في لمحة
لقد دخل العامل منعطفا حرجا .فها حنن نشهد أشد ما قاسته البشرية من معاناة
منذ احلرب العاملية الثانية .وهلذا السبب ،وللمرة األوىل على مدى  70عاما من
تاريخ األمم املتحدة ،يعقد بان كي-مون ،األمني العام لألمم املتحدة ،مؤمتر
القمة العاملي للعمل اإلنساين .جيب علينا أن نفعل شيئا اآلن لنتحد من أجل
إنسانيتنا املشرتكة ،ونتخذ إجراءات على الصعيد العاملي من أجل إهناء معاناة
ماليني النساء والرجال واألطفال املتثررين بالنزاعات والكوارث.
إنسانية واحدة ،مسؤولية مشتركة
يف عام  ،2016بات أكثر من  125مليونا من النساء والرجال واألطفال يف
مجيع أحناء العامل حباجة إىل املساعدة اإلنسانية .فلم حيدث ،منذ احلرب العاملية
الثانية ،أن أجرب عدد كبري جدا من الناس على ترك بيوهتم :أكثر من  60مليون
شخص ،نصفهم من األطفال .والواقع أن التكلفة البشرية واالقتصادية للكوارث
تتعاظم ،وباتت آرار تغري املناخ أكثر عمقا ،ويتوقع أن تصبح الكوارث أكثر
تواترا وشدة.

وسيكون مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين ،الذي سيعقد يف إسطنبول يومي
 23و 24أيار/مايو  ،2016نقطة حتول كربى يف طريقة عمل اجملتمع الدويل
من أجل منع املعاناة اإلنسانية ،باإلعداد لألزمات واالستجابة هلا .ويف مؤمتر
القمة ،جيب على قادة العامل أن ينهضوا مبسؤولياهتم جتاه شعوب العامل ،بااللتزام
باملضي قدما خبطة عمل األمني العام من أجل اإلنسانية ،اليت ترسم مسارا للتغيري.
خطة عمل جديدة من أجل اإلنسانية
تستند دعوة األمني العام إىل التغيري إىل عملية تشاور امتدت رالث سنوات،
ووصلت إىل أكثر من  23000شخص يف  153بلدا .ونتيجة لذلك ،يدعو
األمني العام قادة العامل ،يف مجيع قطاعات احلكومة واجملتمع ،إىل النهوض
بخمس مسؤوليات رئيسية ،وهي:
-١

منع النزاعات وإهناؤها
-٢

احرتام قواعد احلرب

-٣

عدم ترك أي أحد متخلفا عن الركب

-٤

التعاون من أجل تغيري حياة الناس

-٥

االستثمار يف اإلنسانية

وحتدد خطة العمل من أجل اإلنسانية اإلجراءات الرئيسية الالزمة للوفاء
باملسؤوليات اخلمس األساسية .والوفاء هبذه املسؤوليات واجب أخالقي وضرورة
اسرتاتيجية ملواجهة التحديات العاملية يف الوقت الراهن.
إسطنبول :من الرؤية إلى العمل
يف عام  ،2015أربت قادة العامل أن بإمكاهنم أن جيتمعوا ويتصدوا للتحديات
اليت يواجهها العامل .فقد اتفقوا على أطر جديدة للحد من خماطر الكوارث
ومتويل التنمية ،واعتمدوا أهدافا هامة للتنمية املستدامة ،وتوصلوا إىل اتفا
تارخيي بشثن املناخ.
والتحدي الذي نواجهه ،يف عام  ،2016هو تسخري هذا الزخم وتنفيذ
إجراءات تكفل عدم ختلف أحد عن الركب .وسيوجه األمني العام ،يف مؤمتر
القمة العاملي للعمل اإلنساين ،الدعوة إىل القادة ،على الصعيدين العاملي واحمللي،
إىل االلتزام بالعمل اجلماعي وتنفيذ خطة العمل من أجل اإلنسانية.
إن علينا مجيعا دورا نضطلع به يف تنفيذ خطة العمل من أجل اإلنسانية .وهذا
ما سيجعل مؤمتر القمة جيمع قادة من احلكومات ،واألعمال التجارية،

واملنظمات الدولية واإلقليمية ،واملنظمات اإلنسانية ،وأوائل املستجيبني،
والشبكات اجملتمعية ،واألوساط األكادميية ،واجملتمع املدين.
فبالعمل معا ،ميكننا أن حنقق حتوال كبريا يف الطريقة اليت يعمل هبا اجملتمع العاملي
ملنع املعاناة اإلنسانية ،وذلك باإلعداد لألزمات والتصدي هلا ،وباحلرص على أن
يكون مؤمتر القمة نقطة انطال لكفالة أن نضع اإلنسانية  -سالمة الناس
وكرامتهم وحقهم يف االزدهار  -يف صلب عملية صنع القرار على الصعيد العاملي.

