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واألشــخاص  املتضــررون مــن األزمــات واملنظمــات غــري احلكوميــة        احلكومــات اجتمعــت”

وشركاء آخرون وأعربـوا عـن دعمهـم خلطـة العمـل       األمم املتحدةوالقطاع اخلاص ووكاالت 
من أجل اإلنسانية واملسؤوليات األساسية اخلمس اليت تضـمنتها. وقـد بـات تنفيـذ هـذه اخلطـة       

يش يف كرامـة ورخـاء، ولكـي نفـي بالوعـد الـذي       حمتماً حىت يتسىن لنا أن نعني الناس علـى العـ  
ــر       ــة املســتدامة وتغي ــارخييني املــربمني يف العــام املاضــي بشــأن خطــة التنمي أُعلــن يف االتفــاقني الت

  .“املناخ
 مون، األمني العام لألمم املتحدة -بان كي 

 

  
  

لعـاملي للعمـل   ترتكز هذه الوثيقة على استعراض لاللتزامات اليت أُعلنـت يف إطـار مـؤمتر القمـة ا    
اإلنسـاين. وميثّــل التثبــت مــن هــذه االلتزامــات عمليـة جاريــة. وقــد أُقــرت البيانــات واألشــكال   

  .٢٠١٦آب/أغسطس  ١٦املستخدمة يف هذا التقرير لغاية 
  
  

اللثــام عــن لوحــة جداريــة طوهلــا   مــؤمتر القمــة العــاملي للعمــل اإلنســاين  اختتــامصــورة الغــالف: أمــاط حفــل  
رمسهــا املشــاركون يف مـؤمتر القمــة علــى مــدار انعقــاده. وتصــور هــذه   “إنســانية مشــتركة”قـدماً بعنــوان   ٣٠

  .“التنادي من أجل العمل”التفاعلية املشتركة فكرة الفنية املبادرة 
     لتنسيق الشؤون اإلنسانية/ إيليف أوزتوركاألمم املتحدة الصورة: مكتب 
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  االستثمار يف  ٥# 
  اإلنسانية

 منع نشوب ١# 
 وإاؤهاالرتاعات 

عـــدم تـــرك أي أحـــد خلـــف  ٣#  احترام قواعد احلرب ٢# 
 الركب

 العمل بشكل خمتلف ٤# 
 من أجل إاء العوز

ومتماســـكة  مناســـبةالتحلــي بقيـــادة سياســـية  
 وحازمة

 االخنراط املستمر واالستثمار يف االستقرار
 

 إجياد حلول مبشاركة الناس ومن أجلهم

 عدم السكوت عن االنتهاكات
 

اختــاذ خطــوات ملموســة لتحســني االمتثــال  
 واملُساَءلة  

 
ــة     ــة عامليـ ــيم محلـ ــد: تنظـ ــك بالقواعـ التمسـ

 اليت تصون اإلنسانية لتأكيد القواعد

ــة مكــامن الضــعف لــدى املهــاجرين      معاجل
ــة     ــرص اهلجــرة النظامي ــن ف ــد م وإتاحــة املزي

 والشرعية
القضـــاء علـــى انعـــدام اجلنســـية يف غضـــون  

 العقد املقبل
 متكني النساء والفتيات ومحايتهن

فال     جه األط سد الفجوات التعليمية اليت توا
 والشبابواملراهقني 

متكـــني املـــراهقني والشـــباب لكـــي يكونـــوا 
 عناصر مساعدة على التحول االجيايب

التصــــدي ألحـــــوال الفئــــات واألقليـــــات   
 األزمة األخرى يف سياقات

 التحسب لألزمات بدالً من انتظار حدوثها
 

ية: جتـاوز ال      يق نتـائج مجاع جوات بـني   حتق ف
 العمل اإلنساين والعمل اإلمنائي

 االستثمار حبسب املخاطر
 االستثمار يف االستقرار

متويــل النتــائج وعــدم التجــزؤ: االنتقــال مــن 
 متويل املشاريع إىل متويل النتائج

 
 تنويع قاعدة املوارد وزيادة كفاءة التكلفة

حتسني القدرات ملواجهة  
قت     عددة يف و أزمات مت

 واحد
توفري قيـادة سياسـية ملنـع     

  نشوب الرتاعات
ية   معاجلة األسباب اجلذر

 للرتاع
ــات  ــادل املمارســــــ تبــــــ

 والدروس اجليدة

املـــــدنيني مــــــن  محايـــــة  
األســــــــلحة املتفجــــــــرة 
وجتنب استخدام اهلياكل 
األساســــــية املدنيــــــة يف  

 األغراض العسكرية
ــاعدة   ــوفري املسـ ــة تـ كفالـ
اإلنســـانية بســـرعة ودون 

 معوقات
محايـــــة أفـــــراد الرعايـــــة 
الصــــــــحية واإلغاثــــــــة  
 اإلنسانية من االعتداءات

 
ااهرة برفض انتهاكات 

 القانون الدويل وإدانتها

 
تعزيــز حلــول دائمــة لصــاحل 
الالجـــــــــئني واملشـــــــــردين 
ــاً، وتقليـــل حـــاالت    داخليـ
ــرد الـــــــــداخلي إىل  التشـــــــ

 ٢٠٣٠النصف حبلول عام 
تــوفري دعــم مــايل وسياســي  
متزايـد للبلــدان واتمعــات  

 املضيفة لالجئني
 

ــؤولية عـــــن    ــم املســـ تقاســـ
 الالجئني

ــئني    ــة الالجـــ ــز محايـــ تعزيـــ
 واملشردين داخلياً

ــمان حصـــول مجيـــع    ــى  ضـ ــات علـ ــاء والفتيـ سية  النسـ  واإلجنابيةخدمات الصحة اجلن
تنفيــذ ــج عــاملي منســق  
ــاين  ملنــــع العنــــف اجلنســ

 والتصدي له
 
 

ــمان مراعـــاة بـــرامج    ضـ
ــانية  ــاعدة اإلنســـــ املســـــ

 للمسائل اجلنسانية
 

االمتثـــــــال لسياســـــــات 
العمــل اإلنســاين املتصــلة  
بـــتمكني املـــرأة وضـــمان 

 حقوقها

سق  االلتزام بالت مويل املن
الــذي يتجنــب التجــزؤ    
نواتج       عم ال خالل د من 

 اجلماعية

ــة  ــز اإلدارة الوطنيــ تعزيــ
واحملليـــــــــة ملخــــــــــاطر  

 الكوارث وتغري املناخ
 

 

 
جعل املساعدة اإلنسانية 
اإلقليميـــــــة والعامليـــــــة  
ملواجهـــــــة الكـــــــوارث 
الطبيعية مكملة للجهود  

 الوطنية واحمللية

متكـــني العمـــل اإلنســـاين 
ــي بز  ــوطين واحمللـ ــادة الـ يـ

 حصة التمويل املتاحة له
 
 

تشــجيع وزيــادة التمويــل 
ــاين املتعـــــــــدد   اإلنســـــــ
الســــنوات املــــرن وغــــري 
 املخصص ألغراض معينة

 
االســـــــــــــتثمار يف إدارة 

 املخاطر
 

ية   تكييف الصكوك الدول
ــات   ــة االحتياجـــــ لتلبيـــــ
العاجلــة وزيــادة القــدرة   

 على الصمود



 التزام بالعمل 
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  مقدمة

ــة     ــة املعنونـ ــة احلاليـ ــربز الوثيقـ ــل”تـ ــزام بالعمـ  ،“االلتـ
عــام للعمــل مــن أجــل االلتزامــات املعلنــة لــدعم خطــة األمــني ال

يف إطــار مــؤمتر القمــة العــاملي للعمــل اإلنســاين.     )١(اإلنســانية،
وقد أُعد هذا التقرير على حنو مطـابق للمسـؤوليات األساسـية    
اخلمــس خلطــة العمــل املرفقــة بتقريــر األمــني العــام املعنــون:        

، الذي استخدم كإطـار  “إنسانية واحدة، مسؤولية مشتركة”
  عاملي للعمل اإلنساين.شامل ملؤمتر القمة ال

جتميـع   وجرى قبل انعقاد مـؤمتر القمـة وأثنـاءه وبعـده      
نوعني من االلتزامات. النوع األول يتمثل يف إعالنـات التأييـد   
لاللتزامـات األساســية االثــنني والــثالثني الــيت وضــعت للموائــد  

ــي   ــادة الرفيع ــودة يف إطــار    املســتديرة الســبع للق املســتوى املعق
ــتراتيجية       ــوالت االسـ ــم التحـ ــل دعـ ــن أجـ ــة، ومـ ــؤمتر القمـ مـ
ــدعو إليهــا     ــيت ت ــة والسياســاتية األربعــة والعشــرين ال والعملياتي

ودعـي أصـحاب املصـلحة     )٢(خطة العمل من أجـل اإلنسـانية.  
أيضا إىل إبداء التزامات فرديـة أو مشـتركة. وقُصـد مبثـل هـذه      

ــون   ــات أن تكـ ــن    االلتزامـ ــر مـ ــد أو أكثـ ــذ واحـ ــة لتنفيـ داعمـ
االلتزامات األساسية، أو داعمة عمومـاً للنـهوض خبطـة العمـل     

  من أجل اإلنسانية.

وعـالوة علـى ذلـك، جـرى يف مـؤمتر القمـة اسـتهالل          
قرابـة عشــرين مبـادرة وشــراكة وائتالفــا جديـدا وكلــها تــدعم    
خطــة العمــل مــن أجــل اإلنســانية. ومتخــض مــؤمتر القمــة عــن  

لتزامات اليت ترمي إىل حتقيق هذه املبـادرات اجلديـدة   مئات اال
وطرح أيضاً  كثري من املبادرات اجلديدة لدعم جماالت العمـل  

  القائمة. وترد يف مرفق التقرير قائمة ذه املبادرات.
ويعتمد التحليل الذي يرد فيمـا يلـي علـى االلتزامـات       

ــة     ــق املنصــة إلكتروني ــيت قــدمها أصــحاب املصــلحة عــن طري  ال
لاللتزامــات أو قُــدمت خطيــا إىل أمانــة مــؤمتر القمــة العــاملي       

 )٣(للعمــل اإلنســاين أو إىل مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية. 
ــر       ــذا التقريـ ــت يف هـ ــاالت أُدرجـ ــن احلـ ــدود مـ ــدد حمـ ويف عـ

  التزامات أعلنت شفاهة يف مؤمتر القمة.
وتتفاوت هـذه االلتزامـات يف طبيعتـها: فبعضـها ميثـل        

ابلـة للقيــاس وحمـددة زمنيــاً، يف حـني ميكــن    تعهـدات جديــدة ق 
وصف بعضها اآلخر بشكل أدق بأنه تعبري عن الـدعم والنيـة.   

متوائم حتديداً مع فئـة بعينـها، أو    ومثة عدد من االلتزامات غري
يتألف من عدة أهداف جممعة يف التـزام واحـد. غـري أن وثيقـة     

  حـوالت تفيد يف استقاء صورة عامة عن الت “االلتزام بالعمل”
  

    
__________  

 .grariansummit.otorldhumaniw.whttps://wwالعنوان اإللكتروين التايل:  من خاللميكن االطالع على خطة العمل من أجل اإلنسانية   )١( 

، يرجــى الرجــوع إىل الشــكل البيــاين الــوارد يف  االلتزامــات األساســية االثــنني والــثالثني لالطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن    )٢( 
  .٤الصفحة 

 ملـؤمتر القمـة العـاملي للعمـل     ةاللتزامـات التابعـ  ل ةاإللكترونيـ املنصـة  اللتزامات األساسـية سـجلت عـرب    إعالنات تأييد  ليتضمن هذا التقرير   )٣(  
خطة األمـني العـام للعمـل مـن     متثل ركائز . وباعتبار أن االلتزامات األساسية ٢٠١٦حزيران/يونيه  ٤الربيد اإللكتروين حىت باإلنساين أو 

هـذا  االلتزامـات األساسـية. وأُدرجـت يف    بإعالنـات تأييـد   يف أي أرقـام ذات صـلة   األمـم املتحـدة   أجل اإلنسـانية، مل جيـر إدراج كيانـات    
أن التحقـق مـن أصـحاب املصـلحة عـن      نظـرا إىل  . و٢٠١٦آب/أغسـطس   ١٦لغايـة  ملشتركة الـيت جمعـت   التزامات الفردية والتحليل اال

    للتغري.  رية، فإن هذه األرقام عرضةااللتزامات الفردية واملشتركة عملية جا



التزام بالعمل
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اإلنسـانية  أو التغيريات الـيت تنـادي ـا خطـة العمـل مـن أجـل        
وكانت وراء توليد معظم الزخم وااللتزامات يف مؤمتر القمـة،  

  كما تسلط الضوء على مناذج هلذه التعهدات.
ومتثل االلتزامات املعلنة يف مؤمتر القمـة العـاملي للعمـل      

اإلنساين نقطة انطالق وتعرب عن رغبة مجاعية يف حتقيـق نتـائج   
الـذين يعيشـون   جذرية أفضل لصاحل املتضـررين مـن األزمـات    

تقريـراً  أيلول/سبتمرب يف أحوال هشة. وسيقدم األمني العام يف 

إىل الدورة احلادية والسبعني للجمعيـة العامـة عـن نتـائج مـؤمتر      
القمة وجماالت األولوية اليت انبثقت عنه، وسيعطي توجيهـات  
بشأن الكيفية الـيت ميكـن أن حنـرز ـا تقـدماً يف هـذه اـاالت        

خبطــة العمـل مـن أجــل اإلنسـانية. واعتبــاراً    ونواصـل النـهوض   
ــة   ــن ايـ ــبتمرب مـ ــور    ٢٠١٦أيلول/سـ ــوم اجلمهـ ــيتاح لعمـ سـ

االطالع علـى مجيـع االلتزامـات يف املنصـة اإللكترونيـة للعمـل       
  وااللتزامات والتحول.
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  موجز بالنتائج الرئيسية
  

تشـــري االلتزامـــات املنبثقـــة عـــن مـــؤمتر القمـــة العـــاملي   
للعمل اإلنساين إىل الدعم الواسع الذي حتظى به خطـة العمـل   
العــاملي مــن أجــل اإلنســانية ومســؤولياا األساســية اخلمــس.    

وهـو يزيـد    -ويعطي جمرد العدد الذي بلغتـه هـذه االلتزامـات    
معـة حـىت   من االلتزامات الفرديـة واملشـتركة ا   ٣ ١٤٠على 

داللــة واضــحة علــى رغبــة مجيــع أصــحاب املصــلحة  -تارخيــه 
املشاركني يف مؤمتر القمة يف حتقيق نتائج أفضل لصاحل ماليـني  
الناس الذين يخشى أن يتركوا خلف الركـب جـراء الرتاعـات    

  والكوارث.
وتغطـي االلتزامـات الفرديــة واملشـتركة نطاقـا عريضــاً       

األمني العام وخطتـه للعمـل مـن     من املسائل املندرجة يف تقرير
أجل اإلنسانية. غري أن االلتزامـات تكشـف أيضـاً عـن وجـود      
ــع فيمــا يتصــل خصوصــاً باــاالت الرئيســية      ــوة دف ــز وق تركي
  للعمل املقبل الواردة فيما يلي (دون ترتيب حسب األولوية).

ــال    - ١ ــز االمتثــ ــدويل واملُســــاَءلة   لتعزيــ لقــــانون الــ
ــه ــؤولية أمامــ ــك  [املســ ــة: التمســ ــية الثانيــ األساســ

  بالقواعد اليت تصون اإلنسانية]
علـى  مـن أصـحاب املصـلحة تأكيـد عـزمهم       كثريأعاد   

التمسك بالقواعد اليت تصون اإلنسانية، مبا يف ذلك عـن طريـق   
اختاذ خطـوات ملموسـة لضـمان امتثـال أطـراف الـرتاع املسـلح        

  نسان.للقانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإل
ــك       ــادة التمسـ ــى زيـ ــاً علـ ــات أيضـ ــزت االلتزامـ وركّـ

بالصــكوك األساســية مبــا فيهــا معاهــدة جتــارة األســلحة ونظــام  
ــدول       ــزام ال ــة، والت ــة الدولي ــة اجلنائي ــا األساســي للمحكم روم
األعضاء مبدونة قواعد السلوك املتعلقة بإجراءات جملس األمـن  

سـانية وجـرائم   ضد اإلبادة اجلماعية واجلرائم املرتكبة ضـد اإلن 
ــة       ــدول األعضــاء الدائم ــات أيضــاً ال احلــرب. ودعــت االلتزام

العضوية يف جملس األمن إىل االمتناع عن ممارسـة حـق الـنقض    
  يف مواجهة الفظائع اجلماعية.

وبرزت مسألة منع العنف اجلنسـاين كمسـألة رئيسـية      
أدت إىل توليد التزامات باملشاركة يف املبادرات العامليـة إلـاء   

عنف املرتكب حبـق النسـاء والفتيـات ومتويـل هـذه املبـادرات       ال
  دعمها بأشكال أخرى.  أو

وفضالً عـن ذلـك أعـاد أصـحاب املصـلحة املتعـددون         
تأكيــد متســكهم باملبــادئ اإلنســانية وتعهــدوا باختــاذ إجــراءات 
لتعزيزهــا وترســيخها. وأكــدت املــداوالت اجلاريــة علــى مــدار 

تتبـوأه مـن    لمبادئ اإلنسانية ومامؤمتر القمة األمهية املستمرة ل
  مكانة بارزة.

ـــج جديـــد حيـــال التشـــريد القســــري     تنفيـــذ    - ٢
 أحــد تــرك أي: عــدم الثالثــة[املســؤولية األساســية 

  ]خلف الركب
حظيــت دعــوة خطــة العمــل مــن أجــل اإلنســانية إىل      

ــات        ــن االلتزام ــدد م ــى ع ــاين أعل ــه بث ــل التشــرد ومواجهت تقلي
ــة واملشــتركة تتصــل    ــه اخلطــة.    الفردي بتحــول أحــادي اقترحت

وتشري االلتزامـات إىل وجـود توافـق واضـح علـى أن التصـدي       
للتشــرد القســري املــزمن أولويــة إنســانية بقــدر مــا هــو أولويــة   
ــة. وأبــدى عــدد كــبري مــن أصــحاب املصــلحة     سياســية وإمنائي
التــزامهم بتلبيــة احتياجــات املشــردين واتمعــات املضــيفة هلــم 

كــثري منــهم عــن تعهــدات ماليــة كــبرية    علــى الســواء، وأعلــن 
لــدعم البلــدان املضــيفة. وجــرى اإلقــرار بضــرورة التوصــل إىل 
حلــول دائمــة لالجــئني واملشــردين داخليــا وبــذل جهــود أكــرب 
إلقامة تعاون جديد من أجل تقاسم املسؤولية على حنـو ميكـن   
ــور        ــدان العب ــدان األصــل وبل ــني بل ــا ب ــه ومنصــف فيم ــؤ ب التنب

  لتوطني.وبلدان إعادة ا
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ــى ضــرورة إتاحــة ســبيل         وســلط كــثريون الضــوء عل
للحصــول علــى تعلــيم جيــد، وبــاألخص يف ســياقات التشــرد،  
ورأوا فيه جماالً يستدعي اختاذ إجراءات عاجلـة، واقتـرن ذلـك    
بإبداء عديد من االلتزامات املهمة دف إىل توفري تعلـيم جيـد   

  ئني.لالجئني وزيادة التعليم يف البلدان املضيفة لالج
وزيـــادة اإلدمـــاج ني اجلنســـبـــني حتقيـــق املســـاواة   - ٣

ــة: عــدم    ــرك أي[املســؤولية األساســية الثالث  أحــد ت
  ]خلف الركب

بــرز موضــوع املســاواة بــني اجلنســني ومتكــني النســاء     
والفتيات كأحد املوضوعات املهيمنـة يف مـؤمتر القمـة وحظـي     

نـاول  يف املائـة مـن مجيـع االلتزامـات الـيت تت      ٢٠مبا يقـرب مـن   
التزامــاً داعمــاً  ٤٤٦املســائل اجلنســانية. فعــالوة علــى إعــالن   

حتفيــز ”للمائــدة املســتديرة للقــادة الرفيعــي املســتوى املعنونــة:  
، بـدت رغبـة يف   “العمل من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسـني 

حتقيق نتائج أفضل على صعيد اجلنسـانية فيمـا قطـع أيضـاً مـن      
السـت األخـرى. ويعكـس هـذا      التزامات يف املوائـد املسـتديرة  

التركيـز القـوي علـى مســألة اجلنسـانية رغبـة شـديدة يف جعــل       
مــؤمتر القمــة العــاملي للعمــل اإلنســاين حلظــة فاصــلة تــؤدي إىل  
إحداث تغيري حقيقي على النحو الذي يليب احتياجات النسـاء  
والفتيات بشكل منهجي، وبيان الكيفيـة الـيت ميكـن ـا تقـدمي      

  اليت يقمن ا كصانعات للقرار وقائدات. دعم أقوى لألدوار
وأبديت أيضا التزامات وطُرحت مبادرات مهمة دعما   

للمســؤولية األساســية الثالثــة، ترمــي إىل زيــادة إدمــاج أصــوات  
الفئات املهمشة كاملعوقني والشباب يف العمل اإلنساين وحتسني 

 التصدي لألزمات اإلنسانية يف املدن والبلدات.

تعزيز النظم الوطنية واحمللية بـدالً مـن االستعاضـة      - ٤
[املسؤولية األساسية الرابعة: تغيري حياة النـاس  عنها 

  ]العوزمن تقدمي املعونة إىل إاء 
حظـــي تعزيـــز الـــنظم الوطنيـــة واحملليـــة، مبـــا يف ذلـــك   

ضمان املُساَءلة أمام املتضـررين، بأقصـى درجـات الـدعم عنـد      
ت فرديــة أو مشــتركة وإعالنــات فحــص مــا أبــدي مــن التزامــا

التأييد لاللتزامات األساسية. ومن أصـل االلتزامـات األساسـية    
االثنني والثالثني، ولّدت االلتزامات الداعية إىل اتباع أسـلوب  
جديد يف العمل يليب االحتياجات العاجلة للناس وإقـران ذلـك   
بالسعي إىل تقليل املخاطر والضعف، أكرب عـدد مـن إعالنـات    

من أصـحاب   ٢١٦من أصل  ١١٧ييد (ساند هذا االلتزام التأ
ــع    التزامــاً  ٣٩٩املصــلحة). كــذلك، جــرى حــىت تارخيــه جتمي

فرديا أو مشـتركا مؤيـداً لتـدعيم الـنظم الوطنيـة واحملليـة، علـى        
ــادة جهــود التأهــب الــيت يمســك     ــالتحول حنــو زي حنــو يبشــر ب
ــام توافـــق قـــوي حـــول ضـــرورة    ــا. وقـ ــا وحمليـ بزمامهـــا وطنيـ

تثمار يف املســــتجيبني يف اخلــــط األمــــامي، وحتديــــدا يف  االســــ
اجلهــات الفاعلــة الوطنيــة واحملليــة. كــذلك، أُبــدي مــا جمموعــه 

التزامــاً يف إطــار املســؤولية األساســية اخلامســة، مــن أجــل   ٨٨
احمللية مبا يف ذلك زيادة حجـم التمويـل    القدراتاالستثمار يف 

  املقدم إىل املستجيبني احملليني.
دة جهــات فاعلــة التزامــات تتعلــق بوضــع   وأبــدت عــ  

وضمان وضعيتهم الصـحيحة   اإلنساينالناس يف صدارة العمل 
ــن أصــحاب       ــات م ــدت جمموع ــرار. وتعه ــاذ الق ــة اخت يف عملي
املصــلحة بــدعم املعيــار اإلنســاين األساســي كوســيلة ملموســة   

  لزيادة املُساَءلة أمام املتضررين من األزمات.
ــا عـــ     ــات أيضـ ــت االلتزامـ ــالقوة  وأبانـ ــم بـ ــرار مهـ ن إقـ

حيــث التحويليــة احملتملــة للــربامج القائمــة علــى أســاس نقــدي،  
ــراب   ــزام أصــحاب املصــلحة  تكــرر إع ــن االلت ــاق   ع ــادة نط بزي

ــن الاملســـاعدة القائمـــة علـــى أســـاس نقـــدي. وحـــدد   عديـــد مـ
املنظمـــات غـــري احلكوميـــة وبعـــض اجلهـــات الفاعلـــة األخـــرى  

ملثـال، فيلـق الرمحـة،    أهدافاً يف هـذا السـياق، منـها علـى سـبيل ا     
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بزيـادة املسـاعدة القائمـة علـى أسـاس نقـدي بنسـبة         الذي تعهد
  يف املائة. ٢٥
ــاءة     - ٥ ــادة كفـ ــوارد وزيـ ــدة املـ ــع قاعـ ــة تنويـ التكلفـ

ــية  ــؤولية األساســ ــتثمار يف   [املســ ــة: االســ اخلامســ
  اإلنسانية]

دللت نتائج مؤمتر القمة العاملي للعمـل اإلنسـاين علـى      
تـؤدي   طريقـة متويـل خمتلفـة ال   وجـود  رغبة شديدة يف ضـمان  

ــانية     ــات اإلنسـ ــة االحتياجـ ــل تلبيـ ــن أجـ ــوارد مـ ــادة املـ  إىل زيـ
عــن طريــق فحســب، بــل أيضــا إىل تقليــل هــذه االحتياجــات   

ــل املخــاطر. وقُ  ــادة    تقلي ــن أجــل زي ــدة م ــات عدي طعــت التزام

جودتـه، مبـا يف ذلـك     زيـادة حجم التمويل اإلنسـاين وتنويعـه و  
االجتمــاعي اإلســالمي واستحضــار  عــن طريــق تعبئــة التمويــل

القطــاع اخلــاص، ويئــة بيئــة  همشــركاء غــري تقليــديني، مبــا فــي
  أكثر متكينا للتحويالت املالية.

والتزم العديد من الـدول األعضـاء بتوسـيع الصـندوق       
املركــزي ملواجهــة الطــوارئ ليبلــغ بليــون دوالر مــن دوالرات  

موعـة مـن   . وحشـدت جم ٢٠١٨الواليات املتحدة حبلول عـام  
صــــفقة ”املــــاحنني والوكــــاالت اإلنســــانية طاقاــــا يف إطــــار 

ــاءة     “كــربى ــادة كف ــزام بزي متعــددة اجلوانــب ــدف إىل االلت
  التمويل اإلنساين.

  
    



التزام بالعمل
 

 مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين 10/48

 

  أرقام أساسية
ــن     ٣ ١٤٠جــرى حــىت تارخيــه مجــع       ــة م ــاً ومشــتركاً مقدم ــاً فردي ــن  ١٨٥التزام م
من هذا العـدد اإلمجـايل.    يف املائة ٤٠املصلحة. ومتثل االلتزامات العملياتية أكثر من أصحاب 

تغـيري حيـاة النـاس: مـن تقـدمي املعونـة إىل إـاء العـوز،          -الرابعـة  وحظيت املسؤولية األساسـية  
ــة حــىت اآلن (      ــن االلتزامــات املقطوع ــأكرب عــدد م ــة ٣٠ب . أمــا املســؤولية األساســية   )يف املائ

القيادة السياسية ملنع نشوب الرتاعات وإائهـا، فحظيـت بأقـل عـدد مـن االلتزامـات        - األوىل
). وتعهـــدت املنظمـــات غـــري احلكوميـــة بأغلبيـــة االلتزامـــات الفرديـــة واملشـــتركة يف املائـــة ٨(
). ويعـرض الشـكل البيــاين الـوارد أدنــاه    يف املائــة ٢٩)، تليهـا الــدول األعضـاء (  يف املائـة  ٣٨(

  زامات الفردية واملشتركة.صورة عن االلت
من منظمات القطاع اخلـاص واملنظمـات غـري احلكوميـة      ٢١٦عالوة على ذلك، فإن   

واملؤسسات األكادميية والبحثية والدول األعضاء وفرادى أصـحاب املصـلحة قـد أعربـت حـىت      
التزامـاً أساسـياً. ومـن أصـل هـذا       ٣٢اآلن عن تأييد التزام أساسي واحد على األقل من أصـل  

مــن أصــحاب املصــلحة التزامــات فرديــة ومشــتركة. وأيــد أصــحاب         ١٥٠اإلمجــايل، قــدم  
منظمـة مجيـع االلتزامـات األساسـية.      ٢٥التزاماً أساسياً يف املتوسط. كما أيدت  ١١املصلحة 

املنظمــات غــري احلكوميــة. ويقــدم الشــكل   مــن ٩ مــن الــدول األعضــاء و ١٦ويشــمل ذلــك 
  األساسية.  حتليالً لاللتزامات ١٦البياين الوارد يف الصفحة 
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  الرئيسية حبسب املسؤولية األساسية الواردة يف خطة العمل من أجل اإلنسانيةالنتائج 
  املسؤولية األساسية األوىل

  القيادة السياسية ملنع نشوب الرتاعات وإائها
تظهــــر االلتزامــــات املتولــــدة يف نطــــاق املســــؤولية       
األوىل رغبـة مجاعيـة يف التصـدي لألسـباب اجلذريــة      األساسـية 

للرتاعات، والتحرك املبكر القائم على حتليل املخـاطر، وزيـادة   
ــتعلُّم مـــن التجـــارب    قـــدرات منـــع الرتاعـــات وتســـويتها، والـ

ت واملمارسـات الناجحــة ملنــع الرتاعــات. ودعمــاً لــذلك، قطعــ 
اخلامسـة   عدة دول التزامات مالية يف إطار املسؤولية األساسية

من أجل حتسني جهود الوسـاطة، وضـمان تـوفري مـوارد قابلـة      
للتنبـؤ لصــندوق بنـاء الســالم وتقــدمي الـدعم ملبــادرات متعــددة    
ــة       ــات مهم ــديت أيضــاً التزام ــرتاع. وأُب ــع نشــوب ال ــق مبن تتعل

ــات   ــباب يف عمليــ ــرأة والشــ ــادة إدراج املــ ــالم لزيــ ــاء الســ بنــ
واملصاحلة. ووجهت كذلك نداءات مـن أجـل حتسـني القـدرة     

. لكـــن األمـــم املتحـــدةعلـــى منـــع الـــرتاع وتســـويته يف إطـــار  
اخنفــــاض عــــدد االلتزامــــات الفرديــــة مقارنــــة باملســــؤوليات  
األساســية األخــرى، يــربز الفجــوة املســتمرة بــني توافــق اآلراء   

ــه. و    ــذول لتحقيق ــوب، والعمــل املب ــة حاجــة يف  بشــأن املطل مث
املسـتقبل لزيـادة الـدعوة واالخنـراط مـن أجـل بلـوغ األهــداف        

  املشمولة باملسؤولية األساسية األوىل.

كياناً التزاماً واحداً أو أكثر من االلتزامـات األساسـية    ٨٧أيد 
مـن   ٦٥اخلمسة يف إطـار املسـؤولية األساسـية األوىل، وأبـدى     

  ركاً.التزاماً فردياً ومشت ٢٦٤أصحاب املصلحة 

ــي ب  -ألف  ــية التحلــ ــادة سياســ ــبةقيــ ومتماســــكة  مناســ
  زمةوحا

ــية    ١١أيـــد    ــادة سياسـ ــود قيـ ــة إىل وجـ ــاً احلاجـ التزامـ
مناسبة ومتماسكة وحازمـة وجـاء التعهـد ـا يف األسـاس مـن       
ــات      ــاذ إجــراءات للتوســط يف نزاع ــا باخت ــدول األعضــاء، إم ال

ات حمددة أو العمل على خفض حدا، أو بزيادة الـدعم لآلليـ  
اإلقليمية والدولية ملنع الرتاعات واالستجابة هلـا. وعلـى سـبيل    
املثــال، التزمــت قــربص بالعمــل كوســيط وميســر نزيــه بــني        
أطراف الرتاعات اإلقليمية والثنائيـة يف شـرق البحـر املتوسـط.     
والتزمـــت جورجيـــا باملســـامهة يف اســـتعادة العمـــل بآليـــة درء  

ــة غــايل يف    ــها يف مقاطع ــا،  احلــوادث ومواجهت ــا جبورجي أخبازي
وهي اآللية املنشأة كمحصلة ملناقشـات جنيـف مـن أجـل منـع      
أي تصـــاعد حمتمـــل يف احلالـــة علـــى أرض الواقـــع. والتزمـــت  
إثيوبيا بزيادة مسامهاا يف تسوية الرتاعات يف أفريقيـا مبواصـلة   
ــة وفيمــا      ــها دون اإلقليمي ــذل جهــود صــنع الســالم يف منطقت ب

هليئـــة احلكوميـــة الدوليـــة املعنيـــة وراء هـــذه املنطقـــة يف إطـــار ا
  .األمم املتحدةبالتنمية واالحتاد األفريقي و

  
  بكّراملتحرك ال  -باء 

مثّلـت   -من االلتزامات الفردية واملشـتركة   ٩٥ركّز   
 -أعلى جتمع لاللتزامات يف إطـار املسـؤولية األساسـية األوىل    

علـى التحــرك املبكــر ملنــع نشــوب الرتاعــات، مبــا يف ذلــك عــن  
ــات      ط ــاً لبيان ــرد وفق ــى ال ــدرة عل ــادة االســتثمار يف الق ــق زي ري

اإلنــذار املبكــر. وتعهــدت الربازيــل وإيطاليــا وأمانــة منظمـــة       
التعاون اإلسالمي، ضمن آخـرين، باالسـتخدام الفعـال لنتـائج     
اإلنــذار املبكــر يف حتديــد املخــاطر احلرجــة ومواجهتــها ونــزع   

  حلل.فتيلها قبل تدهورها إىل نزاعات عسرية على ا
وركّــزت االلتزامــات الــيت أبــدا عــدة دول أعضــاء        

ــادة التوعيــة       ــر وزي ــراط املبك ــن يف االخن ــس األم ــى دور جمل عل
حباالت الرتاعات ومنعهـا. ودعـت بعـض الـدول األعضـاء إىل      
اإلكثــار مــن تقــدمي إحاطــات منتظمــة عــن انتــهاكات حقــوق   
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اإلنســان وعــن األزمــات احملتملــة، فيمــا دعــت دول أعضــاء       
ــرى  ــيت   أخــ ــة الــ ــية يف الطريقــ ــالحات أساســ ــراء إصــ إىل إجــ

يسـتجيب ـا أعضـاء جملـس األمـن للتحـذيرات مـن التـوترات         
ــا وفرنســا باســتخدام      ــدا وأوكراني ــت نيوزيلن ــة. والتزم املتفاقم
عضويتها يف جملـس األمـن للـدعوة إىل تقـدمي إحاطـات دوريـة       
يف الــس لتوعيتــه مبخــاطر الرتاعــات الناشــئة. والتزمــت عــدة  

أعضاء مبا فيها الربازيل وقربص وإريتريا بتشـجيع األمـني    دول
مـن   ٩٩العام علـى اسـتخدام سـلطته التقديريـة مبوجـب املـادة       

ــاق  ــو اســتباقي     األمــم املتحــدة  ميث ــس علــى حن يف إحاطــة ال
  باملسائل الناشئة.

ــع       ــة مــ ــر جديــ ــل األكثــ ــدات بالتعامــ ــدمت تعهــ وقُــ
بكـــراً علـــى انتـــهاكات حقـــوق اإلنســـان باعتبارهـــا مؤشـــراً م

اندالع حمتمل للـرتاع، والتـزم بـالتركيز النشـط علـى التصـدي       
لشــواغل ومظــامل حقــوق اإلنســان الــيت طــال أمــدها. وتشــمل  
هذه الشواغل واملظامل أمنـاط التمييـز والتـهميش إقـراراً بكوـا      

  سبباً هيكلياً رئيسياً للرتاع وعدم االستقرار داخل اتمعات.
، مبـا يف ذلـك الربازيـل    ودعا بعض أصـحاب املصـلحة    

ــوم   نوليختنشــتاي ــأن تق بوضــع األمــم املتحــدة  ولكســمربغ، ب
اسـتراتيجية شـاملة ملنـع الـرتاع، باالعتمـاد علـى مكـامن القــوة        

ــاد       ــزام االحت ــة. والت ــزاء املنظم ــع أج ــدرات املتاحــة يف مجي والق
ــع    ــف شــراكته م ــم املتحــدة  األورويب بتكثي ــع  األم يف جمــال من

نظمـات اإلقليميـة لزيـادة قـدراا يف جمـال      الرتاع والعمل مع امل
ــاري       ــز األســاس املعي ــدا بتعزي ــدت فنلن ــع والوســاطة. وتعه املن

يف جمــــال دعــــم األمــــم املتحــــدة للوســــاطة وتعزيــــز قــــدرات 
  الوساطة.
عدة نداءات، مبا يف ذلـك  األمم املتحدة ووجهت إىل   

من إريتريـا والربازيـل وفرنسـا ونيوزيلنـدا وأوكرانيـا وأيسـلندا       
ن أجل عقد منتدى عاملي ملنع الرتاعـات تضـمنت عـددا مـن     م

ــدمي      ــؤمترات حتضــريية أو تق ــق بعقــد م االلتزامــات احملــددة تتعل
  الدعم هلا.
والتزمــت الــدول األعضــاء، واملؤسســات األكادمييــة       

ــالتعلّم مــن التجــارب الســابقة يف     ــة ب واملنظمــات غــري احلكومي
رض املمارسـات  جمال منع الرتاع. وتعهدت اليابان بتقاسم وع

اجليــدة والــدروس املســتفادة يف جمــال منــع الــرتاع وتســويته يف   
ــة      ــس األكــادميي املعــين مبنظوم ــم آســيا، فيمــا ســيقوم ال األم

بـــإجراء مقـــابالت خاصـــة ونشـــرها بالبـــث الرقمـــي  املتحـــدة 
ــات       ــع الرتاعـ ــاول منـ ــوجزة، تتنـ ــة مـ ــاالت حتليليـ ــداد مقـ وإعـ

  واملمارسات اجليدة والدروس املستفادة.
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  االخنراط املستمر واالستثمار يف االستقرار  -جيم 
املسـتمر  تناول كثري مـن االلتزامـات املؤيـدة لالخنـراط       

ــالغ عــــددها     ــتثمار يف االســــتقرار، والبــ التزامــــاً،  ٨٩واالســ
األســباب اجلذريــة للــرتاع وســعي إىل تقليــل اهلشاشــة. واغتــنم 
عديد من الدول األعضاء، مبا يف ذلك أملانيا والسويد، مناسـبة  
انعقاد مؤمتر القمة إلبداء التزام جمدد بإعالن اسـتكهومل بشـأن   

  م يف عامل متغري.معاجلة اهلشاشة وبناء السال
وأشار عدد قليـل مـن االلتزامـات إىل ضـرورة ترتيـب        

أولويــات االخنــراط املســتمر بعــد األزمــة واستحضــار اجلهــات  
اإلمنائية، والعمل على حنو يتصـدى للتـوترات واملظـامل القائمـة     

ــل    ــادة تفاقمهــا. وتعهــد موئ ــة دون زي األمــم املتحــدة  واحليلول
حنــو أكثــر منهجيــة يف مجيــع  علــى ســبيل املثــال، بالعمــل علــى  

  مراحل الرتاع اليت تكون األراضي حمرك التوتر فيها.
واســتجاب عديــد مــن الــدول األعضــاء لنــداء األمــني     

العام بزيادة مهـارات وقـدرات املـوظفني العـاملني علـى قضـايا       
ــرا      ــا وسويسـ ــا وإريتريـ ــت إثيوبيـ ــات. والتزمـ ــلة باملنازعـ متصـ

راعـة (الفـاو) بزيـادة عـدد     لألغذيـة والز األمم املتحدة ومنظمة 
مهارات املوظفني العاملني على حتليل الـرتاع ومنعـه وتسـويته.    
ــادة دربــة اخلــرباء ضــمن وفــوده       ــاد األورويب بزي ــد االحت وتعه

  العاملة يف الدول اهلشة واملتضررة بالرتاعات.
والتزمت فرنسا والربازيـل بـأن تقومـا، عنـد االقتضـاء        

لالتصـال أو أفرقـة لألصـدقاء يف    واإلمكان، بإنشاء جمموعـات  
بدايــة حــدوث األزمــة، واســتخدام ثقلــهما السياســي ملواصــلة   

  تقدمي الدعم من خالل إعادة اإلعمار عقب انتهاء الرتاع.
وأُبــديت عــدة التزامــات لــدعم الــدور الــذي تؤديــه         

ــادة دعــم    األمــم املتحــدة   ــدا بزي يف هــذا العمــل. وتعهــدت كن
ســالم وجهودهــا يف جمـــال   حلفـــظ الاألمــم املتحــدة   عمليــات  

الوساطة ومنـع الـرتاع وإحـالل االسـتقرار بعـد انتـهاء الـرتاع.        
األمــم املتحــدة وســتقدم أملانيــا إىل إدارة الشــؤون السياســية يف 

ثالثة ماليني يورو لتعزيز قدراا يف جمـال الوسـاطة. والتزمـت    
ــامج املشــترك لبنــاء        ــايل للربن ــادة الــدعم امل سويســرا أيضــاً بزي

ــدرات ــابع إلدارة      الق ــات الت ــع نشــوب الرتاع ــى من ــة عل الوطني
  اإلمنائي.األمم املتحدة الشؤون السياسية وبرنامج 

ــن        ــداً مـ ــافية تعهـ ــة اإلضـ ــات املاليـ ــمن االلتزامـ وتتضـ
النرويج بتعزيز قدرة مفوضية االحتاد األفريقي وشركائها علـى  
ــاد     ــوال لالحتـ ــوفري أمـ ــويتها، بتـ ــا وتسـ ــات وإدارـ ــع الرتاعـ منـ

ــ ــها األفريقـ ــدى    ٤٥ي قيمتـ ــى مـ ــة علـ ــة نروجييـ ــون كرونـ مليـ
  السنوات الثالث املقبلة.

  
  إجياد احللول مبشاركة الناس ومن أجلهم -دال 

ــا عــدده      ــول    ٦٦طــرح م ــي إىل إجيــاد حل ــا ترم التزام
ــانية       ــت اجلنس ــهم. ومثّل ــن أجل ــاس وم ــات مبشــاركة الن للرتاع

ع موضوعاً بارزاً يف هذه االلتزامـات. وأُعـرب عـن تأييـد واسـ     
ــرار     ــاملرأة والســالم واألمــن وق النطــاق خلطــة العمــل املتعلقــة ب

ــم   ــدعم   ١٣٢٥جملــس األمــن رق ــدان الشــمال ب ، وتعهــدت بل
الشبكات الوطنية النسـوية للوسـاطة. والتزمـت اليابـان بتعزيـز      
إدمــاج املــرأة واموعــات النســوية يف صــنع القــرار السياســي    

عن كثـب   وعمليات السالم، فيما وعدت أوكسفام بالتشارك
  مع منظمات حقوق املرأة يف جمال السالم واألمن.

ــذي       ــلط الضــوء كــذلك علــى االهتمــام األكــرب ال وس
يــوىل لــدور الشــباب يف منــع الــرتاع وختفيفــه، حيــث تعهــد        

للســكان بالقيــام حبلــول ايــة عــام     األمــم املتحــدة   صــندوق 
جبمع املمارسات العاملية اجليدة والتقارير املرحليـة عـن    ٢٠١٧

ــا.     م ــا وتقامسهـ ــن وحبثهـ ــالم واألمـ ــباب يف السـ ــامهات الشـ سـ
والتزمت أوكرانيا وإريتريا وإثيوبيا بإجراء حوار وطـين دوري  
مع الشباب بشأن قضايا الرتاع. والتزمت ليختنشتاين وفرنسـا  
وأملانيــا بضــمان النظــر علــى حنــو أكثــر انتظامــاً يف مســألة دور  

  الشباب يف منع الرتاع وبناء السالم.
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من القادة ذوي اخللفيات  ١٦٠حنو خاص، قام  وعلى  
الدينية وممثلي كربيات املنظمات اإلنسانية العاملية بتوقيـع وثيقـة   
ختامية تضـمنت التزامـات مـن القـادة الـدينيني بتـوفري املسـاعدة        
اإلنسانية لكـل حمتـاج واإلسـهام يف إحـالل السـالم واملصـاحلة.       

الـذي تؤديـه اجلهـات    وتربز االلتزامـات الـدور الفريـد واحلاسـم     
الفاعلة ذات اخللفيات الدينية، سواء كجهات اسـتجابة مرابطـة   
علـــى اخلـــط األمـــامي أو جهـــات فاعلـــة يف مســـاعي تكـــريس  

  املصاحلة اتمعية يف األجل الطويل.
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 املسؤولية األساسية الثانية

 التمسك بالقواعد اليت تصون اإلنسانية

ــن        ــاً واســعاً م ــة نطاق ــدت املســؤولية األساســية الثاني ولّ
لزيادة محاية املدنيني  االلتزامات الدعوية والسياساتية والعملياتية

عن طريق تعزيز االمتثال للقانون الـدويل. وركّـزت االلتزامـات    
عمومـــاً علـــى ضـــمان ســـبيل وصـــول كامـــل لبعثـــات اإلغاثـــة  
ــانون      ــى الق ــد عل ــها؛ والتأكي ــة ومحايت ــات الطبي اإلنســانية والبعث
الـــدويل اإلنســـاين والقـــانون الـــدويل حلقـــوق اإلنســـان وتعزيـــز 

متثال واملُساَءلة. وأُبـديت التزامـات أقـل    احترامهما؛ وحتسني اال
  عدداً تتناول موضوع اإلفصاح عن االنتهاكات.

وفُصلت االلتزامـات علـى حنـو يتـواءم مـع األولويـات         
ــدرات  ــات والقــ ــحاب   واالحتياجــ ــرادى أصــ ــاتية لفــ السياســ

املصلحة على حنو يستجيب لنداء األمني العام للدول األعضـاء  
واالقتصادي لضمان امتثـال أطـراف   باستخدام ثقلها السياسي 

الـــرتاع املســـلح للقـــانون الـــدويل اإلنســـاين والقـــانون الـــدويل  
  حلقوق اإلنسان.

ــز    ــل مـــن االلتزامـــات      ٢٠وركّـ يف املائـــة علـــى األقـ
ــع        ــى من ــذه املســؤولية األساســية عل ــة املدرجــة حتــت ه الفردي

يف املائــة  ٧ارتكــاب العنــف اجلنســاين ومواجهتــه. كمــا ركّــز  

اللتزامات على مسألة استخدام األسـلحة املتفجـرة   أخرى من ا
يف املناطق املأهولة بالسكان. وأبرز عدد كـبري مـن االلتزامـات    
اإلجراءات الالزمـة لزيـادة محايـة املـدنيني، وخاصـة األطفـال،       

  وتعزيز املكانة احملورية للحماية.
وحظيت مجيـع االلتزامـات األساسـية بـأكرب قـدر مـن         

ل األعضــاء، علـــى حنــو يالئـــم كـــون   الــدعم فيمـــا بــني الـــدو  
االلتزامـــات األساســـية مصـــاغة حلمـــل الـــدول األعضـــاء يف      
ــات      ــه الوالي ــان قادت ــى اختــاذ إجــراءات. وأكــد بي األســاس عل

مـــن الــدول األعضـــاء أمهيــة القـــانون    ٤٨املتحــدة واعتمدتــه   
الــدويل اإلنســاين وضــرورة التمســك بــه، وتنــاول البيــان مجيــع 

الثانيـة   دي ـا املسـؤولية األساسـية   التحوالت اخلمسة الـيت تنـا  
 من مسؤوليات خطة العمل من أجل اإلنسانية.

مـن أصـحاب املصـلحة التزامـاً أساسـياً واحـداً علـى         ١٠٩أيد 
يف إطـــار الـــواردة مـــن االلتزامـــات األساســـية اخلمســـة األقـــل 

من أصـحاب املصـلحة    ١١٠قدم ، واألساسية الثانيةاملسؤولية 
  التزاماً فردياً أو مشتركاً. ٦٨٤
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  .٢٠١٦أيار/مايو  ٢٣يف حفل افتتاح مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين يف اسطنبول بتركيا، يف فقرم يتأهبون ألداء  فنانون
  الصورة: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية/ بريك أوزكان

احترام ومحاية املدنيني واألعيـان املدنيـة يف سـياق      -ألف 
  أعمال القتال

ــز    ــى     ١٠٣ركّ ــة واملشــتركة عل ــن االلتزامــات الفردي م
أمهية التمسك بالقواعد األساسـية للتمييـز والتناسـب والتحـوط     
يف اهلجــوم، وتقليــل أثــر القصــف اجلــوي واملــدفعي للمنــاطق        
املأهولــة بالســكان علــى املــدنيني إىل حــده األدىن. وجيــدر علــى  

نمسـا  وجه اخلصـوص مالحظـة االلتـزام املشـترك الـذي قادتـه ال      
 غوشاركت فيه كوستاريكا وأيرلندا وليختنشتاين ولوكسمبور

واملكســيك وموزامبيــق وإســبانيا وزامبيــا، واســتهدف احلــد مــن 
  استخدام األسلحة املتفجرة يف املناطق املأهولة بالسكان.

وأبدت شيلي وكندا وإريتريـا وفيجـي وفنلنـدا إضـافة       
ام لألغـراض  إىل نداء جنيف ومركز جنيف الدويل إلزالة األلغ

ــاون اإلســـالمي       ــرويج ومنظمـــة التعـ ــانية، وأملانيـــا والنـ اإلنسـ
وسلوفينيا، ضمن آخرين، التزامات بشأن اإلجـراءات املتعلقـة   
باأللغام ركز كثري منها على تعزيز التصديق على اتفاقية حظر 

  األلغام املضادة لألفراد واالنضمام إليها.
املـدارس  وركزت التزامات إضافية على منع استخدام   

واجلامعـات يف األغـراض العسـكرية، فضــالً عـن محايـة املواقــع      
الثقافية واآلثار، مبا يف ذلـك عـن طريـق تعزيـز وتنفيـذ املبـادئ       
ــة املــــدارس واجلامعــــات مــــن االســــتخدام    التوجيهيــــة حلمايــ

  العسكري أثناء الرتاع املسلح.
ودعت دول أعضاء منها النمسـا واليونـان، إىل تـوفري      

احلمايـة للصـحفيني واملـدنيني اآلخـرين يف أثنـاء       قدر أكـرب مـن  
  تنفيذ العمليات القتالية.

كامـل لبعثـات املسـاعدة    الوصول الضمان سبيل   -باء 
  اإلنسانية والطبية وتوفري احلماية هلا

التزامـــاً بـــدعم تـــوفري ســـبيل   ١٧٠أُبـــدى مـــا عـــدده   
ــة املرافــق     وصــول كامــل للبعثــات واختــاذ تــدابري لضــمان محاي

والعاملني يف قطاع الرعايـة الصـحية ويف جمـال العمـل     الصحية 
اإلنســاين. وتعهــدت املنظمــة الدوليــة للعمــل علــى مكافحــة       

اجلوع، بالسـعي النشـط يف غضـون العـام لتعـيني مقـرر خـاص        
  يعىن حبماية العاملني يف جمال املساعدة.

والتزم عديد مـن أصـحاب املصـلحة ومنـهم بلجيكـا،        
ع وإــاء أي تقييــد تعســفي حيــول  باســتخدام ثقلــه ونفــوذه ملنــ 

دون القبــول بإغاثــة إنســانية حمايــدة. والتــزم الــس األمريكــي 
ــددهم      ــالغ ع  ٦٣للعمــل التطــوعي (إنترأكشــن) وأعضــاؤه الب

بالعمل على استصدار إعفاءات لألغراض اإلنسانية من القيـود  
القانونيــة والسياســية الــيت حتــرم ضــعاف النــاس مــن حقــوقهم،  

  على مساعدة احملتاجني.وحتد من قدرته 
ــل     ــن أصـ ــز   ١٧٠ومـ ــاً، ركّـ ــدفع   ٥٨التزامـ ــى الـ علـ

باملبادئ اإلنسـانية إىل صـدارة العمـل اإلنسـاين. وأبـرزت كـل       
من شيلي واستونيا علـى وجـه اخلصـوص االلتزامـات باملبـادئ      
اإلنســانية، وهــو مــا فعلتــه أيضــا املنظمــة الكاثوليكيــة لإلغاثــة   

العنايـة العامليـة واجلمعيـة اخلرييـة     واملساعدات اإلمنائية ومنظمـة  
  القَطَرية.

  االنتهاكات ااهرة برفض   -جيم 
التزامــاً تتعلــق جبمــع احلقــائق عــن  ٢٨قُطــع مــا عــدده   

االنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل اإلنسـاين وإدانتـها بصـورة    
ــدد حمــدود      ــذا املوضــوع مل حيــظ إال بع ــة. ورغــم أن ه منهجي

ديت يف خصوصــه بعــض التعهــدات نسـبيا مــن االلتزامــات، أبـ  
 أسـتراليا اجلديرة باملالحظـة. وعلـى وجـه اخلصـوص، التزمـت      

باإلفصاح عـن االنتـهاكات اخلطـرية للقـانون الـدويل اإلنسـاين       
والقــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان وإدانتــها بشــكل منــهجي،   
واختاذ إجراءات ملموسة لضمان مساَءلة مـرتكيب االنتـهاكات   

مال حد اجلـرائم مبوجـب القـانون الـدويل.     إذا بلغت هذه األع
والتزمــت قـــربص بتقـــدمي دعـــم نشـــط لزيـــادة جهـــود تعقّـــب  
البيانات ومجعها وتقدمي تقارير عن توجهات االنتهاكات الـيت  
يزعم ارتكاـا باملخالفـة للقـانون الـدويل اإلنسـاين والفجـوات       

ــانون. والتزمــت مفوضــية     ــذا الق ــال هل ــم القائمــة يف االمتث األم
املسـلح علـى    السامية حلقوق اإلنسان برصد أثر الرتاعحدة املت
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العاملني يف جمال اإلغاثة اإلنسانية والرعايـة الصـحية ومرافقهـا    
وتقدمي تقارير عن ذلك وعن أثره على املدافعني اآلخـرين عـن   
حقوق اإلنسان. وأعاد مجع من الدول األعضـاء تأكيـد دعمـه    

يف املســــائل  الختصــــاص اللجنــــة الدوليــــة لتقصــــي احلقــــائق 
  اإلنسانية.

  
  
  
  
  
  

ــال    -دال  ــني االمتثــ ــة لتحســ ــوات ملموســ ــاذ خطــ اختــ
  واملُساَءلة

التزامــــاً فرديــــاً ومشــــتركاً علــــى اختــــاذ  ٢٨٥ركّــــز   
ــال واملُســاَءلة فيمــا يتعلــق        ــوات ملموســة لتحســني االمتث خط
ــد        ــات تأكي ــذه االلتزام ــن ه ــثري م ــاد ك ــدويل. وأع ــانون ال بالق

تثال الدول األعضاء القائم للقانون الدويل ذي الصـلة، فيمـا   ام
ركّز بعض آخر على إجـراءات ملموسـة تشـمل زيـادة التأييـد      
ــة       ــوزارات التنفيذي ــيني مراكــز اتصــال يف ال ــدرة وتع ــاء الق وبن

  لتعزيز احترام حقوق اإلنسان.
 ١٥٢أكثـــر مـــن  وولـــدت مســـألة العنـــف اجلنســـاين   

التزامـــا تتضـــمن املنـــع وزيـــادة ســـبل احلصـــول علـــى التعلـــيم   
ــدمات االســــتجابة       ــيش وتــــوفري خــ ــدريب وســــبل العــ والتــ
ــه، وجــاء       ــة القضــائية ملرتكبي ــى املالحق ــات، عــالوة عل للناجي

  ذلك حتديداً على النحو التايل:
ــدعم إعــالن      •   ــدول األعضــاء ب ــد مــن ال تعهــد عدي

نسـي يف حـاالت الـرتاع،    االلتزام بإاء العنـف اجل 
  الذي تقوده اململكة املتحدة؛

ــدعوة      •   ــدة لالنضــمام إىل ال ــات جدي ــديت التزام أُب
إىل اختـــاذ إجـــراءات بشـــأن احلمايـــة مـــن العنـــف 

اجلنساين يف حـاالت الطـوارئ و/أو تعزيزهـا، مبـا     
يف ذلك من جانب منظمة العناية العامليـة وفرنسـا   

ــات املتحــدة   أيضــا  ولكســمربغ. وتعهــدت الوالي
ــغ   ــدمي مبل ــون دوالر مــن دوالرات   ١٢,٥بتق ملي

ــادرة  ٢٠١٦الواليــات املتحــدة يف عــام   لــدعم مب
، الــيت يوكــل إليهــا “تــوفري األمــان مــن املســتهل”

  تنفيذ دعوة اختاذ إجراءات احلماية.
وعلى األخص  -والتزمت بعض اجلهات الفاعلة   •  

ــي     ــس األمريكـ ــهجرة، والـ ــة للـ ــة الدوليـ املنظمـ
 -تطوعي (إنترأكشن) واململكة املتحـدة  للعمل ال

بإجراء زيـادة كـبرية يف اجلهـود املبذولـة ملكافحـة      
ــه   ــتغالل واالنتـــهاك اجلنســـيني الـــذي يرتكبـ االسـ

  العاملون يف جمال اإلغاثة اإلنسانية.
على األقل من الدول األعضاء مبواصـلة   ١٩وتعهدت   

زت دعــم وتعزيــز التعــاون مــع احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة. وركــ 
التزامات متعددة بشكل حمدد على بنـاء القـدرات أو التـدريب    
علـــى القـــانون الـــدويل اإلنســـاين للشـــرطيني والعســـكريني أو   
موظفي الوكاالت نفسها. ويتضمن العديـد مـن هـذه الـربامج     
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التدريبية تركيزا خاصا على العنف اجلنساين ومنـع االسـتغالل   
  واالنتهاك اجلنسيني.

ل األعضـاء بتعزيـز تنفيـذ مدونـة     والتزم مجع مـن الـدو    
قواعــد الســلوك املتعلقــة بــإجراءات جملــس األمــن ضــد اإلبــادة  
ــة ضــد اإلنســانية وجــرائم احلــرب       ــة واجلــرائم املرتكب اجلماعي
وحث األعضـاء الـدائمني يف جملـس األمـن علـى االمتنـاع عـن        

  استخدام حق النقض يف مواجهة الفظائع اجلماعية.
  

ــد: ت   -هاء  ــد    التمســك بالقواع ــة لتأكي ــة عاملي ــيم محل نظ
  القواعد اليت تصون اإلنسانية

التزامــاً  ٩٨ركــزت غالبيــة االلتزامــات البــالغ عــددها    
اليت ترد يف إطار التحول الداعي إىل تنظيم محلة عامليـة لتأكيـد   
القواعــد الــيت تصــون اإلنســانية، علــى تعهــد الــدول األعضــاء    
ــادة دعمهــا. وعلــى ســبيل     ــااللتزام بالصــكوك األساســية وزي ب

سـا وشـيلي   املثال، جرى كجزء من التزام مشترك ابتدرتـه النم 
وكندا، التعهد مبواصلة دعم تصديق الدول على اتفاقيـة حظـر   
األلغــام األرضــية املضــادة لألفــراد واالنضــمام إليهــا. وأعــادت   
كوستاريكا تأكيد التزامها الوطين بالعمل على التنفيـذ الفعـال   

  ملعاهدة جتارة األسلحة وحتقيق عامليتها.
ــا        ــا فيه ــدول األعضــاء، مب ــن ال ــد م ــزم عدي شــيلي والت

وفنلندا وإثيوبيا وفرنسا واليونان وأيرلندا ورومانيـا، بـاالخنراط   
 ٢ يف العمليــة احلكوميــة الدوليــة علــى النحــو احملــدد يف القــرار  

ــليب األمحـــر واهلـــالل    للمـــؤمتر الـــدويل الثـــاين والـــثالثني للصـ
  .٢٠١٥األمحر، املعقود يف عام 

ــاحنني،       ــن املـ ــدعم مـ ــوم، بـ ــا أن تقـ ــت أوكرانيـ وعرضـ
تطبيـــق فة اجتمـــاع للـــدول األعضـــاء واخلـــرباء بشـــأن باستضـــا

القــانون الــدويل اإلنســاين. وإضــافة إىل ذلــك، التزمــت اململكــة  
علــى اتفاقيــة الهــاي   ،٢٠١٧حبلــول عــام  ،املتحــدة بالتصــديق

ــام  ــة نشــوب صــراع     ١٩٥٤لع ــة يف حال ــة الثقافي ــة امللكي حلماي
ــدورا      ــني أن ــادرة أخــرى ب ــت مب ــا. ومجع مســلح، وبروتوكوليه

نمســـــا واملكســـــيك ونيكـــــاراغوا وســـــاموا والســـــلفادور،  وال
إجيـاد عـامل خـالٍ    الرامية إىل تستهدف مواصلة املبادرة اإلنسانية 

  من األسلحة النووية.
    

  الثالثةاملسؤولية األساسية 

  خلف الركب أحد ترك أيعدم 
ــة التزامــات تغطــي      تتضــمن املســؤولية األساســية الثالث

اجلنســـانية وارتباطهمـــا باألعمـــال مســـأليت التشـــرد واملســـاواة 
  والتعليم واإلعاقة والشباب.

  
  من التشرد ومعاجلته احلد  -ألف 

ميثــل  لقســري الســاد توافــق واضــح رأى أن التشــريد ا  
وحتديا يتعلـق   ،بل أيضا حتديا سياسيا وإمنائيا فقط حتدياً إنسانياً

اتبـاع ـج جديـد للتصـدي     يقتضـي  حبقوق اإلنسان، وأن ذلك 
وتقليل نطاقه. وينبغي أن يسـتهدف هـذا النـهج اجلديـد     للتشرد 

تلبية االحتياجات اإلنسـانية للمشـردين وأن يقـرن ذلـك بتقليـل      
وزيـادة   ردين داخلياً واتمعات املضـيفة هشاشة الالجئني واملش

اعتمادهم على الذات وقـدرم علـى الصـمود. وأبـدت الـدول      
ــاء  ــداداً  (األعضـ ــهد أعـ ــيت تشـ ــدول الـ ــا الـ ــا فيهـ ــن  مبـ ــبرية مـ كـ
القطـاع اخلـاص واألمـم املتحـدة     وواملؤسسات املاليـة   )املشردين

تؤيـد  والشركاء اإلنسـانيني واإلمنـائيني اآلخـرين التزامـات قويـة      
لمسـؤولية  لتقاسـم  قيـام  هذا النهج. وسلّط الضوء على ضرورة 

أكثــر إنصـــافاً وقابليــة للتنبــؤ. وجـــرى أيضــاً التشـــديد     يكــون  
ــة التم  ــى أمهيـ ــرر علـ ــك املتكـ ــذ سـ ــئني  بتنفيـ ــة الالجـ ــر محايـ أطـ

  واملشردين داخلياً وتعزيزها.
  

من أصحاب املصلحة التزاماً واحداً على األقـل مـن    ١٠٠أيد 
املتصلة بالتشرد، وحظي االلتـزام  االلتزامات األساسية اخلمسة 

ــال مســألة التشــريد       ــد حي ــق بوضــع ــج جدي األساســي املتعل
هــذا النــهج إىل  القسـري بــأعلى عــدد مــن املســاندات. ويــدعو 
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التصدي لالحتياجات العاجلة واالحتياجـات الطويلـة األجـل.    
ــرتبط باملســؤولية األساســية     ٨٥٤ومــن أصــل   ــاً ت ــاً فردي التزام

  .منها على مسألة التشرد ٣٤٧الثالثة، انصب التركيز يف 

ــد      ــهج اجلدي ــة املتعلقــة بالن وأبــديت االلتزامــات الفردي
ا ومؤسســة اخليمــة حيـال التشــرد مــن جانــب كـل مــن هنغاريــ  

واليونـــان، مـــن مجلـــة آخـــرين. والتـــزم عديـــد مـــن أصـــحاب  
املصــلحة بالتصــدي لألســباب اجلذريــة للتشــرد والســعي إىل      
التوصل حللول دائمة. وأبـديت التزامـات أيضـاً لـدعم ائـتالف      
التوصــل للحلـــول وتوطيـــد أركانـــه، بوصـــفه منتـــدى حموريـــاً  

  ت التشرد املزمنة.للعمل التعاوين املؤازر للتوصل حللول حلاال
وجتـــدر اإلشـــارة بوجـــه خـــاص إىل االلتزامـــات الـــيت    

تتعهــد بإعــادة تــوطني عــدد أكــرب مــن الالجــئني الصــادرة عــن  
الربازيل وكنـدا والواليـات املتحـدة. ويف هـذا املضـمار، حتـدد       

يف إعــادة تــوطني    ٢٠١٦اهلــدف الــذي وضــعته كنــدا لعــام     
رقـم يبلـغ ثالثـة    الجئاً من كافـة أحنـاء العـامل، وهـو      ٤٤ ٨٠٠

أضعاف عدد الالجئني الذين وطّنتهم كندا مؤخراً على مـدى  
  عدة سنوات.

وبرز التشـرد الـذي تسـتحثّه عوامـل بيئيـة كموضـوع         
تكـــرر احلــــديث فيـــه. وانضــــمت الربازيـــل وكنــــدا وأملانيــــا    
وسويســرا ودول أخــرى إىل فيجــي يف إبــداء التزامــات داعمــة  

  الكوارث.للمنتدى املعين بالتشرد الناجم عن 
ــة بالتشـــرد إىل        ــت االلتزامـــات املتعلقـ ــني اجتهـ ويف حـ

التركيــز بقــدر أكــرب علــى الالجــئني مقارنــة باملشــردين داخليــاً،  
ــا بشــكل     تضــمنت بعــض االلتزامــات املتعلقــة باملشــردين داخلي

إدمـاج املشـردين داخليـا يف     سياسات ووجا جديدة مثلحمدد 
 ،احلصــول علــى التعلــيمسـبل  إتاحــة اخلطـط اإلمنائيــة الوطنيــة، و 

وحتسني مجع البيانـات. وقُـدمت    ،والتنمية وتنفيذ األطر الوطنية
ــرا      ــدا وسويســ ــدا وفنلنــ ــا وأوغنــ ــن إثيوبيــ ــات مــ ــدة التزامــ عــ

ــئني و   ــيم الالجــ ــدويل لتعلــ ــتئماين الــ ــندوق االســ جملــــس والصــ

ــاد     ــة االحتـ ــق اتفاقيـ ــم تطبيـ ــتهدفت دعـ ــي اسـ ــئني النروجيـ الالجـ
ــردين داخ   ــة املشـ ــي حلمايـ ــاعدم   األفريقـ ــا ومسـ ــا يف أفريقيـ ليـ

(اتفاقيــة كمبــاال). والتزمــت أوغنــدا باستضــافة أمانــة لالتفاقيــة  
  دولياً.جيري دعمها 

وتعهد عديد من الدول األعضاء الذي يشهد وجـودا    
كولومبيـا والفلـبني والصـومال     -ألعداد كـبرية مـن املشـردين    

املثـال  بالعمل يف إطار مؤمتر القمـة. وعلـى سـبيل     -وأوكرانيا 
حصـــول الالجـــئني  تعهـــدت أوكرانيـــا بتوســـيع نطـــاق فـــرص

واألشخاص احملتاجني للحماية علـى التعلـيم والرعايـة الصـحية     
  وسبل العيش واالستفادة من اخلدمات األخرى.

والتزمــــت مؤسســــة كريستوســــال بالقيــــام بأنشــــطة   
الــدعوة والتعــاون مــع جهــات فاعلــة إقليميــة مــن أجــل تطبيــق  

نظومــة التكامــل بــني دول أمريكــا الوســطى اتفــاق مــربم بــني م
لشــؤون الالجــئني إلنشــاء مرصــد    األمــم املتحــدة  ومفوضــية 

إقليمــي معــين بالتشــريد القســري. وتعهــدت مؤسســة احلــق يف 
اللعب، بوضع احللـول الـيت تسـهم يف زيـادة اعتمـاد املشـردين       
داخلياً واتمعات املضيفة هلم على الـنفس وتضـاعف قـدرم    

ــى الصــمود مبــ   ــة     عل ــرامج داعم ــذ ب ــق تنفي ــك عــن طري ا يف ذل
لتطوير املهـارات احلياتيـة وضـمان املشـاركة اديـة يف تـدعيم       
األطفال والشباب ليصبحوا وكـالء فعـالني للتغـيري فيمـا يتعلـق      

  بنمائهم الذايت.
وصــدرت عــدة تعهــدات ترمــي إىل مســاعدة البلــدان     

ويليـة  املضيفة لالجئني، مبا يف ذلك مـن أجـل إطـالق مبـادرة مت    
جديدة لـدعم منطقـة الشـرق األوسـط ومشـال أفريقيـا وضـعها        

األمـــم بصـــورة مشـــتركة كـــل مـــن جمموعـــة البنـــك الـــدويل و
ــادة تيســري      املتحــدة  ــن أجــل زي ــة، م ــك اإلســالمي للتنمي والبن

الشروط لقروض مقدمـة لـألردن ولبنـان قيمتـها أربعـة باليـني       
علـى  من دوالرات الواليات املتحدة. وركزت عدة التزامـات  

“. تقاسـم املسـؤولية  ”التصدي للتشرد فيما أشري إليـه مبسـمى   
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وتضمن كثري من هذه االلتزامات اإلقرار بالصاحل العام العـاملي  
الذي تسديه البلدان واتمعات املستضيفة ألعـداد كـبرية مـن    

  الالجئني.
والتــزم عديــد مــن أصــحاب املصــلحة بتحفيــز اجلهــود   

ي، باملشـــاركة النشـــطة يف العامليـــة للتصـــدي للتشـــريد القســـر
األعمال التحضريية لالجتماع العـام الرفيـع املسـتوى للجمعيـة     
ــئني     ــربى لالجــــ ــرتوح الكــــ ــات الــــ ــين حبركــــ ــة املعــــ العامــــ

واالخنــراط  ٢٠١٦أيلول/ســبتمرب  ١٩املقــرر لــه  واملهــاجرين،
ــادة املعـــــين    ــة القـــ ــاركة يف مـــــؤمتر قمـــ ــه. واملشـــ يف إجراءاتـــ

؛ واســتهدفت ٢٠١٦تمرب أيلول/ســب ٢٠املقــرر لــه  بــالالجئني
هــــذه االلتزامــــات بلــــورة دعــــم جديــــد مهــــم مــــن الــــدول  

ألغـــــراض التمويـــــل وإعـــــادة تـــــوطني الالجـــــئني  األعضـــــاء
ــادة      والســماح ــذات وزي ــى ال ــادهم عل ــادة اعتم ــدخوهلم وزي ب
  إدماجهم.

يزيـد   وانطوت االلتزامات الفردية واملشتركة علـى مـا    
ــن دوالرات الواليــات املتحــد      ــدة باليــني م ــى ع ة يف هيئــة عل

تعهــدات ماليــة مــن النمســا وكنــدا وأملانيــا واليابــان والنــرويج   
  وحتالف دوائر األعمال العاملية بشأن التعليم.

  
لــدى املهــاجرين وإتاحــة  معاجلــة مكــامن الضــعف  -باء 

  املزيد من فرص اهلجرة النظامية والشرعية
اغتنم عدد من أصحاب املصلحة فرصـة انعقـاد مـؤمتر      

على مكـامن الضـعف اخلاصـة لـدى املهـاجرين      القمة للتشديد 
يف حــاالت األزمــة وضــرورة التصــدي الــوايف هلــا كجــزء مــن   

التزامـا. وتركـز    ١٩االستجابة اإلنسانية، وقاموا أيضـاً بتقـدمي   
بعــض االلتزامــات علــى التوســع يف مناقشــة هــذه املســألة يف       
االجتماع العام الرفيع املستوى للجمعية العامة املعين حبركـات  

  لرتوح الكربى لالجئني واملهاجرين املشار إليه آنفاً.ا

  
  
  
  
  
  
  
  
    

 التصدي ألحوال الفئات واألقليات األخرى يف سياقات األزمة

 أخرى
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اجلنســية يف غضــون العقــد  القضــاء علــى انعــدام    -جيم 
  املقبل

حظيـــت مســـألة انعـــدام اجلنســـية بأقـــل عـــدد مـــن         
 ١٠االلتزامات الفردية. وينتشر يف أرجاء العامل ما يقرب مـن  

ماليــني شــخص حمــرومني مــن هويــة وطنيــة متثــل يف أغلــب        
ق األحيان شرطا أساسيا مسبقا للتمتـع بالنطـاق الكامـل حلقـو    

اإلنســان. وقــد يواجــه األشــخاص عــدميي اجلنســية مــن جــراء   
ذلـــك صـــعوبة يف احلصـــول علـــى التعلـــيم والرعايـــة الصـــحية  
والعمــل وحريــة التنقــل. ورغــم احلاجــة املاســة إلــاء حــاالت  
انعــدام اجلنســية، جــاء عــدد االلتزامــات الفرديــة الداعمــة هلــذا   
املوضـــوع ضـــئيالً. ويســـتحق التنويـــه بصـــورة خاصـــة تعهـــد   

لشؤون الالجئني مبناصرة إـاء حـاالت   األمم املتحدة فوضية م
(محلــة أنــا أنتمــي) ودعــم  ٢٠٢٤انعــدام اجلنســية حبلــول عــام 

  جهود الدول األعضاء يف مساعيها إلاء انعدام اجلنسية.
  
  
  
  
  
  
  
  

  متكني النساء والفتيات ومحايتهن -دال 
ــاء        ــني النسـ ــانية ومتكـ ــاواة اجلنسـ ــوع املسـ ــدا موضـ بـ

والفتيـــات مهيمنـــا يف مـــؤمتر القمـــة. ومـــن أصـــل االلتزامـــات  
األساسية االثنني والـثالثني، حظـي االلتـزام األساسـي بضـمان      
مراعاة الربامج اإلنسانية للمسائل اجلنسـانية بثالـث أكـرب عـدد     
ــات مهمــة حملاربــة احلــواجز        ــن املســاندات. وتولــدت التزام م

اواة بـــني اهليكليـــة والســـلوكية الـــيت تتســـبب يف عـــدم املســـ     
اجلنســني، والعمــل مــن أجــل ضــمان متكــني النســاء والفتيــات   
وضـــمان حقـــوقهن، ومواءمـــة التمويـــل والربجمـــة مـــع مبـــادئ 
املســاواة اجلنســانية. وتعهــد عــدد مــن البلــدان ومــن أصــحاب   

  اآلخرين بتقدمي دعم مايل للجماعات النسوية. املصلحة
  

ألقـل مـن   من أصحاب املصلحة التزاماً واحداً على ا ١١١أيد 
ــة    ــية اخلمسـ ــات األساسـ ــانية.   االلتزامـ ــألة اجلنسـ ــلة مبسـ املتصـ

ــالغ عــددها       ــة واملشــتركة الب ــات الفردي ــى االلتزام ــالوة عل وع
التزاما املقطوعة دعما للمائدة املسـتديرة للقـادة الرفيعـي     ٤٤٦

املستوى املعنية بالنساء والفتيات: حتفيز العمل من أجل حتقيـق  
لت الرغبـة يف حتقيـق نتـائج أفضـل يف     املساواة بني اجلنسني، جت

ــاق املوائــد        ــات يف نط ــن التزام ــا أُبــدي م ــانية فيم ــال اجلنس جم
ــا     ــبط م ــد ارت ــدده  املســتديرة الســت األخــرى. وق ــن  ٦٣ع م

  االلتزامات الفردية واملشتركة باملوائد املستديرة األخرى.

وانطـــوى عـــدد كـــبري مـــن االلتزامـــات علـــى التعهـــد    
سـاء احملليـات واجلماعـات النسـوية     باالستفادة مـن مهـارات الن  

احملليــة وخــربان ومتكينــهن كجهــات فاعلــة حموريــة وقائــدات  
ووكيالت للتغيري. والتزمت شيلي بضمان مشاركة النسـاء يف  

. ٢٠٢٠يف املائـة حبلـول عـام     ٢٠عمليات بناء السالم بنسـبة  
والتزمت ليختنشتاين بزيادة اإلدماج واملشاركة ادية للنسـاء  

يف  ٣٠دوار القيادية ألي عملية للسالم، مبا ال يقـل عـن   يف األ
 ٥٠املائـة مــع الســعي للوصــول ــذه النســبة بشــكل مثــايل إىل  

  املائة.  يف
زيـادة  وسلط عديد من أصحاب املصلحة الضوء علـى    

نيابـة   أسـتراليا لجماعـات النسـوية. والتزمـت    لاملساعدة والدعم 
ــا مجعــن جمموعــة ميكتــا (املكســيك وإندونيســيا و  هوريــة كوري

) بالعمــل عــن كثــب مــع اجلماعــات النســوية  أســترالياوتركيــا و
قـدرا  زيـادة  من أجـل  تزويدها بالدعم العملي لاحمللية والوطنية 

علــى اإلجنــاز يف الســياقات اإلنســانية. والتزمــت مؤسســة أووك 

 التزامات فردية ومشتركة تتصل بالنساء والفتيات

٤٩٪ 
برامج مراعية للمسائل اجلنسانية 
وبناء قدرات اجلماعات النسوية 

 ومبادرات املساواة بني اجلنسني

١٤٪ 
 الصحة اجلنسية واإلجنابية

٧٪ 
مشاركة املرأة يف عمليات 

 والسالمالوساطة 

٣٠٪ 
منع العنف اجلنساين 

 والتصدي له
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يف املائـة مـن ميزانيتـها السـنوية للجماعـات النسـوية        ١٠بتقدمي 
  احمللية والوطنية.

واملنظمــات غــري  األمــم املتحــدة  التزمــت وكــاالت  و  
احلكوميـــة بزيـــادة النســـبة املئويـــة لشـــركائها املنفـــذين مـــن       
اجلماعات النسوية. وعلى سبيل املثال، التزمت منظمة املعونـة  

يف املائـة علـى األقـل مـن شـركائها       ٥٠بأن تضـمن أن يكـون   
ودهـا  املنفذين يف العمليات اإلنسانية إما مـن املنظمـات الـيت تق   

  .٢٠٢٠حبلول عام  النساء أو املنظمات النسوية
والتزم عديد من أصحاب املصـلحة باسـتخدام منظـار      

جنساين مستفيدين بالبيانات املصـنفة حبسـب اجلـنس والسـن،     
وإنشــاء آليــات تعمــل علــى إدمــاج مشــاركة النســاء والفتيــات 

ــت   ــا. والتزمـ ــتراليايف براجمهـ ــاد األورويب   أسـ ــا واالحتـ والنمسـ
ــأن تســتخدم مؤشــر      ــدا وإســبانيا والســويد وسويســرا ب وهولن
املسـاواة بــني اجلنسـني علــى حنـو منــهجي كمعيـار للتمويــل يف     
ــا ضــمن آخــرين     مجيــع املقترحــات املشــاريعية. والتزمــت أملاني
بقصر ختصيص التمويل على اإلجـراءات الـيت تتضـمن بشـكل     

م بيانات مصنفة حبسـب اجلـنس   صريح حتليال جنسانيا يستخد
  .٢٠١٨والسن، حبلول عام 

وســلط عــدد مــن الــدول األعضــاء الضــوء علــى أمهيــة   
الصحة اجلنسية واإلجنابية للنساء والفتيات. وبلغ إمجـايل عـدد   
االلتزامات الفرديـة الـيت ركـزت علـى مسـألة الصـحة اجلنسـية        

ار التزاماً. وعلى وجه اخلصـوص، التزمـت ميامنـ    ٧٠واإلجنابية 
جمموعـة اخلـدمات األوليـة الـيت      ٢٠١٧بأن تطبـق حبلـول عـام    

سـاعة مـن    ٤٨متثل احلد األدىن للصـحة األساسـية يف غضـون    
حــــدوث حالــــة الطــــوارئ. وأعلنــــت سويســــرا أن الصــــحة  
ــة.     ــتها اخلارجيـ ــة لسياسـ ــة أولويـ ــية واإلجنابيـ ــوق اجلنسـ واحلقـ
ــة   ــة واملســاعدات اإلمنائي ــة لإلغاث  وتعهــدت املنظمــة الكاثوليكي
بإنفـــاق مـــوارد علـــى الصـــحة اجلنســـية واإلجنابيـــة يف أفريقيـــا  

  الناطقة بالفرنسية يف غضون السنوات اخلمس املقبلة.

وأُبــدي عــدد مــن االلتزامــات لضــمان حصــول النســاء    
ــى    ــاجرات علـ ــا واملهـ ــردات داخليـ ــات واملشـ ــات الالجئـ والفتيـ
اخلدمات؛ واخنراطهن بشكل جمد يف تصميم الـربامج وعمليـات   

بـأن تضـع يف قمـة     “تـرو كـري  ”القرار. وتعهـدت منظمـة    اختاذ
أولوياــا املشــاركة املتســاوية للنســاء والفتيــات يف اإلعــالم عــن  

  املشاريع اليت حتميهن وتستجيب الحتياجان احملددة.
مـن خـالل   وجرى تـدعيم عـدد مـن املبـادرات القائمـة        

ــار      ــام فرنســا وميامن ــذلك، قي ــال ل ــدة. ومث ــداء التزامــات جدي إب
هولندا والصندوق االستئماين الدويل لتعليم الالجئني وإسـبانيا  و

ــائية    ــئني النسـ ــية الالجـ ــال ومفوضـ ــوميتومو كميكـ ــركة سـ وشـ
للمـرأة  األمـم املتحـدة   للسـكان وهيئـة   األمـم املتحـدة   وصندوق 

كـل  ”ومنظمة الرؤية العاملية بااللتزام بدعم مبادرة األمني العام 
 صـاحبة هلـا والعمـل علـى    امل الطريـق وخريطة  “كل طفل ،امرأة

إاء مجيع الوفيات اليت ميكن منعهـا بـني النسـاء واملراهقـات يف     
كـل   ،كل امرأة”سياق األزمة. وكمثال لذلك، ودعما ملبادرة 

ــة  “طفــل ــام ”تنفــذ محل التابعــة ملؤسســة  “ال شــيء ســوى اخلي
كميكـال التزامـا بتقـدمي مـا      مع شركة سـوميتومو األمم املتحدة 

قيمتــه مليــون دوالر مــن خيــام أوليســت املقاوِمــة للبعــوض الــيت  
. ٢٠١٦تنتجها الشركة لالجـئني واملشـردين حبلـول ايـة عـام      

العاملــة يف األمــم املتحــدة هــذه اخليــام وكــاالت وتتــوىل توزيــع 
  سياقات الطوارئ والرتاع.

طفــال ســد الفجــوات التعليميــة الــيت تواجــه األ      -هاء 
  واملراهقني والشباب

أبرز كثريون ضرورة تيسري احلصول على تعلـيم جيـد     
يف سياقات األزمة، معتربين ذلك جماال للعمـل العاجـل. وقُـدم    

تعهــدا للعمــل صــوب تــوفري تعلــيم جيــد يف       ٦٦إمجاليــه  مــا
  سياقات الطوارئ.

لصـندوق  وأعربت سبع ومخسون منظمة عـن دعمهـا     
ــيم أن ينتظــ ل ال ميكــن” ــد   “رلتعل ، وهــو صــندوق عــاملي جدي
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ــال والشــباب حــىت يف أشــد       ــع األطف ــد جلمي ــيم جي ــدمي تعل لتق
مليون مـن دوالرات   ٩٠الظروف عسراً. وجرى التعهد مببلغ 

 “ال ميكـــن للتعلـــيم أن ينتظـــر”الواليـــات املتحـــدة لصـــندوق 
ــة،     ــه كــل مــن مؤسســة ديب العطــاء، واملفوضــية األوروبي قدمت

والواليـــات املتحـــدة وهولنـــدا. والنـــرويج، واململكـــة املتحـــدة 
وأعلن حتالف دوائر األعمال الدولية بشان التعلـيم عـن حشـد    

ــداره    ــايف مقــ ــغ إضــ ــن دوالرات   ١٠٠مبلــ ــون دوالر مــ مليــ
الواليات املتحدة يف شكل مسامهات ماليـة وعينيـة ذات صـلة    

  .“ال ميكن للتعليم أن ينتظر”لصندوق 
ــيص     ــاد األورويب بتخصـــ ــزم االحتـــ ــة يف  ٤والتـــ املائـــ

ــن ــيم      مـ ــراض التعلـ ــانية ألغـ ــة اإلنسـ ــال املعونـ ــه يف جمـ ميزانيتـ
ــأن ختصــص     يف ــرويج ب يف  ٨حــاالت الطــوارئ. والتزمــت الن

الـدورة   املائة على األقل من مساعدا اإلنسانية العامليـة خـالل  
  الربملانية احلالية ألغراض التعليم يف حاالت الطوارئ.

ا عناصــــر متكــــني املــــراهقني والشــــباب ليكونــــو  -واو 
  اإلجيايبالتحول مساعدة على 

دول أعضـاء   -مـن الشـركاء    ٣٠وقّع مـا يزيـد علـى      
ومنظمات غـري حكوميـة ووكـاالت لألمـم املتحـدة وكيانـات       

يف ســياق مــؤمتر القمــة العــاملي للعمــل   -مــن القطــاع اخلــاص 
اإلنســـاين اتفاقـــا تارخييــــا، هـــو حتــــالف الشـــباب يف العمــــل     

ىل التأكيــد علــى تصــدي نظــام  اإلنســاين. ويهــدف التحــالف إ
العمل اإلنساين ألولويات الشباب ومشـاركتهم، ويركـز علـى    

  ااالت الرئيسية التالية:
كفالة مسـامهة الـربامج اإلنسـانية يف محايـة صـحة        •  

  ومناء الشابات والشباب والبنات واألوالد.
ــة     •   ــباب وإقامـــ ــة للشـــ ــاركة املنتظمـــ ــم املشـــ دعـــ

ــع مراحــــ    ــم يف مجيــ ــراكات معهــ ــل الشــ ل العمــ
اإلنساين، وعلـى وجـه اخلصـوص يف اختـاذ القـرار      

  وحتديد خمصصات امليزانية.
  
  

  
  
  
  
  
  
  

امرأة تتسلم حصة من الـذرة والزيـت مـن نقطـة لتوزيـع الطعـام يف جنـوب السـودان. وينتشـر زهـاء بليـون نسـمة مـن ذوي اإلعاقـات البدنيـة و/أو                
نطاق العامل ويندرجون ضمن أشد األشـخاص ميشـاً يف اتمعـات املتضـررة مـن األزمـات، وتنـال منـهم الكـوارث والرتاعـات علـى            الذهنية على 

حنو غري متناسب. وحيتاج الوفاء بالتزامات مؤمتر القمـة بعـدم تـرك أي أحـد خلـف الركـب، الوصـول إىل كـل شـخص موجـود يف حـاالت الـرتاع             
  طر.والكوارث وحاالت الضعف واخل

  الصورة: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية/ جاكوب زوكرمان
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ــدرات   •   ــز ق ــاعلني نشــطني    تعزي ــوا ف الشــباب ليكون

العمــل اإلنســاين، ودعــم املبــادرات واملنظمــات   يف
ــار االســتجابة      ــا الشــباب يف إط ــيت يقوده ــة ال احمللي

  اإلنسانية.
ــات      •   ــات وأولويــ ــة احتياجــ ــوارد لتلبيــ ــادة املــ زيــ

املـــــراهقني والشـــــباب املتضـــــررين باألزمـــــات    
اإلنسانية، واسـتخدام املؤشـر اجلنسـاين والعمـري     

  اجلديد لتحسني التتبع واإلبالغ.
توليد بيانات مصنفة حبسـب السـن واجلـنس ـتم       •  

بالشباب يف السـياق اإلنسـاين واسـتخدامها علـى     
  حنو منهجي.

التصدي ألحوال الفئات واألقليـات األخـرى يف     -زاي 
  سياقات األزمة

ــبكات   ٢٠١٦آب/أغســــطس يف    ــدد الشــ ــاوز عــ جتــ
واملنظمــات اإلنســانية وشــبكات ومنظمــات حقــوق اإلنســان   
ــة   ــات األشـــــــــخاص ذوي اإلعاقـــــــ ــبكات ومنظمـــــــ وشـــــــ

والـدول األعضـاء الـيت أيـدت ميثـاق      األمم املتحـدة   ووكاالت

ــاين إدمـــاج األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة يف   ــل اإلنسـ  ١٤٠العمـ
  كياناً.

وإضافة إىل تأييد امليثاق، أبـدى املشـاركون التزامـات      
بوضع مبادئ توجيهيـة عامليـة بشـأن إدمـاج اإلعاقـة يف العمـل       
ــاين وزيـــادة مجـــع البيانـــات وحتســـني احلصـــول علـــى        اإلنسـ
ــز     ــتقين واملــايل وتعزي اخلــدمات واملســاعدة وضــمان التعــاون ال

ليــة والوطنيــة املمثلــة لألشــخاص الشــراكات مــع املنظمــات احمل
ذوي اإلعاقــة. والتــزم عــدد مــن اجلهــات الفاعلــة التشـــغيلية       
بتصنيف البيانات ليس فقط حبسـب نـوع اجلـنس والسـن، بـل      

  أيضاً حبسب اإلعاقة البدنية.
وتعهــــد املــــاحنون والشــــركاء املنفــــذون بتحــــديث       

سياســام وأطــرهم االســتراتيجية اإلنســانية مــن أجــل املراعــاة  
ــام     ــة يف سياسـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ــات األشـ ــة الحتياجـ التامـ

  املعنية باالستجابة لألزمات.
ــادة إشــراك       ــد مــن أصــحاب املصــلحة بزي والتــزم عدي

األشخاص ذوي اإلعاقـة يف اختـاذ القـرار والتخطـيط يف اـال      
  اإلنساين، مبا يف ذلك يف آليات التقييم والتنسيق.

  
    

  عدد االلتزامات الفردية واملشتركة، حسب بند التحول أو التغير، مبوجب خطة العمل من أجل اإلنسانية
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 عدد االلتزامات الفردية واملشتركة حسب بند التحول أو التغيري مبوجب خطة العمل من أجل اإلنسانية

ــب    ــاه مبوجــ ــوالت/التغيريات يف االجتــ التحــ
 اإلنسانيةمن أجل خطة العمل 

 اإلنساين والعمل اإلمنائيحتقيق نتائج مجاعية: جتاوز الفجوة بني العمل 

 متويل النتائج وعدم التجزؤ: االنتقال من متويل املشاريع إىل متويل النتائج

 

ــل                                                          العمــــــــــــــ
بشكل خمتلف 
من أجل إاء 

 العوز
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  املسؤولية األساسية الرابعة

  )٤(تغيري حياة الناس: من تقدمي املعونة إىل إاء العوز

                                                           
 تتضمن هذه املسؤولية األساسية االلتزامات املتصلة بااالت التالية: اتباع أسلوب جديد يف العمـل والكـوارث وتغـري املنـاخ ووضـع النـاس        )٤(  

 اإلقليمية والصحة واالستجابة احلضرية.يف الصدارة وحتقيق نتائج مجاعية واملخاطر والضعف واالبتكار واملنظمات 
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تولـــد عـــن مـــؤمتر القمـــة دعـــم غـــري مســـبوق إلجيـــاد    
ويقلـل  أسلوب جديـد للعمـل يلـيب احتياجـات النـاس العاجلـة       

االحتياجــات اإلنســانية واملخــاطر والضــعف. ولتحويــل ذلــك   
التزاماً يف اجتماعي املائـدة   ٩٣٩عدده  إىل أمر واقع، أبدي ما

تغـيري   -املستديرة املـتعلقني باملسـؤولية األساسـية الرابعـة ومهـا      
ــوز؛ والتصــدي       ــاء الع ــة إىل إ ــدمي املعون ــن تق ــاس: م ــاة الن حي

ــيري امل   ــة وتغ ــات   للكــوارث الطبيعي ــاخ: إدارة املخــاطر واألزم ن
بنــهج خمتلــف؛ ويف االجتماعــات اخلاصــة واملناســبات اجلانبيــة  
ــات الفرديــة واملشــتركة علــى       ذات الصــلة. وركــزت االلتزام
االستثمار يف قـدرات اجلهـات الفاعلـة احملليـة والوطنيـة والبنـاء       
ــة       ــات احملليـ ــكان واتمعـ ــدرات السـ ــك قـ ــا يف ذلـ ــا، مبـ عليهـ

رة باألزمـات، واعتمـاد ـج جيمـع بقـدر أكـرب       املتضررين مباش
بني العمل اإلنساين والعمل اإلمنائي فيما خيـتص مبجموعـة مـن    
ــذار      ــاطر واإلنـ ــن املخـ ــد مـ ــوع احلـ ــى موضـ ــائل. واكتسـ املسـ
والتحرك املبكـرين والتأهـب للكـوارث طابعـا حموريـا يف كـثري       
من االلتزامات. وسلط شركاء متعددون الضـوء علـى عـزمهم    

  ستثمار يف جمال حتليل البيانات واملخاطر.زيادة اال

  
صـــوص اجتمـــاع املائـــدة املســـتديرة املتعلقـــة بإـــاء العـــوز،  خب

من أصحاب املصـلحة عـن دعمهـم لواحـد علـى       ١١٧أعرب 
 ٦٨٦األقــل مــن االلتــزامني األساســيني، وســجل حــىت تارخيــه  

ــات       ــع االلتزامـ ــل مجيـ ــن أصـ ــتركاً. ومـ ــاً أو مشـ ــاً فرديـ التزامـ
ثــنني والــثالثني، حظــي االلتــزام األساســي بشــأن   األساســية اال

اتباع أسلوب جديد يف العمل يليب احتياجـات النـاس العاجلـة    
. إعالنـات التأييـد  ويقلل من املخاطر واهلشاشة بأكرب عدد من 

وبــرز بقــوة يف مجيــع االلتزامــات ذات الصــلة موضــوع بنــاء       
ــة      ــدة املســتديرة املتعلق ــى الصــمود. وخبصــوص املائ ــدرة عل الق

مـن أصـحاب املصـلحة التزامـا      ١٠٦الكوارث الطبيعية، أيـد  ب
واحـدا علـى األقـل مـن االلتزامـات األساسـية اخلمسـة املتصـلة         

 ٢٥٣بالكوارث وتغـري املنـاخ، وجمـع حـىت تارخيـه مـا عـدده        
  التزاماً فرديا أو مشتركا داعما هلذا املوضوع.

  
  

  
  

 
 

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

التزاماً أساسياً أو مشتركا باملسؤولية  ٩٣٩يتصل 
 األساسية الرابعة

٢٧٪ 
املائــــدة املســــتديرة املعنيــــة 

 بالكوارث الطبيعية

٧٣٪ 
املائدة املستديرة املعنية 

 بإاء العوز
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تعزيز النظم الوطنية واحمللية بدال مـن االستعاضـة     -ألف 
  عنها

التزامـا تعـرب عـن دعمهـا جلعـل       ٣٩٩قُدم ما عـدده    
هــي أن تكــون  قاعــدة االســتجابة لألزمــات يف الواقــع العملــي 

ــة عنــد   هــذه االســتجابة  ــة قــدر اإلمكــان ودولي . االقتضــاءحملي
ومشــل ذلــك عــددا مــن االلتزامــات بتعزيــز القــدرات اإلقليميــة  
ــي      ــة ه ــات غــري احلكومي ــت املنظم ــع الشــراكات. وكان وتنوي
منبع أهم ما قّدم من دعم يف هذا اال حيـث أيـد كـثري منـها     
ــر       ــهج أكث ــا التحــوالت املقترحــة صــوب األخــذ بن ــدا قوي تأيي

حملليــة. وأعيــد متحــورا حــول النــاس وأشــد اصــطباغا بالصــبغة ا 
تأكيــد هــذه االلتزامــات بالتزامــات أخــرى أبــديت يف إطــار       

سعياً إىل زيادة التمويل املباشـر   -املسؤولية األساسية اخلامسة 
  للجهات الفاعلة احمللية واالستثمار يف قدراا.

ــزم كــثري مــن أصــحاب املصــلحة باالســتثمار يف         والت
حظــي  اصــمود اتمعــات واســتجابة اخلــط األول، وهــو مــ     

بتأييد قوي ملا يكفله من مشاركة النساء واجلماعـات النسـوية   
مشاركة كاملـة وفعالـة، مبـا يف ذلـك قيـام هـؤالء بتقـدمي عـدة         
تعهــدات ملموســة. وعلــى ســبيل املثــال، التزمــت هيئــة املعونــة 

جمتمعــا حمليــا يف أفغانســتان علــى   ٤٥٠األفغانيــة بزيــادة قــدرة 
غــيري املنــاخ حبلــول عــام  الصــمود بوجــه الكــوارث الطبيعيــة وت 

٢٠١٨.  
ــة         ــدرة احمللي ــاء الق ــى بن ــوي عل ــز ق ــاك تركي وكــان هن

والوطنيــة. وقامــت جمموعــة مــن أصــحاب املصــلحة تشـــمل       
لكسمربغ وفرنسا وأمانة منظمة التعـاون اإلسـالمي وأكادمييـة    
الريادة يف العمل اإلنسـاين، والـس الكـوري للمنظمـات غـري      

مــا وراء البحـــار وســواها مـــن   احلكوميــة للتعــاون اإلمنـــائي في  
اجلهات بتقدمي التزامـات ملموسـة عديـدة لالسـتثمار يف قـدرة      

  وإمكانية املستجيبني يف اخلط األمامي.

ــن        ــرار املهــم م ــل يف اإلق والح اجتــاه رئيســي آخــر متث
جانــب الــدول األعضــاء وأصــحاب املصــلحة اآلخــرين بــالقوة  

س نقدي، وعلـى  التحويلية الكامنة يف الربامج القائمة على أسا
وجـــه اخلصـــوص يف متكـــني األشـــخاص املتضـــررين. وصـــدر  

التزاما فردياً من جهات تشمل سويسرا وأملانيـا   ٩٩إمجاليه  ما
وهيئة اإلغاثة اإلسالمية وحتالف تريفنـد وشـركة ماسـتر كـارد     
ــى توســيع نطــاق       ــة أخــرى ترتكــز عل ــة، وجهــات فاعل الدولي

ــى األســاس ال     ــائمني عل ــل الق ــياق  الربجمــة والتموي ــدي يف س نق
األزمــات اإلنســانية، واســتخدام التحــويالت املاليــة املتعــددة      

  )٥(األغراض عند االقتضاء.
مـــن أصـــحاب املصـــلحة إىل  ١٥واجتـــه علـــى األقـــل   

التشديد علـى أمهيـة توسـيع نطـاق أنظمـة احلمايـة االجتماعيـة        
لألغذيـة  األمم املتحـدة  وحتسينها. ومشل هؤالء إثيوبيا ومنظمة 

ــل الدوليــة وإيطاليــا       ــة (الفــاو) وفرنســا ومنظمــة العم والزراع
  وأيرلندا وبرنامج األغذية العاملي.

ــدامنرك         ــة تشــمل ال ــات الفاعل ــن اجله ــدد م ــدى ع وأب
األمـم  وفرنسا وجمموعة القمة االقتصادية النيجرييـة ووكـاالت   

مبا فيها وكالة إغاثة وتشغيل الالجـئني الفلسـطينيني    -املتحدة 
 -اإلمنـائي  األمم املتحدة الشرق األدىن (األونروا) وبرنامج  يف

ــإدراج املشــاريع املراعيــة       ــام بشــكل منــهجي ب ــات بالقي التزام
للحساسيات اجلنسانية يف بناء قدرة اتمعات علـى الصـمود،   
وزيــادة مجــع وحتليــل ونشــر البيانــات املصــنفة حبســب اجلــنس   

وأوجه ضعفهن،  والعمر خبصوص احتياجات النساء والفتيات
وضــمان اســتنارة مجيــع االســتجابات اإلنســانية بــالتحليالت      
ــة والســياق        ــا احلاج ــواتج متليه ــن أجــل حتصــيل ن ــانية م اجلنس

  واحلساسية اجلنسانية.

                                                           
ميكن أيضا ربط التعهدات املتعلقة بالربامج القائمـة علـى أسـاس      )٥(  

 نقدي باملسؤولية األساسية اخلامسة، االستثمار يف اإلنسانية.
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ــادئ         ــدداً مب ــن أصــحاب املصــلحة جم ــد م وأكــد عدي
ــن خمــاطر        ــة للحــد م ــك الشــبكة األهلي ــا يف ذل الشــراكات، مب

سسـات اخلرييـة. وأيـد ثالثـون     الكوارث، والس الدويل للمؤ
الذي يلزمهـا   ميثاق التغيريمن املنظمات غري احلكومية الدولية 

ــل       ــة عمـ ــل بطريقـ ــات تتصـ ــة التزامـ ــل لثمانيـ ــالتطبيق الكامـ بـ
املنظمـات مـع اجلهـات الفاعلــة الوطنيـة واحملليـة واالرتبـاط ــا       

  ومتويلها.
  وضع الناس يف الصدارة:

  الصمودبناء قدرة اتمعات احمللية على 

جتســـد موضـــوع املُســـاَءلة أمـــام الســـكان املتضـــررين    
كأحد املوضـوعات املهمـة فيمـا أُبـدي مـن التزامـات يف إطـار        

بلـور   املسؤولية األساسية الرابعة طوال انعقاد املـؤمتر، وهـو مـا   
اإلقرار الواضح بأن النـاس هـم الفـاعلون احملوريـون فيمـا ميـس       

يف أي أزمــة. وقــد    حيــام وأــم أول املســتجيبني وآخــرهم    
مـــن أصـــحاب املصـــلحة التزامـــات فرديـــة تتصـــل   ٤٥أبـــدى 

    )٦(باملُساَءلَة أمام السكان املتضررين.
ــحاب        ــض أصـ ــه بعـ ــاَءلة، اجتـ ــز املُسـ ــبيل تعزيـ ويف سـ

املصلحة إىل االلتزام باعتماد املعيـار اإلنسـاين، ومعيـار املبـادرة     
مــة املشــتركة الدوليــة للشــفافية يف املعونــة، وبيــان اللجنــة الدائ 

بني الوكاالت املعين مبنع االستغالل واالنتـهاك اجلنسـيني علـى    
  صعيد فرادى الوكاالت.

ومن مجلـة االلتزامـات الفرديـة اجلـديرة بالـذكر تعهـد         
الشبكة اآلسيوية للحـد مـن الكـوارث واالسـتجابة هلـا بإنشـاء       
ــادة      ــي ــدف زي ــى الصــعيد احملل ــدى آســيوي للصــمود عل منت

األمم املتحـدة  الفاعلة احمللية. والتزمت منظمة قدرات اجلهات 
للطفولة (اليونيسيف) بإنشاء منتدى مشترك لتعزيز اتمعـات  

                                                           
ــؤمتر القمــة     )٦(   ــديت شــفاهة يف ســياق م ــيت   أب ــات ال بعــض االلتزام

 يربزها هذا الفرع.

احمللية وزيادة املشـاركة اتمعيـة. واعتمـدت الشـركة التركيـة      
ــيل) ميثـــاق التواصـــل اإلنســـاين ملشـــغلي    لالتصـــاالت (تركسـ

لشـبكات  شبكات اهلاتف احملمول الذي ترعاه اجلمعية الدولية 
اهلـــاتف احملمـــول، وتعهـــدت بزيـــادة ســـبل وصـــول املتـــأثرين  
باألزمات إىل خدمات اهلـاتف احملمـول بتـوفري سـبيل جمـاين أو      

  مدعوم الستخدام الشبكة.
ودشــنت الرابطــة األوروبيــة ملشــغلي الســواتل ورابطــة   

جـي. يف. إف للشــبكات الســاتلية الرقميــة ميثــاق التواصــل يف  
االتصــاالت بــني املســتجيبني حلــاالت  حــاالت األزمــة لتيســري  

  الطوارئ اإلنسانية مبا يف ذلك مع اتمعات احمللية املتضررة.
    

  التحسب لألزمات بدالً من انتظار حدوثها  -باء 
جـــرى اإلقـــرار بشـــكل واضـــح بضـــرورة أن تكـــرس   

اجلهات الفاعلة الوطنية والدولية قدراً أكرب من مواردها املاليـة  
هلـا التركيـز علـى زيـادة التأهـب وتقليـل أوجـه        والبشرية يتـيح  

الضــــعف، بــــدالً مــــن التركيــــز علــــى االســــتجابة لألزمــــات 
ــها     ــم بكلفتـ ــيت تتسـ ــرتاع الـ ــهاء الـ ــة النتـ ــدخالت الالحقـ والتـ
الباهظــة. ونتيجــة لــذلك، ســاد دعــم واســع النطــاق جلميــع        
االلتزامات األساسية اخلمسة املتصـلة باملائـدة املسـتديرة املعنيـة     

ــالكوارث ــات     ب ــاخ: إدارة املخــاطر واألزم ــر املن ــة وتغي الطبيعي
ــا    ١٠٦بطريقــة خمتلفــة. ودعــم   مــن أصــحاب املصــلحة التزام

واحـدا علـى األقـل مـن االلتزامـات األساسـية اخلمسـة املتصـلة         
التزامـا   ٢٥٣بالكوارث وتغري املناخ، وجرى حىت تارخيه مجع 

  فرديا ومشتركاً تدعم هذا املوضوع.
اســتعدادا قويــا لتخصــيص حجــم   وتظهــر االلتزامــات  

ــك يف       ــا يف ذل ــب للكــوارث، مب ــتثمار يف التأه ــن االس أكــرب م
ــاملة    ــز القـــدرات، شـ ــاطر وتعزيـ اإلنـــذار املبكـــر وحتليـــل املخـ

  قدرات اجلهات الفاعلة الوطنية.
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وأعاد العديد من اجلهات الفاعلة مبا فيها كوسـتاريكا    
اليـا تأكيـد   وتركيا وفنلنـدا والنـرويج واملكسـيك واليابـان وإيط    

  االلتزام بتنفيذ إطار سنداي للحد من خماطر الكوارث.
وعلـــى حنـــو خـــاص، لـــوحظ الـــدعم الواســـع الـــذي     

جديدة يقودها جمموعـة وزراء   شراكة تأهب عامليةحظيت به 
ــدان العشــرين األشــد تعرضــاً للمخــاطر يف إطــار     املاليــة يف البل
ــاخ. ويتحــدد هــدف      ــدان املعرضــة خلطــر تغــري املن منتــدى البل
الشــراكة يف تعزيـــز نظـــم إدارة الطـــوارئ الوطنيـــة واحملليـــة يف  

بلــدا، لتمكينــها مــن اكتســاب   ٢٠جمموعــة أوىل تتكــون مــن  
  .٢٠٢٠التأهب حبلول عام حد أدىن من درجات 

وأُبدي عـدد كـبري مـن االلتزامـات املتصـلة باحلـد مـن          
خمــاطر الكــوارث. والتــزم كــل مــن الربازيــل واليابــان واالحتــاد  
األورويب والتحالف الياباين ملنظمات اتمـع املـدين للحـد مـن     
خمــاطر الكــوارث، باالســتثمار يف آليــات اإلنــذار املبكــر ويف      

  اإلجراءات املبكرة.
وســلط الضــوء علــى التشــريد النــاجم عــن الكــوارث      

واملناخ باعتباره شـاغال متناميـا. ودعـي إىل إنشـاء آليـة وإطـار       
قانونيني دولـيني حلمايـة هـذه النوعيـة مـن السـكان املشـردين.        
وتعهدت إريتريا بتعزيز تدابري ترمي إىل منع وتفـادي التشـريد   

ع مـن املخـاطر يف   املستحث بالعوامل البيئية، بإدماج هذه النـو 
ــاطر      ــي وإدارة خمــ ــتغري البيئــ ــع الــ ــف مــ ــتراتيجيات التكيــ اســ
الكوارث. وتعهدت فيجي بتقليل الضـعف والتصـدي ملخـاطر    
التشــريد باســتخدام األداة املتكاملــة لتقيــيم الضــعف وحتقيــق      

  التكيف اليت تطبقها.
وأصدرت دول احمليط اهلادئ اجلُزرية الصـغرية الناميـة     

عهــدت فيــه باملشــاركة الفاعلــة مــع الــدول      التزامــا سياســيا ت 

األعضاء األخرى جلعل مسألة تعـيني ممثـل خـاص معـين بالبيئـة      
ــل      ــاملي للعمـ ــة العـ ــؤمتر القمـ ــة ملـ ــآثر الباقيـ ــدى املـ ــن إحـ واألمـ

  اإلنساين.
وأبدت جهات فاعلة عديدة التزامات للتصـدي لـتغري     

املنــاخ. فتعهــدت كوســتاريكا بزيــادة اســتثمارها يف بيانــات      
ئــة، مبــا يف ذلــك عــن طريــق حتســني شــبكة الطقــس وامليــاه   البي

  ونظام اإلنذار املبكر.
وعلـى حنـو جـدير باملالحظـة، تعهـدت اليابـان بتقــدمي         

أربعة باليـني مـن دوالرات الواليـات املتحـدة ألغـراض تقليـل       
 ٥,٨خماطر الكوارث، فيما التزمت اململكة املتحـدة باسـتثمار   

ة علـى مـدى السـنوات اخلمـس     باليني من اجلنيهات االسترليني
املقبلة ملواجهة تغير املناخ. ووعدت سويسـرا بتكـريس سـدس    
جممل ميزانيتها املخصصة للعمليـات اإلنسـانية ألغـراض تقليـل     

  خماطر الكوارث وبناء القدرة على الصمود.
وقدم القطاع اخلاص أيضـا التزامـات ملموسـة. فعلـى       

ــو. يب. إس.    ــت مؤسســة ي ــال، التزم باالســتثمار يف  ســبيل املث
حتليل املخـاطر والتحفيـز علـى التحـرك املبكـر للتخفيـف علـى        
النــاس إىل احلــد األدىن املمكــن مــن األثــر النــاجم عــن املخــاطر 
ــش. إل.     ــها. والتزمــت شــركة دي. إت ــن تكراريت ــة وم املعروف

مـن أجـل   األمـم املتحـدة   بتمديد شراكتها الطويلـة األجـل مـع    
ــل لتحســـني تأهـــب ا   ــل أفضـ ــاء هياكـ ــدان بنـ ــارات يف البلـ ملطـ

املعرضة للمخاطر ومساعدة سوقيات املطارات يف أثناء وقـوع  
  األزمات.
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للمشـردين داخليـا جبمهوريـة أفريقيـا الوسـطى. وقـد كـان مـؤمتر القمـة إيـذانا بتحـول             امرأة تستمع إىل إذاعة ليغو يت ال كواكا يف منطقـة سـانغاريا  

ي رئيسي يف جمال العمل اإلنساين غايته التمكني احلقيقي لألشخاص املتضـررين لكـي يصـبحوا القـوة الدافعـة ألي اسـتجابة إنسـانية. ومـن الضـرور         
  امل يف اختاذ القرار، وأن تضمن مشاركة النساء على مجيع الصعد.أن يكفل استمرار اخنراط املتضررين ومشاركتهم على حنو ك

  الصورة: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية/غيما كورتيس
  

  )٧(حتليل املخاطر والضعف
قُطعــت التزامــات عديــدة مــن أجــل حتســني البيانــات      

لنظـام اإلنسـاين   والتقييمات وحتليالت املخاطر مبا يتيح انتقال ا
من ج مدفوع بتوفري اإلمدادات، إىل ـج مـدفوع بالتصـدي    

  للمخاطر واالحتياجات األعظم للمحتاجني األشد ضعفا.
منظمة بتقدمي الدعم للمنتـدى   ٥٠والتزمت أكثر من   

األمـم املتحـدة   العاملي للحد من املخـاطر الـذي يقـوده برنـامج     
خـاطر مـن شـىت امليـادين     اإلمنائي وجيمـع فيـه خـرباء معنـيني بامل    

                                                           
ــديت شــفاهة   )٧(   ــة  أب ــؤمتر القم ــيت   يف ســياق م ــات ال بعــض االلتزام

 يربزها هذا الفرع.

ــوليفي للبيانــات واملعلومــات املتصــلة مبخــاطر     ــل ت إلعــداد حتلي
  متعددة.
وسلّمت االلتزامات املقطوعـة خـالل اجللسـة اخلاصـة       

املعنية بتحليل املخاطر والضعف بضرورة تعميق الفهـم للتعقّـد   
الذي حييط بقضـايا املخـاطر، وأسـفرت عـن ظهـور شـراكات       

  تدى العاملي للحد من املخاطر.قوية لدعم إنشاء املن
والتزمت خدمات اإلغاثـة الكاثوليكيـة بـإدراج حتليـل       

املخــاطر وإدمــاج احلــد مــن املخــاطر وخطــط التخفيــف و/أو    
ــانية    االســـتجابة للمخـــاطر يف مجيـــع الـــربامج اإلمنائيـــة واإلنسـ

  .٢٠٢٠اجلديدة، حبلول عام 
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 حتقيــق نتــائج مجاعيــة: جتــاوز الفجــوة بــني العمــل    -جيم 
  اإلنساين والعمل اإلمنائي

التزامـا فرديـاً ومشـتركاً حتسـني      ٢٥٣تناول ما عدده   
علــى وجــه العمــوم لتحقيــق نتــائج مشــتركة مــع نطــاق   العمــل

أكثر تنوعا من الشركاء. واجته عديد منـها إىل تسـليط الضـوء    
حتديــدا علــى حتســني التعــاون بــني اجلهــات الفاعلــة اإلنســانية    

  واإلمنائية.
ــع األمــ    مــع  “التزامــات بالعمــل ”ني العــام وثيقــة  ووقّ

ــاالت    ــن وك ــبع م ــم املتحــدة  س ــة الصــحة العامليــة   األم (منظم
اإلمنـــائي وبرنـــامج األغذيـــة العـــاملي األمـــم املتحـــدة وبرنـــامج 

األمــم لشــؤون الالجــئني ومنظمــة   األمــم املتحــدة  ومفوضــية 
للســكان ومكتــب األمــم املتحــدة للطفولــة وصــندوق املتحــدة 

نســانية) وأقرهــا البنــك الــدويل واملنظمــة     تنســيق الشــؤون اإل 
“ أسـلوب جديـد يف العمـل   ”الدولية للهجرة مـن أجـل تنفيـذ    

املخـاطر وأوجـه    أيضـا يليب االحتياجات العاجلة للناس ويقلـل  
الضعف من خالل العمل يدا بيـد لتحقيـق نتـائج مجاعيـة علـى      
مدى أطر زمنية متعددة السـنوات، واسـتناداً إىل امليـزة النسـبية     

  تاحة يف كل سياق.امل
أيضا عدة دول أعضاء منها أيرلندا وهولنـدا   والتزمت  

وسويســـرا وعـــدة وكـــاالت تابعـــة لألمـــم املتحـــدة بـــالتمكني 
إلجراء حتليل مشترك لالحتياجات واملخاطر وختطيط مشـترك  
بــني القطاعــات اإلنســانية واإلمنائيــة، ســعيا إىل حتســني مواءمــة 

واإلمنــائي مــع كفالــة   أدوات وتــدخالت التخطــيط اإلنســاين   
  االحترام ملبادئهما.

األمـم  والتزم كل من مركز مبادرات التـأثري وبرنـامج     
التشغيلي للتطبيقات السـاتلية، ووكالـة التعـاون الـتقين     املتحدة 

ــة وفهــم الســياقات كأســاس الختــاذ      اإلمنــائي باســتخراج األدل
القــرار وختطــيط املعونــة وتقــدميها، يف ســياق األزمــات املزمنــة   

ــيت يستعصــي      و ــاطق ال ــك يف املن ــا يف ذل ــة، مب ــات املفاجئ األزم
الوصــول إليهــا. وجــرى التســليم علــى نطــاق واســع بضــرورة   
تقليــل مســتوى االحتياجــات اإلنســانية بالعمــل عــرب حــدود       
الواليات والقطاعات واملؤسسات ابتغـاء حتقيـق نتـائج مجاعيـة     

مهيـة  لصاحل املتأثرين باألزمات. وأبـرز عديـد مـن االلتزامـات أ    
ــادئ    ــار للمبـ احلـــرص يف العمـــل اإلنســـاين علـــى إيـــالء االعتبـ
ــة يف حــاالت       ــى املواجه ــدرة عل ــى الق ــة عل اإلنســانية واحملافظ
الطــوارئ. وعلــى ســبيل املثــال، واستشــعارا مــن جلنــة اإلنقــاذ   
ــادة خطــورة وأعــداد حــاالت الطــوارئ اإلنســانية     ــة بزي الدولي

د ، بتخصــــيص مــــوار٢٠٢٠التزمــــت بالقيــــام حبلــــول عــــام 
لالســـتجابة ألربـــع حـــاالت طـــوارئ متزامنـــة، ودعـــم البقـــاء  

ــذي يقتضــيه احلــال، يف غضــون      ــاعة مــن   ٧٢باملســتوى ال س
  وقوع األزمات.

االهتمـام العتزامهـا العمـل    بعض االلتزامات اجتذبت و  
تتـيح  بتطعيمها بعوامـل معدلـة   كسر دائرة األزمات املزمنة على 

والتمويـــل اإلمنـــائي.  بـــني التمويـــل اإلنســـايناملســـتمر التبـــديل 
والتزمــت الواليــات املتحــدة بــدعم اعتــزام البنــك الــدويل إنشــاء 

ة منتـــدى وتطبيـــق آليـــة لتعجيـــل االســـتعراض الـــدوري للربجمـــ  
  ا.التحول إىل األخذ وكفالة  اإلمنائية يف األزمات املزمنة
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  الرابعةاملسؤولية األساسية مبادرات ذات صلة يف إطار 

  )٨(اإلنساينالئتالف العاملي لالبتكار ا

ــدة        ــار قاعـ ــل االبتكـ ــحة يف جعـ ــة واضـ ــادت رغبـ سـ
األساس للمساعدة اإلنسانية. وأعربت مثـان وعشـرون منظمـة    

  عن نيتها االنضمام إىل االئتالف العاملي لالبتكار اإلنساين.
ــوين      ــغ مليـ ــتالف مببلـ ــدعم االئـ ــدامنرك بـ وتعهـــدت الـ

 ٤٥٠ ٠٠٠كرونة دامنركيـة، وتعهـدت أسـتراليا بتـوفري مبلـغ      
ــى مـــدى ثـــالث    ــدة علـ ــات املتحـ ــن دوالرات الواليـ دوالر مـ
ســنوات لــدعم أمانــة االئــتالف. والتزمــت أكادمييــة الريــادة يف 

يف املائــة مــن   ٥٠العمــل اإلنســاين باســتثمار مــا يربــو علــى      
ها اإلمجاليــة لتحديــد حلــول ابتكاريــة جديــدة يف جمــال  ميزانيتــ

  التعلم اإلنساين وإحاطتها بالرعاية.
  

  شبكة املنظمات اإلقليمية للعمل اإلنساين

أبرز أيضا عديد من اجلهـات الفاعلـة أمهيـة املنظمـات       
اإلقليمية. والتزمت ثالث عشرة منظمة إقليميـة بإنشـاء شـبكة    

ــة للعمــل اإلن  ســاين. وأعــرب األعضــاء عــن  املنظمــات اإلقليمي
  عزمهم حتقيق ما يلي:

تعميــق التعــاون داخــل شــبكة املنظمــات اإلقليميــة     •  
للعمــل اإلنســاين، وخارجهــا مــع اجلهــات الفاعلــة  

  الرئيسية األخرى يف جمال العمل اإلنساين؛
  تدعيم املبادئ اإلنسانية والقانون الدويل اإلنساين؛  •  
  تعضيد أركان النظم احمللية؛  •  
ــاطر     •   ــات واملخـــ ــيالت البيانـــ ــتثمار يف حتلـــ االســـ

  وتبادهلا.

                                                           
ــة     )٨(   ــؤمتر القم ــديت شــفاهة يف ســياق م ــيت   أب ــات ال بعــض االلتزام

 يربزها هذا الفرع.

وعلــى وجــه التحديــد، التزمــت أمانــة منظمــة التعــاون     
اإلسالمي بالعمل مع الدول األعضاء علـى إقامـة شـبكة ملراكـز     
ــائي واإلقليمــي يف جمــاالت      ــاون الثن ــات لتيســري التع إدارة األزم

ات وتقاســم الــدروس عــرب شــبكة املنظمــ  ،التأهــب واالســتجابة
اإلقليمية للعمل اإلنساين. والتزم معهد التنمية اخلارجية مبواصلة 

  العمل كأمانة لشبكة املنظمات اإلقليمية للعمل اإلنساين.
  مبادرة الصحة العاملية

مـن الـدول األعضـاء     -سجل مخسة ومخسـون كيانـاً     
واملنظمات الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة واتمـع املـدين       

دعمهــم للنــهوض بعمــل مجــاعي متناســق   -والقطــاع اخلــاص 
ــحي يف    ــل الصـ ــيات العمـ ــدي ملقتضـ ــياق للتصـ ــات. سـ األزمـ

التزامـاً فرديـاً لتحسـني النـواتج الصــحية      ٧٢عـدده   وأُبـدي مـا  
ــب  ــة    والتأهـ ــيها؛ وإتاحـ ــدوى وتفشـ ــاطر العـ ــتجابة ملخـ لالسـ

احلصــول علــى جمموعــة اخلــدمات الصــحية األساســية وحتســني 
نوعيـــة االســـتعانة باملصـــادر اخلارجيـــة الســـتيفاء األغـــراض      

  الصحية يف حاالت األزمات.
وتضــمنت املعــامل األساســية لاللتزامــات واملســاندات     

جياً مشـتركاً  دعم األمن الصحي العاملي بوصفه شاغالً اسـتراتي 
يفرض حتمية تعزيز البنية الدولية للعمل الصحي، مبـا يف ذلـك   
اضـــطالع منظمـــة الصـــحة العامليـــة بـــدور قيـــادي. ورئـــي أن  
ــرى هـــــي حتســـــني    ــية األخـــ ــغيلية الرئيســـ األولويـــــات التشـــ

ــأثرين باألزمــة مــن احلصــول علــى    التأهــب، ومتكــني مجيــع املت
اق القـدرات  جمموعة الرعايـة الصـحية األساسـية، وتوسـيع نطـ     

العملية يف سياق استثمارات أضخم حجماً يف الـنظم الصـحية   
  الوطنية.
وعلــى مــدى انعقــاد مــؤمتر القمــة صــدرت إشــارات         

ــدول     ــدا الـ ــيت أبـ ــدات الـ ــوال والتعهـ ــة اإليبـ ــن أزمـ ــددة عـ متعـ
األعضاء، ووردت أيضـا إشـارات إىل مسـائل ترتيـب أولويـات      

ــق    بفــريوس نقــص التــدخالت الصــحية، مبــا يف ذلــك فيمــا يتعل
املناعــة البشــرية والــدرن واملالريــا باعتبارهــا مشــاكل صــحية       

  مزمنة.
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  االئتالف العاملي من أجل مواجهة األزمات احلضرية
يسـتتبع  مبا يتزايد حدوث األزمات يف املناطق احلضرية   

ضــرورة توســيع نطــاق الشــراكات وأســاليب العمــل مــن أجــل   
ــانية لســكان      حتســني ــات اإلنس ــا االحتياج  ــىب ــيت تل ــبل ال الس 

العـاملي  تدشـني االئـتالف   املناطق احلضرية. وشهد مـؤمتر القمـة   
شــراكة جتمــع مــا  و، وهــمــن أجــل مواجهــة األزمــات احلضــرية

منظمـة لشـبكات احلكـم احمللـي وجهـات فاعلـة        ٦٥يربو علـى  
أساسـي  حـداث حتـول   إلإنسانية وإمنائية ورابطات مهنية أخرى 

  واملدن. تيف العمل اإلنساين يف البلدا
ــا عــدده     ــدي م ــتالف    ٥١وأُب ــدعم االئ ــاً ل ــا فردي التزام

العاملي من أجل مواجهة األزمات احلضرية، أو للتركيز بصـورة  
أعم على املسـائل املتصـلة باملنـاطق احلضـرية. واسـتهدفت هـذه       

ــة اإلنســاني      ــات الفاعل ــة للجه ــبل املتاح ــادة الس ــات زي ة االلتزام
ــاء الصــمود      ــى اخلــربات يف املســائل احلضــرية وبن للحصــول عل
احلضري واعتماد أدوات وممارسات إنسـانية تتصـل بالسـياقات    
احلضرية. وكمثال لذلك، التزمت منظمة الرؤيـة العامليـة بتعزيـز    
قدرا املؤسسية يف جمال االستجابة لألزمات اإلنسانية احلضرية 

 يف االســتجابة لألزمــات بــأن تضــمن متتــع املــوظفني املنخــرطني 
ــام   ــياقات احلضـــرية حبلـــول عـ ــالفهم األساســـي للسـ ، ٢٠٢٠بـ

ومبواءمة استجابة العمل اإلنساين للسـياق احلضـري عـن طريـق     
ــل    ــز التحليـ ــتركة وتعزيـ ــيم وتشـــخيص مشـ ــياغة أدوات تقيـ صـ

  املشترك ومواءمة آليات التنسيق.
ــانيني     وســــيتوىل املعهــــد امللكــــي للمعمــــاريني الربيطــ

مشــورة اململكــة املتحــدة يف جمــال بيئــة     ”صــياغة  وشــركاؤه
ــدويل      “املعمــورة ــائي ال ــد جمتمــع العمــل اإلنســاين واإلمن لتزوي

خبــربات حمــددة (معمــاريون ومهندســون وخمططــو مــدن، علــى 
سبيل املثـال) دعمـا الختـاذ القـرار االسـتراتيجي وتـوفري اخلـربة        

  التقنية يف امليدان.
مســاَءلَة واألداء يف والتزمــت شــبكة الــتعلم اإلجيــايب لل   

ــادة فهــم الســياقات احلضــرية عــن     جمــال العمــل اإلنســاين، بزي
طريق إجراء البحوث والعمل على تلبية االحتياجـات املتزايـدة   

 بشأن إدارة األدلة واملعارف املتصلة بالسياقات احلضرية.

  مبادرة الربط بني مؤسسات األعمال
ــادر       ــا ملب ــن دعمه ــة ع ــون منظم ــالث وأربع ــت ث ة أعرب

ــربط بــني مؤسســات األعمــال الــيت ترمــي إىل تيســري اخنــراط     ال
القطــاع اخلــاص يف قضــايا تقليــل الكــوارث والتأهــب والتعــايف. 
وعلى مدار انعقاد مؤمتر القمة أُبرز دور القطاع اخلاص واقتـرن  
ذلك بإبـداء التزامـات ملموسـة بزيـادة صـقل الطاقـات الكامنـة        

مبا يف ذلك يف سياقات  للقطاع اخلاص والشراكات املربمة معه،
التشــرد أو مــن خــالل الــربامج القائمــة علــى األســاس   مواجهــة 
  النقدي.
والتزمت مؤسسة يو. يب. إس. بالتشـارك مـع مبـادرة      

الـربط بـني مؤسســات األعمـال بإنشـاء شــبكة بقيـادة القطــاع      
اخلــاص يف تركيــا ومنطقتــها، وتكــرار تنفيــذ هــذا الربنــامج يف   

ومشلت اجلهات الفاعلة األخـرى   املكسيك وأمريكا الوسطى.
من القطاع اخلاص اليت أعربت عن دعمها للمبـادرة شـركات   
أريكسون، وديلويـت، وجمموعـة دويتشـه بوسـت دي. إتـش.      
ــت باكــارد، ومؤسســة كــونراد     ــورس، وهيولي إل.، وســيليز ف

  هيلتون، وهنري تيشني، وفانتاج شركاء.
 والتزمـــت املؤسســـة الفلبينيـــة للتعـــايف مـــن الكـــوارث  

ــى الصــعيد العــاملي، ويف       ــدمي مشــورة عل ــة شــبكات وتق بإقام
منطقة آسيا واحمليط اهلادئ. كما التزم منتدى القطـاع اخلـاص   
للعمــل اإلنســاين يف مدغشــقر بـــدعم إقامــة شــبكات وطنيـــة      

  بقيادة القطاع اخلاص وتعزيزها يف منطقة أفريقيا.
ونيابة عن الشركاء يف سري النكـا، أعلنـت مؤسسـة      

اهاراجا عن تشكيل حتالف إلدارة خماطر الكـوارث،  كابيتال م
وأعربت عن عزمها العمـل مـع مبـادرة الـربط بـني مؤسسـات       

  األعمال إلقامة آلية متعددة القطاعات.
وأعربت ثالث مـن الـدول األعضـاء ومنظمـة واحـدة        

من القطاع اخلاص عـن التزامهـا بتمويـل املبـادرة مببلـغ إمجاليـه       
يعـادل   اليـات املتحـدة (وهـو مـا    مليون مـن دوالرات الو  ١,٢
  يف املائة من ميزانيتها السنوية املسقطة).  ٥٠
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  املسؤولية األساسية اخلامسة

  االستثمار يف اإلنسانية
اخلامسة رؤيـة األمـني العـام     تؤكد املسؤولية األساسية  

املسؤوليات األساسية املشـار إليهـا أعـاله يسـتوجب     بأن إجناز 
ــادة كــبرية يف االســتثمار يف اإلنســانية: يف القــدرات    إجــراء زي
ــتقرار يف      ــادة االسـ ــها وزيـ ــاطر ومواجهتـ ــل املخـ ــة وتقليـ احملليـ

  السياقات اهلشة وزيادة نطاق املوارد املالية وكفاءا.
ــادة         ــى احلاجــة إىل زي ــدوره عل ــة ب ــؤمتر القم وشــدد م

ــة      ــاً وجــودة حــىت ميكــن تلبي ــل اإلنســاين حجمــاً وتنويع التموي
االحتياجات اإلنسانية العاجلة وتقليل املعاناة اإلنسانية. ودفـع  
بقوة أيضا حنـو زيـادة كفـاءة العمـل اإلنسـاين وفعاليتـه، مبـا يف        
ذلــك عــن طريــق الــتمكني للجهــات الفاعلــة اإلنســانية احملليــة    

كل مباشر ما أمكـن. وأبـديت   والوطنية وتقدمي التمويل هلا بش
أيضــا التزامــات مهمــة ترمــي إىل زيــادة مرونــة التمويــل القابــل 
ــاق     ــادة نطـ ــنوات وزيـ ــددة السـ ــول متعـ ــياغة حلـ ــؤ، وصـ للتنبـ

  استخدام الربجمة القائمة على األساس النقدي.
  

من اجلهـات الفاعلـة التزامـا أساسـيا واحـدا علـى        ١٠٣أيدت 
ســـة الـــواردة يف إطـــار األقـــل مـــن االلتزامـــات األساســـية اخلم

التزامــاً   ٣٩٢املســؤولية األساســية اخلامســة، وجــرى جتميــع     
  من أصحاب املصلحة. ٨٩فرديا ومشتركاً قدمها 

  االستثمار يف القدرات احمللية  -ألف 
التزامـا لتعزيـز أو متكـني املنظمـات      ٨٨أُبدي ما عدده   

غــري احلكوميــة احملليــة واملســتجيبني يف اخلــط األمــامي. وأُعــرب  
واملنظمـات  األمـم املتحـدة   فيما بني الدول األعضـاء ووكـاالت   

ــا     ــوي واســع النطــاق لزي ــة عــن دعــم ق ــة الدولي دة غــري احلكومي
تفــويض اجلهــات الفاعلــة احملليــة وضــمان تزويــدها بالتمويــل       
القابــل للتنبــؤ يف اســتجابتها لألزمــات وتعافيهــا منــها. وتضــمن  

يف املائـــة مـــن  ٢٥التزامـــا بتقـــدمي  “كـــربىالصـــفقة ال”وثيقـــة 
التمويــل للمســتجيبني الــوطنيني واحمللــيني بــأكثر الســبل املباشــرة 

ــول عــام   ــة حبل يف  ٣٠ر أوكســفام وســوف متــر . ٢٠٢٠املمكن
ــها اإلنســـاين إىل املنظمـــات غـــري    املائـــة علـــى األقـــل مـــن متويلـ

، وســوف ٢٠١٨احلكوميــة احملليــة بشــكل مباشــر، حبلــول عــام 
تقدم شركاءها إىل مموليها لتمكينهم من احلصول على التمويـل  

، وبالتعــاون مــع شــركاء  ٢٠١٨بشــكل مباشــر. وحبلــول عــام  
املســيحية بشــكل كــبري شــبكة ســتارت، ســتعزز رابطــة املعونــة  

القــدرات اإلنســانية ملــا عــدده مائــة علــى األقــل مــن املنظمــات    
احمللية والوطنية. والتزمت السويد بزيادة حصة الـدعم اإلنسـاين   
اليت تقدمها الوكالة السويدية للتنمية الدوليـة للمنظمـات احملليـة    
ــدعم     ــدمي الـ ــق تقـ ــن طريـ ــك عـ ــا يف ذلـ ــتجيبني اُألول، مبـ واملسـ

ــناديق ال ــري.     لصـ ــاس قطـ ــى أسـ ــة علـ ــاعي القائمـ ــل اجلمـ تمويـ
ــات     ــانية للمنظمـ ــدرات اإلنسـ ــز القـ ــدا بتعزيـ ــت نيوزيلنـ والتزمـ

  اإلقليمية يف جنوب شرق آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ.
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ميثاق ”وجتسد أحد االلتزامات املشتركة الرئيسية يف   
من املنظمات غـري احلكوميـة الدوليـة     ٣٠الذي وقّعته  “التغيري

وأكثــر مــن مائــة مــن املنظمــات غــري احلكوميــة الوطنيــة، وهــو  
امليثاق الذي يتضـمن، مـن بـني عناصـر أخـرى، التزامـاً بزيـادة        
التمويــل املباشــر للمنظمــات غــري احلكوميــة يف بلــدان اجلنــوب  

 املائة على األقل حبلـول  يف ٢٠ألغراض العمل اإلنساين بنسبة 
  .٢٠١٨عام 

وأُبــديت التزامــات عديــدة ملموســة بزيــادة اســتخدام    
ــة النظــر يف هــذه املســألة بشــكل      ــة ومداوم التحــويالت النقدي
منــتظم باالشــتراك مــع شــبكات احلمايــة االجتماعيــة الوطنيــة.  
وقـــدمت جمموعـــة مـــن أصـــحاب املصـــلحة التزامـــات تتعلـــق   

ــا تعهــد القطــاع ا   ــد، كم ــة.  بالنق ــول تقني  )٩(خلــاص بإجيــاد حل
وجرى اإلعـالن عـن شـراكات ابتكاريـة جديـدة بـني جهـات        

املاليــــــة  العمـــــل اإلنســــــاين وشــــــركات القطـــــاع اخلــــــاص  
والتكنولوجيــة. وعلــى ســبيل املثــال، التزمــت اجلمعيــة الدوليــة  
لشــبكات اهلــاتف احملمــول، وشــركة ماســتر كــارد، واملنتــدى   

بتوفري خرباـا يف جمـال   االقتصادي العاملي، وشركة أريكسون 
املــدفوعات الرقميــة وحتويــل األمــوال بــاألجهزة احملمولــة وغــري 
ذلك مـن اـاالت، مـن أجـل تلبيـة احتياجـات النـاس بشـكل         

  أكثر سرعة وفعالية.
  االستثمار حبسب املخاطر  -باء 

ركـــزت االلتزامـــات الـــيت أبـــديت دعمـــاً لالســـتثمار    
لدان واملنـاطق املعرضـة   حبسب املخاطر على تقدمي املساعدة للب

للمخاطر من أجـل إنشـاء نظـم لإلنـذار املبكـر وتـوفري التـأمني        
ضد الكـوارث وجتميـع األدلـة للتأكـد مـن تركيـز اسـتثمارات        

                                                           
ــادة نطــاق       )٩(   ــة بزي ــع االلتزامــات املتعلق جــرى إىل حــد كــبري جتمي

الربامج القائمة على األساس النقدي، حتت املسـؤولية األساسـية   
 عة، إاء العوز.الراب

ــر تعرضــا للخطــر ودعــم صــمود      ــاطق األكث ــى املن التأهــب عل
  اتمعات احمللية.

ومـــن مجلـــة االلتزامـــات الفرديـــة واملشـــتركة املقدمـــة   
، أُبــدي تأييــد قــوي للعمــل مــع احلكومــات الســبعة واخلمســني

على جمموعـة مـن آليـات متويـل املخـاطر، مبـا يف ذلـك التـأمني         
ــان      ــت اليابـ ــاخي. والتزمـ ــل املنـ ــة التمويـ ــاطر وتعبئـ ــد املخـ ضـ
باالستفادة من خطط مالية متعددة لتعزيـز االسـتجابة والتعـايف    
مــن الكــوارث، مســتعينة يف ذلـــك بنمــوذج القــرض اجلـــاهز      

د الكارثـة، الـذي قدمتـه للفلـبني يف أعقـاب إعصـار       لإلغاثة بع
  هايان.

وعالوة على ذلـك، التـزم عديـد مـن الـدول األعضـاء         
بزيــادة املــوارد املخصصــة إلدارة املخــاطر. فالتزمــت سويســرا   
ــة      ــة اإلنســانية الدولي ــها للمعون ــدس ميزانيت مــثالً بتخصــيص س
لصاحل مشاريع ومبادرات منع الكوارث وضـمان التأهـب، يف   

  .٢٠٢٠و  ٢٠١٧بني عامي   الفترة ما
ــق العـــاملي         ــاء املرفـ ــن إنشـ ــدويل عـ ــك الـ ــن البنـ وأعلـ

بأسـعار فائـدة   لالستجابة التمويلية، الذي سيتوىل تـوفري متويـل   
بالغة الضآلة ملشـاريع إمنائيـة طويلـة األجـل ترمـي إىل مكافحـة       
اهلشاشـــة. وتعهـــد أصـــحاب مصـــلحة متعـــددون بتأييـــد هـــذا 
املرفــق ودعــم جمموعــة كــبرية مــن املبــادرات الدوليــة يف جمــايل   

  التأهب واملناخ.
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خلدمات املشاريع بإعـداد  األمم املتحدة والتزم مكتب   
ــامج عمــل لز  ــل    برن ــة يف جمــال متوي ــد الثق ــارف وتأكي ــادة املع ي

يف ذلـــك توضـــيح كيفيـــة ارتباطـــه بالتأهـــب      املخـــاطر، مبـــا 
  واالستجابة.

  االستثمار يف االستقرار  -جيم 
 ٣٥حظي موضوع االستثمار يف االسـتقرار مبـا عـدده      

التزاماً فرديا ومشتركا داعمـا لتنفيـذه. وتوجـد عـدا ذلـك عـدة       
يف االسـتقرار جـرى اإلعـراب عنـها     التزامات تتصل باالستثمار 

مبا يف ذلك متويل التعلـيم   -يف إطار مسؤوليات أساسية أخرى 
واألمـوال   ،ودعم البلدان املضيفة لالجئني ،يف حاالت الطوارئ

  يف جمال الوساطة.األمم املتحدة املخصصة لزيادة قدرات 

ــراف      ــددة األطــ ــة املتعــ ــارف اإلمنائيــ ــت املصــ والتزمــ
ــق   ــاون الوثيـ ــات    بالتعـ ــة والبيانـ ــن األدلـ ــرب مـ ــدر أكـ ــد قـ لتوليـ

ــز الصــمود     إلرشــاد ــدول اهلشــة، مــن أجــل تعزي ــول يف ال احلل
  االقتصادي.

ومشلت االلتزامات امللموسـة املعلنـة اسـتهداف مالطـة       
ختصـيص نســبة مئويــة مــن مسـاعدا اإلمنائيــة الرمسيــة حلــاالت   
اهلشاشـــة ودعـــم بنـــاء القـــدرات الوطنيـــة واحملليـــة يف البلـــدان  

ضــعيفة. ووعــدت أوكرانيــا بالعمــل مــع الشــركاء إلنشــاء       ال
ــاء الســـالم    ــتئماين مشـــترك متعـــدد الشـــركاء لبنـ صـــندوق اسـ

  والتعايف يف أوكرانيا.
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: االنتقـال مـن متويـل    متويل النتائج وعدم التجزؤ -دال 
  املشاريع إىل متويل النتائج

من االلتزامات الفرديـة واجلماعيـة    ٦٠أُبدي ما عدده   
املشـــاريع إىل متويـــل النتـــائج، تســـتهدف التحـــول مـــن متويـــل 

واقترن ذلك بتعهد عديد من أصحاب املصلحة بتطبيـق نطـاق   
كامل من اخليارات املالية. وعلى سبيل املثال، تعهـدت شـبكة   
ــديل،     ــات التمويــل الب ــافع آلي ســتارت مبواصــلة استكشــاف من
ــذه      ــات هـ ــاعي، وتطبيقـ ــر االجتمـ ــق األثـ ــتثمار لتحقيـ كاالسـ

ين جلبـاً إلبـداعات جديـدة مـن أجـل      اآلليات يف اـال اإلنسـا  
متويـــل العمـــل اإلنســـاين. وتعهـــدت الســـويد بتوســـيع نطـــاق   
شراكات القطاعني العام/اخلاص القائمـة علـى املنـع واملدفوعـة     
مبواجهة املخاطر، ومتويلـها بامليزانيـات اإلمنائيـة مثـل ميزانيـات      

  التأمني ضد املخاطر وميزانيات احلماية االجتماعية.
ــدت مجه   وريــة كوريــا وفرنســا ومالطــة بزيــادة     وتعه

دعم صـناديق التمويـل اجلمـاعي القائمـة علـى أسـاس قطـري.        
وإضــافة إىل ذلــك التزمــت الواليــات املتحــدة، وهــي مــانح مل   
يسبق له تقدمي متويل إنسـاين مـن خـالل هـذه اآلليـات، بالبـدء       
ــى أســاس جتــرييب       ــل عل ــن التموي ــة م ــذه النوعي يف اســتخدام ه

  .٢٠١٧حبلول عام 
اإلمنـائي دعمـا    -واجتذب موضوع الترابط اإلنسـاين    

قويا. وسوف تواصل تركيـا مـثالً تعزيـز التنسـيق اجلـاري بـني       
مؤسســـاا الوطنيـــة املســـؤولة عـــن تقـــدمي املســـاعدة اإلمنائيـــة  
ــوارد       ــام ختطــيط امل ــهوض مبه واملســاعدة اإلنســانية ضــمانا للن

ي املاليـــة وتوزيعهـــا بأشـــد األســـاليب كفـــاءة وفعاليـــة. وحظـــ
ــذين      ــون ال ــرار بضــرورة أن يقــوم الالعب ــاعتراف واضــح اإلق ب
يركزون تقليديا على األوضاع اإلمنائية بدور أقوى يف مرحلـة  
مبكرة من املتوالية، وقد تبدى ذلك يف إبداء التزامات بتوسـيع  
نطـــاق اإلقـــراض واملشـــورة ذات الصـــلة لكـــي يتســـىن تعزيـــز  

ـــ     ــرب م ــم أكـ ــل حجـ ــالل متويـ ــن خـ ــادي مـ ــمود االقتصـ ن الصـ

ــدمات ذات     ــية واخلـ ــل األساسـ ــال اهلياكـ ــات يف جمـ االحتياجـ
ــال احلــرة       ــرة األعم ــز مباش ــلوب يحفّ ــتخدام أس الصــلة، وباس

  ويعزز نظم التعليم والصحة.
  تنويع قاعدة املوارد وزيادة كفاءة التكلفة  -هاء 

تنويــع ل اً ومشــتركاًالتزامــا فرديــ ١٥١ عــدده أُبــدى مــا  
قاعدة املوارد وزيادة كفاءة التكلفة. وقُطعـت هـذه االلتزامـات    

ــه    ــذي نالت ــدعم األوســع ال مــع  “الصــفقة الكــربى ”يف إطــار ال
التركيز على توسيع قاعـدة املـاحنني وتعزيـز الصـندوق املركـزي      
ملواجهة الطوارئ وزيادة شفافية املعونـة اإلنسـانية وكفالـة قـدر     

  لتمويل.أكرب من املرونة يف تقدمي ا
وأعربـــت الـــدول األعضـــاء عـــن دعـــم كـــبري لزيـــادة    

الصندوق املركزي ملواجهـة الطـوارئ ليصـل إىل بليـون دوالر     
ــا مبضــاعفة    مــن دوالرات الواليــات املتحــدة. وتعهــدت إيطالي
مسامهاا للصندوق (من مليون إىل مليوين يـورو) حبلـول عـام    

ــدا بتقــدمي  ٢٠١٨ ــدي   ١٤٧. وتعهــدت كن ــون دوالر كن ملي
  لى مدى مخس سنوات.ع

وقام عدد صغري من املاحنني إما بإعادة االلتزام بتعهداته   
يف املائـة مـن الـدخل     ٠,٧بتخصـيص   ٢٠٠٦املقطوعة يف عـام  

هـــو مثلمـــا القـــومي اإلمجـــايل للمســـاعدة اإلمنائيـــة الرمسيـــة، أو 
يف املائة مـن   ١,١االلتزام بتخصيص بحاصل يف حالة النرويج، 

  يل للمساعدة اإلمنائية الرمسية.الدخل القومي اإلمجا
ــول        ــفافية حـ ــادة الشـ ــددون بزيـ ــاحنون متعـ ــزم مـ والتـ

قــرارات التمويــل وتعهــدوا ببــدء أو مواصــلة دعمهــم للمبــادرة 
الدولية للشفافية يف املعونة. وتعهدت املنظمات غري احلكوميـة  
الدوليــة أيضــا بتقــدمي الــدعم، والتزمــت بنشــر املعلومــات عــن   

  ختيار الشريك املنفذ.التكاليف العامة وا
وأبدى عدد حمدود من املـاحنني، مبـا يف ذلـك هولنـدا،       

التزامات بتبسيط متطلبـات اإلبـالغ وتنسـيقها وتقليـل العـبء      
اإلداري عن كاهل الشركاء املنفذين. وأعلن التحالف العـاملي  
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ملشــاركة املــواطنني (ســيفيكوس) عــن التعــاون مــع هولنــدا،       
آليـة  ”وليـة وكـونراد هيلتـون    ودشنت شركة ماستر كـارد الد 

  من أجل اقتفاء جممل التدفقات املالية. “تتبع السخاء
واتخــذت عــدة تــدابري لضــمان متويــل الشــركاء ســلفاً    

وحتديد مواضع املوارد مسبقاً لتقليل أوقات االسـتجابة عنـدما   
تقــع األزمــة فعليــا. وأُعطيــت تعهــدات بزيــادة املــوارد املتاحــة   

قاعدة املاحنني مبا يف ذلـك عـن طريـق     للعمل اإلنساين وتوسيع
توســيع مســارات وآليــات التمويــل، وتعليــة مســتوى تــأمني       
ــد     ــاص وحشـ ــاع اخلـ ــع القطـ ــراكات مـ ــز الشـ ــاطر وتعزيـ املخـ
التمويل االجتماعي اإلسالمي. وبناء على ذلك، التزمت هيئـة  
اإلغاثـــة اإلســـالمية بتشـــجيع اســـتخدام التمويـــل االجتمـــاعي  

  تجابة اإلنسانية.اإلسالمي يف أغراض االس

ويف اجللســـة اخلاصـــة املعنيـــة بالتمويـــل االجتمـــاعي       
، أعلـــن مايبانـــك اإلســـالمي وجملـــس الالجـــئني )١٠(اإلســـالمي

النروجيــي عــن إنشــاء وقــف إنســاين عــاملي (صــندوق للــهبات)  
ــوى للمشــردين والتصــدي حلــاالت       ــم أق ــوفري دع ــن أجــل ت م

بنك إندونيسيا الطوارئ املزمنة املنسية قليلة التمويل. واستهل 
املركــزي العمــل مبعــايري دوليــة حتــدد هيكــل صــكوك التمويــل   
االجتمــاعي اإلســالمي علــى أســاس مبــادئ وضــعت مشــاركة 
ــدد اهلــدف مــن ذلــك يف        ــع البنــك اإلســالمي للتنميــة. وحت م
حتســني اســتخدام وإدارة أمــوال الزكــاة (التصــدق) والوقــف      

برنـامج   (صندوق اهلبات) يف أغراض العمـل اإلنسـاين. وأنشـأ   
اإلمنـائي والبنـك اإلسـالمي للتنميـة املنـرب العـاملي       األمم املتحدة 

  للتمويل اإلسالمي واالستثمار املؤثر.
 

                                                           
عن بعض االلتزامات املشـار إليهـا    أُعرب شفاهة يف مؤمتر القمة  )١٠(  

 يف هذا املقام.

 من أصحاب املصلحة 
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  استنتاج
مــن فــيض  يســلّط هــذا التقريــر الضــوء علــى بعــض        

االلتزامات اليت تولدت باآلالف يف مؤمتر القمة العـاملي للعمـل   
اإلنســاين دعمــاً خلطــة العمــل مــن أجــل اإلنســانية. وتظهـــر        
ــدو املئــات مــن أصــحاب        ــات جمتمعــة الرغبــة الــيت حت االلتزام
املصلحة إىل العمل بشكل خمتلف من أجل تلبيـة االحتياجـات   

  .  اإلنسانية للناس وتقليلها
مـؤمتر القمـة تســليم واضـح بضـرورة اتبــاع      وجتلـى يف   

أسلوب جديد يف العمل لدعم القيادات وتعزيز قدرة اجلهـات  
الفاعلــة الوطنيــة واحملليــة؛ ورئــي أن مثــة حاجــة للجمــع بــني        
اجلهــات العاملــة يف جمــايل العمــل اإلنســاين والعمــل اإلمنــائي       
لتحقيق نتائج مجاعية ال تليب االحتياجات فحسب، بل تسـعى  

إىل تقليلــها؛ وأن هنــاك الكــثري ممــا يــتعني عملــه بشــكل    أيضــا
مجــاعي مــن أجــل التأهــب للكــوارث؛ وأننــا نعمــل علــى حنــو    
ــوارد وخــربات        ــدرات وم ــوع ق ــن تن ــتفيد م ــف لكــي نس خمتل
ــددين، وحــىت يتســىن حتســني ســالمة       أصــحاب املصــلحة املتع

  الناس وصون كرامتهم وقدرم على الصمود.
ل التشـريد القسـري يلـيب    ويتعني اتباع ج جديد حيا  

ــا يف      ــني أيضـ ــردين ويعـ ــكان املشـ ــة للسـ ــات العاجلـ االحتياجـ
التصدي الحتياجات املشـردين واتمعـات املضـيفة مـن أجـل      
ــدعم      ــل. وقــد أُعــرب عــن ال ــق الصــمود يف األجــل الطوي حتقي

ــانون       ــدويل اإلنســاين والق ــانون ال ــرام الق ــز واحت احلاســم لتعزي
يزيـــد االمتثـــال ويعـــزز  الـــدويل حلقـــوق اإلنســـان، علـــى حنـــو

املُســاَءلة عــن االنتــهاكات. كمــا وجــه نــداء حــازم لضــمان        
ــادة     ــن القيـ ــهن مـ ــات ومتكينـ ــاء والفتيـ ــوق النسـ التمســـك حبقـ
واملشاركة يف صنع القرار. وعجل مـؤمتر القمـة بالتعهـد بعـدم     
ــادرات     تــرك أي أحــد خلــف الركــب، مــن خــالل إطــالق مب

عالـة للنسـاء والفتيــات   وكفالـة التزامـات ضـامنة للمشـاركة الف    
واملعــوقني والشــباب واملســنني يف ختطــيط الــربامج وتصــميمها   
وإجنازها، وتلبية احتياجام وحقوقهم احملددة بشـكل منـهجي   

  يف سياق األزمات.
يف  -فـرادى ومجاعـات    -وتتحدد مسـؤوليتنا املقبلـة     

ترمجــة هــذه االلتزامــات إىل إجــراءات جمديــة قابلــة للقيــاس،       
نـهوض خبطـة العمـل مـن أجـل اإلنسـانية. وسـوف        ومواصلة ال

ــة للعمــــل وااللتزامــــات والتحــــول    ــة اإللكترونيــ تتــــيح املنصــ
املشـــاركة املســـتمرة وتـــوفر املشـــورة بشـــأن تقـــدمي التزامـــات  
جديــــدة. وــــذه الطريقــــة، يســــتمر ازدهــــار روح التعــــاون  
واملسؤولية املشتركة اليت جتلت يف مـؤمتر القمـة العـاملي للعمـل     

ــاة    اإلنســاين، ــل حي ــون مــن   ١٣٠علــى حنــو يعــني يف حتوي ملي
ــد     ــد تأكي ــة باألزمــات ويعي ــاطق املنكوب البشــر يعيشــون يف املن

  وجتديد التزاماتنا حيال اإلنسانية.
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يظهــرون يف (مــن رؤســاء الــدول واحلكومــات  ٥٥دولــة عضــو، مبــن فــيهم  ١٧٣مشــارِك مــن  ٩ ٠٠٠مجــع مــؤمتر القمــة العــاملي للعمــل اإلنســاين 
من اتمـع املـدين واملنظمـات غـري احلكوميـة. وكانـت هـذه املـرة األوىل يف سـنوات          األشخاص ، ومئات من ممثلي القطاع اخلاص وآالف )الصورة

على هذا النطـاق يف وجـود هـذا اجلمـع املختلـف مـن أصـحاب املصـلحة املتعـددين ملناقشـة التحـديات            املنظمة السبعني اليت تلتئم فيها األمم املتحدة 
  معاناة شديدة.إحداث يف اليوم امللحة اليت تتسبب 
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ــادرات أصــحاب املصــلحة املتعــددين وجمــاالت العمــل حبســب املســؤولية      املرفــق: عــرض بيــاين ملب

  ةاألساسي
ــرد فيمــا يلــي الشــراكات واملبــادرات واالئتالفــات         ت

وجماالت العمل املنشـأة حـديثاً أو املعـززة خـالل عمليـة مـؤمتر       
القمة العاملي للعمل اإلنساين اليت تساعد يف تنفيذ املسـؤوليات  

  األساسية الواردة يف خطة العمل من أجل اإلنسانية.

األساســية األوىل: القيــادة السياســية ملنــع املســؤولية 
  نشوب الرتاعات وإائها

إعــالن اســتكهومل بشــأن معاجلــة اهلشاشــة وبنــاء    •  
  )معزز(السالم يف عامل متغري 

التــزام متجـــدد مببــادئ اخلطـــة اجلديــدة لالخنـــراط يف      
مســـاعدة الـــدول اهلشـــة، يســـعى إىل منـــع األســـباب اجلذريـــة 

ا كسـبيل لضـمان عـدم تـرك أي     للرتاع واهلشاشة والتصدي هل
 ٢٠٣٠أحــد خلــف الركــب يف خطــة التنميــة املســتدامة لعــام  

بسـبب وجـوده يف سـياقات هشـة ومتضـررة بـالرتاع. ويشــدد       
إعالن استكهومل أيضـا علـى زيـادة تـوفري الـدعم املـايل الفعـال        

  وتعزيز الشراكات.
  )جديداملنتدى العاملي ملنع الرتاعات (  •  

عــن األمــم املتحــدة  صــدى منتــدى عــاملي مقتــرح تت    
  طريقه للقضايا األساسية يف جمال منع الرتاعات.

  
تمسك بالقواعـد الـيت   : الالثانيةاملسؤولية األساسية 

  تصون اإلنسانية
إعالن االلتزام بإاء العنف اجلنسي يف حـاالت    •  

  )معززالرتاع (

إعالن تقـود مسـريته اململكـة املتحـدة يتضـمن جمموعـة         
ــات  ــتخدام   مـــن االلتزامـ ــد السـ ــع حـ ــية لوضـ ــة والسياسـ العمليـ

االغتصاب والعنف اجلنسي كسالح للحرب، ويبعـث اإلعـالن   
برسالة مهمة لضحايا هذه اجلرائم بأن اتمـع الـدويل مل يتخـل    

  عنهم، وملقتريف االغتصاب بأم خاضعون للحساب.
الــدعوة إىل اختــاذ إجــراءات بشــأن احلمايــة مــن    •  

  )معززةالطوارئ (العنف اجلنساين يف حاالت 

ــع الشــركاء اإلنســانيني بتغــيري       ــزام مــن جانــب مجي الت
ــيح لكــل        ــذي يت ــى النحــو ال ــه عل ــون ب ــذي يعمل األســلوب ال
ــة وشــاملة للمتضــررين       ــوفري خــدمات آمن اســتجابة إنســانية ت
بــالعنف اجلنســاين وختفيــف مــا يواجهونــه مــن خمــاطر. وترســم 

ــدعوة خطــوات ملموســة يســت    ــق املرفقــة بال طيع خريطــة الطري
مجيع العاملني اإلنسانيني اختاذها على مـدى السـنوات اخلمـس    
املقبلــة، مــن أجــل غــرس هــذا التغــيري يف سياســات وأنظمــة        

  وآليات تستخدم يف االستجابة حلاالت الطوارئ.

عــدم تــرك أي أحــد    املســؤولية األساســية الثالثــة:   
  خلف الركب

  )جديدال ميكن للتعليم أن ينتظر (  •  

إحــداث حتويـل يف تــوفري التعلــيم  صـندوق يهــدف إىل    
يف حـاالت الطــوارئ لألطفــال والشـباب املتــأثرين باألزمــات.   
وجيمــع الصــندوق بــني جهــود احلكومــات واجلهــود اإلنســانية  

 ٨,٥واإلمنائيــة. ويرمــي إىل مجــع التمويــل لســد فجــوة قــدرها  
باليني دوالر من أجل توفري تعليم آمن وجماين وجيد ملا عـدده  

  شاب.مليون طفل و ٧٥
ــاق إد  •   ــميثــ ــة يف  مــ ــخاص ذوي اإلعاقــ اج األشــ

  )جديدالعمل اإلنساين (
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ميثـــاق إلدمـــاج األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة يف العمـــل   
اإلنساين، بتطبيق إجـراءات إنسـانية شـاملة لصـاحل األشـخاص      
ذوي اإلعاقـــة عـــن طريـــق رفـــع احلـــواجز الـــيت يواجهوـــا يف 

ض التعـايف،  احلصول على اإلغاثة واحلماية وتلقي الدعم ألغـرا 
ــا      ــربامج اإلنســانية وختطيطه ويضــمن مشــاركتهم يف وضــع ال

  وتنفيذها.
  )جديدحتالف الشباب يف العمل اإلنساين (  •  

أول حتــالف علــى اإلطــالق يلتــزم لــيس فقــط بتمويــل    
احتياجــات الشــباب يف ســياقات األزمــات وحبثهــا والتصــدي   
هلا، بـل يتضـمن أيضـاً التأكيـد علـى جعـل الشـباب جـزءا مـن          

  صميم االستجابات اإلنسانية وقيادا.ت
  )معززائتالف التوصل إىل احللول (  •  

ائتالف يدعم النهج التعاونية بـني اجلهـات الفاعلـة يف      
جمايل العمـل اإلنسـاين والعمـل اإلمنـائي لـتمكني املشـردين مـن        
التخلي عن االتكال على املعونـة واالجتـاه حنـو زيـادة الصـمود      

ــى الــذات    ــاد عل ــم للتوصــل     واالعتم ــع تقــدمي دع ــة، م والتنمي
  حللول حلاالت التشرد املزمن.

  )معززةكل امرأة، كل طفل (  •  

، توظَــف ٢٠١٠مبــادرة دشــنها األمــني العــام يف عــام   
كحركـــة عامليـــة تســـتهدف حشـــد وتكثيـــف العمـــل الـــدويل  
والوطين من جانـب احلكومـات واملنظمـات الدوليـة والقطـاع      

ي للتحـديات الصـحية الرئيسـية    اخلاص واتمع املـدين للتصـد  
  اليت تواجه النساء واألطفال واملراهقني حول العامل.

األداة التحفيزية العاملية يف جمال املـرأة والسـالم     •  
  )معززةواألمن والعمل اإلنساين (

آلية متويلية ألصحاب املصلحة املتعـددين حمـددة املـدة      
 ســــنوات) مكرســــة للتصــــدي للفجــــوة املاليــــة يف جمــــال  ٥(

وبـــاألخص املنظمـــات  -مشــاركة املـــرأة يف الســـالم واألمـــن  

 ١٣٢٥والتســريع خبطــى تنفيــذ قــرار جملــس األمــن  -النســوية 
  بشأن املرأة والسالم واألمن.

املنتــدى املعــين بالتشــرد النــاجم عــن الكــوارث     •  
  )متابعة ملبادرة نانسن(

مبـــادرة هـــدفها متابعـــة العمـــل الـــذي بدأتـــه العمليـــة    
ادرة نانســـن، وتنفيـــذ توصـــيات خطـــة مبـــادرة التشـــاورية ملبـــ

ــيت أيــدا     ــة ال ــود احلكوميــة يف    ١٠٩نانســن للحماي ــن الوف م
، وجـــرى التركيـــز فيهـــا علـــى ٢٠١٥تشـــرين األول/أكتـــوبر 

ــدود يف      ــرب احلـ ــردين عـ ــكان املشـ ــات السـ ــدي الحتياجـ التصـ
  سياقات الكوارث والتغري املناخي.

  
املسؤولية األساسية الرابعة: تغيري حيـاة النـاس: مـن    

  العوزتقدمي املعونة إىل إاء 
التـزام بالعمـل علـى التعـاون يف أسـلوب العمـل         •  

  )جديداجلديد (

األمـم املتحـدة   ج متفق عليه بني مثـان مـن وكـاالت      
ويؤيــده البنــك الــدويل واملنظمــة الدوليــة للــهجرة بشــأن ســبل   

ــدرة   ــز ق ــل   املتحــدة األمــم تعزي ــة االحتياجــات وتقلي ــى تلبي عل
ــل      ــل، بالعمـ ــكل أفضـ ــاطر بشـ ــعف وإدارة املخـ ــامن الضـ مكـ
املشترك لتحقيق نتائج مجاعيـة علـى مـدى أطـر زمنيـة متعـددة       

  السنوات باالعتماد على املزية النسبية يف السياق املعني.
  )جديدةشراكة التأهب العاملية (  •  

يف البلــــدان  شــــراكة تقودهــــا جمموعــــة وزراء املاليــــة  
ــدان     ــدى البلـ ــة ملنتـ ــاطر التابعـ ــاً للمخـ ــد تعرضـ ــرين األشـ العشـ
املعرضــة خلطــر تغــري املنــاخ، بالتعــاون مــع عــدد مــن وكــاالت  

. وسـتعزز الشـراكة قـدرات التأهـب يف جمموعـة      األمم املتحدة
أوىل تضم عشرين بلـداً لتحقيـق مسـتوى أدىن للتأهـب حبلـول      

مجـة عـن تغيـر املنـاخ     ملواجهة خماطر الكـوارث النا  ٢٠٢٠عام 
  يف املستقبل.
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  )جديدائتالف البليون من أجل الصمود (  •  

مبــــادرة تقــــوم علــــى التــــزام األفــــراد واتمعــــات        
واملنظمات ومؤسسات األعمال واحلكومات حبشـد إمكانـات   
الشبكات اجلماعية وتنسيق املـوارد املشـتركة لتوقـع الكـوارث     

والتأهــب هلــا وتقليــل واألزمــات ومكــامن الضــعف األساســية  
  أثرها.

  )معززميثاق إدماج اجلميع (  •  

ــة        ــاق مــن مخــس خطــوات ميكــن للجهــات الفاعل ميث
ــة خاضــعة للمســاَءلَة      ــدمي مســاعدة نزيه ــا لتق اإلنســانية اختاذه
تســتجيب للضــعف جبميــع أشــكاله وتكفــل الوصــول إىل أشــد 

  .٢٠٣٠دعما خلطة التنمية املستدامة لعام  -السكان ميشا 
  )جديدةشبكة متكني االستجابة باملعونة (  •  

ــع املـــدين يف بلـــدان اجلنـــوب      ــبكة ملنظمـــات اتمـ شـ
اتمعة على اهلدف املشترك إلقامـة شـراكات عادلـة ومنصـفة     
والئقة علـى كافـة أصـعدة التنميـة وإدارة الكـوارث، وضـمان       
تقدمي معونـة فعالـة للسـكان احملتـاجني. وينصـب حمـور اهتمـام        

ــى رد ــبكة علــ ــاعدة   الشــ ــوارد املســ ــعة بــــني مــ ــوة املتســ م اهلــ
  واألشخاص احملتاجني هلا.

  )جديدميثاق التغيري (  •  

ــة      ــة الوطنيـ ــري احلكوميـ ــات غـ ــا املنظمـ ــادرة تقودهـ مبـ
والدوليــة، للقيـــام علـــى وجــه اخلصـــوص بتنفيـــذ تغـــيريات يف   
الطريقة اليت تعمل ا النظم اإلنسانية إلتاحـة سـبل االسـتجابة    

  مساك بالزمام حملياً.اليت يزيد فيها اإل
  )جديداملنتدى العاملي للمخاطر (  •  

اإلمنـائي هـدفها حتديـد    األمـم املتحـدة   مبادرة لربنـامج    
املبادرات التحليلية القائمة اليت تتناول قضـايا اخلطـر والضـعف    
والتهديـــد وتوحيـــدها يف مجمـــع ممارســـات عـــاملي واحـــد.      

املُسـاَءلة بوضـع   ويهدف املنتدى إىل تعزيز التعاون والشفافية و
سياســات ومعــايري مشــتركة تتوســل بتشــجيع بيانــات املصــادر 

  املفتوحة وتساعد يف إنشاء عتبات حمددة السياقات.
  )جديداملركز العاملي للبيانات اإلنسانية (  •  

مركــز يتــوىل قيادتــه مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية   
لندا، و ز لالبتكار قيد اإلنشاء يف الهايليكون جزءا من مرك

واملنظمــات غـري احلكوميــة  األمــم املتحـدة  بـني  مــع اجلمـن أجـل   
ــوفري       ــة لت ــة تعاوني ــة يف بيئ ــدوائر األكادميي ــاع اخلــاص وال والقط

وزيـادة اإلملـام بالبيانـات يف     ،وتقاسـم البيانـات   ،خدمة البيانات
  اال اإلنساين. وحتظى املبادرة بدعم وزارة اخلارجية اهلولندية.

ــا   •   ــتالف الع ــات   االئ ــن أجــل مواجهــة األزم ملي م
  )جديداحلضرية (

مبادرة ألصحاب املصلحة املتعددين ـدف إىل تـوفري     
املعارف وبناء القدرات ووضع نهج تستنري بالبيانـات وتسـتند   
إىل األدلــة، حــىت ميكــن منــع األزمــات اإلنســانية يف الســياقات  

ــرية ــة.     احلضـ ــر فعاليـ ــكل أكثـ ــا بشـ ــتجابة هلـ ــب واالسـ والتأهـ
االئــــتالف بسلســــلة املبــــادئ املكرســــة يف ميثــــاق  ويهتــــدي 

  األزمات احلضرية.
  )جديداالئتالف العاملي لالبتكار اإلنساين (  •  

ائــتالف جيمــع أشخاصــا ومنظمــات يف شــىت اــاالت   
ومن ذوي اخلربات املختلفة للتعاون يف وضع حلـول ابتكاريـة   

سـاين.  وحتويلية ألكثـر التحـديات العامليـة إحلاحـاً يف اـال اإلن     
ــيت ال     ــة التحــديات ال ــى مواجه ــتالف عل ــز االئ يكــون  وبتركي

ــا، ســـيحد مـــن    ــة التصـــدي هلـــا مبفردهـ ــة فاعلـ مبســـتطاع جهـ
ــة ويؤكــد تعدديــة األثــر. ولتحقيــق هــذا املطمــح،        االزدواجي
يعمل التحالف من خالل مضـاهاة املشـاكل مـع أشـخاص قـد      
يكون مبقـدورهم حلـها وحشـد املـوارد االجتماعيـة والفكريـة       

  الية وتقاسم املعارف بشأن احللول اربة.وامل
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ــاين      •   ــل اإلنسـ ــة للعمـ ــات اإلقليميـ ــبكة املنظمـ شـ
  )جديدة(

شـــبكة منشـــأة لتعزيـــز القـــدرات والتعـــاون داخـــل        
ــها،      ــا بين ــة املشــتغلة بالعمــل اإلنســاين وفيم املنظمــات اإلقليمي
  دف تكميل االستجابات وجهود التأهب الوطنية والدولية.

  )جديدةربط بني مؤسسات األعمال (مبادرة ال  •  

شـبكة وطنيــة للقطــاع اخلــاص   ١١مبـادرة جتمــع بــني    
ممثِّلــة ملئــات الشــركات يف أحنــاء العــامل. وــدف إىل مســاعدة   
مؤسسات األعمال ورابطات األعمـال احملليـة علـى االسـتفادة     
من الشـبكات القائمـة يف إقامـة منتـديات تتعلـق بأنشـطة احلـد        

التأهـب حلـاالت الطـوارئ واالسـتجابة     من خمـاطر الكـوارث و  
  والتعايف، من مجلة أنشطة أخرى.

ــع الصــــحة يف   •   ــميم وضــ ــاين صــ ــل اإلنســ العمــ
  )جديدةاجلماعي (

مبادرة ألصحاب املصلحة املتعددين دف إىل حتقيـق    
نتائج صحية أفضل يف مناطق األزمات. ويعـزز هـذا املشـروع    

ــات وال   ــحي يف األزمـ ــل الصـ ــدي للعمـ ــاعي التصـ ــب اجلمـ تأهـ
لالســـتجابة ملخـــاطر مواجهـــة العـــدوى وتفشـــيها، وحيســـن      
ــى جمموعــة اخلــدمات الصــحية األساســية وجيــود      احلصــول عل
االستعانة باملصادر اخلارجية يف اسـتيفاء االحتياجـات الصـحية    

  يف أوقات األزمات.
ــية   ــؤولية األساســـ ــةاملســـ ــتثمار يف اخلامســـ : االســـ

  اإلنسانية
منطقة الشـرق األوسـط   املبادرة التمويلية لدعم   •  

  )معززةوالشمال األفريقي (

ــة الشــــرق األوســــط      مبــــادرة جديــــدة لــــدعم منطقــ
والشمال األفريقي، وضعتها جمموعة البنـك الـدويل يف شـراكة    

وجمموعة البنـك اإلسـالمي للتنميـة، وـدف     األمم املتحدة مع 
إىل تقــدمي دعــم إمنــائي عاجــل للبلــدان املتــأثرة بأزمــة الالجــئني 

   والرتاع وعدم االستقرار االقتصادي.السوريني
  )جديدةالصفقة الكربى (  •  

ــل اإلنســاين       ــة بالتموي ــن اإلصــالحات املتعلق ــة م حزم
أطلقت يف سياق مؤمتر القمـة العـاملي للعمـل اإلنسـاين. واتفـق      

التزامـا لزيـادة كفـاءة وفعاليـة      ٥١املاحنون وممولو املعونة علـى  
  اخلدمة للمحتاجني.معونة الطوارئ لزيادة حتسني تقدمي 

  )معززةرابطة األثر اإلنساين (  •  

آلية استهلتها اللجنة الدولية للصليب األمحر واحلكومـة    
البلجيكية لتقدمي مدفوعات حبسب النتائج، وصـممت لتشـجيع   
االســتجابات االبتكاريــة للقضــايا االجتماعيــة الرئيســية. ويقــدم 

لربنــامج اجتمــاعي  املســتثمرون علــى اازفــة بتــوفري التمويــل     
ــوفر   ــديره أحــد م ــة   ابتكــاري ي ــة (منظم ي اخلــدمات االجتماعي

حكوميـــة مـــثالً). فـــإذا حـــالف الربنـــامج النجـــاح تتـــوىل   غـــري
(عـــادة مؤسســـة أو وكالـــة   تعـــرف مبمـــول النتيجـــة    منظمـــة

د التكـــاليف للمســـتثمر مضـــافا    تســـدي  )أو شـــركة  حكوميـــة 
  عائد. إليها

  )جديدلية (املرفق العاملي لالستجابة التموي  •  

مرفــق يقــوده البنــك الــدويل ويــوفر للبلــدان املنخفضــة   
ــاطر    الـــدخل واملتوســـطة الـــدخل مـــوارد للتخفيـــف مـــن املخـ
واالســـــتجابة لألزمــــــات، مــــــع التركيـــــز الفــــــوري علــــــى   

املستضــيفة لالجــئني. وختطــط جمموعــة البنــك الــدويل    البلــدان
يف غضـــون انعقـــاد  أيلول/ســـبتمرب إلطـــالق هـــذا املرفـــق يف   

  العامة.  ةاجلمعي
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