
 

 

 

 

 

worldhumanitariansummit.org 

 

 تغيير حياة الناس: التحول من تقديم المعونة إلى إنهاء الحاجة

 اجتماع المائدة المستديرة للقادة الرفيعي المستوى

 المسؤولية األساسية الرابعة الواردة ضمن خطة العمل من أجل اإلنسانية

يرمي إلى الحد مما يعتري الناس من ضععععععععت وإلى دعتيت عدرده    ى "أي جهد  

التحمل يجب أن يبدأ   ى الصعععععععيد المح يت"  التلرير الهي أ دن األمين العام لمؤدمر 

 اللمة العالمي ل عمل اإلنساني

 معلومات أساسية

علد أو  مؤدمر عمة  المي ل عمل اإلنسعععععععاني يي التاري  يومي    24و  23سعععععععيل

يي اسعععطنبو  بتر.يات ي سن سعععنوال من الم عععاورال الم   ة التي  2016و أيار/ماي

ب دا عد د ت   ى نحو ال غموض ييه إلى  153شعععععع   يي  23 000ب غت أ. ر من 

إحدان دغيير يي طريلة دعامل المجتمع الدولي مع االحتياجال والمعاناة اإلنسعععانية  

وعمة اسطنبو  هي ال حظة ود ت .هلك إلى عطع التتامال جديدة نحو اإلنسانيةت 

المسئمة إلظهار الوحدة والتضععععععععامن   ى الصععععععععيد العالمي من أجل الحي ولة دون 

وعوع المعاناة ووضعععع حد لها  والد ام جميع ال طوال الس مة لجعل اإلنسعععانية هي 

 الدايع وراء اد ام اللرارال والعمل الجما يت

العععهي أ عععدن لمؤدمر اللمعععة ويعععد و األمين الععععام لمم  المتحعععدة يي التلرير  

العالمي ل عمل اإلنسعععععاني الدو  األ ضعععععاء وغيرها من أحعععععحاب المصععععع حة إلى عبو  

مسعععؤوليال خمس أسعععاسعععية واالضعععطسع بها لما ير  من أهميتها البالغة يي خدمة 

اإلنسععععععععانية   ى نحو أيضععععععععلت ودرد ب يجا  يي خطته من أجل اإلنسععععععععانية اإلجراءال 

تراديجية الس مة لسضعععطسع بت ك المسعععؤوليالت وسعععيح  الرئيسعععية والتحوالل االسععع

األمين العععام الت مععاء المجتمعين يي مؤدمر اللمععة   ى االلتتام بععالمضعععععععي عععدمععا 

 بال طةت

وينبغي أن ي ون ملك يي شععععععع ل إطار ل عمل والتغيير والمسععععععععاءلة المتبادلة  

 تبهدف عياس التلدم المحر  خس  السنوال ال سن الملب ة وما بعدها

علععد دحععت   واجتمععاع المععائععدة المسعععععععتععديرة ل لععادة الرييعي المسعععععععتو  الععهي يل

رة يرحععععة مب “ دغيير حياة الناس: التحو  من دلدي  المعونة إلى إنهاء الحاجة” نوان 
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لسلتتام بالمضععععي عدما بالمسععععؤولية األسععععاسععععية الرابعة التي د عععع ل جتءا من خطة 

 العمل من أجل اإلنسانيةت

 د فيه االجتماعالسياق الذي ُيعق

لحلبة جديدة يي التعاون  2030دؤرخ أهداف التنمية المسعععععععتدامة وخطة  ام  

  ى الصعيدين الوطني والدولي  ودطرح إطارا شامس دحوي يا دظهر نتائجه   ى مد  

مّ ن جميع العناحعععععععر ال ا  ة من المضعععععععي نحو د بية احتياجال الناست ومن  15  اما يل

لاس مد   النجاح بما يتحلق من خ ض عابل ل لياس يي الم اطر  اآلن يصا دا  سيل

التي يتعرضععععون لها والضعععععت الهي يعتريه  وبلدرده    ى أن يصععععبحوا أ. ر ا تمادا 

  ى الهال بدال من اال.ت اء بسععد االحتياجال األسععاسععية   ى مد  سععنوال  ديدة  

 ت لها .ايةوهو ما من شأنه أن يجعل الناس وإنسانيته  يي حمي  الجهود التي نبه

ال يتا  النتاع واله اشة أ.بر مصدرين ل  طر   ى التنمية الب رية؛ إم يعيش نحو  

ب يون شععع   يي أوضعععاع ه عععةت ومن المتوعع أن يتيد  دد هؤالء السععع ان إلى  4ت1

ت ود عك هي الظروف التي دعيش ييهعا أغ بيععة 2030ب يون شععععععع   بح و   عام  9ت1

ية ال لراء يي العال  وهي .هلك أ. ر ا لداخ  نب التي دعرضعععععععه  ل صععععععععدمال ا لجوا

وال ععارجيععة  بمععا ييهععا النتا ععال واألخطععار الطبيعيععةت ول ن .ععان النهجععان اإلنسعععععععععاني 

واإلنمائي الدوليان يويران اإلغاثة والد   لمسيين من الناس  ي نهما . يرا جدا ما 

اله ة  ليعجتان  ن االستمرار يي دحسين ال رص المتاحة أمام . ير منه  يي البي ا

 والمعرضة لم مالت

و.مععا ورد يي دلرير األمين العععام  "يتط ععب دحليق نتععائل طموحععة ل نععاس  وال  

سعععععععيما يي البي ال اله عععععععة والمتضعععععععررة من األ مال  نو ا م ت  ا من التعاون بين 

الح ومال والعناحر ال ا  ة اإلنسانية واإلنمائية الدولية وغيرها من العناحر ال ا  ة 

يمععا يت ععت المسععععععععا ععدة الععدوليععة دعمععل يي جتر منعتلععة دحععددهععا الواليععال األخر ت" 

والهيا.ل المالية  بدال من السععععععععي نحو دحليق نتائل جما ية د يد الناس   ى مد  

سنوال  ديدة وبادباع نهل الميتة النسبيةت و  ى المجتمع الدولي أيضا التتام يتم ل 

مح ية والليادال المح ية يي حاالل يي احترام ومواحعععع ة دعتيت اللدرال الوطنية وال

 األ مال متى أم ن ملك  بدال من إعامة هيا.ل موا ية عد د ضي إلى إضعايهات

ومؤدمر اللمععة يرحعععععععععة متععاحععة أمععام المجتمع الععدولي .ي ي تلي ويلطع   ى  

ن سعععه التتامال حعععارمة   ى أريع المسعععتويال السعععياسعععية بتجاو  ال جوة ال ائنة بين 

والعمل اإلنسعععععععاني دجاو ا حليليات ومن الضعععععععروري أن ي تتم المجتمع العمل اإلنمائي 

الدولي والو.االل اإلنسانية واإلنمائية والجهال المانحة والب دان المضي ة وأححاب 
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المص حة اآلخرين بالعمل معا  بر م ت ت الواليال واللطا ال والحدود المؤسسية 

حعععععععر ال ا  ة   ى المسعععععععتويين مع متيد من التنوع يي ال عععععععر.اء من أجل د   العنا

المح ي والوطني بهععدف إنهععاء الحععاجععة ودل ي  الم ععاطر والضععععععععت يي إطععار د   

 ت2030خطة  ام 

وسععععي ون اجتماع المائدة المسععععتديرة ل لادة الرييعي المسععععتو  بم ابة م تلى  

للادة  الميين لتناو  رؤية األمين العام المتم  ة يي ادباع نهل جديد ل تعاون بهدف 

ليق نتائل م ععععععتر.ة يي أطر  منية متعددة السععععععنوال واسععععععتنادا إلى نهل الميتة دح

النسعععععبية بهدف التحو  من دلدي  المعونة إلى إنهاء الحاجة وضعععععمان عطع التتامال 

م موسعععععة لتن يه خطة العمل من أجل اإلنسعععععانية والمسعععععؤولية األسعععععاسعععععية الرابعة 

 الواردة ييهات

 الهدف من االجتماع

من اجتماع المائدة المسععععععتديرة ل لادة الرييعي المسععععععتو  الهي يتم ل الهدف  

علد دحت  نوان "دغيير حياة الناس: التحو  من دلدي  المعونة إلى إنهاء الحاجة"  يل

يي دحديد مجمو ة من االلتتامال   ى مستويي السياسال والتن يه وضمان عطع 

ن ة الرابعة الواردة ضمد ك االلتتامال التي دهدف إلى النهوض بالمسؤولية األساسي

 خطة األمين العام ل عمل من أجل اإلنسانيةت

ودم يا مع د ك ال طة  سيسعى االجتماع إلى الحصو    ى التتامال م موسة  

 من اللادة ب أن مسائل من عبيل:

باع نهل  • .يت يم ن المضعععععععي عدما برؤية األمين العام المتم  ة يي اد

العمل اإلنسععععععععاني والعمل اإلنمائي جديد يي دجاو  ال جوة ال ائنة بين 

 خس  السنوال الل ي ة الملب ة؟

مععا التععدابير التي ينبغي ل مجتمع الععدولي أن يت ععههععا لضعععععععمععان أن دعت   •

الم عععععععار.ة الدولية اللدرال المح ية والوطنية اللائمة ودلويها بدال من 

 أن دحل مح ها؟

نتظر من اللععادة يي  اجتمععاع المععائععدة  ويي إطععار اإلجععابععة  ن د ععك األسععععععع  ععة  يل

المسعععتديرة أن يلطعوا   ى أن سعععه  التتامال دضعععع خطة العمل من أجل اإلنسعععانية 

 موضع التن يه ودضمن التحو  من دلدي  المعونة إلى إنهاء الحاجةت
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 1تنظيم االجتماع وهيكله

يتولى رئيس اجتماع المائدة المستديرة ل لادة الرييعي المستو  دوجيه الد وة  

االجتماع وإدارة النلاش ييه  ويسا دن يي ملك ملرر االجتماعت وسيصدر  ن لحضور 

اجتمععاع المععائععدة المسعععععععتععديرة موجت ي عععععععمععل االلتتامععال ال رديععة والجمععا يععة التي 

ضععي عدمات وسععي عع ل الموجت الهي سععيصععدر  ن  سععيلطعها الم ععار.ون وسععبل المل

يس  ن مؤدمر اللمة اجتماع المائدة المسععععععتديرة جتءا من الموجت الهي سععععععيعدن الرئ

 العالمي ل عمل اإلنسانيت

ومن الملرر أن يسعععععععتمر االجتماع لمدة سععععععععا تين  مع إجراء مداخسل من  دد  

من عادة العال ت ويم ن أن ي ون .ل عائد بصحبة مست اَرينت  50إلى  35يتراوح من 

وسعععيت    اللادة من الملا د الم صعععصعععة له  تدنظي  اجتماع المائدة المسعععتديرة   

وال ينبغي أن دتجععاو  مععداخسده  ثسن دعععائقت وسعععععععي ون االجتمععاع م توحععا أمععام 

ب  مباشعععرةة  بر شعععب ة اإلنترنت وغيرهات وسعععيع ن دوعيت ههن  وسعععائل اإل سم وسعععيل

 الج سة وم ان  لدها عريبات

 التسجيل واألعمال التحضيرية لالجتماع 

ل دو  األ ضاء وأححاب الهدف من اجتماع المائدة المستديرة هو إداحة ال رحة  

المصععععع حة اآلخرين لع سن  ن االلتتام ب حرا  دلدم م موس عياسعععععا   ى التوحعععععيال 

المندرجة دحت المسعععؤولية األسعععاسعععية الرابعة التي د ععع ل جتءا من خطة العمل من 

رجى إبداء رغبت   يي حضعععور اجتماع المائدة المسعععتديرة ومسعععتو   أجل اإلنسعععانيةت يل

يععععيععععه بععععمعععع ععععاطععععبععععتععععنععععا  عععع ععععى العععععععععنععععوان الععععتععععالععععي: الععععم عععععععععععار.ععععة الععععمععععتععععوعععععع 

endingneed.roundtable@whsummit.org  ت2016آمار/مارس  25يي غضون مدة أعصاها 

وسععتتولى أمانة مؤدمر اللمة العالمي ل عمل اإلنسععاني االدصععا  بالدو  األ ضععاء   

الراغبة يي الحضععور وأحععحاب المصعع حة اآلخرين   ى مد  ال ععهرين الملب ين ل عمل 

 عععداد ل عععل اجتمعععاع من اجتمعععا عععال المعععائعععدة المسعععععععتعععديرة ل لعععادة الرييعي مععععا لع

المسععععععتو   وملك بطر  منها دحديد مجمو ة من االلتتامال الم موسععععععة وضععععععمان 

الحصعععععععو    يها بغرض إحرا  دلدم عياسعععععععا   ى .ل مسعععععععؤولية من المسعععععععؤوليال 

ا األسعععععاسعععععية ال مس الواردة ضعععععمن خطة العمل من أجل اإلنسعععععانيةت وسعععععيؤدي هه

الت ا ل إلى االسعععت ادة من ال عععرا.ال اللائمة ودوسعععيع نطاعها مع الدو  األ ضعععاء 

 وأححاب المص حةت

                                                           
 عد ي ضع ش ل وهي ل المائدة المستديرة ل تغيير 1


