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  مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين
  ٢٠١٦أيار/مايو  ٢٤- ٢٣سطنبول، إ

  
  موجز الرئيس أعده األمني العام لألمم املتحدة

  
 دفاعاً عن اإلنسانية: االلتزام بالعمل

    
ــد يف         ــذي انعق ــاملي األول للعمــل اإلنســاين ال ــة الع ــؤمتر القم  ٢٣ســطنبول يف إضــّم م

ــايو  ٢٤ و ــهم   ١٧٣مــن املشــاركني مــن   ٩ ٠٠٠، ٢٠١٦أيار/م ــداً، بين ــة   ٥٥بل ــيس دول رئ
وحكومة ومئات مـن ممثلـي القطـاع اخلـاص وآالف النـاس مـن اجملتمـع املـدين واملنظمـات غـري           

عامـاً حضـوراً هبـذا احلجـم      ٧٠د عـرب تارخيهـا املسـتمر منـذ     احلكومية. فاألمم املتحـدة مل تشـه  
ميثل كثرياً من أصحاب املصـلحة املخـتلفني الـذين جـاؤوا ملناقشـة التحـديات امللحـة الـيت تنـتج          
هذا القدر الكبري من املعانـاة اليـوم. وميثـل ذلـك اعترافـاً بـأن حتـديات اليـوم ال ميكـن أن تعـاجل           

ــأثرين باألزمــات    بالتعــاون بــني   علــى حنــو كــاف إال  ــة واجملتمــع املــدين واملت احلكومــات الوطني
والقطــاع اخلــاص واملنظمــات الوطنيــة والدوليــة وغــري ذلــك مــن جهــات. وقــد كــان ملــا أبدتــه   
تركيا، حكومة وشعباً، من كرم وما قدمته من مسامهة موضوعية أعظم األثر يف تيسـري انعقـاد   

  هذا التجمع التارخيي ومتكينه.
االحتياجـات اإلنسـانية إىل مسـتويات    املعاناة والصراعات األهلية تدفع بإن الرتاعات و  

للقــانون التجـاوزات اجلســيمة  غـري مســبوقة. فاالنتـهاكات اخلطــرية للقــانون الـدويل اإلنســاين و   
الدويل حلقوق اإلنسـان مسـتمرة بصـورة تـثري اجلـزع، وقـد منعـت وصـول جمموعـات سـكانية           

احلاجة إليهـا. وتـؤثر الكـوارث الطبيعيـة، الـيت تفاقمـت        كاملة إىل إمدادات أساسية هي بأمس
نتائجها بفعل تغري املناخ، على أعداد متزايدة مـن النسـاء والرجـال واألطفـال تفـوق أي وقـت       
مضى، وهي تضر باملكاسـب اإلمنائيـة وهتـدد اسـتقرار بلـدان بكاملـها. وقـد عجزنـا يف الوقـت          

االجتاهات املثرية للجزع، األمر الـذي يـدلل علـى    نفسه عن توليد املوارد الكافية للتصدي هلذه 
  احلاجة إىل مزيد من التمويل اإلنساين املباشر الذي ميكن التنبؤ به.

جـم الـتغريات املطلـوب إحـداثها     لقد دفع مـؤمتر القمـة إىل صـدارة االهتمـام العـاملي حب       
شــتركون كــل كــان لنــا أن نواجــه هــذا القــدر مــن التحــديات املنتصــبة أمامنــا. وأوضــح امل   إذا

مليـون   ١٣٠الوضوح أن املساعدة اإلنسانية وحدها ال ميكنـها أن تعـاجل احتياجـات أكثـر مـن      
شخص من أشد سكان العـامل ضـعفاً كمـا أهنـا ال ميكنـها أن ختفـض حجـم هـذه االحتياجـات          
ــة           ــتند إىل معاجل ــد متماســك يس ــهج جدي ــة إىل األخــذ بن ــاك حاج ــتدام. فهن ــى أســاس مس عل
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وإىل زيادة الدبلوماسية السياسية اليت تتوخى منـع نشـوب الرتاعـات وتعمـل     األسباب اجلذرية، 
ــة         ــاين والتنميـ ــل اإلنسـ ــاالت العمـ ــة يف جمـ ــود املبذولـ ــني اجلهـ ــع بـ ــويتها، وإىل اجلمـ ــى تسـ علـ

  السالم. وبناء
ــه أصــحاب            ــدد في ــتح وشــامل وتع ــع ومنف ــابع شــامل للجمي ــة بط ــؤمتر القم واتســم م

ــر      ــد األث ــه أبع ــا كــان ل ــة     املصــلحة، مم ــوارد الالزم ــارات واخلــربات وامل ــن امله ــتفادة م يف االس
لالستجابة للتحديات اهلائلة اليت تواجهنـا. فالسـنوات الـثالث املاضـية شـهدت مشـاورات مـع        
ــة واملنظمــات غــري         ــة واإلقليمي ــة والوطني ــدين واملنظمــات الدولي ــع اجملتمــع امل ــامل وم زعمــاء الع

يــة وجمموعـــات الشــتات واخلـــرباء التقنـــيني،   احلكوميــة والقطـــاع اخلــاص واألوســـاط األكادمي  
وكذلك، وهو األهـم، مـع املتـأثرين باألزمـات. وقـد مجـع مـؤمتر القمـة هـذا آالف املشـتركني           
الــذين اســتجابوا إىل دعــويت إىل العمــل، مــن خــالل إعــالن االلتزامــات وإطــالق املبــادرات يف   

دورة  ١٥ املســتوى، و اجلــزء اخلــاص بالقــادة، ومــن خــالل عقــد ســبع موائــد مســتديرة رفيعــة 
ــه، باإلضــافة إىل      ١٣٢ خاصــة، و ــاً، ويــومني مــن اجتماعــات املــؤمتر بكامــل هيأت حــدثاً جانبي

معرض السـوق املنصـفة واالبتكاريـة. كمـا سـيكون لاللتزامـات املعلنـة أثنـاء مـؤمتر القمـة دوٌر           
ر ، وإطــار ســنداي للحــد مــن خمــاط    ٢٠٣٠حاســٌم يف حتقيــق خطــة التنميــة املســتدامة لعــام      

الكـــوارث، وخطـــة عمـــل أديـــس أبابـــا، واتفـــاق بـــاريس بشـــأن تغـــري املنـــاخ، لصـــاحل أشـــد    
  ضعفاً.  السكان
ولقد تأثرت خالل اليومني املاضيني مبا مسعته من قصـص ومـا شـهدته مـن قـدرة علـى         

الصمود ومن محاس وإخالص. وإنـين ممـنت أشـد االمتنـان ألولئـك العـاملني يف اجملـال اإلنسـاين         
سطنبول ليتقامسوا معنا جتربتـهم، كمـا أنـين ممـنت أكثـر مـن ذلـك للـذين بقـوا          إإىل الذين قِدموا 

عن حق فرصـة فريـدة مـن     قد شكليتابعون العمل على اخلطوط األمامية. إن مؤمتر القمة هذا 
نوعهــا أمــام اجملتمــع العــاملي لكــي يتحمــل املســؤولية عــن إعطــاء األوليــة للنــاس: حبيــث يضــمن 

امتـهم ويتـيح هلـم الفـرص لتحقيـق مسـتقبل أفضـل. وقـد اختـذنا معـاً           سالمتهم وحيافظ على كر
خطوات إليقاظ الضمري العاملي. وأعطينا ملاليني الناس الذين يعـانون بصيصـاً مـن األمـل بـأهنم      
ليسوا لوحدهم، فنحن نقف متضامنني معهم. أما املهمـة امللقـاة علـى عاتقنـا اآلن فهـي تتمثـل       

  فعلي.يف ترمجة هذا التضامن إىل عمل 
ــري           ــيت عرضــتها يف تقري ــة ال ــن دعــم للرؤي ــا أراه م ــان والســعادة مل ــين أشــعر باالمتن إن

. وإين “اإلنسـانية  أجل من عمل خطة” ومرفقه املعنون “إنسانية واحدة: مسؤولية مشتركة”
ألجد بوادر مشجعة يف االلتزامات القويـة الـيت مت اإلعـراب عنـها، مبـا يف ذلـك التزامـات كـثري         
من زعماء العامل، بالدفع قدماً خبطة العمل من أجل اإلنسـانية واملسـؤوليات األساسـية اخلمـس     
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نـدرك   اليت تتضمنها، وباستخدامها كإطار لتحسـني اسـتجابتنا املشـتركة أمـام اإلنسـانية. وإننـا      
سطنبول، أن مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين ليس إال بدايـة الرحلـة   إكل اإلدراك، إذ نغادر 

  وليس هناية هلا.
    

  القيادة السياسية ملنع نشوب الرتاعات وإهنائها  - أوالً   
اعترف قادة العامل مبركزية اإلرادة السياسية ملنع نشـوب الرتاعـات وإلهنائهـا، وملعاجلـة       

ــع نشــوب الرتاعــات           ــة، وتعزيــز صــالح احلكــم. فمن ــباب اجلذريــة، واحلــد مــن اهلشاش األس
الفــارق األكــرب الــذي ميكــن للقــادة إحداثــه خلفــض االحتياجــات اإلنســانية    يعتــربانوتســويتها 

عمل اإلنساين أن يكون بديالً عن العمـل السياسـي. ويـدرك قـادة العـامل      الساحقة. وال ميكن لل
موحدة وبعمـل مجـاعي    إىل قيادةأن هذا ال ميكن أن يتحقق إال بتحويل الكالم والنوايا احلسنة 

التزام حقيقي باالمتثال لألطر الدولية اليت اتفقت عليها البلدان. وهنـاك حاجـة إىل   إىل و حاسم
الرتاعـات، جيمـع بـني الدبلوماسـية الوقائيـة، والتنميـة املسـتدامة،         ع نشـوب منهنج تكميلي إزاء 

  والعمل يف جمال تغري املناخ، وحقوق اإلنسان، واالستثمار يف جمتمعات شاملة للجميع.
بزيادة عـدد العـاملني وقاعـدة املهـارات والتمويـل مـن أجـل العمـل يف         تعهد القادة   •  

ــويتهانشـــوب جمـــال منـــع  ــار اإليف الرتاعـــات وتسـ ــة واملنظمـــات  إطـ دارات الوطنيـ
  واإلقليمية.  الدولية

الرتاعات وإهنائها من خـالل زيـادة اجلهـود     نشوب أكدت البلدان مسؤوليتها عن منع  •  
باختـاذ  الرامية إىل املنع: مبا يف ذلك مـن جانـب عـدد مـن الـدول الـيت أعلنـت التزامهـا         

إىل نـزاع عنيـف وذلـك عـن طريـق      ا وحتوهلملنع تدهور األزمات احملتملة  تدابري مبكرة
  مجع معلومات اإلنذار املبكر وحتليلها وتبادهلا واختاذ التدابري فيما يتعلق هبا.

يف جمـاالت الوسـاطة    القيـادة السياسـية  أكد مؤمتر القمة أن هناك حاجة إىل مزيد من   •  
ــع   ــة علــى املســتويات    نشــوب والتســوية الســلمية ومن ــرتاع، وللعمــل بصــورة مجاعي ال

اإلقليمية والدولية. وقد مت اإلعالن عن التزامات بتعزيـز جهـود الوسـاطة الـيت تضـطلع      
هبا األمم املتحدة، ودعا بعض املشاركني جملـس األمـن إىل القيـام بـدور أكثـر اسـتباقية       

االسـتخدام  زيـادة   بإعادة العمل بإحاطات التوعية باألوضاع، مبـا يف ذلـك مـن خـالل    
  من ميثاق األمم املتحدة. ٩٩ و ٣٤ الفعلي للمادتني
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معاجلة أسـباب  أكد مؤمتر القمة بصورة ساحقة وجوب توجيه مزيد من االهتمام إىل   •  
ــة والتقليــل مــن   االســتثمار يف جمتمعــات مــن خــالل زيــادة   اهلشاشــةالــرتاع اجلذري

ُيشـرك بصـورة حقيقيــة   بنــهج  . ودعــا املشـتركون إىل األخـذ  مسـاملة شـاملة للجميـع   
يف  مشاركة املرأة على قدم املساواةوإىل  اجملتمعات احمللية واجملتمع املدين والشباب
  األدوار القيادية ويف عمليات بناء السالم.

أعلنت الدول واملنظمات اإلقليمية اليت جنحت يف تسوية الرتاعات التزامها بالعمل مـع    •  
. وقـُـدمت املقترحات الستضافة األعمـال  ملمارساتبتقاسم أفضل ااجلهات األخرى 

ــري     ــذي سـ ــع والـ ــاملي للمنـ ــدى العـ ــريية للمنتـ ــدروس   التحضـ ــتخالص الـ ــى اسـ كز علـ
 وجتميعها.  املستفادة

    
  اإلنسانية اليت تصون بالقواعد التمسك  - ثانياً   

ة، كان ملسألة تعزيز محاية املـدنيني يف الرتاعـات املسـلحة أمهيـة مركزيـة يف مـؤمتر القمـ         
ــدويل اإلنســاين         ــانون ال ــيت جيســدها الق ــأن القواعــد األساســية ال ــراف ب ــاك اعت حيــث كــان هن
والقانون الدويل حلقوق اإلنسان توفر ضمانة عاملية تكفل محاية املدنيني يف الرتاعات املسـلحة.  
 وأكد كل من الدول واجملتمع املدين واملنظمـات الدينيـة وقـادة العمـل اإلنسـاين مـراراً وتكـراراً       
أن للقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان أمهيتهما اليوم أكثر مـن أي وقـت   

  مضى: فهما احلماية األخرية املتوفرة ضد اهلمجية.
ووافق كثري من القادة على مناصرة القانون الدويل اإلنسـاين والقـانون الـدويل حلقـوق       

. وأعلـن كـثري مـن    ون على تقويضـهما تـدرجييا  عندما يعمل اآلخراإلنسان وإعالء شأهنما حىت 
تعزيـز احتـرام القـانون     يف سـبيل جلهود العامليـة  لتقوية اقادة الدول وممثلي اجملتمع املدين دعمهم 

  الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان.
والقـانون  االمتثـال للقـانون اإلنسـاين الـدويل     أعلن قادة العامل التزامات هامـة بتعزيـز     •  

من خالل مجلة من التدابري امللموسة الـيت تشـمل فيمـا تشـمله      الدويل حلقوق اإلنسان
تــدريب القــوات املســلحة وســن القــوانني الوطنيــة والتصــديق علــى املعاهــدات الدوليــة 
األساســية والــدعوة إىل عامليتــها وكــذلك زيــادة التثقيــف والتوعيــة. وتعهــد عــدد مــن   

محايـــة املـــرأة والفتـــاة مـــن العنـــف اجلنســـي طنيـــة تعـــزز املشـــتركني باختـــاذ تـــدابري و
. وأعرب بعض القادة عن دعم حتسني رصـد االنتـهاكات واإلبـالغ عنـها،     واجلنساين

 وكـــذلك دعـــم العمليـــة احلكوميـــة الدوليـــة املتعلقـــة بتعزيـــز احتـــرام القـــانون الـــدويل 
ألمحـر. وتعهـد   وهي العملية اليت تيسرها سويسرا واللجنة الدولية للصـليب ا  ،اإلنساين
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مشــتركون خمتلفــون مبواصــلة تــدريب اجملموعــات املســلحة غــري احلكوميــة علــى التقيــد 
 بالقانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان ورصد تنفيذمها.

اختاذ تدابري ملموسة تقلل مـن اإلصـابات يف   واعترف املشتركون باحلاجة امللحة إىل   •  
. وتعهد عدد من القـادة مبواصـلة تقـدمي الـدعم     ألعمال القتاليةأوساط املدنيني أثناء ا

ــدنيني مــن جــراء      ــذي يلحــق بامل ــات حــول األذى ال اســتخدام األســلحة  جلمــع البيان
، وحــول املمارســات الفاضــلة والــدروس    االنفجاريــة يف املنــاطق اآلهلــة بالســكان   

م تلـك األسـلحة يف   املستفادة من جمال احلد من األثر الواقع على املدنيني عنـد اسـتخدا  
ــز        ــن بعــض املشــتركني التزامــات بتعزي ــا أعل ــة بالســكان. كم ــاطق اآلهل ــال املن األعم

مبــادئ لل، ســواء أثنــاء الــرتاع أو بعــده. كمــا تعهــد القــادة بــالترويج املتعلقــة باأللغــام
ــة ــرتاع      التوجيهي ــاء ال ــة املــدارس واجلامعــات مــن االســتخدام العســكري أثن حلماي
 . وأعرب عدد مـن املشـتركني عـن تأييـدهم    املدارس اآلمنة إلعالن، وكذلك املسلح

ودعوا إىل وضع اآلليات الوطنيـة لرصـد    خلطة عمل األمم املتحدة حلماية الصحفيني
 التهديدات ضدهم.

وشــدد املشــتركون علــى أن منــع وصــول املســاعدة اإلنســانية مينــع االســتجابة الفعالــة     •  
امتهم اإلنسانية. فالوصول اإلنسـاين غـري   لالحتياجات اإلنسانية وحيرم السكان من كر

بـد مـن التمسـك مببـادئ العمـل اإلنسـاين والتـرويج هلـا          املقيد يعتـرب أمـراً ضـرورياً وال   
رصـد  بأشد اإلحلاح. ودعـا عـدد مـن املشـتركني إىل األخـذ بنـُهج أكثـر منهجيـة إزاء         

مثلـة  . وعـرض اجملتمـع املـدين أ   العقبات املفروضة علـى الوصـول وسـبل الـرد عليهـا     
عملية عـن سـبل التغلـب علـى العقبـات أمـام عمليـات اإلغاثـة اإلنسـانية القائمـة علـى            

ــادئ. وتعهــدت   ــة املب ــوذ       منظمــات ديني ــن نف ــديها م ــا ل ــدعم واســتخدام م ــدمي ال بتق
 وشبكات للتوعية والدعوة لالمتثال للقانون اإلنساين الدويل.

ة اهلجمـــات الــيت تشــن علـــى   واســتنكر القــادة واجملتمــع املـــدين واملنظمــات اإلنســاني       •  
املستشــفيات واملرضــى والعــاملني الطبــيني واإلنســانيني الــذين خيــاطرون حبيــاهتم لتــوفري  

ــام      ــد املشــتركون بالقي ــاجني. وتعه ــة للمحت ــة والرعاي ــة حــول واجــب   اإلغاث بالتوعي
ــة الصــحية    ــاء الثقــة بالعــاملني يف جمــال الرعاي ــة وببن ـــرح  احلماي ــذلك، اقتـُ . إضــافة ل

ــة مــن      إصــدار إعــال  ــة املنشــآت الطبي ــة يرمــي إىل محاي ــدارس اآلمن ــل إلعــالن امل ن مماث
 االستخدام العسكري.



6/13 

 16-09859 (A) 
 

وقد كانت التشريعات الوطنية املتعلقة بتنفيذ نظام رومـا األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة       •  
وزيـادة   ،مـرتكيب اجلـرائم األشـد خطـورة     ملسـاءلة الدولية، واملساعدة القانونية املتبادلة 

العدالــة، مــن بــني االلتزامــات املعلنــة  اللجــوء إىل ضــحايا العنــف اجلنســي علــى   قــدرة
لتعزيــز املســاءلة ووضــع حــد لإلفــالت مــن  كخطــوات عمليــة هامــة جيــري اختاذهــا  

ــاب ــة        العق ــد الســلوك املتعلق ــة قواع ــد مدون ــن املشــتركني عــن تأيي ــدد م . وأعــرب ع
رتكبـة ضـد اإلنسـانية وجـرائم     بإجراءات جملس األمن ضد اإلبادة اجلماعية واجلرائم امل

احلرب، ولتوخي ضبط النفس يف ممارسة حق النقض يف جملس األمن عنـد التأكـد مـن    
ارتكاب فظائع مجاعية. وكان هناك اتفـاق واسـع النطـاق علـى أن التـدهور املتواصـل       

  لن يتوقف إال إذا حاسبنا مرتكيب اجلرائم على جرائمهم.
    

  أحد إغفال عدم  - ثالثاً   
دلل مؤمتر القمة على أن اجملتمع الـدويل مصـمم علـى تنفيـذ تعهـده بعـدم إغفـال أحـد           

يف السعي لتحقيق التنمية املستدامة للجميع. واتفق قادة العامل وممثلو مجيع شرائح اجملتمـع علـى   
، مبا يف ذلك الوصـول إىل املشـردين الـذين    “الوصول إىل آخر املتخلفني عن الركب”وجوب 

مليـون شـخص، وإىل النسـاء واألطفـال والفئـات األخـرى يف حـاالت         ٦٠ى يزيد عـددهم علـ  
األزمات، وتزويدهم مبا يستحقونه من اهتمام ودعـم عـاملي ومـن مـوارد عامليـة لتمكينـهم مـن        

  العيش بأمان وكرامة وإعطائهم الفرصة كي يزدهروا.  
ستضــيف أعــداداً أشــاد املشــتركون بالــدور القيــادي للبلــدان واجملتمعــات احملليــة الــيت ت    •  

كبرية من الالجـئني، وبكـرم هـذه البلـدان واجملتمعـات، غـري أهنـم سلــّموا بـأن معاجلـة           
مسألة الرتوح العاملي يعترب مسـؤولية مشـتركة. ووافـق كـثريون علـى أن هنـاك حاجـة        

حركـــات الـــرتوح الكـــربى إىل حتســـني تقاســـم املســـؤوليات املتعلقـــة بالتعامـــل مـــع  
االجتمــاع الرفيــع املســتوى املعــين حبركــات الــرتوح  إىل  . وأشــار املشــتركونلالجــئني

ــتعقده اجل   ــذي سـ ــاجرين الـ ــئني واملهـ ــربى لالجـ ــدة يف   الكـ ــم املتحـ ــة لألمـ ــة العامـ معيـ
 ، باعتباره فرصة بالغة األمهية للمضي قدماً هبذا املوضوع.٢٠١٦أيلول/سبتمرب   ١٩

معاجلـة احتياجـات   بنـهج جديـد إزاء   وأعرب املشتركون عن تصميمهم على األخـذ    •  
يليب االحتياجـات اإلنسـانية العاجلـة والنتـائج      األشخاص املشردين داخلياً والالجئني

اإلمنائيــة الطويلــة األجــل بغيــة تعزيــز اعتمــاد الالجــئني واملشــردين داخليــاً واجملتمعــات   
احمللية املضيفة على الذات. وتفعيالً هلذه الرؤية، تعهد عدد من املشتركني خبلـق فـرص   

بل العيش والتعليم تتاح للمشـردين، والتزمـوا بتـوفري متويـل متعـدد السـنوات ميكـن        لس
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التزامهــا باســتحداث  منظمــة مــن القطــاع اخلــاص التنبــؤ بــه بصــورة أفضــل. وأعلنــت  
خــدمات ماليــة تفــي باحتياجــات املشــردين وبإعفــاء النــاس يف حــاالت األزمــات مــن   

رد يف ســياق الكــوارث وتغــري رســوم املعــامالت. كمــا كــان هنــاك اعتــراف بــأن التشــ 
آليـة دوليـة وإطـار    املناخ يشكل هتديداً متزايداً. ودعا عدد مـن املشـتركني إىل إنشـاء    

اإلعـالن عـن قيـام    . كمـا مت  قانوين حلماية املشردين بسبب آثار تغـري املنـاخ الضـارة   
 منتدى يعىن بالتشرد الناجم عن الكوارث.

. وقـدم  مسك مبعايري احلماية الدولية واحترامهابالتوأعاد املشتركون تأكيد التزامهم   •  
املشتركون تفاصيل التزاماهتم بتعزيز التشريعات والسياسات الوطنيـة حلمايـة املشـردين    
داخلياً، وكذلك لدعم تنفيذ اتفاقية كمباال. وستشكل هـذه اجلهـود معـاً خطـوة أوىل     

، يف املائــة ٥٠ة خبفــض التشــرد الــداخلي بنســبحنــو حتقيــق الغايــة الطموحــة املتمثلــة 
وهي الغاية اليت نصـت عليهـا خطـة العمـل مـن أجـل اإلنسـانية. كمـا أعلـن عـدد مـن            

 .إطار شامل لالجئنيالبلدان االلتزام بدعم وضع 

املساواة بني اجلنسـني، ومتكـني املـرأة،    وكان هناك دعوات واسعة االنتشار من أجل   •  
التزم املشتركون بزيـادة بـرامج   . ووحقوق املرأة يف أن تكون ركيزة للعمل اإلنساين

متكني املرأة والفتـاة مـن اسـتالم أدوار كقياديـات وصـانعات قـرار. وأعلـن عـن وضـع          
عــن بــرامج املســاواة بــني   املســاءلةطرائــق جديــدة وتقــدمي دعــم مــايل جديــد إلنشــاء    

ــرأة       اإلعــالن عــن اجلنســني. ومت  ــع العنــف اجلنســاين ضــد امل ــاء التســامح م خطــط إهن
نت التزامات تضمن احلـق يف الرعايـة الصـحية اجلنسـية واإلجنابيـة جلميـع       والفتاة، وأعل

 النساء واملراهقات يف بيئات األزمات.

صـندوق للتعلـيم يف حـاالت الطـوارئ باسـم       اإلعالن عن إنشاءمت أثناء مؤمتر القمة   •  
وهـو يرمـي إىل تـوفري التعلـيم اجليـد جلميـع األطفـال يف         ،“ال ميكن للتعليم أن ينتظر”

. وقد متكـن الصـندوق   ٢٠٣٠حاالت الطوارئ واألزمات املمتدة، وذلك حبلول عام 
مليون دوالر من املاحنني والقطاع اخلـاص،   ٩٠من احلصول على التزامات أولية مببلغ 

هيـد للـدورة احلاديـة    ومن املنتظر أن يتحقق قدر أكرب مـن االلتزامـات خـالل فتـرة التم    
ــة      والســبعني للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة. وقــد أعلــن ائــتالف املؤسســات التجاري

مليـون دوالر لصـاحل هـذا الصـندوق، وذلـك علـى        ١٠٠العاملي أنـه يعتـزم مجـع مبلـغ     
 شكل مسامهات مالية وعينية.
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 ميثــاق إلدراج األشــخاصوأطلقــت جمموعــات يتعــدد أصــحاب املصــلحة فيهــا أول    •  
. وشــدد وحتــالف الشــباب يف العمــل اإلنســاين ، ذوي اإلعاقــة يف العمــل اإلنســاين 

، يف أوجه الضعف اخلاصة اليت يتسم هبا املهـاجرون املشتركون على وجوب مراعاة 
ــة     ســياق االســتجابة اإلنســانية، ووجــوب معاجلــة احتياجــاهتم اخلاصــة املتعلقــة باحلماي

عن مئات مـن االلتزامـات األخـرى الـيت      وحقوق اإلنسان واملساعدة. كما مت اإلعالن
كبـار   مبـن فـيهم  ترمي إىل تركيز اجلهود على السكان املعرضني للتخلف عن الركب، 

السن، واجملموعات األخرى اليت ميكن أن تكون مـن فئـات السـكان األكثـر ضـعفاً يف      
 سياق الكوارث.

    
  احلاجة إليها إهناء إىل املعونة تقدمي من - الناس  حياة تغيري  - رابعاً   

ــة            ــع أصــحاب املصــلحة هبــدف جتــاوز تلبي ــن مجي ــدم م ــدعم املق ــة ال ــؤمتر القم ــزز م ع
مــن أن ينفــذ بصــورة يعــول عليهــا يف  امللتــزمبــّد للعمــل اإلنســاين  االحتياجــات اإلنســانية. وال

واألزمـات املفاجئـة. علـى أن قـادة العـامل اعترفـوا بأنـه مل يعـد مـن           الرتاعـات املشـتعلة  سياقات 
عـن جهـود التنميـة املسـتدامة األعـم الـيت        يف معـزل املمكن أن ُينظر إىل االحتياجـات اإلنسـانية   

تتصــدى لألســباب اجلذريــة لالحتياجــات املمتــدة واملتكــررة، واتفقــوا علــى أنــه جيــب علينــا أن 
يكتفـي بتلبيـة احتياجـات النـاس بـل خيفـض هـذه االحتياجـات         نلتزم بأسلوب جديد للعمـل ال  

من خـالل خفـض املخـاطر وأوجـه الضـعف لـدى النـاس. وقـد أعطـت التزامـات مـؤمتر القمـة             
زمخاً ألسلوب العمل اجلديد املطروح يف خطة العمـل مـن أجـل اإلنسـانية. ويـتعني علـى مجيـع        

مل معاً حنـو حتقيـق نتـائج مشـتركة     ، أن تعنسبيةاجلهات الفاعلة، كل حسب ما لديه من ميزة 
ختفــف مــن احلاجــة والضــعف واملخــاطرة وتــدعم اجلهــود الوطنيــة واحملليــة، مــع ضــمان احتــرام 

  مبادئ العمل اإلنساين يف الوقت نفسه.
اعترف املشتركون يف مؤمتر القمة باحلاجة إىل ضـمان عـدم االكتفـاء بـإعالم السـكان        •  

بــل وضــعهم يف صــميم عمليــات صــنع القــرار.   املتــأثرين باألزمــات والتشــاور معهــم،
ــأثرونفالســكان  ــاَملوا كشــركاء    املت ــي أن يع ــات ينبغ ــتفيدين.   باألزم ــيس كمس ول

وقـُدمت التزامات عديدة حنو معاجلة هذا التحول من جانب املاحنني ووكاالت األمـم  
املتحــدة واملنظمــات غــري احلكوميــة، مبــا يف ذلــك مــن خــالل اعتمــاد املعيــار األساســي  

 لعمل اإلنساين.ل
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بتعزيـز اسـتراتيجيات التصـدي لـدى اجملتمعـات       وكان هنـاك التـزام واسـع االنتشـار      •  
 احمللية املتأثرة. كما سلـّـم املشتركون باحلاجة إىل معرفة القـدرات الوطنيـة واحملليـة   

وإىل إعطـاء األولويـة لتطـوير هـذه     يف جمال القيادة واالستجابة يف حاالت األزمات، 
األمـوال  إضافة لذلك، تعهد املشتركون يف مؤمتر القمـة بإعطـاء مزيـد مـن     . القدرات

 ، حيثما ميكن ذلك.إىل اجلهات الفاعلة احمللية بصورة مباشرة

ــام  ومت   •   ــة للعمــل اإلنســاين    اإلعــالن عــن قي ــز   شــبكة املنظمــات اإلقليمي هبــدف تعزي
ظمـات الـيت تعمـل    القدرات والتعاون ضمن املنظمات اإلقليمية وفيمـا بينـها، وهـي املن   

 بصورة متزايدة على تكميل اجلهود الوطنية والدولية يف جمال االستجابة والتأهب.  

وكان املشتركون على وضوح فيما يتعلق بتعزيز أمهية اجلهات الفاعلة يف جمال العمـل    •  
تـوفري مسـاعدة مرنـة ميكـن االعتمـاد عليهـا يف جمـال إنقـاذ         اإلنساين والقـادرة علـى   

 اً ملبادئ العمل اإلنساين.وفق األرواح

من قبـل جمموعـة وزراء ماليـة البلـدان الضـعيفة       شراكة التأهب العاملية إعالن قيامومت   •  
العشرين واألمم املتحدة والبنك الـدويل، هبـدف مسـاعدة جمموعـة أوىل تضـم عشـرين       

علــى بلــوغ مســتوى أدىن مــن االســتعداد   للمخــاطر بلــداً مــن البلــدان األشــد تعرضــاً   
ائـتالف البليـون مــن   ”. وســيتم دفـع  ٢٠٢٠هـة صـدمات املسـتقبل حبلـول عـام      ملواج

قدماً حنو تعزيز األمان والصحة والرفاه لدى السكان الضعفاء يف كـل   “أجل الصمود
مكان، وذلك من خـالل تعبئـة بليـون مـن النـاس مـن أجـل تقـدمي دعـم أفضـل لقـدرة            

قبلــة. كمــا دعــا عــدد مــن  اجملتمعــات احملليــة علــى الصــمود خــالل الســنوات العشــر امل 
، واقترحـت عـدة بلـدان تعـيني     باألبعاد األمنية لتغري املنـاخ البلدان إىل زيادة االهتمام 

 ممثل خاص للسري قدماً هبذه املسألة.

جبمع البيانـات وحتليلـها   وأعلنت الدول األعضاء التزامها بتحسني املمارسات املتعلقة   •  
منتــدى عــاملي للمخــاطر. وأعلــن األمــني العــام  ، مبــا يف ذلــك إنشــاء وباإلنــذار املبكــر

براجمهـا.  مسألة املخـاطر لـدى وضـع مجيـع خططهـا و     األمم املتحدة تراعي التزامه بأن 
ومــن شــأن هــذه اجلهــود أن تســاعد كــثرياً يف حتســني االســتجابة لألزمــات، بــل وأن    

قبيـل   تؤدي كذلك إىل متويلٍ أفضل من حيث إمكانية التنبؤ به يتيح العمل املبكـر مـن  
 العمل عن طريق التمويل والتأمني املتعلقني باملخاطر.

ائتالفني اثنني هبدف إقامة الشراكات مع جمموعة عريضـة مـن اجلهـات     إعالن قيامومت   •  
سيعزز أعمـال املنـع والتأهـب     فاالئتالف العاملي من أجل األزمات احلضرية الفاعلة:

سـيما فيمـا    واالستجابة يف البيئـات احلضـرية احملفوفـة باملخـاطر علـى حنـو متزايـد، وال       
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االئــتالف العــاملي يتعلــق باجلهــات الفاعلــة علــى املســتوى البلــدي احمللــي، يف حــني أن 
 سيعجل بالتحسينات التحويلية يف جمال العمل اإلنسـاين مـن خـالل    لالبتكار اإلنساين

ــز مشــترك الســتحداث أدوات وهنُــج وعمليــات مبتكــرة. ودعــا كــثري مــن       إنشــاء حي
املشتركني إىل تغيري حتويلي يف النهج إزاء محايـة وتعزيـز صـحة ماليـني النـاس املتـأثرين       

بالعمـل يف  باألزمات، وأقر الشـركاء يف ميـدان الصـحة مشـروعاً عامليـاً جديـداً يتعلـق        
 .سياق األزماتجمال الصحة يف 

ــام ومت   •   ــادرة ” إعــالن قي ــني مب ــربط ب ــال  ال ــزم   “مؤسســات األعم ــادرة تلت ــي مب ، وه
ــني بتحســني  ــاط ب ــوارئ       االرتب ــل حــاالت الط ــوارده قب ــارات القطــاع اخلــاص وم مه

شبكة وطنية من شـبكات القطـاع اخلـاص متثـل      ١١وأثناءها وبعدها، وهي جتمع بني 
لنطاق يتعـدد فيـه أصـحاب    مئات الشركات يف خمتلف أحناء العامل ولديها دعم واسع ا

عـن قيـام   املتنقلـة  األجهـزة  االتصـاالت السـاتلية و   وأعلنـت قطاعـات صـناعة   املصلحة. 
 من شأهنا أن حتقق زيادة كربى يف إمكانية التواصل مع السكان املتأثرين. ائتالفات

بتجـــاوز اهلـــوة الفاصـــلة بـــني املســـاعدة وتوصـــل مـــؤمتر القمـــة إىل التزامـــات هامـــة   •  
، وأعــاد يف الوقــت نفســه التشــديد علــى أمهيــة احتــرام  واملســاعدة اإلمنائيــةاإلنســانية 

مبادئ العمل اإلنساين واحليز اإلنساين. ومع التسليم باحلاجة إىل التغـيري، وقّـع األمـني    
التـزام بالعمـل علـى التعـاون يف     من وكاالت املنظمـة علـى    مثانالعام لألمم املتحدة و
جناز كبري يف هذا اجملال. كما أقر كـل  إكان مبثابة  ، وهو التزامأسلوب العمل اجلديد

من البنك الدويل واملنظمة الدولية للهجرة ذلك األسـلوب. ومـن شـأن ذلـك أن يعـزز      
قدرة األمم املتحدة على تلبية االحتياجات والتخفيف من أوجـه الضـعف وعلـى إدارة    

ئج مجاعيـة يف  املخاطر بصورة أفضل من خالل العمل املشـترك هبـدف التوصـل إىل نتـا    
  يف هذا السياق. النسبيةأطر زمنية متعددة السنوات تستند إىل امليزة 

    
  االستثمار يف اإلنسانية  - خامساً   

سلـّـــم القــادة واملشــاركون بــأن االلتزامــات املعلنــة املتعلقــة باملســؤوليات األساســية           
ميكن إجنازهـا إال بتـوفري املـوارد السياسـية واملاليـة علـى حنـو متواصـل. وأعـاد مـؤمتر            اخلمس ال

القمـة التأكيــد علـى الــدور احلاسـم للتمويــل باعتبــاره العامـل التمكــيين واحلـافز الرئيســي لتلبيــة      
الفريـق الرفيـع املسـتوى املعـين بتمويـل      تياجات وخلفضها. واستفاد املشتركون من أعمـال  االح

أنشطة املساعدة اإلنسانية، وكذلك من خطة العمل من أجل اإلنسانية، فـأعلنوا التزامـات مـن    
مــن  مليونــا ١٣٠شــأهنا أن تســاعد علــى ضــمان تــوفري مزيــد مــن إمكانيــة حصــول أكثــر مــن   
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اء العامل علـى املسـاعدة واحلمايـة اإلنسـانية املنقـذة لـألرواح، وأن حتقـق        احملتاجني يف خمتلف أحن
املزيد من األموال املوجودة فعالً. وعلى وجه التحديد، كان هناك اعتراف بأن التمويـل ينبغـي   

العمل اجلديـدة. كمـا كـان مـن الواضـح يف الوقـت نفسـه أن         طريقةأن يكون قادراً على دعم 
ــاد   ــتمرة إىل زيـ ــة مسـ ــأيت يف   احلاجـ ــذي يـ ــر والـ ــاين املباشـ ــل اإلنسـ ــب   ة التمويـ ــت املناسـ الوقـ

  التنبؤ به.  وميكن
للـتمكن مـن تلبيـة     متويل كاف وميكـن التنبـؤ بـه   شدد املشتركون على وجوب توفري   •  

ــاحنني،       ــوارد وتوســيع قاعــدة امل ــادة امل االحتياجــات اإلنســانية. وأعلنــت التزامــات بزي
ــها توســيع نطــاق مســارات التمويــ   ــأمني ضــد املخــاطر   بطــرق من ــادة الت ــه وزي ل وآليات

وتوفري مزيد من الدعم لآلليات القطرية لتجميع التمويل، مبا يشمل الصـناديق اجملمعـة   
ــاك دعــم      ــل االجتمــاعي اإلســالمي. وكــان هن ذات األســاس القطــري وحشــد التموي
واسع من جانب الدول األعضاء لزيادة الصـندوق املركـزي ملواجهـة الطـوارئ ليصـل      

ــبة      إىل ب ــادة بنس ــك زي ــدوالرات. ويشــمل ذل ــن ال ــون م ــدمها أحــد    ٢٥لي ــة ق يف املائ
مليـون دوالر علـى فتـرة مخـس سـنوات،       ١٤٩يشكل تعهـداً بتـوفري مبلـغ     البلدان، مما

باإلضافة إىل مبـادرة ترمـي إىل اسـتخدام التمويـل املتعلـق باملخـاطر مبسـاندة مـن أحـد          
، هبـدف إنشـاء آليـة للتمويـل املبتكـر      الصناديق للمساعدة علـى تسـديد املبلـغ اإلضـايف    

 ترتبط بالتأمني ضد املخاطر.

ستساعد علـى وضـع    “صفقة كربى”وأعلن ماحنون وشركاء إنسانيون االتفاق على   •  
ــون دوالر بصــورة         ــغ بلي ــوفري مبل ــن خــالل ت ــاجني م ــدي احملت ــوارد يف أي ــن امل ــد م مزي

ءة يف األعمـال اإلنسـانية   تدرجيية، وهو مبلغ سـيتأتى عـن الوفـورات الناجتـة عـن الكفـا      
يف املائـة   ٢٥خالل السنوات اخلمس القادمة. ويشمل ذلك التزاماً بتحويـل مـا نسـبته    

 الوطنيني واحمللـيني علـى حنـو مباشـر بقـدر املسـتطاع       عمال اإلغاثةالتمويل إىل من 
. وقد جتسد ذلك يف جمموعة التزامات طموحـة وقــّع عليهـا    ٢٠٢٠وذلك حبلول عام 

ــن   ــر م ــن     ١٢٥أكث ــة م ــة غــري حكومي ــة وطني ــدعى    ٣٧منظم ــا ي ــداً يف م ــاق ”بل ميث
شــبكة متكــني االســتجابة  ”. كمــا وقعــت عليهــا جهــات أخــرى تنتمــي إىل    “التغــيري
املنشـأة حـديثاً وكـذلك مـن شـبكات املنظمـات غـري احلكوميـة القائمـة مـن            “باملعونة

لـدويل التطـوعي   قبيل اجمللس الدويل للمؤسسـات اخلرييـة، واجمللـس األمريكـي للعمـل ا     
 الستجابة اإلنسانية، وحتالف الكنائس للتنمية.التوجيهية للجنة ال، و“نترأكشنإ”
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بـني العـاملني يف اجملـال اإلنسـاين واملمـولني       شراكات جديدة مبتكرةومت اإلعالن عن   •  
من القطـاع اخلـاص وشـركات التكنولوجيـا. وسـتوفر هـذه الشـراكات مـا لـديها مـن           

وغــري  وحتويــل األمــوال بواســطة األجهــزة احملمولــةدرايــة يف جمــال املــدفوعات الرقميــة 
اجــات النــاس بصــورة أكثــر ســرعة     ذلــك مــن جمــاالت للمســاعدة علــى تلبيــة احتي     

 كفاءة.  وأشد

والتزم البنك الدويل واملصرف األورويب لالسـتثمار، بالنيابـة عـن سـبعة مصـارف إمنائيـة         •  
ــة       ــني أعضــاء اجملموع ــق ب ــاون الوثي ــراف، بالتع ــددة األط ــة    متع ــن األدل ــد م ــد مزي لتولي

. القدرة على الصمود اقتصادياًإلرشاد احللول يف الدول اهلشة هبدف تعزيز  والبيانات
مـن   مرفق عاملي لالسـتجابة التمويليـة  ، أعلن البنك الدويل إنشاء وعلى وجه اخلصوص

ــة هبــدف معاجلــة        ــدة منخفضــة للغاي ــة األجــل بفائ ــة طويل ــوفر مشــاريع إمنائي شــأنه أن ي
ــات ملموســة ترمــي إىل توســيع نطــاق         ــدة التزام ــة ع ــؤمتر القم ــا شــهد م اهلشاشــة. كم

 للحماية االجتماعية.باالقتران باملخططات الوطنية  التحويالت النقديةاستخدام 
    
  الطريق قدماً  - سادساً   

ــدعو إىل العمــل مــن أجــل         ــه ت شــكل مــؤمتر القمــة العــاملي للعمــل اإلنســاين صــيحة تنبي
اإلنسانية. وقد ولّد املؤمتر زمخاً عاملياً وإرادة سياسية للتحرك قدماً لتنفيذ خطـة العمـل مـن أجـل     

إىل حتسني التنفيذ لصـاحل النـاس يف خمتلـف أحنـاء     اإلنسانية واملسؤوليات األساسية اخلمس الرامية 
العامل. وتعترب االلتزامات القوية املقطوعة لتنفيذ خطة العمل هذه، مبـا فيهـا االلتزامـات األساسـية     
وااللتزامات الفردية واملشتركة، خطوة هامة أوىل على طريق حتقيق ذلـك. فقـد آن أوان العمـل.    

وتــدعيمها يف ســبيل تنفيــذ خطــة العمــل هــذه بصــورة مجاعيــة    بــّد لنــا مــن الوفــاء بالتزاماتنــا  وال
من التصميم واإلحلاح خالل األشهر والسنوات املقبلة. ويف هـذا الصـدد، سـتتوفر فـرص      وبروح

هامة يف كل من اجتماع اجمللس االقتصـادي واالجتمـاعي، يف جزئـه املعـين بالشـؤون اإلنسـانية،       
الرفيــع املســتوى املعــين حبركــات  معيــة العامــة ، واجتمــاع اجل٢٠١٦حزيران/يونيــه  ٢٩-٢٧يف 

  .٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ١٩الرتوح الكربى لالجئني واملهاجرين يف 
وسـتنعكس مجيـع التحالفـات الـيت أنشـئت يف سـياق االلتزامـات األساسـية وااللتزامــات           

الفردية واجلماعية املعلنة خالل مؤمتر القمـة، يف منـهاج االلتـزام بالعمـل. وسـيكون هـذا املنـهاج        
متاحــاً للجميــع وهــو ســيمكننا مــن حماســبة أنفســنا علــى االلتزامــات الــيت قطعناهــا. وإين ملتــزم     

على الزخم العاملي الذي متخض عنه مؤمتر القمة العـاملي هـذا، وبالعمـل بالشـراكة مـع       باالعتماد
مجيع أصحاب املصلحة لتحويل الرؤية املتمثلة يف خطة العمل من أجـل اإلنسـانية إىل واقـع حـي     
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ــ ــة. وســأرفع يف شــهر        ميكّ ــا اخلط ــنص عليه ــيت ت ــذ املســؤوليات األساســية اخلمــس ال ــن تنفي ن م
اً إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة عن منجزات مـؤمتر القمـة هـذا. وسـأقترح     أيلول/سبتمرب تقرير

سبالً للعمـل علـى الـدفع قـدماً بااللتزامـات، مبـا يف ذلـك مـن خـالل القنـوات احلكوميـة الدوليـة             
واملسارات املشتركة بني الوكاالت، ومن خالل املبادرات واحملافـل والشـراكات الـيت مت إطالقهـا     

وسيصدر حتديث سنوي يستعرض التقدم احملـرز يف السـري قـدماً بكـل مـا حتقـق يف        خالل املؤمتر.
  مؤمتر القمة وما مت االلتزام به على أساس خطة العمل من أجل اإلنسانية، ويف تنفيذ كل ذلك.

أنـه ال بـد مـن وجـود وجهـة      لقد شكل مؤمتر القمة نقطة انطالق جديدة للعمل، غري   
قد ساعدت فيها على حتويل حياة ماليني النـاس يف خمتلـف    نقطة ستكون جهودنا -مستهدفة 

أحناء العـامل. وينبغـي أن نعمـل بصـورة مجاعيـة علـى تقـدير التقـدم احملـرز يف الـدفع قـدماً خبطـة             
. ٢٠٢٠العمل من أجل اإلنسانية وبااللتزامات اليت قطعناهـا يف مـؤمتر القمـة هـذا حبلـول عـام       

رين باألزمـات بــل وأمــام أنفسـنا باســم إنســانيتنا املشــتركة   إننـا مــدينون أمــام مجيـع النــاس املتــأث  
ــن أجــل اإلنســانية إىل أداة          ــل م ــة العم ــى ترمجــة خط ــل اآلن عل ــة. فلنعم ــؤوليتنا اجلماعي ومس

  لتحويل العامل.
 


