينا عاما أُصـرّ إصـرارا تامـا مبسـؤولياك األمـم املتحـدة.
فعل املنظمة أن توفر صيااة صوية ا الدفاع عن أضـعف الفئـاك وا بيـان احلقـائق لثـي تظـل
بوتلة أخاصية عاملية .وجيـب أن نعـزز القـيم الـ اتفقنـا علياـا وأن نفسـ اجملـال لظاـور صـيم
ومعايري مشتركة جديدة .وجيب أن حنسّن اعمنا وتعزيزنا للقـدراك الوطنيـة واحملليـة بـدل مـن
الستعاضــة عنــاا .وجيــب أن ناــاعف جاوانــا لثــي تدــب املنظمــة أكثــر اتســاصا وفعاليــة
متجاوزين الدوامع املؤسسية والنام اجملزأة من أجل حتقيق نتائم حتد من سرعة تأثّر الشـعوب
باألخطار .ولثي تثون األمم املتحـدة مايـأة ملواجاـة املسـتقبل ينبغـي ملـؤمتر القمـة أن يطلـق
شرارة عملية التجديد ا طريقة عمل املنظمـة مـن خـال الوليـاك واملسـؤولياك املنوطـة هبـا.
وجيـــب أن يدـــب عـــام  2016عـــام التحـ ـوّل تــ نســـتطيع معـــا تعزيـــز اإل ـــازاك الـ ـ
حتققت ا عام .2015
 - 171بيد أن األمـم املتحـدة ل ميثنـاا أن حتـل ـل القيـااة ول اإلرااة السياسـية الازمـتني
لقبول املخاطر والمتثـال للقـانون أو زيـااة السـتثماراك ا منـع وإهنـاء الزناعـاك والثـوار
واملعانــاة .ول ميثنــاا أن حتــل ــل البتثــار واملعــارت والتثنولوجيــا الــ تطوّرهــا البلــدان
والقطاع ا:ا واألوسال األكااميية ول ل عملياك نقل املعرفة والتحـولك ا السياسـاك
العامة والستثماراك ال حتتاجاا تل األطرات الفاعلة للتغلب عل التحدياك ال نواجااـا
وحتقيق خطة عام  .2030ول ميثناا أن حتل ل خرباك القااة احملليني وتعـاطفام وصيـااهتم
مبن فيام النساء والشباب .وإن مسؤولية األمـم املتحـدة تثمـن ا اتتاـان كـل تلـ املـوارا
والقدراك واملساعدة عل حتديد سبل تسوية الزناعـاك ووضـع تـد للمعانـاة وإبـراز مـا يلـزم
لتحقيق هذا الغرض .ولثناا مسؤولية مشتركةز فأمـام الـدول واملنظمـاك الدوليـة واإلصليميـة
ومؤسساك القطاع ا:ا واجملتمع املدين وفراا املواطنني فر ولديام صـدراك والتزامـاك
ومسؤولياك جيب أن يقبلوا هبا ويعملوا مبوجباا.
 - 172ولذل فننين أاعو زعماء العا إىل وضع اإلنسانية  -أي الهتمام بثرامـة مواطنينـا
وسامتام ورفاهام  -ا تـدارة مجيـع السياسـاك والسـتراتيجياك وعمليـاك تـنع القـرار.
وأطلــب منــام أخــذ زمــام املبــاارة عل ـ حنــو متزايــد ملنــع نشــوب الزناعــاك وإهنائاــا ولتــوفري
القدراك واملوارا الوطنيـة الازمـة لتحقيـق هـذين اهلـدفني .وزيـااة عـدا املـوظفني العـاملني ا
لال السام وتـل الزناعـاك ومنـع نشـوهبا .ومجـع غريهـم مـن القـااة ليعملـوا معـا علـ إجيـاا
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احللول والستثمار ا التعـاون الـدويل وا تعزيـز األمـم املتحـدة .والـدفاع عـن القـيم واتتـرام
القواعــد الـ اتفقنــا علياــا والتحلــي بالشــجاعة للنظــر إىل أفــق أبعــد مــن الــدوراك النتخابيــة
والولياك السياسية القدرية األجل .وينبغي لقااة القرن احلااي والعشرين أن يفثـروا تفثـريا
يتجاوز احلدوا و املداحل الوطنية.
 - 173وإنــين أاعــو صــااة األطــرات ا الزناعــاك إىل تطبيــق الــدروس املســتفااة مــن تــانعي
السام ا املاضي ووصف إراصة الدماء واملعاناة وإجياا تلول سياسية مسـتدامة .وأثنـاء صيـامام
بذل عليام اتترام القواعد األساسية للقـانون الـذي حيمـي اإلنسـانية واإلتجـام عـن إحلـاق
الارر عمدا باملدنيني وتيسري سبل وتول العاملني ا اجملال اإلنساين واملساعداك.
 - 174وأاعــو القــااة الــوطنيني وصــااة اجملتمعــاك احملليــة إىل حت ّمــل مســؤولياهتم ووضــع تيــاة
النــاس ا تــدارة عمليــاك اختــاك القــرار .فالســيااة مســؤولية واإلميــان رأفــةز ايــة النــاس مــن
األك والتددّي للمخاطر ومعاجلة مواطن الاعف لد املواطنني ومـواطين البلـدان اجملـاورة
وتـوفري امللجــأ وتيســري وتــول املســاعداك اإلنسـانية .وتســتلزم املســؤولية سياســاك اجتماعيــة
وسياساك ا لال العمالة لتفااي العتماا علـ املعونـة ا األجـل الطويـل وملعاملـة املشـراين
عل أهنم موارا للمستقبل ل عل أهنم أعباء .وتتطلّب تاامنا مع الفئاك األكثر عرضة :طـر
التأخر عن الركب واعما هلا.
 - 175وأاعو صااة األعمال التجارية إىل السـتثمار ا املشـاريع اإلنسـانية .فاـم املاـطلعون
باملسـؤولية الجتماعيــة والنفــوك السياســي وميثنــام أن يثونــوا عندــرا ماــاعفا لقــوة القواعــد
والقيم ال تدافع عناا األمم املتحـدة وشـركاؤها منـذ أمـد طويـل .وينبغـي هلـم أن يسـتخدموا
اإلبداع والبتثار لتقاسم املعارت والتثنولوجيا الازمة للتقليل إىل أاىن تد من أثر األزمـاك
عل الناس .وعليام إنشاء أسواق وبس حتتية جديدة تزيد الناس ترابطا والستثمار فياـا .ومـن
اوهنم ل ميثننا النجاح ا مواجاة حتدياك عدرنا ول حتقيـق نتـائم خدمـة لإلنسـانية وإ ـاز
خطة عام .2030
 - 176وإنين أهيـب بالشـباب صـااة املسـتقبل واملبتثـرين  -إىل املشـاركة والتنظـيم وابتـداع
أفثار جديدة .فاحلرب والسا م واملعانـاة اإلنسـانية والتنميـة مسـائل ل ميثـن تركاـا ا أيـدي
الدبلوماسيني وتدهم .فاـي تسـتدعي اخنـرال الشـباب النشـح و اسـام وإبـداعام ورغبتـام
ا العــيش بســام وازاهــار .وينبغــي للشــباب أن جيعلــوا مــن اإلنســانية صاــيتام وأن حياســبونا
عناا ألن مسؤوليتنا هي الستثمار فيام وكفالتنا توليام زمام األمور ا املسـتقبل مـن خـال
توفري فر املشاركة ا العملياك السياسية واملدنية وتوفري التعليم وفر العمل.
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 - 177وأاعو صااة منظمـاك املعونـة الدوليـة واجلاـاك املاحنـة إىل العمـل علـ حتقيـق هـدت
حــة
جتـاوز الفجـوة بـني متويـل العمـل اإلنسـاين والعمــل اإلفـائي .ولقـد ناصشـنا هـذه املسـألة املل ّ
لفترة طويلة جدا .وجيب أن ن،لزم أنفسنا بنجراء التغيرياك الازمة والعمـل علـ حتقيـق النتـائم
اجلماعية ال تل التتياجاك وحتد من أوج الاعف .وجيـب أن نلتـزم بالعمـل وفقـا للمزيـة
النسبية حتت صيااة واتدة وا:روج من توامعنا التقليديـة املرحيـة وجتـاوز ولياتنـا وتـدوانا
املؤسســية لنعمــل مــع شــركاء أكثــر تنوعــا اعمــا للجاــاك الفاعلــة احملليــة والوطنيــة .وأاعــو
املنظماك غري احلثومية القيّمة ال تتحل بالشجاعة وهي كثرية إىل الناـمام إلينـا ا هـذه
القاية واملسامهة ا النتائم اجلماعية مبا ا كل من خال ختدداا وجباواها املتاافرة.
 - 178وأخريا أاعو مجيع املواطنني إىل جعل اإلنسانية أي كرامة الناس وأمنام ورفـاهام
صايتنا املشتركة .وينبغي هلم أن يدفعوا صااهتم إىل اختاك القـراراك الـ تعـزّز إنسـانية الشـعوب
وتدوهنا .وينبغي هلم اعم صااهتم ا اجلاوا ال يبذلوهنا عند اتّخـاك صـراراك جريئـة وشـجاعة
واملخاطرة وعند صبول مسؤولياهتم فيما يتعلق مبنع وصوع الثوار ونشوب الزناعـاك وإهنائاـا
واحلد من التتياجاك وأوجـ الاـعف واملخـاطر ا مجيـع أحنـاء العـا  .فأتـواهتم وأفثـارهم
وتع ـاطفام ومشــاركتام واهتمــامام وصــدراهتم وبراعتــام كلــاا كاك أمهيــة بــل إهنــا ضــرورية
إلصامــة مســتقبل أفاــل للجميــع .فــا ينبغــي أن تثــون كراهيــة األجانــب والزنعــاك القوميــة
والســتبعاا والتعدــب مســاك عدــرنا .ومــن املمثــن أن تثــون اإلنســانية احملـ ّر األساســي ا
تنع القرار وا العمل .وميثننـا سـدّ الفجـوة بـني العـا كمـا هـو اصن والعـا كمـا ينبغـي أن
يثون .فنحن فل املعارت والترابح والوسائل واملوارا للقيام بذل  .ومبقدورنا حتقيـق كلـ
وليس مثة وصت أفال من اصن.
 - 179ول يثمــن ـ اختبــار التزامنــا جتــاه اإلنســانية ا نتــائم مــؤمتر القمــة فحســب بــل
يثمن أياا ا تلب باجلماورية العربية السورية أو بانغي .وهو أياا ا جزر احمليح اهلـاائ
واحمليح اهلندي؛ وا يماك الاجئني واملشراين ا اارفور بالسـواان ا كينيـا وا الشـرق
األوسح؛ وا زوارق الاجئني واملااجرين التائاة ا البحـر األبـيض املتوسـح أو ألـر أنـدمان.
وصبــل باــعة أشــار صالــت يل عاملــة ا لــال الرعايــة الدــحيةز ”عمــري  33عامــا لقــد
أ بت  4أطفال وربيّتام وصد رأيت الرأفة ا خاـم الضـطراباك .ولثـنين طـوال عمـري
أعش يوما بسام بل ل أعرت ت كيـف يشـعر مـن يعـيش بسـام“ .لقـد بيّنـا أن مبقـدورنا
أن نوفر هلـا صـدرا مـن الراتـة .وجيـب علينـا أن نبـاار إىل العمـل معـا عـرب احلـدوا والقطاعـاك
والولياك ملـد العـون هلـا كـي تثتشـف كيـف يثـون العـيش بسـام وكيـف يثـون األمـل ا
تياة أفال ألطفاهلا.
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 - 180وجيب أن تثون غاية مـؤمتر القمـة العـاملي للعمـل اإلنسـاين هـي مسـاعدة األشـخا
الذين يعيشـون علـ هـامش اإلنسـانية .فاـم يعولـون علينـا ول ميثننـا خـذلهنم .فلنجعـل مـن
مؤمتر القمة ا إسـطنبول نقطـة التحـول الـ حيتاجاـا العـا بشـدة وبدايـة للتغـيري الـ حتتاجـ
أكثر الفئاك ضعفا لثي تعيش بأمان وا كرامة وتتمتع بفرتة الزاهار.
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املرفق
خطة عمل من أجل اإلنسانية
جيب أن يثـون مـؤمتر القمـة العـاملي للعمـل اإلنسـاين نقطـة حتـول ا طريقـة التدـدي
للتحدياك ال تواج إنسانيتنا املشـتركة .ولـن يـنج لتمـع ”حنـن الشـعوب“  -احلثومـاك
واجملتمعاك احمللية والقطاع ا:ا واملنظماك الدولية ومقدمي املعونة فاـا عـن اصلت مـن
األفـــراا امللتـــزمني واملتحمســـني للمســـاعدة كـــل يـــوم عنـــد وصـــوع األزمـــاك والثـــوار -
إل إكا توتّدنا ا إتساسنا جبدو إهناء املعاناة واألزماك .وجيـب أن يفاـي مـؤمتر القمـة إىل
تغــيري تقيقــي ا طريقــة تقــدمي املســاعدة واحلــد مــن األخطــار وأوج ـ الاــعف؛ وا التزامنــا
باتترام القانون الدويل وتعزيـزه وتنفيـذه؛ وا التقـدم الـذي حنـرزه للوتـول إىل الـذين ختلّفـوا
عن الركب؛ وا الطريقة ال نلتزم هبا بالنتائم اجلماعية اسـتنااا إىل املزيـة النسـبية؛ وا عزمنـا
عل ـ احلــد مــن جتــزؤ املســاعدة الدوليــة إىل عــدا مــن املشــاريع واألنشــطة خيــرج عــن نطــاق
السيطرة؛ وا الستثماراك الثرب ال نقوم هبا ملنع نشوب الزناعاك وتسويتاا ولوضـع تـد
للمعاناة اإلنسانية.
وجيب أن نستفيد مـن اللتزامـاك املتعاـد هبـا ا خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام 2030
باغتنام فرتة انعقاا مؤمتر القمة هذا ملنع املعاناة ووضع تد هلـا ألـزم أشـد وبقـدراك ومـوارا
أوفر وبعزمية أكرب .وجيب أن نلتزم بالعمل بعانا مع بعض بشثل مجـاعي ومتسـق متجـاوزين
فوارصنا السياسية والثقافية والدينية واملؤسسية .وحنن ألاجـة إىل بـث الثقـة ا التاـامن الـوطين
واإلصليمي والدويل وا رغبتنـا وصـدرتنا علـ إيـاء األولويـة لإلنسـانية ا عمليـة اختـاك القـرار.
واألهم من كل علينـا أن نعتـرت ألـق الشـعوب ا أن تعـيش بأمـان وكرامـة وفرتـة حتقيـق
الزاهار وأن تثون فاعلة ا تقرير مدريها .وينبغـي أن يثـون الضـطاع مبسـؤلياتنا الفرايـة
واجلماعية التزامنا العاملي.
وحتقيقــا هلــذه الغايــة أت ـثّثم عل ـ اللتــزام باملاــي صــدما ا خطــة العمــل مــن أجــل
اإلنسانية واستخداماا إطارا للعمل والتغيري واملساءلة املتباالة .وأتث مجيع أتـحاب املدـلحة
املشاركني ا مؤمتر القمة عل اللتـزام بتنفيـذ مبـااراك جدّيـة جتعـل مـن خطـة العمـل تقيقـة
واصعة .وبـالنظر إىل احلاجـة امللحـة حلمايـة تيـاة النـاس وحتسـيناا وإهنـاء معانـاة املايـني اليـوم
جيــب أن نلتــزم بــنتراز تقــدم فــوري ا تنفيــذ خطــة العمــل خــال الســنواك الــثا القاامــة
وصيــاس التق ـدّم احملــرز بعــد كل ـ  .وا تقريــري املقــدم إىل الــدورة احلاايــة والســبعني للجمعيــة
العامـة عــن نتــائم مــؤمتر القمــة ســأعمّق النظــر ا هــذه املســألة وأصـدّم توتــياك بشــأن أفاــل
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السبل لتنفيذ التحولك الستراتيجية واإلجراءاك الازمة ورتـدها إلتـدا تغـيري تاسـم ا
تياة الناس اليوم وغدا.
وســـيتطلّب التغـــيري بـــذل جاـــوا مطـــراة وتثيثـــة لتحســـني العمـــل وجتـــاوز اهلياكـــل
والترتيبــاك ال ـ اعتــدناها منــذ عقــوا .وسيســتلزم روح تعــاون جديــدة ومبتثــرة عل ـ مجيــع
املستوياك وانفتاتا عل إصامة شراكاك جديدة ومتنوعة .وسيستدعي منا العترات باـرورة
أن نتحسّن كثريا ا صبول مسؤولياتنا جتاه اإلنسانية عن طريق ضمان وجوا نظـام اويل صوامـ
التاامن والتعاون و وره اإلنسان.
واليوم تـدعو احلاجـة أكثـر مـن أي وصـت ماـ إىل التمسّـ بقـيم األمـم املتحـدة
وبالرؤيــة اإلنســانية الـ اتفقنــا علياــا ا امليثــاق وا الدــثو الرئيســية مثــل اإلعــان العــاملي
حلقوق اإلنسان واملبـاائ اإلنسـانية الـ وافقـت علياـا جلنـة الدـليب األ ـر واهلـال األ ـر
الدوليــة والـ أ ّكــدهتا مــن جديــد اجلمعيــة العامــة ا صرارهــا  182 46باإلضــافة إىل إعــان
األمـم املتحـدة ليتلفيـة وا اصونــة األخـرية خطـة التنميــة املسـتدامة لعـام  .2030فاإلنســانية
ليســت لــرا ضــرورة أخاصيــة بــل هــي أياــا ضــرورة اســتراتيجية .ولــذل جيــب أن نعمــل
مبوجـــب مســـؤولياتنا الفرايـــة واملشـــتركة .وعلينـــا أن نبـــدأ بتنفيـــذ التحـــولك الســـتراتيجية
والتشغيلية والتحولك ا السياساك املذكورة ا خطة العمل من أجل اإلنسـانية لثـي تدـب
ا:طة تقيقة ماثلة للعيان متحلّني بالعزم ومدركني الارورة امللحّة ا كل .

املسؤولية األساسية األوىل
القيااة السياسية ملنع نشوب الزناعاك وإهنائاا
يتط ععإ اء ع ع املع و ع ا اةوس ع وية ح ععلو سي سععية ،حععدا ا ععد  ،قي ع دا
مستماا استثم را مطادا اجي د تمع مس ملة و يهمش فيه أحد.

ألف  -إظاار صيااة سياسية متماسثة وتامسة وصا ارة عل التدرت ا الوصت املناسب
• إعطاء األولوية للقيـااة السياسـية لثـي تعـاب أسـباب األزمـاك؛ والعتـرات باملخـاطر
واملبـــاارة بالعمـــل املبثـــر لـــتاا تـــدهور األوضـــاع؛ واســـتخدام النفـــوك السياســـي
والصتدااي ملنع نشوب الزناعـاك وتلـاا وإجيـاا تسـوياك سياسـية؛ وضـمان امتثـال
أطرات الزناع للمعايري ال تدون اإلنسانية؛ والتدرّت جبرأة وعزم ل يفتـر مـن أجـل
حتقيق نتائم أفال لداحل احملتاجني
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باء  -التحر مبثرا
الستثمار ا حتليل املخاطر والتحر مبثرا بناء عل النتائم
• بناء صدراك احلثوماك الوطنية واملنظماك الدولية واإلصليميـة ا لـال حتليـل املخـاطر
ورتد تدهور األوضاع.
• صبــول مســؤولية ايــة الســثان مــن العنــف واحلــرب والعمــل مــع املنظمــاك الثنائيــة
واإلصليمية والدولية مبا ا كل األمم املتحدة عل منع نشوب الزناعاك.
• صبول املعلوماك والتحلياك املتّدلة باملخاطر والتحر صبـل تـدهور األوضـاع مبـا ا
كل من خال صبول املساعدة املبثـرة مـن الشـركاء الثنـائيني واإلصليمـيني والـدوليني
تسب احلاجة ملنع املعاناة.
حتقيق الوتدة السياسية ملنع األزماك ل للتددي هلا فحسب
• حتقيــق الوتــدة ا منــع وصــوع األزمــاك وإهنائاــا مبــا ا كل ـ مــن خــال الرســائل
تــدة عل ـ الدــعيدين اإلصليمــي والــدويل وضــمان التــواؤم الوثيــق بــني
السياســية املو ّ
املبااراك.
• ينبغي جمللس األمن أن يشار بنشال أكـرب ا منـع وصـوع األزمـاك مبـا ا كلـ مـن
خال الهتمام بتحلياك املخاطر ا وصت أبثر واسـتخداماا للعمـل علـ التخفيـف
من تدة التوتراك واحلث عل ضبح النفس وفت لال للحوار.
• ينبغــي جمللــس األمــن أن يعقــد جلســة شــارية بشــأن آخــر مســتجداك احلــالك املــثرية
للقلق مسترشدا ا كل بتحليل متعدا الختداتاك تسب الصتااء.
إبراز النجاح
• تســجيل املمارســاك اجليــدة والــدروس املســتفااة ا منــع نشــوب الزناعــاك ومجعاــا
وتبااهلا.
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جيم  -مواتلة املشاركة والستثمار ا الستقرار
معاجلة أكثر من أزمة ا الوصت نفس
• زيــااة القــدراك واملاــاراك وعــدا املــوظفني ا وزاراك ا:ارجيــة والــوزاراك اإلفائيــة ا
الــدول وا املنظمــاك اإلصليميــة وا األمــم املتحــدة مــن أجــل التعامــل مــع عـدّة أزمــاك ا
الوصت نفس مبا ا كل القدراك املخددة ملنع نشوب الزناعاك وتل األزماك.
• كفالة أن حتظ مجيع األزمـاك بالهتمـام السياسـي مبـا ا كلـ مـن خـال التنسـيق
الرفيع املستو الذي يعزز مشاركة اجلااك الفاعلة املختلفة عل أسـاس اجملـال الـذي
تتمتّع في بالنفوك السياسي والصتدااي.
مواتلة املشاركة
• استخدام أفرصة التدال بشثل مناجي عل الدعيدين اإلصليمي والـدويل ا احلـالك
اهلشة وتالك ما بعد الـزناع مـن أجـل احلفـاظ علـ الهتمـام السياسـي والسـتثمار
املستدام ا األجل الطويل.
الستثمار ا الستقرار وتغيري األطر الزمنية من أجل حتقيق النتائم
• اللتزام باستثمار مستدام صائم عل األالة وميثن التنبّؤ ب ا احلالك اهلشـة وتـالك
ما بعد الزناع من أجـل إنشـاء وتعزيـز مؤسسـاك تاضـنة للجميـع ومسـؤولة وشـفافة
وتيسري سبل اللجوء إىل العدالة للجميع.
• وضــع أطــر للتعــاون واملســاعدة لفتــراك تتــراوح بــني  10و  15ســنة وتعــديل مقــاييس
النجاح لثي تراعي بشثل أفال األطر الزمنية لبناء لتمعاك مساملة وتاضنة للجميع.

اال  -استنبال احللول مبشاركة الناس ولداحلام
• وضع برامم بني احلثوماك الوطنية واحمللية ومنظماك اجملتمـع املـدين لـتمثني الرجـال
والنساء من مجيع األعمار واألايان واألعراق من املشـاركة والعمـل معـا علـ معاجلـة
صاايا اجملتمع املدين وتعزيز صيام ”لتمعاك السام ونبذ العنف“.
• تشجيع وطلب امم املرأة واجملموعاك النسـائية بدـورة هاافـة ا عمليـة تـنع القـرار
السياسي وعملياك السام عل مجيع املستوياك.
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• إشــرا الشــباب ا الربملانــاك الوطنيــة وا منــع نشــوب الزناعــاك وعمليــاك تســوية
الزناعاك.
• تعزيز احلوار الديين الذي يعـاب املظـا ويـدعم التماسـ الجتمـاعي ويعـزز املدـاحلة
اجملتمعية الطويلة األجل.
• تشجيع صااة األعمال التجارية عل استخدام التـأثري واملعرفـة والتثنولوجيـا للمسـامهة
ا وضع تلول مستدامة حتقق الستقرار ومتن الشعوب فرتة العيش بثرامة.

املسؤولية األساسية الثانية
التمس

بالقواعد ال تدون اإلنسانية
حىت احلا زن قيلد :اذ ان تق يل املع و ا اةوس وية مح ية املعدويني يقتضعي ن
تبديد اومتث ل ق ولن الد يل.

ألف  -اتترام املدنيني واملمتلثاك املدنية و ايتام أثناء تنفيذ األعمال العدائية
التمس بالقواعد األساسية
• المتثال للقواعد األساسية للتمييز والتناسب واختاك التتياطاك أثناء اهلجـوم وتـث
كل األطرات ا الزناعاك املسلحة بشدة عل اتتراماا.
• كفالـــة أن تسترشـــد تفســـرياك القـــانون الـــدويل اإلنســـاين وصـــانون تقـــوق اإلنســـان
مبتطلّباك اإلنسـانية والمتنـاع عـن التفسـرياك العامـة أو املـثرية للخـات الـ توسـع
نطاق األسلحة والتثتيثاك وا:سائر ا تفوت املدنيني املسموح هبا.
• وصف استخدام املستشفياك واملدارس وأماكن العبـااة وغريهـا مـن اهلياكـل األساسـية
املدنية احليوية استخداما عسثريا ووصف استادافاا.
• متثني اجلااك الفاعلة اإلنسانية احملايدة من الدخول ا توار مـع مجيـع الـدول املعنيـة
ومــع اجلماعــاك املســلحة غــري التابعــة للــدول مــن أجــل زيــااة صبــول القــانون الــدويل
اإلنساين وصانون تقوق اإلنسـان الـدويل وتنفيـذمها واحلدـول علـ إمثانيـة الوتـول
إىل الفئاك السثانية احملتاجة واحملافظة عل إمثانية الوتول والعمل بأمان.
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المتناع عن القدف اجلوي واملدفعي للمناطق املأهولة بالسثان
• اللتــزام بالمتنــاع عــن اســتخدام األســلحة املتفجــرة كاك اصثــار الواســعة النطــاق ا
املناطق املأهولة بالسثان بسبب اتتمال تسبباا ا آثار عشوائية.
• مجـع وتبــاال املمارســاك اجليــدة عــن تقليــل اصثــار علـ املــدنيني إىل احلــد األاىن عنــد
استخدام األسلحة املتفجرة ا املناطق املأهولة بالسثان.
• حتديـــد األهـــدات واملؤشـــراك لرتـــد التقـــدم احملـــرز ا احلـــد مـــن اصثـــار اإلنســـانية
لستخدام األسلحة املتفجرة ا املناطق املأهولة بالسثان.

باء  -كفالة وتول البعثاك اإلنسانية والطبية بشثل كامل وتوفري احلماية هلا
تلبية التتياجاك األساسية للسثان
• كفالة صيام مجيع أطرات الزناع املسل بتلبية التتياجـاك األساسـية للسـثان املـدنيني
ا:اضعني لسيطرهتا.
• كفالــة التتــرام الثامــل للمبــاائ التوجيايــة للعمــل اإلنســاين أل وهــي اإلنســانية
واحلياا والزناهة والستقال.
• كفالــة موافقــة الــدول علـ وتــول املســاعداك ووفــاء مجيــع أطــرات الــزناع املســل
بالتزاماا بالسماح مبرور املسـاعداك املقدمـة مـن املنظمـاك اإلنسـانية احملايـدة وتيسـري
ســبل مــرور تلــ املســاعداك بســرعة وبــدون عوائــق إىل الســثان عنــدما ل تلــ
اتتياجاهتم األساسية.
• رفــع احلدــار املفــروض عل ـ اجملتمعــاك احملليــة فــورا والســماح بوتــول املســاعدة
اإلنسانية احملايدة إىل من هم ا تاجة ماسة إلياا وتيسري وتوهلا إليام.
• اعتمــاا إجــراءاك واضــحة وبســيطة وســريعة لتيســري وتــول تل ـ املســاعدة بســرعة
وبدون عوائق.
• إاانــة أي تالــة مــن تــالك المتنــاع التعســفي عــن املوافقــة عل ـ عمليــاك اإلغاثــة
اإلنسانية احملايدة أو عرصلة وتوهلا ومعاجلة تلـ احلـالك علـ حنـو اسـتباصي مبـا ا
كل عن طريق للس األمن.
• كفالة أل تؤاي تدابري مثافحة اإلرهاب أو التمرا إىل عرصلـة العمـل اإلنسـاين وسـن
أتثام تنيف عل من اإلعفاءاك الازمة.
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اتترام البعثاك اإلنسانية والطبية وتوفري احلماية هلا
• كفالة وفاء مجيع أطرات الزناع املسل من الدول ومن غري الـدول بالتزاماهتـا بـاتترام
العــاملني ا اجملــالني اإلنســاين والطــ واملرافــق اإلنســانية والطبيــة وألمايــة أولئــ
العاملني وتل املرافق واجلرت واملرض من أي هجوم.
• وضع تدابري سياسية وصانونيـة واجتماعيـة وأمنيـة حلمايـة العـاملني ا اجملـالني اإلنسـاين
والط واملرافق اإلنسانية والطبيـة مبـا ا كلـ سـن صـوانني ولـوائ وطنيـة وإنفاكهـا
وتوفري التعليم والتدريب وحتسني التعاون مع اجملتمعاك احمللية.

جيم  -اإلفداح عن النتااكاك
مجع احلقائق
• تتبع املعلوماك املتعلقة بانتااكاك القانون الدويل اإلنساين ومجعاا وحتليلاا والتحقيـق
فياا وإباغاا بدورة منتظمة من أجل تعزيز المتثال واملساءلة.
• إنشــاء ”آليــة مراصبــة“ ملتابعــة البيانــاك ومجعاــا واإلبــاهب عــن اجتاهــاك انتــااكاك
القانون الدويل اإلنساين والثغراك ال تشوب المتثال ألتثام .
• تشــجيع للــس األمــن وللــس تقــوق اإلنســان والــدول مبــا ا كل ـ األطــرات ا
نزاعاك علـ تثليـف جلـان مسـتقلة و ايـدة للتحقيـق أو لتقدـي احلقـائق  -تيثمـا
كانت املساعي الوطنيـة لتقدـي احلقـائق غـري كافيـة  -مـن أجـل التأكـد مـن احلقـائق
وإتدار توتياك بشأن سبل املاي صدما ا اية احلقوق.
إاانة النتااكاك اجلسيمة إاانة مناجية
• إاانة النتااكاك اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين والقانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان
وكفالة أن تثون احلقائق معروفة للجميع.
• إبــاهب للــس األمــن بانتظــام بــأي تالــة مــن تــالك النتــااكاك اجلســيمة للقــانون
الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان.
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اال  -اختاك خطواك ملموسة من أجل حتسني المتثال واملساءلة
كفالة اتترام القانون الدويل من خال لالك النفوك
• استخدام النفوك السياسي والصتدااي لثفالـة امتثـال أطـرات الـزناع املسـل للقـانون
الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان.
• المتثال لالتزاماك الناشئة عن معاهدة جتارة األسلحة واملعاهـداك اإلصليميـة املماثلـة
مبــا يشــمل تقيــيم مــد اتتمــال اســتخدام األســلحة التقليديــة ا ارتثــاب انتــااكاك
جسيمة للقانون الدويل اإلنسـاين أو القـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان والمتنـاع عـن
تددير هذه األسـلحة عنـدما يثـون هنـا اتتمـال صـوي أهنـا ستسـتخدم ا ارتثـاب
انتااكاك جسيمة.
تعزيز نظامنا القاائي العاملي
• اعتماا تشريعاك وطنية تشمل كلّ اجلـرائم الدوليـة والوليـة القاـائية العامليـة علياـا
وتعزيز إنفاك القوانني الوطنية والستثمار سياسيا ا هذا اإلنفـاك والسـتثمار ماليـا ا
نظم العدالة القوية واحليااية.
• القيام بانتظام بنجراءاك حتقيق ومقاضاة فعالة ا ااعـاءاك وصـوع انتـااكاك جسـيمة
للقانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان.
• توفري ما يثفي مـن التعـاون والـدعم السياسـيني والتقنـيني واملـاليني للمحثمـة اجلنائيـة
الدولية وللتحقيق بشثل مناجي ا اجلرائم الدولية ومقاضاة مرتثبياا.
الستعانة مبجلس األمن
• تشجيع للس األمن عل أن جيتمع تلقائيا عند وجـوا ااعـاءاك بارتثـاب انتـااكاك
جسيمة للقانون الدويل اإلنسـاين أو القـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان و ايـة املـدنيني
املعرضني للخطر.
• تشجيع للس األمن عل اللتزام السياسـي بـدعم اختـاك إجـراءاك سـريعة وتازمـة ا
احلالك ال تنطوي عل أخطر النتااكاك وعل ألا يدوك ضد القراراك املتسـمة
باملدداصية والرامية إىل منع تل النتااكاك أو إىل إهنائاا.
• تشجيع األعااء الـدائمني ا للـس األمـن علـ المتنـاع عـن اسـتخدام تـق الـنقض
عندما يتعلق األمر بالتدابري الرامية إىل منع ارتثاب فظائع مجاعية أو إهنائاا.
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القااء عل العنف اجلنسي والعنف اجلنساين وكفالة معاملة الاحايا معاملة كرمية
• سن وإنفاك تشريعاك وطنية تتماش مع املعايري الدولية املتعلقـة ألقـوق املـرأة وتظـر
مجيع أشثال العنف ضد النساء والفتياك.
• كفالة اسبة مرتث أعمال العنف اجلنسي واجلنساين وتعزيز آلياك العدالـة الوطنيـة
واعماا مبا ا كلـ ا إطـار بـذل جاـوا طويلـة األمـد هبـدت القاـاء علـ التمييـز
ضد النساء والفتياك.
• إعطاء األولوية للدعم الذي يركز عل ضـحايا العنـف مبـا ا كلـ خـدماك العـاج
والرعايــة الطبيــة للمدــاباك بالدــدمة؛ وتــوفري ا:ــدماك القانونيــة وخــدماك الرعايــة
الدحية النفسية واجلنسية واإل ابية؛ ووضع برامم تعزز اإلاماج الجتماعي.
• إصامة شراكاك وبدء اك توعية بـني احلثومـاك واجلماعـاك النسـائية بغيـة حتويـل
املواصــف اجملتمعيــة مــن أجــل إهنــاء وتــمة العــار املرتبطــة بــالتعرض للعنــف اجلنســي
واجلنساين واحلفاظ عل كرامة الاحايا.

هاء  -التمس بالقواعدز تنظيم لة عاملية لتأكيد القواعد ال تدون اإلنسانية
تنظيم لة عاملية
• تنظيم لة عاملية ترمـي إىل تعبئـة الـدول األطـرات ا الدـثو الدوليـة كاك الدـلة
ول سيما التفاصياك واملعاهـداك املتعلقـة بالقـانون الـدويل اإلنسـاين والقـانون الـدويل
حلقوق اإلنسـان واجملتمـع املـدين وصـااة العـا اصخـرين ملنـع احنسـار القـانون الـدويل
اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان واملطالبة بزيااة المتثـال هلـذه التشـريعاك
والسعي احلثيث حلماية املدنيني.
التقيد بالدثو األساسية
• تــث مجيــع الــدول علـ الناــمام إىل الدــثو الدوليــة األساســية الراميــة إىل ايــة
املدنيني وتقوصام وعل تنفيذها.
تعزيز المتثال لتل

الدثو من خال إصامة توار بشأن القانون

• عقد اجتماعـاك منتظمـة للـدول األطـرات ا الدـثو الدوليـة ول سـيما اتفاصيـاك
ومعاهداك القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان وا:رباء بشـأن
تنفيذ القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقـوق اإلنسـان والتدـدي للتحـدياك
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اجلديدة املاثلة أمام تعزيز أمهية هذا القـانون وحتديـد اجملـالك الـ تتطلـب توضـيحا
وإتاتة فر لتقـدمي املسـاعدة القانونيـة مـن أجـل فـرض المتثـال هلـذه الدـثو ا
هناية املطات.
• استخدام املنتدياك الرفيعـة املسـتو الـ جتمـع الـدول األعاـاء مثـل اجلمعيـة العامـة
أو للــس األمــن أو للــس تقــوق اإلنســان للحــوار بشــأن المتثــال للقــانون الــدويل
اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان.
املسؤولية األساسية الثالثة
عدم إغفال أتد
يتط إ اللف ع ب لتزامن بعدم اغف أحد اللصل اىل ثكل مع يكعلن
وعزاع أ ثك رثة أ هب شة أ خطا.

ح لعة

ألف  -احلد من التشرا والتددي ل
احلــد مــن التشــرا الــداخلي القســري أللــول عــام  - 2030اللتــزام خبطــة عامليــة
شاملة :فض معدلك التشرا الداخلي بطريقة كرمية وآمنة بنسبة ل تقل عن  50ا املائة.
• الســتثمار ا تلــول سياســية للقاــاء عل ـ أســباب التشــرا وا إعــااة املشــراين إىل
ايارهم أو إاماجام أو إعااة توطينام.
• ســن تشــريعاك وطنيــة ووضــع سياســاك وتطــوير القــدراك الازمــة حلمايــة املشــراين
وإامــاجام ا شــبثاك األمــان الجتمــاعي وإشــراكام ا بــرامم التعلــيم وأســواق
العمل وخطح التنمية.
• العترات باملشـراين باعتبـارهم اخـرا ومسـامهني ا احليـاة الجتماعيـة والصتدـااية
بدل من اعتبارهم ”مسؤولياك ثقيلة“ وتفز تنمية األسواق احمللية وأنشـطة القطـاع
ا:ا حتقيقا هلذه الغاية.
• توجي ما يثفي مـن املـوارا الوطنيـة والتمويـل الـدويل إىل الـنظم الوطنيـة واحملليـة الـ
تل اتتياجاك املشراين ااخليا واجملتمعاك ال تستايفام.
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• كفالــة أن تعمــل اجلاــاك الفاعلــة ا اجملــالني اإلنســاين واإلفــائي والســلطاك احملليــة
ومؤسســاك القطــاع ا:ــا بشــثل مجــاعي يتجــاوز الفــوارق املؤسســية والوليــاك
ويقوم عل أطر متعداة السنواك وكل هبدت إهناء العتمـاا علـ املعونـة وتشـجيع
املشراين ااخليا من السثان عل العتماا عل أنفسام.
• اعتماا وتنفيذ أطر صانونية وسياساتية وطنية وإصليمية بشأن التشرا الداخلي.
تقاسم املسؤولية عن التعامل مع تركاك نزوح الاجئني الواسعة النطاق
• وضـع إطـار تعـاون جديـد بشـأن تقاسـم املسـؤولية علـ حنـو مندـف ميثـن التنبـؤ بـ
للتعامل مع تركاك نزوح الاجئني الواسعة النطاق.
• تعزيز مبدأ عدم اإلعااة القسرية وأمهيـة اتفاصيـة عـام  1951ا:اتـة بوضـع الاجـئني
وبروتوكوهلا لعام .1967
الستعداا حلالك الزنوح عرب احلدوا من جراء الثوار

وتغري املناو

• اعتماا إطار اويل مناسب وتشريعاك وطنية وأطر تعاون إصليمـي أللـول عـام 2025
لثفالة استعداا البلدان الواصعة ا املناطق املعرضة للثوار لستقبال النازتني الـذين
يعربون تدواها وَّن ل يتمتعون بدفة لجئ وتوفري احلماية هلم.
كفالة تقدمي الدعم الثاا للبلدان واجملتمعاك احمللية املايفة
• توفري اعم سياسي ومايل كات ومستقر وطويل األجـل للبلـدان واجملتمعـاك املاـيفة
تيثما اصتاـت احلاجـة مبـا ا كلـ لتـوفري السـثن وفـر العمـل والتعلـيم والرعايـة
الدحية وغريها من ا:دماك العامة احليوية.

باء  -معاجلـــة مثـــامن الاـــعف لـــد املاـــاجرين وتـــوفري مزيـــد مـــن فـــر
النظامية الشرعية

اهلجـــرة

• التفاق عل تقدمي استجابة شاملة للتنقل البشري تسـتند إىل الشـراكاك القائمـة فيمـا
بني الدول واملنظماك الدولية والسلطاك احمللية والقطاع ا:ا واجملتمع املدين.
• إاماج املااجرين ومثامن ضعفام ا:اتة ا خطح الستجابة اإلنسـانية وغريهـا مـن
خطح الستجابة.

80/90

16-01376

A/70/709
-

• توفري مزيد من فر اهلجرة النظامية الشـرعية مبـا ا كلـ اهلجـرة ا سـياق ّ مشـل
األسر والعمل وال دراسـة ومـن األشـخا الـذين ل ينـدرجون ا إطـار اتفاصيـة عـام
 1951تأشرياك اخول ألسباب إنسانية وتوفري احلماية هلم.
• التعاون بفعالية عل مثافحة هتريب املااجرين والتّجار بالبشر.

جيم  -إهناء تالك انعدام اجلنسية ا العقد املقبل
• اعم لة ”أنا أنتمي“ من أجل إهناء تالك انعدام اجلنسية أللـول عـام  2024مـن
خــــال تســــوية تــــالك انعــــدام اجلنســــية احلاليــــة وهــــي كــــثرية ومنــــع ظاــــور
تالك جديدة.

اال  -متثني النساء والفتياك و ايتان
• تنفيذ سياساك وبرامم ترمي إىل تيسري مشاركة النساء والفتياك ا تنع القرار علـ
مجيــع املســتوياك مشــاركة كاملــة وعل ـ عــدم املســاواة مــع الرجــال وتــوفري املــوارا
الثافية لتل السياساك والربامم.
• إخاــاع مجيــع اجلاــاك الفاعلــة للمســاءلة عــن إاراج التتياجــاك ا:اتــة بالنســاء
والفتيــاك ا بــرامم وميزانيــاك التنميــة والعمــل اإلنســاين علــ الدــعيدين الــوطين
والدويل وكفالة متثينان.
• ضــمان تــوفري ســبل العــيش املســتدامة والثرميــة وخــدماك الرعايــة اجلنســية واإل ابيــة
الشاملة.
• زيااة التمويل املخديف للجماعاك النسائية احمللية زيااة كبرية.

هاء  -سد الثغراك ا تعليم األطفال واملراهقني والشباب
• اللتزام بثفالة توفري فر التعلـيم البتـدائي والثـانوي واملاـين اصمـن واجليـد للجميـع
خال األزماك وبعدها مبا ا كل ليتطفال والشباب كوي اإلعاصة.
• تـــوفري التعلـــيم البتـــدائي والثـــانوي واملاـــين للمشـــراين ومـــنحام شـــااااك وفقـــا
للمؤهاك واملعايري الوطنية.
• توفري التمويل احمللي والـدويل الثـاا لـتمثني مجيـع األطفـال واملـراهقني مـن احلدـول
عل فر التعليم والتدريب املاين مبا ا كل ا تالك األزماك.
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واو  -متثـــــني املـــــراهقني والشـــــباب مـــــن أن يثونـــــوا عناتـــــر فاعلـــــة ا إتـــــدا
التحول اإلجيايب
• متثني الشـباب وتعزيـز مشـاركتام واضـطاعام بـدور صيـااي ا الـربامم والعمليـاك
اإلنسانية واإلفائية عل الد،عد الوطين واحمللي والدويل ول سيما ا تسـوية الزناعـاك
ومنع نشوهبا وا الستجابة ليتزماك وإنعا اجملتمعاك املتاررة.
• وضع برامم تدمم الاجـئني الشـباب إاماجـا ناجحـا ا اجملتمعـاك احملليـة مـن خـال
توفري التعليم والتدريب املاين وفر العمل ومنتدياك ملعاجلة املظا .

زاي  -تلبية اتتياجاك اجلماعاك أو األصلياك األخر ا تالك األزماك
• اللتزام جبمع بياناك شاملة وحتليلـاا لتحديـد أشـد الفئـاك ضـعفا وترمانـا وإعطائاـا
األولويــة وتتبــع التقــدم الــذي حتــرزه تــوب إ ــاز خطــة عــام  2030مبــن ا كل ـ
جــر هبــم واألشــخا
األشــخا كوو اإلعاصــة واملســنون واألصليــاك اإلثنيــة واملت ّ
الذين يعيشون ا ظروت استرصاق أو سخرة واجملموعاك األخر .
• اللتزام بوضع اسـتراتيجياك إفائيـة وصـوانني وسياسـاك وبـرامم اصتدـااية واجتماعيـة
وشبثاك أمان اجتماعي وطنية شاملة للجميع مع التركيز بوجـ خـا علـ ايـة
أشد الفئاك ضعفا وترمانا واتترام تقوصاا.
• زيااة الدعم املقدم إىل الدول اجلزرية الدغرية النامية وإىل لتمعاهتا احمللية لوصايتاا مـن
ضعف املناعة أمام تغري املناو وما ينجم عن من كوار طبيعية مبا ا كلـ اتتمـال
فقدان السثان ألراضيام والتقليل من تدة ضعفاا ومعاجلت عل حنو مستدام.
املسؤولية األساسية الرابعة
تغيري تياة الناسز النتقال من تقدمي املعونة إىل إهناء العوز
يتط إ اء ع العلز تعزيز النظم ال ية التحسعإ مللاجهعة الفجعلا بعني العمعل
زه .
اةوس ين اةمن ئي
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ألف  -تعزيز النظم الوطنية واحمللية ل الستعاضة عناا
جعل الناس ور اجلاوا املبذولةز بناء صدرة اجملتمع احمللي عل الدموا
• متثــني النــاس مــن الضــطاع بــدور ــوري ا جاــوا بنــاء صــدراهتم عل ـ الدــموا
وا:اـوع للمسـاءلة أمـامام بسـبل منـاا كفالـة التسـاق ا مشـاركة اجملتمـع احمللــي
واخنراط ا تنع القرار ومشاركة املرأة عل مجيع املستوياك.
• الســتفااة مــن اســتراتيجياك وصــدراك التثيــف احملليــة مــن أجــل التأهــب للثــوار
والتددي هلا والتعـاا منـاا وكفالـة القيـام تسـب الطلـب بتـوفري الـدعم املناسـب
الذي يقلل من العتماا عل املساعدة الدولية.
• كفالة أن تؤاي احلوافز املالية إىل تعزيز املشاركة احلقيقية من جانب اجملتمع احمللي.
• اســتخدام أســلوب اعــم الــربامم بتــوفري أمــوال نقديــة كأســلوب مفاــل وتلقــائي ا
تقدمي الدعم.
• حتســن نظــم احلمايــة الجتماعيــة الوطنيــة الــ تثفــل تثــافؤ فــر احلدــول علــ
ا:دماك الجتماعية ووجوا شبثاك أمان ل تتأثر بددماك السوق.
اللتزام بالعتماا صدر اإلمثان عل القدراك احمللية وعدم اللجوء إىل املساعدة الدوليـة
إل عند الصتااء
• اعم ومتثني القياااك الوطنية واحمللية وصدراهتا عل التأهب للثـوار والتدـدي هلـا
وتعزيز القدراك احمللية تعزيزا مناجيا وفقا ألطر زمنية متعداة السنواك.
• تثييــف الــدعم الــدويل وفقــا لاتتياجــاك اســتنااا إىل تقيــيم واض ـ ملــد تثملت ـ
للجاــــوا الوطنيــــة واحملليــــة وجتنــــب الســــتثمار ا آليــــاك التنســــيق والســــتجابة
الدولية املوازية.
• نقـل املاـام وزمــام القيـااة مــن اجلاـاك الفاعلــة الدوليـة إىل اجلاــاك الفاعلـة احملليــة ا
إطار هنم مقرر ومنظم منذ بداية األزمة.

باء  -التح سّب ليتزماك ل انتظارها
• وضع خطة عمل شاملة أللول عام  2017لتعزيز صدراك الستجابة إىل تد بعيـد ا
البلدان العشرين األشد عرضة للخطر أللول عام .2020
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الستثمار ا حتليل البياناك واملخاطر
• إتــدا زيــااة كــبرية ا املــوارا املاليــة والبشــرية الازمــة جلمــع البيانــاك ورتــدها
وحتليل املخـاطر صبـل األزمـاك وأثناءهـا وبعـدها ول سـيما ا أشـد البلـدان واملنـاطق
عرضة للخطر.
• اللتـزام بتوتيـد البيانـاك ا صواعـد بيانـاك مفتوتــة ومتاتـة علـ نطـاق واسـع مــع
تــوفري ايــة كافيــة ألمــن البيانــاك وخدوتــيتاا وكلـ هبــدت توجيـ اجلاــوا الـ
تبذهلا مجيع اجلااك الفاعلة املعنية عل الدعد الوطين واإلصليمي والدويل والسترشـاا
بتلـــ البيانـــاك ا عمليـــاك التحليـــل املشـــتركة ووضـــع تدـــور مشـــتر ألكثـــر
املخاطر إحلاتا.
تقبل املخاطر وتويل زمام املسؤولية عن مواجاتاا والعمل عل إزالتاا
• صبـول املعلومــاك والتحلــياك املتعلقــة باملخــاطر ووضــع اســتراتيجياك وطنيــة و ليــة
إلاارهتا مع توضي معايري التـدخل وخطـول املسـؤولية عـن التدـدي ا وصـت مبثـر
للمخاطر احملداة.
• تــوفري احلــوافز املاليــة ال ـ تثــافئ إجــراءاك التــدخل املبثــر الوطنيــة واحملليــة وختطــي
العقباك السياسية بسـبل منـاا السـتفااة مـن املسـاعي احلميـدة الـ يبـذهلا الشـركاء
الثنائيون واإلصليميون والدوليون.

جيم  -حتقيق نتائم مجاعيةز جتاوز الفجوة بني العمل اإلنساين واإلفائي
• اللتـزام بالعناتـر التاليـة مـن أجـل جتـاوز بـؤر النعـزال التقليديـة والعمـل بـني تلـف
الولياك والقطاعاك واحلدوا املؤسسية مع شركاء أكثر تنوعـا مـن أجـل إهنـاء العـوز
واحلد من املخاطر وصابلية التعرض هلـا اعمـا للقـدراك الوطنيـة واحملليـة وحتقيقـا :طـة
عام .2030
وضع بيان مشتر للمشثلة يستند إىل بياناك وحتلياك
• مجع البياناك املوثوصة املدنفة ألسب اجلنس والعمر وحتليلاا وجتميعاا وتبااهلا وتـوفري
اية كافية ألمناا وخدوتيتاا باعتبار كل التزاما مجاعيا بالسترشاا هبـا ا حتديـد
األولوياك.
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• جعـــل البيانـــاك والتحلـــياك األســـاس واحملـــر لتحديـــد فاـــم مشـــتر للســـياصاك
والتتياجاك والقدراك بني السلطاك الوطنيـة واحملليـة والقطاعـاك املعنيـة باألنشـطة
اإلنسانية واإلفائية وتقوق اإلنسان والسام واألمن.
• وضــع بيــان مشــتر للمشــثلة لتحديــد األولويــاك وصــدراك مجيــع اجلاــاك الفاعلــة
اجلاهزة لتنفيذ األولوياك واجملـالك الـ بوسـع اجلاـاك الفاعلـة الدوليـة أن تـدعماا
أو أن تثملاا.
حتديد نتائم مجاعية وتنفيذها
• توهب نتائم مجاعية تثون استراتيجية وواضحة وصابلة للقيـاس ومرتبـة تسـب ارجـة
األولوية بشأن اجملالك األشد تعرضـا للمخـاطر والعوامـل الـ جتعـل السـثان عرضـة
للخطر وال ت،داك ا البيان املشتر للمشثلة.
• حتديد ال نتـائم اجلماعيـة أليـث هتـدت إىل التـأثري اإلجيـايب ا عمـوم املؤشـراك الوطنيـة
للتقــدم احملــرز ا تنفيــذ خطــة عــام  2030ووضــع ا:طــح املتعــداة الســنواك أليــث
تثون مبثابـة خطـواك تـوب إ ـاز السـتراتيجياك اإلفائيـة الوطنيـة متشـيا مـع خطـة
عام .2030
• وضع خطح متعداة السنواك تتراوح مدهتا بني ثا سنواك ومخس سنواك وحتـدا
أاوار تلف اجلااك الفاعلة واعتماا أهدات وتوجي جاوا تعبئة املوارا حنو حتقيـق
النتائم اجلماعية.
الستفااة من املزايا النسبية
• تنفيذ النتائم املتفق علياا عل أساس التثامل واملزايا النسبية احملداة فيما بني اجلاـاك
الفاعلة سواء كانت لية أم وطنية أم اولية أم عامة أم خاتة.
• التشـــجيع علـ ـ التركيـــز القـــوي علـ ـ البتثـــار والتخدـــيف والتوتيـــد ا صطـــاع
العمل اإلنساين.
تنسيق النتائم اجلماعية
• تنسيق العمل أليث يتمحور تول كل نتيجة مجاعية مع الطائفة املتنوعـة مـن اجلاـاك
الفاعلة املسؤولة عن حتقيق تل النتيجة.
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متثني القياااك من حتقيق النتائم اجلماعية
• متثــني القيــاااك الوطنيــة والدوليــة مــن تنســيق وتوتيــد أتــحاب املدــلحة ا ســبيل
حتقيق النتائم اجلماعية.
• متثني املنسق املقيم منسق الشؤون اإلنسانية من كفالة اتساق تنفيـذ الـربامم مـن صبـل
األم م املتحدة وشركائاا تنفيـذا مجاعيـا ميثـن التنبـؤ بـ أللـول هنايـة الـدورة الربناليـة
وا:طة املتعداة السنواك وحتقيق النتائم اجلماعية.
• متثـــني املنســـق املقيم منســـق الشـــؤون اإلنســـانية مـــن طلـــب البيانـــاك والتحلـــياك
وتوتيدها لوضع بيـان مشـتر للمشـثلة؛ وتدـر نطـاق النتـائم اجلماعيـة وحتديـده؛
وكفالة تنفيذ تل النتائم ورتد التقدم احملرز فياا؛ وتوجي املوارا الثافيـة إىل ا:طـة
املتعداة السنواك املتفق علياا.
• تثييف اهلياكل والعملياك والنظم املالية ا مقار الوكالك واجلااك املاحنـة تسـب
الصتااء لتعزيز اتباع هذا النام ا حتقيق النتائم اجلماعية.
رتد التقدم احملرز
• كفالــة وجــوا معــايري وترتيبــاك أااء واضــحة لرتــد وصيــاس التقــدم احملــرز ا حتقيــق
النتائم اجلماعية وكفالة إجراء التعدياك الازمة ا الوصت املناسـب وكفالـة تـوافر
ما يلزم من موارا ومن اعم سياسي.
التتفاظ بالقدراك الازمة حلالك الطوارئ
• متثني وتيسري سبل الستجابة ا تالك الطـوارئ وتدـول السـثان علـ املسـاعدة
املنقذة للحياة وتوفري احلماية هلم ا السياصاك الـ سـيتعذر فياـا حتقيـق نتـائم مجاعيـة
طويلة األمد.
• اإلصرار بأن توفري السـتجابة ا تـالك الطـوارئ هـو إجـراء اسـتثنائي صدـري األجـل
وبـذل كـل جاـد وثـن لتقليـل احلاجـة إليـ واحلـد مـن املخـاطر وصابليـة التعـرض هلـا
من البداية.
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املسؤولية األساسية ا:امسة
الستثمار ا اإلنسانية
يتط ععإ قبععل مسععؤ لي تن املبععتاثكة وعع اةوسعع وية التصععا بنعع ع و يهعع
استثم را سي سي مؤسسي م لي .

ألف  -الستثمار ا القدراك احمللية
• وضع أهـدات ملموسـة لزيـااة تـوفري التمويـل املباشـر الـذي ميثـن التنبـؤ بـ للجاـاك
الفاعلة الوطنيـة واحملليـة وتقـدمي الـدعم الطويـل األجـل مـن أجـل تنميـة صـدراك هـذه
اجلااك عل التماس التمويل عند الصتااء وإاارت .
• زيــااة احلدــة اإلمجاليــة م ـن متويــل النــداءاك اإلنســانية املوج ـ مــن خــال الدــناايق
القطرية املشتركة إىل  15ا املائة.
• تذليل العقباك املاثلة أمام الستثماراك املباشرة عل الدعيد احمللي مبـا فياـا العـزوت
عن املخاطرة و دواية القدراك احمللية واصثار النامجة عن تدابري مثافحـة اإلرهـاب
ومثافحة غسل األموال.
• التعجيل خبفض تثاليف معاماك التحوياك املالية متشـيا مـع اللتزامـاك املتعاـد هبـا
ا خطــة عــام  2030وا خطــة عمــل أايــس أبابــا واللتزامــاك ال ـ تعاــدك هبــا
لموعة الثمانية ولموعة العشرون.
باء  -الستثمار وفقا للمخاطر
• اللتزام بأن تثون مجيع الستثماراك ا التنمية املستدامة واعية باملخاطر.
• زيــااة املــوارا احملليــة املخددــة إلاارة املخــاطر بســبل منــاا توســيع نطــاق الغطــاء
الاــري وزيــااة كفــاءة اإلنفــاق وختدــييف تــناايق اتتياطيــة حلــالك الطــوارئ
وتثــريس بنــوا مــن امليزانيــة ألنشــطة احلــد مــن املخــاطر وإبــرام عقــوا تــأمني ضــد
املخــاطر .وتثملــة الســتثماراك الوطنيــة بالتعــاون الثنــائي والتعــاون فيمــا بــني بلــدان
اجلنوب بسبل مناا توفري ا:رباك ونقل املعارت والتثنولوجيا.
• تيسري إصامـة الشـراكاك بـني القطـاعني العـام وا:ـا لـتمثني السـتثمار القـائم علـ
املخــــاطر .وتشــــجيع صطــــاع التــــأمني علــ ـ أخــــذ ــــاطر الســــتثمار ا األتــــول
بعني العتبار.
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• الوفــاء باللتزامــاك املتعاــد هبــا ا إطــار دســنداي للحــد مــن ــاطر الثــوار للفتــرة
 2030-2015واتفاق باريس ا إطـار اتفاصيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغـري
املنــاو وخطــة عمــل أايــس أبابــا الدــاارة عــن املــؤمتر الــدويل الثالـث لتمويــل التنميــة
بزيااة الدعم املقـدم إىل البلـدان املعرضـة ملخـاطر الثـوار مـن أجـل مسـاعدهتا علـ
التثيف مع اصثار السلبية النامجة عن تغري املناو ومنع تدو أزماك إنسانية.
• ختدييف مـا ل يقـل عـن  1ا املائـة مـن املسـاعدة اإلفائيـة الرمسيـة ألنشـطة احلـد مـن
اطر الثوار والتأهب هلا أللول عام  .2020وختدييف نسبة ل يستاان هبـا مـن
التمويـــل املخدـــيف للتثيـــف مـــع تغـــري املنـــاو للتأهـــب للثـــوار والوصايـــة منـــاا
واستخدام الدندوق األخار للمناو لدعم األنشطة ال تـبين القـدراك الوطنيـة علـ
احلد من اطر تغري املناو.
• تــرت املــوارا عل ـ أســاس الــوعي باملخــاطر ل عل ـ أســاس مبــدأ ”عــدم النــدم“
وتقـدمي تـوافز ماليـة وغريهـا مـن احلـوافز ملثافـأة اإلجـراءاك احملليـة والوطنيـة املبثـرة
الواعية باملخاطر.

جيم  -الستثمار ا الستقرار
• حتديد هدت يتمثل ا زيااة نسبة ميزانياك املعونـة املخددـة للحـالك اهلشـة زيـااة
كبرية مبا ا كل لتعزيز املؤسساك الوطنية واحمللية احلاضنة للجميـع تعزيـزا مسـتداما
ت عام .2030
• زيااة ميزانيـة نافـذة السـتجابة ليتزمـاك املنبثقـة عـن املؤسسـة الدوليـة للتنميـة التابعـة
للبن الدويل مبعدل ثاثة أضعات.
• ختدــييف مــوارا إضــافية ميثــن التنبــؤ هبــا لدــندوق بنــاء الســام لتمثينـ مــن مواتــلة
عمليات باملستو احلايل البال  100مليون اولر سنويا وتوسيع نطاق نافـذة املسـار
السريع التابعة لدندوق بناء السام لتحسني مرونتاا ا التعامل مع شركائاا.
• تعزيــز صــدراك األمانــة العامــة األساســية ا لــايل الوصايــة والوســاطة تعزيــزا كــبريا مـن
خال امليزانية العااية ليتمم املتحدة وتوفري املوارا هلا عل حنو أكثر موثوصية.

88/90

16-01376

A/70/709
-

اال  -متويل النتائم ل جتزؤهاز التحـول مـن متويـل املشـاريع املعزولـة إىل متويـل النتـائم
البعيدة املد
متويل النتائم اجلماعية
• اللتزام بتمويل النتائم اجلماعيـة بـدل مـن املشـاريع واألنشـطة املنفـراة والقيـام بـذل
عل حنو يتسم باملرونة والسرعة وصابليـة التنبـؤ بـ علـ مـد سـنواك متعـداة أليـث
يتســس للجاــاك الفاعلــة التخطــيح والعمــل علــ حتقيــق النتــائم اجلماعيــة بطريقــة
مستدامة والتثيف مع تغري مستوياك املخاطر والتتياجاك ا سياق معني.
النتقال م ن متويل املشاريع املعزولة إىل متويل النتائم البعيدة املد
• توجي ـ التمويــل إىل اجلاــاك الفاعلــة احملــداة ا ا:طــة املتعــداة الســنواك باعتبارهــا
اجلااك ال تتمتع باملزية النسبية الازمة لتحقيق النتائم اجلماعية.
• اســتخدام مجيــع ا:يــاراك املاليــة مبــا ا كل ـ املــن وأاواك التشــار ا املخــاطر
ونقلــــاا والســــنداك كاك األثــــر الجتمــــاعي والرســــوم الدــــغرية والقـــــروض
والاــماناك وكلــ وفقــا للجاــاك الفاعلــة ومســامهتاا احملــداة ا حتقيــق النتيجــة
اجلماعية.
• اللتــزام بتــوفري التمويــل بنندــات لثفالــة عــدم إغفــال أي شــخيف وــن يعيشــون ا
تــالك األزمــاك الدــغرية واملتوســطة احلجــم وضــمان تلبيــة اتتياجــاهتم وتعزيــز
”أاواك املوازنة“ مثـل الدـندوق املركـزي ملواجاـة الطـوارئ واستثشـات آليـاك
أخر ملعاجلة أوج عدم املساواة عل الدعيد العاملي ا متويل األزماك.
إنشاء صاعدة متويل جديدة للتددي ليتزماك الطويلة األمد
• ينبغــي ليتمــم املتحــدة واملؤسســاك املاليــة الدوليــة واإلصليميــة أن تنظــر ا املشــاركة ا
استاــافة منتــد اويل لثفالــة تــوفري مــوارا كافيــة وصابلــة للتنبــؤ هبــا لتحقيــق النتــائم
اجلماعية ا تالك األزماك الطويلة األمد واحلالك اهلشة.
• حتديد األاواك املالية املتاتة واجلااك الفاعلة املعنيـة املشـاركة للـتمثني مـن النتقـال
من متويل املشاريع املعزولة إىل متويل النتائم البعيدة املد وعرض نتائم تل العمليـة
ا مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين .والقيام ا أعقاب مـؤمتر القمـة بوضـع خطـة
عمل استنااا إىل املناصشاك ال جرك فياـا مبـا ا كلـ بشـأن سـبل املاـي صـدما ا
إنشاء منتد التمويل الدويل اجلديد ونطاق عمل وأاواك إاارت .
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هاء  -تنويع صاعدة املوارا وزيااة فعالية التثلفة
توسيع صاعدة املوارا وتنويعاا
• زيااة تغطية النداءاك اإلنسـانية املشـتركة بـني الوكـالك إىل تـد أاىن يبلـ متوسـط
 75ا املائة سنويا أللول عام .2018
• توسيع نطاق الدندوق املركزي ملواجاة الطوارئ مـن  500مليـون اولر إىل بليـون
زيــااة وتعبئــة املــوارا مــن ســائر اجلاــاك
اولر أللول عام .2018
الفاعلة وبذل جاـوا ترمـي إىل العتـرات مبدـاار التمويـل البديلـة وتعزيزهـا وزيـااة
إبرازها.
• الوفاء باللتزاماك املتعاد هبا بتخدييف نسبة  0.7ا املائة من النـاتم احمللـي اإلمجـايل
للمساعدة اإلفائية الرمسية.
حتسني فعالية التثلفة والشفافية
• الشـترا ا ”الدــفقة الثـرب “ الـ طرتاــا الفريـق الرفيــع املسـتو املعــين بتمويــل
أنشطة املساعدة اإلنسانية.
• إنشــاء وتنفيــذ عمليــة أكثــر شــفافية لتحديــد تثــاليف بــرامم املعونــة مــن أجــل حتقيــق
املثاسب الناجتة عن زيااة الثفاءة وختفيض التثاليف العامة.
• حتسني الشفافية ا اإلباهب عن املدفوعاك والنفقاك واعتناق مباائ املبـاارة الدوليـة
لشفافية املعونة.
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