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 أوآسفام/  جيتاهون آبي: ةصور. 2015 إثيوبيا، ،هاريسو النينيو، ظاهرة عن الناجم الجفاف نتيجة للنازحين أوآسفام تهبن مياه خزان

 بالتغيير لتزاماال
  العالمية اإلنسانية القمة في العالم زعماءذا يجب أن يتعهد ماب

 

 طرافاأل تقتل فيه عالمظل  في 2016 أيار/مايوفي  اسطنبول في اإلنساني للعمل ةالعالمي القمةُتعقد  سوف
 الناتجة عن الكوارث موجة تصاعد - أخرى مرة -و يالنين ظاهرة زبِرُت وحيث  ،عاقبة دون المدنيين المتحاربة

 وأيًضا في سياق  عصرنا، في نزوح أزمة وأآبر ،سوريا داخل النزاع ظل في اأيًض القمةُتعقد  سوف. المناخ تغير
 الرئاسيةنتخابات حملٍة لال خضم في سياسية، تنازالت لتقديم البشريتاجر ب قدالذي  ،األوروبي االتحاد/اترآي تفاقا

 .العالم في اضعًف األآثر األشخاص تجاه تعصبم خطاب فيانغمست  األمريكية

وهذا هو السبب في أن التحدي . العالم في المتنامية اإلنسانية األزمات تقود التي السياسية اإلخفاقات هي هذه
 القانون تجاهلب المتحاربة طرافلأل واسمحو النزاعات، حل فيا فشلو الذين العالم زعماء الرئيسي يقع على آاهل 

 .مأبوابهخارج  نالجئيممكن إلبقاء النازحين وال شيء آل  فعلوا و اإلنساني، الدولي

 مواجهة فيأيًضا  تتغيرأن يجب  المتحدة األمم ووآاالت األخرى حكوميةال غير المنظماتو أوآسفام منظمة لكن
 التمويل من مزيدإمدادهم بو المحلية الفاعلة لجهاتل أآبر دور إعطاء ذلك في بما - اإلنسانية المطالب تصاعد

 .مباشرال

 نفسها منظمةال التزامإلى جانب  ،العالم زعماء أمام أوآسفامالتحدي الذي تطرحه منظمة  البيان الموجزيحدد هذا 
 .لتغييربا
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 مقدمة
 عام في اهلمؤسسي اإلنسانية الروحب متمسكة أوآسفام منظمة ال زالت
 خاللالمحتلة  اليونان في باآلالف جوعا يموتون الناس آان. 1942
 تومنع البالد الحلفاء قوات حاصرتفقد . الثانية العالمية الحرب
قمنا  .أوآسفام منظمة تشكلتومن هنا،  .الى الداخل الطعامدخول 
الرأي  على أثرناو. وقلنا الحقيقة في مواجهة السلطات. تحمالبتنظيم 
 - المطاف نهاية فيو. في المقام األول وضعنا حياة الناسوالعام  

 – المتحدة والواليات آندا من وبدعٍم آبيرةداخلية  ضغوط تحتو
 .بالدخول الغذائية المواد بعضل البريطانية الحكومةسمحت 

 معاناةالعدم المساواة وو الظلمهائل ومشتد من  قدرب ئ لتمي عالمظل  في ا،عاًم ينوسبع أربعةبعد 
 على القضاء في الفشلإن . روحتلك ال إلىبنفس القدر ملحة  حاجة هناك زالت ما ،تي يتعذر فهمهاال
 ونالسياسي القادةف. العالم في أمل خيبة أآبر هو المتحدة، األمم ميثاق به وعدآما  ،"الحرب بالء"
في معظم األحيان  ونعجزي همولكن أمدها، وإطالة اعاتنزال شنل كفيي بماأقوياء  يبدون نودوليال

وتتفاقم نتيجة  ،والتهجير ،والحرمان ،الفقرالناتجة عن ذلك في  البشرية التكلفة وتتمثل . وقفها عن
 .يوم آل أوآسفام منظمة فينرى هذا التأثير و – المناخ تغير ثارآل

 زخم علىأن ُتبنى   يجب. المناسب الوقت فيجاءت آما  مهمةهذه  اإلنسانية العالمية القمةإن 
 تغير بشأن باريس اتفاقيةو ،2030 عامأجندة  فيذي تم اإلتفاق عليها ال المستدامة نميةتال أهداف
 ةالعالمي القمة هعكسهو ما تو ،ةلحالمص أصحاب من اآبيًر اعدًد تضم منظومتنا اإلنسانية. المناخ

سمح ت نادرة فرصة يوه – متعددين مصلحة أصحابتضم باع عملية ات ضمان خالل من اإلنسانية
األمر  هذا على لترآيزا يجب .اال يتجاهل أحًد عالم بناءل امًع جلوسبال والمتضررين العالم لزعماء

 ثحدتللالمحلي المدني لمجتمع ل على منح مساحة خاصة مع التأآيد بصفة  ،نفسه القمة مؤتمر في
 حيث ب ،مالتزاماته في حسمالوة واقعيبال القمة قادة أن يتسمآما يجب . المتضررين ناسال باسم 

 العام األمين الى اسطنبولقمة  منالقيادة  عصا تمريرمن  المتحدة لألممالحالي  العام ألمينتمكن اي
 .مكان آل في المدنيين لمساعدة حقيقي تغيير إحداث في المتمثل التحديمواجهة عليه  الذي المقبل،

 آالفآ - محليةال فاعلةال جهاتال فيهتجلس  أفضل، عالمي إنساني نظام تصميم بالتأآيد،وعلينا، 
. مرآزالفي موقع  هذا وسط -ء لناشرآاالتي نتشرف بتسميتها  المحلي المدني المجتمعمن  هيئاتال

 تتوافق مع ل ةاإلنسانيا ومتننظم تصميمفي  آبير تغييرما حققناه من ب ،أوآسفام منظمة فيخر، تإننا نف
 في 30 إلى ،المحلية الفاعلة الجهات إلىموجه ال اإلنساني التمويل مبلغ زيادةب لتزمنننا أآما  .ذلك
 .المئة في 0.2 الحالي العالمي المعدلبينما ال يتجاوز هذا، . 2018 مايو بحلول المئة

 الدولي القانون الصادم في احترامتآآل ال إحداث تغيير عكسي لهذاإلى  األساس فيبيد أننا نحتاج 
 الفشلإن . اعاتنزال نشوب منع عن مسؤولة األخرى واألطراف الحكوماتنجعل  بحيث اإلنساني،

 نوالنازحون والجئليواجهها ا التي المعاناة يسهم بقدر آبير في المدنيين حمايةإحالل السالم و في
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ية جالديماغو مد مواجهة ن أهميةميزيد حتى  يذو األمر الوه. العالم أنحاء جميع في نووالمهاجر
 .اضعًف األآثرالناس  نحو المتصاعد

تعهد ي قوية التزامات إلى بحاجة الناس، فملهمة رسالةما هو أآثر من لى تاج من اسطنبول إنحإننا 
 .إنسانية أآثر إنساني عالم بناء في تحول نقطة اسطنبولقمة شكل يجب أن ُت. العالم زعماء بها

 

 الدولية أوآسفام لمنظمة ةالتنفيذي ةالمدير ،بيانيما ويني

 

 لونولُمخذالُمْهَملون وا  -1

  
 .أوآسفام منظمة: صورة. 2016 عام لبنان، في رسمية غير مستوطنة في سوريا في النزاع من تفر تيال العائالت
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تجاهل  عدم " ـ ب ،2015 أيلول/سبتمبر في ،العالم زعماءالتزم 
هذا  على أن . المستدامة نميةتال أهداف لتحقيقم سعيه في" أحد

 اعاتنزال منمتضرر  شخص مليون 125 من أآثرااللتزام ترك 
 في وافشل الذين ،الوطنيين قادتهم خذلهمتجاهلهم ولقد . والكوارث

 ،تهامواجه على القدرة بناءأو الكوارث ومنع  النزاعات حل
 المساعدة وصول وضمان الجنسين، بين المساواةقضية  معالجةو

 .لكل شخص يستحقها والحماية

يستخدم  هأن يبدوالذي  نقسم،الم" الدولي المجتمع" اأيًض خذلهم
 المد ووقف ،السالم تحقيق في فشله إلخفاء اإلنسانية المساعدات
 عادلة تسوية والتوصل الى ،بالمناخ المرتبطة للكوارث المتصاعد
 الجهات آثرأ حتى. في العالم والنازحين الالجئين استضافة مسؤوليةتحمل  في مشارآةلل وقانونية
 بينما مساعداتها، وتعزيز نشرتقوم بنجدها  ،واألردن ولبنان ترآيا مثل لدانبل ،سخاء األآثر المانحة
التزمت  لقد. الى األمان الساعين الجئينلأمام ا قانونيةالو منةاآلسارات مال - هنفسالوقت في  -تغلق 

 السورية، األزمة تجاه "دورها العادل"الوفاء بـ ب – والنرويج ،وألمانيا ،آنداوهي  -ثالث دول فقط 
 2.السوريين الالجئين توطين إعادةمن حيث  وأ المساعدات حيث من سواء

 األطراف الحصانة التي تتمتع بها الواقع، في هو، 2016 عام في األآبر اإلنساني التحديعلى أن 
 الدولي القانون انتهاك فيو ؛اقبوأية ع دون المدنيين قتلل العالم أنحاء جميع في المتحاربة
أن يسفر ذلك عن إلحاق  دون وبروتوآوالتها، 1949 لعام جنيف اتفاقيات ذلك في بما اإلنساني،
أن في حين و. وتحالفاتها األسلحةها الخاصة بتجارة وصفقات الدولية هااتصاالت في آبيرة أضرار
 فقد أصبح ذلك ممكًنا ألن ها،رتكبت التي االنتهاآات جميع عن المسؤولة هي النزاع أطراف

 هاوتحالفات هاصفقاتقد وضعت ، العالم الدائرة حول النزاعات في مباشرة تشارك ال التي الحكومات
 .فعلبال موجودال الدوليللقانون  -الذي تكرره آثيًرا، وإن آان صحيًحا في الواقع  – هااحترام قبل

 دائمة لدولل إن آان بوجه خاص و الدولي، لمجتمعل اتهامُتعد بمثابة  2016 ة ذلك في عام صحإن 
 االطراف تدعم التي الدولآذا و الدوليين، واألمن السلمدعم كلفة بالم األمن، مجلس في العضوية
 .ةقليميفساتها اإلامن من آجزء ،اموخارجه ،واليمن سوريا في المتحاربة

 

 العالم زعماءلكي يقوم  نادرة فرصة يه وإنما ،ذلك آل تغير أن ة العالميةاإلنساني لقمةال يمكن ل
 . أساسيينبأمرين 

 السياسية ةمسؤوليال
 للقانون المنهجي النتهاكاأن يصبح وا بسمحي لنأنهم  ووضوح، بصراحة ،ما يجب أن يقولوه أوًال

  - اإلنسان لحقوق الدولي والقانون لالجئين الدولي القانون روح احترام وعدم – اإلنسانيالدولي 
 ".الجديد الطبيعي الوضع" بمثابة

  سياسي وفشل حيوية مساعدات

 من أآثرمنح ب العالم زعماء تعهد
 وجيرانها لسوريامليار دوالر  11
في الوقت و. 2016 فبراير في

 على الهجمات استمرتنفسه، 
 حيث حلب، في المدنية المناطق
 الفرار على شخصألف  35 اضطر

 1.واحد أسبوع في
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حيث   ،بوقف آلة قتل المدنيين ومعالجة مشكلة النازحين المدنيين إخالص بكليلتزموا  أن يجب
 الحكومات، في الواقع،تسمح لهم بينما ،بشكل متكرر اإلنسانيالدولي  القانون  اعنزال أطرافتنتهك 
 انتهاآاتُيحتمل ارتكابها  التي ألطرافل الدعم تقديم عنيتوقفوا أن يجب. بذلك العالم أنحاء جميع في

 سياسية عمليات خالل من السالم إحالل أجل من آلل بال واعملي أن يجبو. اإلنساني الدولي للقانون
 المجتمع ذلك في بما - للجميع الفرص وتوفر النزاع، من المتضررين والرجال النساء حقوق تدعم
عليهم أن  يجبآما . العمليات تلك في حقيقيبشكل  مشارآةلل – النسائية والمنظمات والنساء المدني
ما  العالم، في اضعًف األآثرناس النصيب عادل لمساعدة المشارآة ببفي تحمل مسؤوليتهم   يبدأوا

 أن ترحب باستضافة عدد من الالجئين أآبر مما آانت لديهم  اتقريًب الغنية البلدان جميعيعني أنه على 
أثناء  لناسل بكثير أآبر ادوليًّ ادعًميقدموا  أنعليهم  يجب. هم حتى اآلنب الترحيبعلى شجاعة ال

 .توفير سبل العيش والتعليم لهموضمان حياة آريمة لالجئين مع  المضيفة، بلدانوللانتقالهم 

 إلصالحا زخم
 المانحة الجهاتلدى ضرورية ال اتإلصالحل ساسياأل السياسي الزخم إعطاءفي  الثانياألمر يتمثل 

من أجل  الموارد وزيادة لتحسين - حكوميةال غير والمنظمات المتحدة األمم - اإلنسانية والوآاالت
 المنظمات و النساء ذلك في بما الوطنية، واالستجابةوط األمامية خطال دعم زيادةو اإلنساني، لعملا

 .لألزمة قربالتي هي األ النسائية

 ي بنيو ،لبي االحتياجات بشكل فوريي – قدر اإلمكان فعاًال دائًما اإلنساني العمل يكون أن يجب
 اعالميًّو اإلمكان قدر امحليًّأن يكون  يعني وهذا. المستقبل فيحتى  أفضل بشكل بذلك لقيامل اتالقدر
 والوطنية المحلية الفاعلة الجهاتتدعم  حيث  ،والتكامل" آزرالت" من روح في - الضرورة عند

 نظامال" رؤيةهي  ههذ. األزمات من والتعافي لتأقلمل أنفسهم المتضررين جهود والدولية واإلقليمية
 طموحإنه . مستوى آلعلى  اقوته نقاطعلى تمد تع مختلفة وآاالت منمؤلف ال، متنوعال" بيئيال

 .اإلنسانية الوآاالت فقط وليس العالم، زعماءيجب أن يدعمه 
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 لجميعأمام ا تحدي
 لدعملدى الدول التي  األساسية مسؤولياتنفس ال اإلنسانية الوآاالتليس لدى 
خذلت  التي الوحيدة المنظمات هي ليست لحكوماتمع ذلك، فإن ا. الدولي القانون
  حكوميةال غير المنظماتف. األزمات الذين يواجهون واألطفال والرجال النساء

 جديدةال لألزمات االستجابة فشل فيليس أقلها عندما ت، أيًضا خذلهميمكن أن ت
 ليس ،اأيًض الناستخذل  أن المتحدة األمم منظومةليمكن آما . بالسرعة الالزمة

ا، بل أيًض اإلنساني، عملها مسِّتَقالمختلفة التي  وآاالتال "صوامع" خالل من فقط
فشلها في حماية المدنيين من األعمال الوحشية، وعلى وبشكل أساسي، من خالل 

 . السالمحفظ األمم المتحدة للقوات  مختلطال داءألسبيل المثال نتيجة ل

 آلأمام  األوسع التحدي من جزء هو العالم زعماء مالموجود أما التحديإن 
 منظمة إلى المتحدة األمم من ادًءب اإلنسانية، األزمات في المعنية الفاعلة الجهات
ذات األمم المتحدة  جميع وآاالتيجب على . محلية منظمة أصغرإلى و أوآسفام

ستعمل  آيف وضحتأن  ،خاصة ةهيئ أو حكومية غير منظمةوعلى آل  ،صلةال
 على ضحايا تأثيرها تعظيممن أجل عالية قدر اإلمكان  وبكفاءة فعال بشكل

 .النهائي والمتلقي المتبرع بين المتكبدة التكاليف وتقليل األزمات

 البرامج، تنفيذوليس  األموالإدارة بساطة بتقوم ب التي المتحدة األمم آاالتإن و
 على أيًضا يجب بينما". داريةاإل رسوملا"من  األدنى الحدبإال  تحتفظال أ يجب

 نسبة أعلىوصول  لضمان الالزمة الخطوات آل اتخاذ الحكومية غير المنظمات
التكاليف  وليس إلى الحمالت،نمائية واإلو اإلنسانية لى أعمالهاإ دخلها من ممكنة
 .زيادة الموارد الماليةدارية واإل

 الموجز التقرير هذا ولكن. تغييراللمواصلة أوآسفام  التي تتبعها منظمةطريقة الالثالث  القسم يحدد
 مسار ديحدت  اسطنبول،مؤتمر  فيعليهم، . العالم وقادة الحكومات علىبشكل رئيسي يرآز 

 أسباب النزاعات والكوارث،  لمعالجة الحقة أحداثأي  فياتخاذها مكنهم ي التي الحاسمة الخطوات
 .االلتزامات لككون عليه تتما يجب أن الثاني  القسميوضح . يهاعل المترتبة النتائجضافة الى باإل

 

 لتغييرمن أجل ا التزامات  -2
 لألمم العام األمينجهود أآثر من ترديد أقوال  بذل إلى العالم زعماء أوآسفام منظمة تدعو

 مؤتمر قبل ،2016 شباط/فبراير 9 في 4اإلنسانية أجل من األجندةفي و ،تقريره في المتحدة
 األمين هاحدد التيالخمس  األساسية لمسؤولياتا العالم قادةدعم أن يمهم ال من ولكن. القمة
 المسؤوليات تلك عناوين تحت الباب هذا من تبقى ماولذا، ينتظم . النداء هذا في العام
 .خمسال

 أم المسؤوليةالمشارآة في 
 التهرب منها

 أمريكا وأ أوروبا ال تقوم
باستضافة  أستراليا وأ الشمالية

 .معظم الالجئين في العالم

 لبنان يستضيف ،وفي المقابل
 من أآثر الجئينا أآبر من العدًد
 ،سكانه عددب مقارنة آخر بلد أي

 وهي إحدى ،إثيوبياآما تدفع 
من  أآثر العالم، في البلدان أفقر

 حجمأي بلد آخر مقارنة ب
 الجئ 469 مع اقتصادها،

 الناتج مندوالر  آل مقابل
 3.الياإلجم المحلي

 القمة تؤدي أن يجب" 
 ."حقيقي تغيير إلى

 أجل من أجندة مون، آي بان
 .2016 شباط/فبراير اإلنسانية،
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 اإلنسانتحمي  التي المعايير دعم

  
 أوآسفام/  طالب محمد: الصورة. أشهر لعدة اليمنفي  عدن سكانعن  الطبية واإلمدادات والوقود ئيةالغذا ت المواردانقطع ،2015 عام في

الدولي ن وقانال احترام ضمانا في ذريًع فشًال المسلحة والجماعات الحكومات من كثيرفشلت ال
 فيالتقصير  مع جنب إلى اجنًب سبب،تا ما حقوق اإلنسان  لحماية المدنيين، وهذاإلنساني وقانون 

دفع الكثير من الناس حول العالم  يذالالكبير  اإلنسانية المعاناة حجمفي  فعالة، سالم عملياتالقيام ب
 هذا غييربت حقيقيال تزاملاال سيكون. المستدامة التنمية لتحقيق السعي قوضو القسري نزوحاللى إ

 .اإلنساني للعمل ةالعالمي لقمةل إرث أهمهو  الوضع

 اإلنساني الدولي القانون احترام ضمان

لتزام اال خالل من فقط ليس المدنيين، ضد للعنف نهاية وضعب ماتزلالا العالم زعماء على يتعين
آما اقترح  اإلنسان وحقوق اإلنسانيالدولي  لقانونااضمحالل وقف ل عالميةال حملةال إلى نضمامباال

 بالنسبة الحقيقة، ولكن الدولي، القانون دعمأنها ت الحكومات جميعزعم ت. المتحدة لألمم العام األمين
 . والتجارية السياسية هممصالح صوت دعمهم، بسببخفوت هي  للكثيرين،

 

 :بـ العالم زعماء يلتزم لم ما اشيًئ عالميةال حملةال في االشتراكلن يعني 

 تمطر صعدة سماء"
 ُدِمَرت. يوم آل ناًرا

 وُحرقت المنازل
 الناس من المزارع،

 من ومنهم ماتوا من
 حولنا شيء ال هرب،
 آل في الموت سوى
  ".مكان

 إمرأة من ا،عاًم 25 نور، 
 5. 2015 اليمن، ،صعدة
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 انتهاآات لتسهأن  رجح التي من الم األسلحة، نقل ذلك في بما العسكري، أوي األمنوقف الدعم  •
 أن الحكومات على يجب حين فيعالوة على ذلك،  .اهعن تتغاضى أو اإلنساني الدولي لقانونا

، اإلنساني الدولي القانون احتراممن أجل  األطراف جميع على للضغط الدبلوماسي نفوذها تستخدم
 أنتعتبر  أو ،بها االآتراث عدم أوأي دعم لهذه االنتهاآات  وزياراتهميجب أال تقترح تصريحاتهم 

 قترنت أن وينبغي. همأمن أو التجارية هممصالح من أهمية أقل اإلنسانيالدولي  لقانونانتهاآات ا
 الدولي للقانون االمتثال دعم المتلقين فيو المدنيين الضحايا من شأنها تعُقب آلياتب األمنية المساعدة
 قاطعة أدلة وجود ال تستخدم الجهات المانحة لألمن مقولة عدم يجب أ  ذلك، من األهمو. اإلنساني

يطرح فيه بقوة اتساع انتشار في الوقت الذي  ،األمنية المساعدات قطع تجنبل حربال جرائم على
 مااللتزا هذا يتضمن. االنتهاآات هذهوجود ، يدانالم من أخرىنمط األضرار اإلنسانية، مقترًنا بأدلة 

 االمتناع اأيًض عليهم يجب. من الجبهة األمامية األمن مجلس في الدائمين الخمسة ألعضاءيقود ا أن
 جميععلى  وينبغي الجماعية، عمال الوحشيةالتي ترتكب فيها األ حاالتال في الفيتو استخدام عن

 اإلبادة ضد األمن مجلس بعمل المتعلقةالسلوك  قواعدمدونة ل همتأييد واعلنيأن  األعضاء الدول
 .حرب جرائم أو ،اإلنسانية ضد والجرائم ،الجماعية

التي  المسلح النزاع حاالت جميعأي و في الحقائق لتقصي مستقلة دولية آلية إنشاء على تفاقاال •
 الدولي لقانونإلى ا متثالاال لتحسين وسيلة، آالمدنيين الضحايا أعداد آبيرة منعن  فرتس

 لقانونا نتهاآاتبا المتعلقة الوطنية التحقيقات جميع جعل. اإلنسان حقوقلالدولي  قانونالو اإلنساني
 .لنية، عاإلنساني الدولي

 آل ةدنجأ على رئيسية ةولويأ هو المسلحة اعاتنزال في المدنيين راضرأ رصد أن من التأآد •
 .المتحدة لألمم العامة للجمعية افتتاحية جلسة

 المناطق فيالنطاق واسعة  المتفجرة األسلحة استخدام من تحد قوية دولية معايير وضع •
. الحيوية التحتية البنية روتدم والمجتمعات ألفرادبا اديًدش اضرًرتلحق حيث  ،بالسكان المأهولة
 استخدامب المتعلقة الوطنية والممارسات السياسات وتعزيز استعراض ألطرافعلى جميع ا ينبغي

 ضحاياالحاالت  وتسجيل تتبع خالل من الصلة، ذات البيانات وتوفير وجمع المتفجرة األسلحة
 .المدنيين

 في حتى المدنيين حماية في تساعد أنمكن ي التي األسلحة، تجارة لمعاهدة الصارم االمتثال •
 في اإلنسان لحقوق الدولي والقانون اإلنساني الدولي القانون اتباع طريق عنوذلك  ،الحاالت أصعب
 .األسلحةالمتعلقة بنقل  القرارات جميع

 األسلحة تجارة معاهدة

 في الوطنية، هاتشريعات فيها وأن تدمجها يلإأن تنضم  المعاهدة، في طرفاصبح بعد ت لم التي الدول جميععلى  •
 .ممكن وقت أقرب

 إعالءمن أجل  ثانوية أهمية التجارية شواغلال إعطاءمع  ،بصرامةالمعاهدة  تنفذ أن األطراف الدول على يجب •
 سنويةال تقاريرالو المعاهدة تنفيذالمتعلقة ب تقاريروأن ُتَقدم ال. اإلنسان حقوقالدولي ل قانونالو اإلنساني الدولي القانون
 من العام تدقيق وال لدول،ل النظير االستعراضلضمان أن يساعد  ،بشكل علنيو المحدد الموعد في األسلحة، نقل عن

 .المعاهدة تنفيذ تحسينلى ع المدني المجتمع ومنظمات برلمانيينال جانب
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 الوقت في المتضررين لىإبشكل آمن  اإلنسانية لمساعداتا وصول تسهيلب التزامهم على التأآيد •
 أو المتناسبة غير العسكرية التكتيكاتتنتج عن  عقبات ةأي دون ،وتأمين الحماية لهم المناسب

 .منطقيةال غير بيروقراطيةال عوائقال

 الخسائر وتحليل وتتبع تسجيلااللتزام ب العسكرية العمليات في المشارآة األطراف على ينبغي •
 من وغيرها بالمدنيين حقتي تلال راضراأل تقليلل لذلك اوفًق سلوآهم عديلوت ،المدنيين صفوف في

 .الجانبية األضرار

 نفسها الحكومات بما يشمل ،جميع األعمال اإلنسانية في تهامرآزيب مطالبةالدعم الحماية و •
 الشاملة الحماية استراتيجيات وتنفيذ وضع يتطلب وهذا .حكوميةال غير والمنظمات المتحدة واألمم
 والوآاالت ،المدني المجتمع ومنظماتالمحلية،  للمجتمعات التكميلية األدوار على تعتمد التي

 سالمة لتحسين هملاعمأ قينستو االقتضاء، حسب والدبلوماسيين، ،السالم حفظ وقوات ،اإلنسانية
لفرق وا ،أزمة آل فيالخاصين  المتحدة ألممأمين عام ا يممثلمساءلة آل من  وينبغي. المدنيين
 .ذلك حدوث من للتأآد ،اإلنسانية القطرية

 حماية فيال ُيميز  الذي تحيزالعدم  ذلك في بما األساسية، اإلنسانية المبادئ على امجدًد التأآيد •
 أو الديني المعتقد أوتماعي جنوع االال أو العرق أو الجنسية أساس على للخطر المعرضين حقوق
 النفوذ ا عنبعيًدو مستقًال كوني أن يجب اإلنساني العمل أن على نصوي السياسية، اآلراء أو الطبقة

 .السياسي

 التطرف ضد العالمي النضال من الوقت هذا في وأمانة بضمير اإلنسانية المبادئ هذه تطبيق •
على مكان وزمان توفير  اإلرهاب وأ العنيف التطرف مكافحةال تؤثر  بحيث ،واإلرهاب العنيف

 تشريعات بحيث تشملو ؛فقط الحاجة أساس على الناس تتم مساعدة وبأن اإلنسانية، المساعدات
 لمساعداتل مقصودةال غير العواقب منعمن أجل  إنسانية استثناءات اإلرهاب مكافحة وسياسات
عدم ب جعندما يتم اختيار دعم منظمة من المنظمات المحلية،  ي، التحديد وجه علىو ؛اإلنسانية
في حين تؤخذ مخاطر  ،أزمة آل في المتضررين األشخاص لها يتعرض التي المخاطر تجاهل

 .أخرى في الحسبان، بما فيها المخاطر المالية

 في بما ،النوع اإلجتماعي  على القائموالعنف  الجنسي للعنف والتصدي لوقايةلتحسين االترويج  •
 حول  2013 عامل الحماية نداءتجاه  بتعهداتها حكوميةال غير والمنظمات الحكومات وفاء ضمان ذلك

 خارطة لتنفيذ ملموسة التزامات تقديمو الطوارئ، حاالت في تماعي جاال لنوعا على القائم العنف
 التوجيهية المبادئمثل ، العالمية التوجيهية لمبادئا لتنفيذ الكامل الدعم تقديمو ،هذا النداءل الطريق
النوع  على القائم العنفالمتعلقة ب تدخالتال إدماجحول  الوآاالت بين المشترآة الدائمةللجنة 

 .اإلنساني العمل فياالجتماعي 
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 اتاعنزال وإنهاء منعمن أجل  العالمية القيادة
 المقترحاتن مأمامهم أوسع المتاحة  سياساتمن ال مجموعة العالم زعماءلدى يوجد 

التي طرحها  اإلنسانية أجندة في المدرج ،والمبكر المستمر السياسي العملالخاصة ب همةمال
 ،الفقرإنكار  بما يتضمن، النزاعات أسباب الجةعم اأيًضعلى القادة  ينبغيو. العام األمين
 البيئية والضغوط الجنسين، بين المساواة وعدم اإلنسان، حقوق وانتهاآات ،المساواة وعدم

 والسالم المرأةاألجندة الخاصة ب لىآما يجب أن يرآزوا خالل ذلك ع. بالمناخ المرتبطة
 .2015 عام المتحدة األمم التي أآدت عليها واألمن

أن يضعوها ضمن  العالم زعماء على يتعين التي االحتياجات من اعدًد العام األمين حدد قدل
 :همأولويات

 تستجيب اأيًض ولكن ،المتضررين فحسب  تشمل ال بطرق اعاتنزلل حلول التماس •
 عمليات في والمجموعات النسائية لنساءل الفعالة المشارآة ذلك في بما - قدر اإلمكان قيادتهمل

 .الكافيالتدريب في مجال المناصرة وتوفير الدعم التقني والمالي  هادعمالتي ي ،جميعها السالم

 من كذلبما في  ،قتصار على مجرد االستجابةاالعدم و اعاتنزلحدوث ا لمنع سياسية وحدة بناء •
 واالحداث حاالت ال جميعحول  المعلومات  لتحديث الجتماعات  شهرية األمن مجلس عقد خالل
 .للقلق مثيرةال

بما  ،األوضاع تدهور قبلمبكًرا على أساس نتائجه والتصرف  المخاطر تحليل في  ثمار الستا •
 حسب ،والدولي واإلقليمي  الثنائيعلى المستوى  الشرآاء من مبكرة ال مساعداتال قبوليشمل 
 .المعاناة لمنع ،الحاجة

المنهجي  ستخدامالا لمشما يب ،النزاعات حل في الدولية المشارآة استدامة العمل على •
 إلبقاء اع،نزال انتهاء بعدأوضاع ما واألوضاع الضعيفة  في والدولية اإلقليمية االتصال اتمجموعل

 .الطويل المدى على المستدام واالستثمار  السياسي االهتمام

 

 "أحد عدم إغفال"

 جنوب شعب إن"
 إلى ماسة بحاجة السودان
. الحرب لهذهنهاية  وضع

على  السودان جنوبإن 
 السبيلو. نهياروشك اال
هو  ذلكواجهة مل الوحيد
 وقف انتهاآات إنهاء
 وضمان ،النار إطالق
في البدء و دائم، سالم
 .البلد بناء إعادة

 جنوب ،أوآسفام زالتكو جيجيك،
 السودان
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 أوآسفام/ تارلينغ سام: ةصور 

الوفاء لى عتهم وافقمع م ،"أحد إغفالعدم "ـ ب العالم زعماء تعهد ،2015 سبتمبر في
 العالم فشلبسبب  الناس ماليينإغفال تم  الواقع، في ،ولكن. 2030 عامل المستدامةلتنمية ا أهدافب

 منمختلفة  مجموعةل نتيجة والنازحين والمهاجرين الالجئين أعداد لتزايد بفعالية االستجابة في
 .العوامل

 ترآيا بينصفقة  ظل في اإلنسانيللعمل  العالميةالقمة  تنعقد نأ على نحو خاص مأساوي ألمر إنه
 في العمل آقادة الطرفين سمعة تقويض الى تأد، 2016 آذار/مارسفي  األوروبي واالتحاد
 آان  إذاو ترآيا،أما . العالم في إنساني  مانحثاني أآبر  يه األوروبية لمفوضيةإن ا. اإلنساني
على  المساومات لكن  8.تقع في الموقع الرابعي هف ،متضَمًنا أراضيها على السوريين لالجئين دعمها
 الالجئينتدفق  إلدارة سياسي اتفاق إلى التوصل على القدرة عدم بسبب - الالجئين حقوق

 سابقةهي  - واألطفال والرجال النساء لحقوق ،األولوية عطيتو ،تصون بطريقة المهاجرينو
 .العالم بقيةن يرفضها أيجب  خطيرة

 والنازحين لالجئينتجاه االعالمية  المسؤولية تقاسم

 والبروتوآول 1951 لعام الالجئين اتفاقية باحترام فعاًالا وا التزاًمتزميل أن العالم زعماء على يتعين
بما يتضمن أن ( لنزوحا تجاهعالمية الئقة  الستجابة األساسي األدنى الحد تمثل، فاالتفاقية بها الملحق

 على بالتوقيع أو التصديق، والبروتوآول االتفاقية على بعد تصادق أو توقع لم التي الدول جميعتقوم 
 ).الفور

أصبت بالرصاص "
 ورأيت مرات ثالث
 أمام ونقتلُي الناس
 استعداد على أنا. عيني

 السفر خطر لمواجهة
من أجل  أوروبا إلى

 ".يأطفالمستقبل 

 سوري أب وهو محمد، أحمد
 الزرقاء،. ولديه طفلين الجئ

7. 2015 األردن،
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 خالل من إطالًقا الدولي القانون يقوضوا لن أنهم يعلنوا أن أيًضا العالم زعماء على وينبغي
 مقابل بالالجئين يتعلق فيما إجراء أي التخاذ األخرى اإلقليمية المنظمات أو الحكومات مساومة
 االتحاد ذلك في بما العالم، أنحاء جميع فيهذا  طبقيجب أن ي. سياسية تنازالت مقابل أو المال

 .إليه نضماملال تتفاوض التي الدول وجميع أعضائه وجميع األوروبي،

 تحرآات لمعالجة عادل نحو على المسؤولية تقاسم العالم زعماء على يتعين وفي المقابل، 
 جميعمع و ،غيرهامن كثير ب أآثر تسهم التي الغنية البلدان مع - النطاق واسعة والنازحين الالجئين
 المالذ تقديم خالل منوذلك  ،بها الملحق والبروتوآول 1951 لعام الالجئين اتفاقيةب تفي لتيا الدول
 الجديدة المشترآة المسؤولية هذه تشمل أن ويجب. واالضطهاد العنيف النزاع من الفارين ألولئك

 :التالية االلتزامات

 منازلهم من الفرار على أجبرواالذين  الناس جميع بإمكان أن من التأآد •
 التوسع: ذلك في بما ،اآلمنة القانونية السبل خالل من األمان بر إلىالوصول 

 من ،الحصر ال المثال سبيل علىو العالم، أنحاء جميع من الالجئين توطين في
 المشتتة األسر شمل لم إجراءات وتبسيط توسيع ؛سوريا في المدمر اعنزال

 الدول مشارآة  تأآيد ل آخر إلى بلد من الالجئينانتقال  دعم ؛النزوح بسبب
 السفارات إرشادو اإلنسانية؛ التأشيرات زيادة ؛من المسؤولية عادلبنصيبها ال
 للحصول بطلبات يتقدمون الذين االشخاص لدعم المعنية الدول في والقنصليات

 .اللجوء على

 جراءاتاإل وصول إلى المن آل فرد  بحيث يتمكن  اللجوء، طلب حق دعم •
 .الدولية للحمايةأهليته  تحديدل نسانيةاإلو عادلةال

 وجميع والتعليم العملحق  ذلك في بما الالجئين، حقوق وتعزيز حماية •
 .ذلك لضمان فعالة قانونية أطروجود  مع اللجوء، بلدان في األساسية الخدمات

ذات الدخل  المضيفةدان لللب والتقني المالي الدعم من أآبر قدر إعطاء •
 االحتياجات تلبية في للمساعدة األجل، طويلمويل بت المتوسطو نخفضالم

 منعتراف بكل ينبغي االو – والمضيفة النازحة المجتمعات من لكل االساسية
 وتنفيذ تطوير يتطلبوهذا  ،"التنميةدوائر " فيأساسية  أطرافآ المضيفةومجتمعات النازحة ال

على و عليهم بالنفع تعود التي العيش سبل في إيجاد النازحين لمساعدة اويًّتنما نهًج خذتت التي البرامج
 المستويات، جميع على اإلنمائي التخطيط دمج، باإلضافة الى سواء حد على المضيفة المجتمعات

 األساسية؛ الخدمات توفير ذلك في بما

 إلى إعادتهم عن واالمتناع النازحين، عودة وضع لتحديد وسريعة عادلة إجراءاتب القيام •
 .التأآد من أنهم سيكونون في أمان قبل المنشأ بلدان أو مناطقهم

 

 

 تم تجاهلها زماتأ

 والنيجر نيجيريا في
 وتشاد، والكاميرون

 2.8 من أآثرهناك 
 شخص مليون

 العنف نتيجةُشردوا 
 بوآوب المرتبط
وُتعد منظمة . حرام

 من واحدة أوآسفام
العديدة  وآاالتال

التي استجابت 
لألزمة التي سمتها 

 أزمة" المتحدة المما
 منطقة في تجاهلها تم

 9."مهملة
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 تغيير حياة الناس

 
 في النائية، المناطق إلى الوصول منعت التي االرضية االنهيارات بسبب األقدام على اسيًر اإلغاثة مداداتمون إسلي نوحمال

 .أوآسفام/ سبيكت سام: ةصور. 2015 عام نيبال زلزال أعقاب

وا ضعي أن فإن عليهم ،لها االستجابةزمات واألحدوث  منع في احًق جادين العالم زعماء آان إذا
 المجتمع أي – المحلية والمنظمات ناس المحليينال الحتضان حملٍة وراء يسياسال ثقلالموارد وال

  يوضحوا أن أن يجب. اإلنساني العمل مجال في حقيقيين آشرآاء - أمكن حيثما ةالحكومو ،المدني
 لألمم العام مينالرفيع المستوى لأل فريقالطورها  التي ،الكفاءةحول  "الكبرى التسوية"تطبيق 
 ينالوطني مستجيبينوال المواجهة خطى لإالتمويل المباشر  سهولة وصوليجب أن يضمن  ،المتحدة

 .قدر اإلمكان

 أن األزمات من اتضرًرآثر على الناس األ أن ،الحقوق على ةقائم آمنظمة ،أوآسفام منظمة تعتقد
 والمسؤولية، والموارد السلطة يحول أن اإلنساني العمل ينبغي على. يتخذوا القرارات الخاصة بهم

 من وغيرها أوآسفام ومنظمة المتحدة، األمم وآاالت( الفاعلة الدولية األطراف من االقتضاء، عند
 الفاعلة المحلية لجهاتاإلى ) األحمر الهالل/  األحمر والصليب حكومية،ال غيرالدولية  المنظمات

 المنظماتو ،األحمر الهالل/  األحمر لصليبلالمحلية  والفروع والمحلية، الوطنية الحكومات(
 المجتمع ومنظمات المحلية المجتمعاتفي  مرتكزة المجموعات وال ،حكوميةالغير  والمحلية الوطنية
 ).النسائية المجموعات ذلك في بما المدني،

 المستجيبين أول
 بسرعة

زلزال نيبال  أدى أن  بعد
 2015 نيسان/أبريلفي 
 من٪ 90 تدميرإلى 

 غورآا، حي في المنازل
 الجبال ومتسلققام 

بمساعدة الناس  ينالنيبالي
. والغذاء المأوى توفيرب
أوآسفام منظمة دعمت و

ألف  100أآثر من 
شخص من خالل 

10.محلية منظمات
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 الطبيعية الكوارث التي تسببها األزمات

 البشريةتتصاعد فيها الخسائر  طبيعية كوارثل المعرضة البلدان على خاص بشكل ذلك  يصدق
 هذه بسبب اسنويًّ شخص مليون 218 تضرر ما يعادل ،األخيرين العقدين في. واالقتصادية
، السياق اهذ في 11.مليار دوالر 300  اآلن العالمي لالقتصاد السنويةخسائر التجاوزت و ،الكوارث
 ذلك في بما ،الفاعلة المحلية الجهاتإلى  -أمكن  حيثما - والقيادة والمواردالسلطة  تحويل يعتبر

 أول بالفعل هم ينالمحلي السكانإن . األسباب من لعدد امنطقيًّا أمًر ،والمحلية الوطنية الحكومات
 ثقافيةلا  دينامياتالو االجتماعية، لمعاييرآا ،حالة والسياقال يعرفونو زمةاأل تقع عندما المستجيبين
 قل في هذه الحالة وفي العادة، ت. االستجابة عند االعتبارأخذها بعين  مهمال من التي والعرقية والدينية
 .واألمن ،واإلقامة ،والسفر ،واإلمدادات ،البدء نفقاتو ،العامة والنفقات ،العملتكاليف 

 اعنزال بيئة 

 آمنةغير  مناطق إلى للوصول المحليين الشرآاءعلى  مضى وقت أيهناك اعتماد أآبر من على أن 
تختلف إلى حد آبير من نزاع  المحلية المنظمات قدرات أن من الرغم على. النزاع حاالت بعض في

 التوتراتهم غالًبا في أفضل موقع يؤهلهم للتحرك خالل  نيالمحلي اإلغاثة عمالفإن  ،إلى آخر
عمل ت المثال، سبيل علىففي العراق، . محليةال معرفةالو ن الحساسية قدر مب الطائفية أو العرقية
م قدتو والسياسية، الطائفية االنقسامات وسط، وهي منظمة شريكة ألوآسفام، REACH منظمة

 الخلفيات جميع من متنوع عمل فريقالمحلي وسياق ال معرفة على االعتماد خالل من المساعدة
 اعنز آل فيأن تثبت  والدولية المحلية الحكومية غير المنظمات على يجب الحال، بطبيعة. العرقية
 .كونها محلية أو دولية ال يضمن ذلكف  ة؛زحيتمغير  أنها

 التكامل

 عندا دوليًّو اإلمكان درق امحليًّ اإلنساني العمل يكون أن ينبغي المتحدة، لألمم العام األمين قال آما
ليس أقله  ا،حيويًّ اأمًر المحلية المجتمعات احتياجات لتلبية الدولية الوآاالت قدرةبقى وست. الضرورة

 غيرالدولية  المنظمات ولكن. اتاعنزالتدمرها  أو الوطنية القدراترهق الكوارث الطبيعية ُت ندماع
على تيسير  لزم ثماحيوتعمل وتساعده،  المحلي المدني المجتمعيجب أن تدعم أيًضا  حكوميةال

 آاالتوو حكوميةال الدولية غير لمنظماتآما يجب على آل من ا . المدني المحليالمجتمع  عيوتجم
 وإقامة المحليين الفاعلين قدرات تعزيز على ترآيزها زيادة ،المانحة والجهات ،المتحدة األمم

جميع  في القرار صنع في رئيسي دوربيون المحل نولممثلا ضطلع خاللها ي  وفعالة قوية شراآات
 تنفيذهإلى مرحلة ووصوًال  المشروع تصميممرحلة  خاللثم  االحتياجات تقييم مرحلة من المراحل،
 .وتقييمه

 الجهد من المزيد بذل أوآسفام، منظمة ، بما فيهاالدولية الفاعلة لجهاتيجب على ا ،باختصار
الى التي تضيفها آل جهة فاعلة  المختلفة والقدرات الخبراتقرار بواإل المحلية، القدراتدراك إل
 للقيام. تعاونيةال شراآاتال ةقو على يقوم نظام لبناء المتبادل مللتعُلمنفتحة  تكونيجب أن و لعمل،ا

 بما ؛بصورة مستدامة النمو على المساعدته أساسي تمويل إلى المحلية الفاعلة الجهاتتحتاج  بذلك،
 .أمكن حيثما ،محلية مصادر من همتمويل تطوير على مساعدتهم ذلك في
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 عمل اإلنساني المحلية لل قيادةال

جميع  بل - اإلنسانية والوآاالت المانحة والجهات ،العالم قادةيجب على  
 وفريدة جديدة خطةأن تضع  – القمة مؤتمر في عةالمجتمالجهات الفاعلة 

تضم آًال من المجتمع المدني  ة،ووطني ةمحليللعمل اإلنساني  قيادة لبناء
ا قدر المستطاع محليًّ اإلنساني العمل ظل بحيث ي  -المحلي والحكومات 

 :جديدة التزاماتذلك  يتضمن أن ويجب. الضرورة حسب اودوليًّ

 لتأهبالتي تستهدف ا وطنيةال قيادةالذات لمناهج ا دعمجوهرية ل زيادة •
 لعدة أساسي تمويلتأمين  ذلك في بما لها، واالستجابة الطوارئ لحاالت
 %10 بتقديم  االلتزامو ؛المحلية لمنظماتاموجه مباشرة إلى  سنوات

مباشرة  المحلية أو الوطنية المنظمات إلى اإلنساني التمويل منعلى األقل 
 المانحة الجهاتعمليات التعاقد لدى  وتنسيق تبسيطو ؛2020 عام بحلول

على  المتحدة األممها جمعت تي الاألموال  جعل ؛الحكومية غيرالدولية  والمنظمات المتحدة األممو
 امحصل على ت بحيث حكومية،ال غيرالوطنية  لمنظماتأمام اوبسرعة  بسهولة متاحةأساس قطري 

يجري  التي المجمعةالجديدة  األموال تنمية ودعم 12؛احالًي الممنوحة لهم   %16 سبةنيتجاوز 
 المحلية؛ الفاعلة لجهاتا صالح موارد ل حكوميةال غير منظماتال جمغها بقيادة 

   المساعدة في مجال  لعملمن أجل ا المحلية النسائية الجماعات شراكإل األولوية إعطاء• 
لدى هذه المجموعات  األساسية القوة نقاط قوم على ت خطة وضع يتطلب وهذا .والحماية ةإلنسانيا

 اإلنساني، العمل مجال في تهاوقياد الكاملة امشارآته زيتعزو ؛اقدراتهفي ر استثماالو ،ودوائرها
لى إ مرونة ال بناء من الموضوعات جميعوفي  ، المستفادة الدروسو التقييم إلى التخطيط نا مبدًء
 لذلك؛ المخصص المالي الدعم وضمان ؛للطوارئ الستجابةا

 للتدخل مشترآة استراتيجيات ووضع المحلية الفاعلة لجهاتل والتنظيمية نيةتقال القدرات تعزيز •
 .منفذين مجرد وليس ،متساويين شرآاء حكوميةال غيرالمحلية  المنظماتاعتبار  لضمان ،اإلنساني

 آمية فهمبغية  المحلية، الفاعلة الجهات إلى  توَجهالتي  تمويلة والثالثة للالثاني تعقب الدرجة •
 .التمويل هذا ونوعية

 

 

 

 

 

 

 المستجيبين تمويل
 المحليين

 الفاعلة الجهات تلقت
 ذلك في بما المحلية،

 ،الوطنية الحكومات
 من فقط٪ 1.87

 اإلنسانية المساعدة
 عامي بين الدولية
 .2013و 2007



 2016 نيسان/أبريل 22                            مذآرة أوآسفام التلخيصية

16 

 

 للمساءلة خضوعا أآثرو فعالية أآثرمساعدات 

 الفئات خاصةو األزمات، من المتضررينقدرة  العالم زعماء أن يضمن يجب
 عليهم، تؤثر التي القرارات صنع  على التمييز، يواجهون والذين الضعيفة

 في بما ،ون عليهاحصلي التي المساعدات اختيارفرصة  المتضررين نح وم
 .نقدي أساس على القائمة برامجال ذلك

 الجنسين بين المساواةتؤيد  اإلنسانيالعمل  تدخالت جميع أن من التأآد •
 والنساء لرجالل العمليةو االستراتيجية االحتياجات معالجة خالل من

نوع ال مؤشر المانحة لجهاتأن تستخدم ا ينبغي .والفتيات والفتيان
نوع ال-العمر أو مؤشر ،الوآاالت بين المشترآة الدائمة لجنةاللدى تماعي جاال
 .رصد تنفيذها بناء على ذلكو مقترحاتالعند تقييم  14تماعي،جاال

من ناحية  وآفاءة فعالية األآثر ستجاباتاال لتصميم دلةاأل واستخدام جمع •
 فوريةال هدافاأل من كلل االعتبار في األخذ مع ،قدر اإلمكان تكلفةال
في  ستثماراال تشمل قد والتي ،ستجاباتاال لتلك األجل طويلةاألهداف الو

 .المستقبل أجل من القدر

 بدايةمنذ  منحهم تتبعب والتزمي أن الممولين، يجب على والمساءلة الشفافية تحسينمن أجل  •
 .النهائي ذفَِّنالُم إلى الوصول حتىوالسلسلة 

 اإلنسانية في استثمر

 
 .أوآسفام/  جيتاهون آبي: ةصور

 الرجالال يستطيع "
 قد ألنهم الخروج

. يتعرضون للقتل
 النساءلذلك، تخرج 

. الطعام على للحصول
غالًبا هذا نتعرض وب
 ".غتصابلال

 في المجموعة البؤرية للنساء
 آيفو، شمال ماسيسي،
 الكونغو جمهورية

 13. 2014 الديمقراطية،

 حاالت هناك آانت لقد"
 ولكن. أخرى جفاف
 رأيتها حالة أسوأ هذه
 زلنا ما. حياتي في

 للحصول هنا ننتظر
 ."الدعم على

 أم وهي حرسي، فطومة
جميع األغنام قدت ف ثيوبيةإ

البالغ عددهم  لديها ماعزوال
، ما عدا سبعة فقط، 300

 ،ةالحالي الجفافحالة  خالل 
 16. 2016 إثيوبيا، تي،يس
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 وقوع منعوبين  الطوارئ حاالت في آاف لالستجابات  تمويلتقديم  بين نبيل م عاَلختار ال ي
 إجراءات واتخاذ الكوارثحدوث  منعاالستثمار ل زاد كلما ف. األول المقام في اإلنسانية األزمات
 .حدوثها عند االستجابات تمويلى لإآلما َقّلْت الحاجة  لمعالجتها، مبكرة

 الوطنية المسؤولية

الالزمة  ستثماراتأن تعطي األولوية لال للكوارث ة أو المعرضةضعيفال الدول جميععلى  ينبغي
 اإلنسانية المساعدات إلى مواطنيها وصول ضمان في مسؤوليتها تجاوزفي ما ي المخاطر، من للحد

 إلدارة واضحة اخطًط مضت ،الفقر من للحد وطنية استراتيجيات وضع هذا يشمل أن يجب. والحماية
 السياسية األحداث أو العنف أو الطبيعية الكوارث مثل الصدمات، أشكالآافة  من المخاطر

 الحد تحديد ضافة الى، باإلالبيئي التغيرآ الطويل المدىالضغوطات ذات و المفاجئة، واالقتصادية
 .االجتماعية الحماية في االستثمار وزيادة للمواطنين االجتماعية للحماية األدنى

 

 الدولي التضامن

 ومرنة استراتيجيةأن تتخذ مناهج  الدولية المانحة الجهات على ينبغي
 ر،بأآ ماليو نيتق دعمب والضعيفة الهشة الدول مساعدةوطويلة المدى ل

عليه   مما بكثيربصورة أآبر  الفورية، اإلنسانية االحتياجات تلبية تجاوزي
 :بما يلي وعليهم، بوجه خاص، القيام. اآلن الحال

 اإلنمائية المساعدة من% 1 ترآيزوهو  الحالي الهدف بتجاوز االلتزام •
 عن - 2020 عام بحلول الكوارث مخاطر من لحدلتأهب واعلى ا الرسمية
 مع يتفق بما الرسمية، اإلنمائية المساعدة من% 5 توفيرااللتزام ب طريق
 ذلك بحلول الكوارث مخاطر من للحد ،الشريكة للبلدان الوطنية الخطط
 .التاريخ

 التكيفأموال  زيادة" حول 2015 آانون األول/ديسمبرفي  باريس يةاتفاقب االلتزامالوفاء ب •
وترتكز  عامة موارد إلى لحاجةا لنظًر" ،2020 عام بحلول" الحالية المستويات منبصورة أعلى 

وعليهم، . اضعًف واألآثرا ًونمقل األ والمجتمعات البلدانفي  وبخاصة ،"من أجل التكّيفعلى المنح، 
 المحلية المجتمعات مساعدةمن أجل  التكيفعملية  لتمويل اآميًّيتحدد  هدفوضع  ،2020 عام بعد
 .السيطرة عن المناخ أزمة آثار جوخرالحيلولة دون و المتغيرة الظروف مع التكيف على

 المبكرة االستجابة لدعم محددة تمويل خطوط ذلك في بما الطويل، المدى على مرن تمويل تقديم •
 معتكيف من ال اعنزالحاالت  في المرونةتناول التي ت برامجلل والسماح ،الظهور يء بط جفافلل

 جراءاتاإل تمويل مسؤوليةللمشارآة في  واضحة قواعد وضع. العنف حاالتالطفرات الجديدة في 
 تقودها التييجب أن تكون المناشدات . المناخ وتغير ،اإلنساني والتكيف ،التنميةما بين   مبكرةال

ة متعددرؤية  باعات إلى وتسعى السنوات ةمتعدد، أمدها طال التي األزماتحول  ،المتحدة األمم

 لتحقيق المرونة التمويل

دوالر  100 آل مقابلفي 
 مساعداتُأنِفق على ال

 40يتم استثمار  ية،والتنم
 تلك حمايةفي فقط  اسنًت

 آثار من المساعدات
 .الكوارث
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 قدرات لتعزيز األولية االستثماراتوبشأن ) المعلومات من بدًال(لتأثير ا قياس بشأن سنواتال
 والمحلية؛ الوطنية الفاعلة الجهات

 البلدان تواجه التي لمخاطرايضع في حسبانه ل عونة امج المبر برنامج من آل وتطوير تصميم •
 التنمية بين مشتركونهج  رؤية علىالبرامج  ترتكزويجب ان  – المتكررة للكوارث المعرضة
متعدد  المشترك التخطيطو  المخاطر تحليلالمشارآة في  ذلك في بما اإلنسانية، الفاعلة والجهات

 تقسيم و النينيو آظاهرة المناخ تغير عن الناجمة الصدماتحول  معلوماٍت قوم علىالذي ي سنواتال
 ؛متبادل بشكل عليه المتفق العمل

 البلدان، تلك في المتضررين احتياجات هحرآت الهشة الدول في للمعونة  دوالر آل أن توضيح  •
 ال الهشة للدولالموجه  التمويلأن و – المانحة حكوماتلل السياسية األولويات عن النظر بغض
 .األمنه تهديد أآبرآ المانحة الدول التي تراها البلدان على - متناسب غير بشكل - يرآز

 

 أوآسفام منظمة التزامات -3

  

. 2013 سيبو، شمال دانبانتايان في في ألسرعلى ا الطارئة اإلغاثة لتوزيع قسائميحضرون ال أوآسفام منظمة وموظف
 .رويز باولو: ةصور

 اإلنسانية، األزمات ونكافحي شخص ماليين ثمانية من أآثر مع بالفعل  أوآسفاممنظمة تعمل 
 اإلصالحاتمن  موقع القلب فيالموجودة  الحكومية غيرالدولية  المنظماتإحدى  وآانت

عملية التغيير  من اجزًء بأن تكون ملتزمة لكنها. الماضية عشرينال السنوات خالل اإلنسانية
وصول أآبر قدر  من للتأآد اإلنسانية، المساعدات وشفافية وفعالية آفاءة لتحسين الالزمةاألساسية 

 االبتكار

 أوآسفام منظمة تسعى
 من الدروس معُلالى ت
 عندماف. جديدة أزمة آل

 عاصيرأ ضربت
 في الفلبين متتالية

 األخيرة، السنوات
 أوآسفام وزعت

 مدفوعةبطاقات فيزا 
 الناس لمساعدة امسبًق
 احتياجاتهم تلبية على

 أن تووجد األساسية،
 مستخدمي من٪ 45

 بعض واأبق البطاقات
 بطاقاتهم على األموال
 اخاًص ماًال' بوصفه

المتعلقة  لطوارئبا
 ااستعداًد "بالكوارث

لألزمة الحتمية 
 16.المقبلة
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. مباشرةالواقع  أرض على معهم تعمل التي المنظمات تلكوإلى  المتضررين إلى الموارد ممكن من
 التزاماتها، واستكمال وتنقيح تطوير لمواصلة قمةال تسبق التي الفترة فيبجهد  أوآسفامستعمل 

 االلتزامات في والمساهمة ممكن تأثير  قصى أ تحقيق ما أمكن لحيث اآلخرين إلى واالنضمام
 :الغاية لهذه اتحقيًقو. المستوى رفيعة مستديرةال مائدةلل األساسية

 لقيادةعطاء دور أآبر لإل اآلخرين مع العملب وتلتزم التغيير أجل من ميثاق أوآسفاممنظمة تؤيد 
 :ذلك في بما اإلنساني، العملفي  المحلية

مباشرة  الحكومية غيرالمحلية  المنظمات إلى اإلنساني هاتمويل منعلى األقل  المئة في 30 توجيه •
 .2018 مايو بحلول

 ؛2007 عام العالمي اإلنساني المنهاج أدخلها التي الشراآة مبادئ على والتوقيع المصادقة •

 ،القدرات تقييم :تحديًداو الشرآاء؛أجل  من الحكومية غير المنظماتاحتياجات  ومواءمة تبسيط •
ا م أآثرب ء شرآاال أي من  سؤال بعدم وااللتزام التقارير، إعداد ومتطلبات تمويللل مقترحاتتقديم و

 .أوآسفام منظمةل المانحة هاجهات تسأله 

 دورها نيتحساالستمرار في  شأنها من قوية مؤسسات لتصبح المحلية الفاعلة الجهات دعم •
 .الشاملة العالمية اإلنسانية االستجابة فيومشارآتها 

 هذه ونشر اإلنسانية، ستجابةضمن اال أوآسفام منظمة هامع تتعاون التي المنظمات أنواع توثيق •
 اإلنسانية المساعدةتقرير  اتتصنيف مثل به معترف تصنيف استخدامب العامة الحسابات في األرقام
 .عونةمال شفافيةالدولية ل مبادرةال معيار أو ،فعليال الوقت في العالمية

 األساسية اإلدارية التكاليف تغطيةمن أجل  الحكومية غيرالمحلية  لمنظماتإعطاء مبالغ آافية ل •
 الحكومية غيرالمحلية  للمنظمات اإلنساني أوآسفام تمويلالمئوية ل نسبةال ونشر ،لمباشرةا والبرنامج

 .2018 أيار/مايو بحلول القدرات لبناء

 بهدف بها الخاصة المباشرة المانحة لجهاتل الشريكة لها حكوميةال غير المنظمات بتقديم االلتزام •
 المباشر؛ التمويل إلى وصولهم

 تعويضات سياسة ووضعالوطنية،  حكوميةال غير المنظمات  موظفي لتعيين السلبية اآلثار معالجة •
 موظفي معمنظمة أوآسفام  تعندما تعاقد/إذا المهرة الموظفينعند خسارة  المحلية للمنظمات عادلة
 محلية؛ منظمة

 اتخاذ في المشارآة من وتمكينهم اية،ذ البدمن البرامج تصميم في المحليين ءشرآاال إشراك •
 الشراآة؛ وسياسات أوآسفام برامجرصد و القرارات

 وسائلتواصلها مع  عند  هم،عملب اإلقرار و المحليين الفاعلين دور تعزيزب أوآسفام منظمةستقوم  •
 .لجمهورمع او والوطنية الدولية اإلعالم
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 استباقي بشكلوستعمل  ،ةاإلنساني لهااعمأ جميع في الحماية مرآزيةمجدًدا  أوآسفامتؤآد  سوف
 العنف أشكال جميع ذلك في بما المدنيين، السكان ضد المعاملة وسوء واإلآراه العنف من للحد
 :بما يتضمن الدولي، اإلنساني القانون احترام وضمان االجتماعي،النوع  على القائم

جميع  في هل االمتثال وتحسينللقانون الدولي اإلنساني  أفضل رصدمن أجل  تحمال تنظيم  •
 الصلة؛ ذات األزمات

عينة م حمالت في والمساهمة ها،ء لشرآاآ اإلنسان، لحقوق الوطنية المنظمات مع مشارآتها زيادة •
 .اإلنساني الدولي القانون لدعم

 معرفة ذلك في بما - الحماية فهمل أوآسفامبمنظمة   اإلنساني المجال في العاملين جميع تدريب •
القائم  العنف بشأنللوآاالت  المشترآةالدائمة  للجنة التوجيهية والمبادئ ،اإلنساني الدولي القانون
 على للمساعدة الالزمةاألساسية  واألدوات والقدرات  المهارات والمتالك - النوع االجتماعي على 
 المجتمعالقائمة على  الحماية برامج في االستثمار زيادة في واالستمرار ،بشكل أآبر المدنيين حماية
 . المحلي

ت مستمرة حول تحليال تقوم على المعرفة المستقاة من  اإلنسانية االستجابات جميعأن  من تأآدال •
 جميع تشملأن و ،النوع االجتماعيت المتعلقة بالعنف القائم على تحليالال ذلك في بما ،حمايةال

  هافي بما المعاملة وسوء العنف أشكال آل ومواجهة لمنع إجراءات الصلة ذات االستراتيجيات
 إلى الناجين إحالة تسهيل خالل من ،المثال سبيل علىو النوع االجتماعي ؛القائم على  العنف

 والطوارئ؛ المتخصصة الخدمات

في  مساعدةلل ،أزمة آل في ،وضع السياساتمسؤولين عن ن الموظفيفير الوسائل الالزمة للتو •
 الحماية؛حول  ذلك في بما وغيرها، الوطنية الحكوماتالتأثير على 

 أزمة؛ آل في موظفيها النساء ضمن منعلى األقل  المئة في 30 وجود لضمان السعي •

 على أثرها تقييم: تأثرة بالنزاعاتالم حاالتال في أوآسفام منظمةل اإلنسانية االستجاباتجميع  تقييم •
 .األخرى اإلنسانية الفاعلة الجهات معمعرفتها بشكل علني  وتبادل المدنيين، حماية

 :ذلك في بما ،النزاعات وحلها منعل متجددةال هودالج أوآسفاممنظمة  تدعم سوف

 تهامشارآ دعمبما يتضمن  واألمن، السالمبما يخص  المرأة حقوق منظمات معالمشارآة الوثيقة  •
 ؛حلوال والوساطة السالم محادثات في االستراتيجية

 والمجتمع المتضررين الناس أصوات إيصال من والتأآد ،الناشئة األزمات خطر ناقوس دق  •
 .لقرارا صناعالسلطة و مراآز إلى المحلي المدني

 في والمهاجرين والالجئين النازحين تواجه التي المتفاقمة ألزمةل أوآسفاممنظمة تستجيب  سوف
  سعون فيها إلى ي التي البلدانفي و ،التي يعبرها العديد منهم بلدانوفي ال ،األصلية بلدانهم
 :بما يتضمن ،الحماية
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 لدعم ،بشكل جوهري األخرى المدني المجتمع منظمات مع الحمالتتنظيم  في هااستثمار زيادة •
 المسؤوليةفي   ةالعادل هامشارآت البلدان جميع تحمل لتو والمهاجرين، والالجئين النازحين حقوق
 جانب  من ملموسة التزاماتلى إتدعو  حملةتنظيم  يشمل وهذا. واستضافتهم همدعمب العالمية

من ا عدًد الغنية لدولتستقبل اأن و ،والتعليم والعمل العيش سبلوصولهم إلى  يسيرلت الحكومات
معالجة  حول  المتحدة األمم قمة تسبق التي الفترة فيوذلك  ،احالًي ستقبلهمما ت  اأآبر آثيًرالالجئين 

 ؛اوبعده ،2016 أيلول/سبتمبر فيالواسعة، المقرر عقدها  والمهاجرين لالجئينا  اتتحرآ

لى إدفع الناس سهم في ت التي ،اإلنسانية واألزمات ،المساواة وعدم ،الفقر  معالجة في المساهمة •
 الصلة؛ ذات البلدان في برامجها خالل منوذلك  القسري، نزوح الهجرة وال

 الغالبية تستضيف التي ،الصلة ذات النامية البلدان في المضيفة والمجتمعات الالجئين من آل دعم •
 العيش وسبل العمل في الالجئين حق لدعم لسعيابما يتضمن  العالم، في الالجئين من العظمى
 للجميع؛ المستدامة

 الهجرة تحديات عن فضًال ،بشكل أآبر التنمية فوائد فهم في للمساهمة امجهابر خبرة مااستخد •
 .الجماعية

 والمهاجرين؛ الالجئين لدعم مختارة أوروبية بلدان في الجديدة برامجها توسيع مواصلة •

 ذلك في بما الوطنية، التنمية خطط في الدائمة والحلول مطولال نزوحقضية ال دمج مناصرة  •
 عام ةدنجوأ ىتمشبما ي وذلك ،لتنميةالخاصة با المتحدة األمم عمل وأطر الفقر من الحد استراتيجيات

 .السالم واتفاقات مفاوضات في وآذلك ،2030

 على القائمة القوة عالقات غييرت في همتسبأساليب  والرجال النساء  أوآسفاممنظمة  دعم تس
 :ذلك في بما اإلنسانية، األوضاع في ،تماعيجاال نوعال

والعنف القائم تماعي جاال نوعال تحليلأساس دراية بعلى  اإلنسانية االستجابات جميع ضمان بناء •
 ذلك في بما والفتيات، النساء حالة تحسن مدى لقياس ومؤشرات أهداف مع إدراج   ه،ساسأعلى 

 المبادئآذلك و الطوارئفي حاالت  الدنيا المعاييرحول النوع االجتماعي في مجال  الكافي تدريبال
التي أصدرتها  اإلنساني العمل في االجتماعي النوع على القائم العنف تدخالت إلدماج التوجيهية

 ؛اللجنة الدائمة المشترآة للوآاالت

 التأهب  مجال في النخراطل المرأة حقوق منظمات مع مشارآةال ومستوى المالي الدعمزيادة  •
 حقوق لمنظمات الحالي أوآسفاممنظمة  دعمحول  بتحليل ابدًء - والتأثير ،واالستجابة ،اإلنساني
 .المستقبل في تقدم تحقيقمن أجل  محددة عالمات وضعبغية  ،المرأة

 :ذلك في بما ،نمائيةاال-اإلنسانيةرابطة ال عبر عملها لتعزيز اداخليًّ أوآسفام تعملس

 ألخطارالمعرضة ل البلدان يوخاصة ف ،الكوارث مخاطر القائمة على  البرامج تطوير ضمان •
 مرنة؛ استجابة تمكين، باإلضافة الى المتكررة الطبيعية
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 عنالبحث و النينيو، ظاهرةالمتفاقم جراء  لجفافل أوآسفاممنظمة  الستجابة داخلية مراجعة إجراء •
 الجفاف؛رة ود دارةإل أآبر ستخداما ذلك في بما االستجابة، لتحسين حوافزوحواجز 

 .2016 أواخر في ةالمحتمل النينيا لظاهرةالتحضير اآلن  •

 

 الموارد آفاءة تحسين أجل من مفيد بشكلفي التسوية الكبرى  االنخراطب أوآسفاممنظمة تلتزم 
 :ذلك في بما اإلنسانية،

 في والسنوية  هاتقارير فيها ونشر المساعدات برامج تكاليف لتقدير شفافٍة عمليٍة وتنفيذ تطوير •
 ؛على اإلنترنت  هامواقع

 تكاليف لخفض ضافيةاإل فرصال تحديد لآما تفعل منظمة أوآسفام بالفعل،  ،شاملة مراجعةب القيام •
 ؛المنتظم االستعراض يدإبقاء هذه العملية قو رة،تكرمالاإلدارة أو التكاليف 

 ؛االحتياجاتبشأن  المشترآة وغير المتحيزة  تقييماتمزيد من ال إلجراء اآلخرين مع العمل •

حاالت في ما لم يكن ذلك مناسًبا  اإلنسانية، البرامج في فضلُم آخيار دفع المالي النقدي ال مااستخد •
 :، بما في ذلكمعينة

 مالتعُل شراآة" استضافة خالل من :المثال سبيل علىو اإلنساني، القطاع في مالتعُل في المساهمة -
 ؛"يالنقد

 والفتيات للنساء إيجابية نتائج تحقيق فيللمساهمة   النقدية التحويالت برنامج زيادة ضمان -
 مستمرة القائمة على النوع االجتماعي ال التقييمات استخدام خالل من المرأة، بحقوق والنهوض

 ؛المحتملة هومخاطرهذا البرنامج  فوائد تحديد ل

 سبيل علىو التأهب،عملية و النقدية برامجال لتطوير الوطنية الحكومات قدرات في االستثمار -
الت النقدية يبرنامج التحول االجتماعية الحماية ونظم القائمة األمان شبكاتتطوير  خالل من :المثال
 .ومناسبة مجديةتكون  عندما واسع نطاق على

 

 لخاتمةا

 لمواجهة تغييرال في االستمرار عليها أن اتماًم تدرك ألنها االلتزامات هذهب أوآسفاممنظمة  تعهد ت
 ماليينحيث يحق ل ،للمساءلة وخاضعة وشفافة فعالة تكونلكي و ،اإلنسانيةات للحاج المتصاعد المد

 األمم - اإلنسانية الوآاالت جميعيجب على . المطالبة بذلك األزمات من المتضررين األشخاص
 .تغييرا في الأيًض ستمرت أن - والمحلية الدولية حكوميةال غير والمنظمات ،المتحدة
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 عاتق علىتقع  لألزمات، السياسية األسباب معالجةو الدولي القانون دعمل األساسية المسؤولية لكن
 70 من يقرب ما، بعد مرور اإلنسانيالدولي  القانون احترام ضمانا لمازال النضال مستمًر .الدول
  1951 عامل الالجئين اتفاقيةب التمسك أجل منالنضال آما أن  .1949 لعام جنيف اتاتفاقي على اعاًم
 .اعليه اعاًم 60 من الرغم من مرور أآثرعلى ، مضى وقت أي من أهمية أآثر اآلنُيعد 

دى ل آان إذا لكنو. نضاالتال تلكل نهايةهي  اإلنسانيللعمل  ةالعالمي القمة كون ت لنوبالطبع، 
 ملموسة تغيرات أمام الطريق لتحقيق ذلك، فإن القمة يمكن أن تمهدحقيقة  إرادة العالم زعماء

 .أمس الحاجة لهافي  نحنوعميقة، 

 

 

 

 

 :حواشي ال

 
 تم: 2014 العنفالخاص ب تقريرالو االغتراب). SCPR) .2016 السياساتب المتعلقة بحاثألل السوري المرآز 1

reports/scpr‐syria.org/publications/policy‐http://scpr‐ من 2016 أبريل 4 في االسترجاع

2 ‐2014‐report‐violence‐and‐alienation/ 
 من 2016 أبريل 18 في االسترجاع تم. 2016 يةتحليل الحصة العادلة في األزمة السور). 2016. (أوآسفام 2

http://oxf.am/ZnVx  
 18 في االسترجاع تم. 2015 ديسمبر 18. 2015 السنة منتصفاتجاهات ). 2015. (الالجئين شؤون مفوضية 3

  http://www.unhcr.org/56701b969.html من 2016 أبريل
 منهم اثنان األقل، على شخص 18تودي بحياة  ملكال موقع في معاركال: السودان جنوب). 2016. (حدود بال ادوية 4

 من 2016 أبريل 18 في االسترجاع تم. حدود بال أطباء منظمة ان فيموظف
‐dead‐18‐least‐leaves‐site‐malakal‐fighting‐sudan‐http://www.msf.org/article/south

staff‐msf‐them‐two 

 القمة مؤتمرمن أجل  المتحدة لألمم العام األمين تقريرمن  مرفق: نيةاإلنسا أجندة من أجل). 2016. (المتحدة االمم 5
 من 2016 أبريل 18 في االسترجاع تم. اإلنساني العالمي

t/documents/2282agendaforhumanity.phttps://sustainabledevelopment.un.org/conten

df 

 18 في االسترجاع تم لليمن؟ متماسك نهجهل هي : البريطانية واألسلحة البريطانية المعونة). 2015. (أوآسفام 6
british‐and‐aid‐practice.oxfam.org.uk/publications/british‐http://policy‐ من 2016 أبريل

577040‐yemen‐to‐approach‐coherent‐a‐arms وبلوق :
cave‐the‐and‐omar‐noor‐http://www.oxfam.org.uk/blogs/2015/08/yemen 

: الموقع زيارة يرجى ذلك، على أوآسفام منظمة ياتلالطالع على توص 7
promise‐keeping‐security‐and‐peace‐https://www.oxfam.org/en/research/women. 
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 سترجاعاال تم. 2015 سبتمبر 11. أمريكا أوآسفام. لن تنتهي قضية: الالجئين السوريين أزمة). 2015. (أوآسفام 8
crisis‐refugee‐http://www.oxfamamerica.org/explore/stories/syria‐ من 2016 أبريل 18 في

away‐going‐not‐is‐that‐issue‐an/ 
 أبريل 18 في االسترجاع تم. 3 الفصل. 2015 عام العالمي نسانيةاإل مساعدةال تقرير). 2015. (التنمية مبادرات 9

 .report‐http://www.globalhumanitarianassistance.org/report/gha‐2015 من 2016
 يناير واالستجابة، اإلنسانية االحتياجاتلمحة عامة عن ). 2016. (اإلنسانية الشؤون لتنسيق لمتحدةا األمم مكتب 10

 من 2016 أبريل 18 في االسترجاع تم. 2016
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/lcb_hnro_20

16.pdf 

 30 أوآسفام،مدونة . ةبعيدال نيبال إلى الوصول: األرضية واالنهيارات والجبال األنهار). 2015. (هانسون. ج 11
http://policy‐ من 2016 أبريل 18 في االسترجاع تم. 2015 أآتوبر

‐remote‐reaching‐landslides‐and‐mountains‐practice.oxfam.org.uk/blog/2015/10/rivers

nepal 

 اإلنسانية القمة لمؤتمر االستشارة عملية توليف: اإلنسانية بناء عادةا). 2015. (العالمي اإلنسانية القمةأمانة مؤتمر  12
 من 2016 أبريل 18في  االسترجاع تم. المتحدة األمم: نيويورك. العالمي

‐http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Restoring%20Humanity

%20Synthesis%20of%20the%20Consultation%20Process%20for%20the%20World%20H

umanitarian%20Summit.pdf 

 المانحة للجهات الكبرىالمتعلقة بالتسوية  السياسات خيارات: اإلنسانية االعمال تمويل أقلمة). 2016. (آافود 13
 .الثنائية

 الكونغو جمهورية شرق في للمدنيين المستمرة اإلساءة: األمنتأمين المناطق التي ينعدم فيها ). 2015. (دولو م 14
http://policy‐ من 2016 أبريل 18في  االسترجاع تم. الديمقراطية

‐civilians‐of‐abuse‐continuing‐the‐insecurity‐practice.oxfam.org.uk/publications/secure

345148‐state‐the‐as‐drc‐erneast‐in 

 من 2016 أبريل 18 في االسترجاع تم .العمرو الجنسأدوات عالمات ). 2013. (األوروبية لمفوضيةا 15
ral/gender_age_marker_toolkit.pdfhttps://ec.europa.eu/echo/files/policies/secto 

 أوآسفامبيان  ،آامل جيلعلى مدى  جفاف موجة أسوأ من إثيوبياحيث تعاني  خطر في الماليين). 2016. (أوآسفام 16
http://www.oxfam.org.uk/media‐ من 2016 أبريل 18 في االسترجاع تم. 2016 يناير 29 صحفي،ال

‐a‐in‐drought‐worst‐suffers‐ethiopia‐as‐risk‐at‐releases/2016/01/millions‐centre/press

shortage‐food‐nino‐el‐oxfam‐generation 

. حيان العصار االستجابة من عملية المستفادة الدروس استعراض: الفلبين في النقدي التنسيق). 2015. (سميث. ج 17
http://policy‐ من 2016 أبريل 18 في االسترجاع تم. النقدي التعلم شراآة

‐of‐review‐a‐philippines‐the‐in‐coordination‐practice.oxfam.org.uk/publications/cash

557230‐res‐the‐during‐arnedle‐lessons 
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 ستيمر شارلوتالتي قدمتها  مساعدةعن امتنانها لل أوآسفامرب منظمة تع. آيرنز إد رقةالو هذه آتب
من  ماآافوي جيني وبالمدخالت التي قدمتها ،رقةهذه الو نتاجإل أوآسفام اتحاد في والزمالء
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InterAction راق التي تم إعدادها لتوفير الدراية واأل من سلسلة تأتي هذه الورقة ضمن. هاتطويرل
 .اإلنسانية والسياسات التنمية قضايا حول العامالالزمة للنقاش 

: لىإ إلكتروني بريد إرسال يرجى رقة،الو هذه في أثيرت التي القضايا حول المعلومات من مزيدلل
 advocacy@oxfaminternational.org 

 

 ،مناصرةال ألغراض امجاًن النص استخدام يمكن ولكن وق الملكية الفكرية،حقطبوع محمي بالم هذا
وق الملكية حق صاحب يطلب. بالكامل المصدر ذآر شريطة والبحث، والتعليم، الحمالت،تنظيم و

 في رقةالو نسخوفي حال . األثر تقييمتتعلق ب ألغراضلديه تسجيل جميع هذه االستخدامات  الفكرية
 يجب ،اتعديله أو ،اترجمته أو ،أخرى مطبوعات في استخدامها إعادة أو أخرى، ظروف ةأي

 :أرسل رسالة إلى .رسوم فرض يتم وقد وال أالحصول على إذن 
policyandpractice@oxfam.org.uk  

 .الدفع به إلى المطبعةتاريخ  في ةصحيح طبوع الم هذا في الواردة المعلوماتجميع 

Published by Oxfam GB for Oxfam International under ISBN 978-0-85598-722-0 in April 2016.  
Oxfam GB, Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, Oxford, OX4 2JY, UK. 

. 

 

 أوآسفام منظمة
 أجل من عالميٍة حرآٍة منض  دولة، 90 من أآثر في تعمل مًعا في إطار شبكي،  منظمة 20 يضم دولي اتحادهي  أوآسفام
 زيارة أو وآاالت،وآالة من هذه ال  ُيرجى مراسلة أي للمزيد من المعلومات، . والفقر الظلم من خال مستقبل بناءو التغيير،
  www.oxfam.org موقعنا

 )www.oxfamamerica.org( أمريكا أوآسفام

 )www.oxfam.org.au( أستراليا أوآسفام

 )www.oxfamsol.be( بلجيكا في أوآسفام

 )www.oxfam.ca( آندا أوآسفام

 )www.oxfamfrance.org( فرنسا أوآسفام

 )www.oxfam.de( ألمانيا أوآسفام

 )www.oxfam.org.uk( بريطانيا أوآسفام

 )www.oxfam.org.hk( آونج هونج أوآسفام

 )www.oxfamindia.org( الهند أوآسفام

 )www.intermonoxfam.org) (إسبانيا( انترمون أوآسفام
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 )www.oxfamireland.org( أيرلندا أوآسفام

 )www.oxfamitalia.org( إيطاليا أوآسفام

 )www.oxfam.jp( اليابان أوآسفام

 )www.oxfammexico.org( المكسيك أوآسفام

 )www.oxfam.org.nz( نيوزيلندا أوآسفام

 )www.oxfamnovib.nl) (هولندا( نوفيب أوآسفام

 )www.oxfam.qc.ca( آيبيك أوآسفام

IBIS )الدنمارك) (www.ibis‐global.org( 

 :مراقبونال

 )www.oxfam.org.br( البرازيل أوآسفام

 أفريقيا جنوبفي  أوآسفام


