
 الخاصة بالقمة العالمية للعمل اإلنسانيإلنترنت على شبكة اإنطالق الحوارات والمناقشات 

ن مجمع األفكار والحلول بهدف  اإلنترنت على للعمل اإلنساني العالميةالقمة الحوارات والمناقشات إطالق  4102مايو  5في تم 
المشاورات على وتعد .  4102في الفترة التي تسبق القمة العالمية في عام  لم لتشكيل مستقبل العمل اإلنسانيأنحاء العا مختلف 
 واجهةكار، وماالبت تعزيزفعالية اإلنسانية ، و الأولويات الحلول العالمية حول تحسين  لتحديد ساحة أو منبربمثابة  االنترنت

 . ، والحد من مخاطر الكوارثلمتضررين من الصراعاتاحتياجات ا

بالعمل  عنيينالمو  المهنيين المهتمينو  أصحاب المصالحالمتحدة بان كي مون  األمين العام لألمم سيعقدها تيمة الالقوسيشارك في 
لطبيعية االستجابة للكوارث او  تأهبلل الزمةال ودالجه وتوحيدتعاون الوضع مسار جديد لكيفية  وسيعملون معا على  اإلنساني

إنقاذ  جلمن أمعا عمله يمكننا  حول ما حوارات ومناقشاتالتشاور عبر اإلنترنت  وسيشملمن صنع اإلنسان. هى واألزمات التي 
. وستدرج النتائج المستخلصة من هذه المناقشات على االنترنت في التقارير اإلنسانية المعاناة خفيفاألرواح وت المزيد من

 OCHA) مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية بمعرفة هذه القمة وستدار فعالياتالقمة . فيها والتوصيات التي ستنظر 
يعملون من أجل  منظمة 51بلدا و  55بما في ذلك أكثر من  القيادات الرائدة في هذا المجالمجموعة واسعة من  تدعمه،  (

 .تحسين العمل اإلنساني العالمي

 حاالت مواجهةل استعداد على ونكون نتوقع أن اآلن علينا يجب الماضية، القليلة السنوات في والكوارث الصراعات من رأينا وكما
 مجموعة مع العمل إلى بحاجة نحن.  استجابتنا كيفية في التفكير إلعادة الوقت حان لقد.  النطاق وواسعة الحجم كبيرة طوارئ
 المحلية، كوماتوالح ، اإلقليمية والمنظمات التجارية، المؤسسات مع ابتكارا أكثر بطرق العمل علينا يتعين كما الشركاء، من أكبر

ات للجمع بين كل هذه األطراف والجهعلى االنترنت وسيلة  اتالمشاور  توفرسو . الدوليين والمتطوعين اآلهلية، والمجتمعات
 المعنية.  

يجاد الحلول لها، الزمالء والشركاء واأل ةدعو  والمرجو منكم ضافة األفكار وا  لضمان يه فمل نع في الوقت الذيصدقاء للمشاركة وا 
رب غنتدى مالجولة األولى من مناقشات  ومن المقرر أن تختم.  حدثا شامال وجامعا تكون القمة العالمية للعمل اإلنساني أن

لموقع من خالل وسائل االعالم على ا تبادلهاسيتم تجميع النتائج و و  .4102حزيران  /في يونيو ومنتدانا العالمي ووسط أفريقيا
 . االجتماعي

وبالنسبة للمشاورات الخاصة بالشرق األوسط وشمال أفريقيا . 4102ضافية على االنترنت حتى عام اإلمشاورات التواصل تسو 
 والتي ستجرى أيضا عبر االنترنت، فمن المخطط أن تبدأ مع نهاية العام الحالي وسنقوم بتأكيد التواريخ قريبا. 

 info@whsummit.org للعمل اإلنساني ، يرجى االتصال أو زيارة ةالقمة العالمي مزيد من المعلومات حوللل
www.worldhumanitariansummit.org .  
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