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 قمة اإلنسانية العالميةالالمشاركة األفريقية في 
 3102مايو  32-32

 مذكرة
 "أفريقيا واحدة، صوت واحد، رسالة واحدة"

 الخمفية 1.0
 24-23 يوميفي اسطنبول  االمقرر عقدىو ، من نوعياقمة اإلنسانية العالمية األولى التعتبر  1.1

مقمة ولعام لألمم المتحدة بان كي مون. لمعمل من قبل األمين ال اعالمي ا، نداء2016مايو 
 قيام. ب( الئيااإلنسانية ومبادبالتزامنا عمى  من جديدالتأكيد ثالثة أىداف رئيسية: أ( 

واالستجابة ليا لألزمات  اإلستعداد منالتزامات تمكن البمدان والمجتمعات المحمية ءات و إجراب
ممارسات التي تساعد عمى إنقاذ تكون أكثر تحمال لمصدمات. ج( وتبادل أفضل المن أن و 

العمل اإلنساني وتخفف من  صميمضع المتضررين في تاألرواح في جميع أنحاء العالم، و 
 المعاناة.

مجمعية العامة ل الثامنة والستين األمين العام لألمم المتحدة خالل الدورةتمت الدعوة لمقمة من قبل  2.1
. 2012عام ي أعمن عنو ذال ليتحو ال برنامجو، كجزء من 2013لألمم المتحدة، في سبتمبر 

ممشيد لفي النظام اإلنساني العالمي، نتيجة  المسجلفشل المستمر الردا عمى  لكذوكان 
 .بسرعة غيرمتاإلنساني ال

لقمة حول امشاورات التم إجراء ىذا البرنامج،  مىترتب عيما يمكن أن حول لمتوصل إلى توافق  3.1
فريقيا. وبناء عمى توصيات بما في ذلك أالعالم،  ليمأقالمعمل اإلنساني في جميع  ةالعالمي

لمعمل اإلنساني  ةالقمة العالمي عناألمين العام لألمم المتحدة تقريرا أصدر المشاورات العالمية، 
 برنامجفي تقريره إلى العام  األمينوقد دعا  .": مسؤولية مشتركةواحدة إنسانية" :تحت عنوان

 مسؤولية ىي: القيادة العالمية لمنعرئيسية لم مجاالت، في خمس عمل من أجل اإلنسانية
تغيير أي أحد؛  عدم التخمي عندعم المعايير التي تحمي اإلنسانية؛  ووضع حد ليا؛ لنزاعاتا

 من إيصال المساعدات إلى إنياء الحاجة واالستثمار في اإلنسانية. - اسحياة الن

https://www.worldhumanitariansummit.org/
https://www.worldhumanitariansummit.org/
https://www.worldhumanitariansummit.org/
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 السياق 1.3
آثارا أفريقيا مواجية عمى خمفية مشيد إنساني متغير بسرعة، مع اإلنسانية العالمية القمة أتي ت 1.2

 لمكوارث.متزايدة 
مد بشكل كبير تاالستجابة اإلنسانية في أفريقيا تعما تزال  ،عمى الرغم من خطورة ىذه األزمات 2.2

الذي كفاءة. ويرجع ذلك إلى أن النظام اإلنساني عدم الد و يعقبالت يتميزالذي  عمى النظام العالمي
ويتطمب إصالحات رىقًا قد بات معاما  20، قبل 46/182 رقم قرار األمم المتحدةتأسس بموجب 

 جوىرية.

حمول الفي بعض الحاالت، ستظل  او/أو عدم وجودىة القائم ةالمؤسسي المنظومةفشل  وفي ظل  3.2
إصالحات أساسية في إدارة العمل اإلنساني عمى المستوى المنال ما لم يتم تنفيذ  ةفعالة بعيدال

 كذلكلمثل ىذه اإلصالحات  في أفريقيا  العالمي وعمى مستوى القارة األفريقية.  ىناك حاجة
أينما تقع بفعالية ليا ، واالستجابة والوقاية منيا األزمات اإلنسانيةبنبؤ لتفي اتعزيز دور الدول ل

 .يةزمات المستقبماألو/أو بناء قدرة المجتمعات المحمية عمى الصمود أمام صدمات 

 فعالية العمل اإلنسانيمن الموقف األفريقي الموحد  1.2
عممية إلى  ،EX.CL/DEC.817 (XXV)دعا المجمس التنفيذي في مقرره  ،الخمفيةانطالقا من ىذه  1.3

 اإلنسانية في المستقبل. المنظومةفي  حقيقياتات أفريقيا والتغييرات التي تود سياسية لتحديد أولوي
قادة أفريقيا، فمقد ردد مثل ىذه التغييرات.  ىإلأفريقيا ييا التي تدعو فليست ىذه المرة األولى  2.3

متغيير في الطريقة التي يتم بيا تنفيذ لالمدني، دعوات  يا، ومجتمعشعوبيافضال عن أصوات 
سابقة من قبل قادة اللدعوات با اتذكير وحد الموقف المويعتبر االستجابة اإلنسانية في القارة. 

تدابير عديدة في  أجريت ،لفعلباففعالة لألزمات. استجابة ة بتحقيق الكفيمليات اآلأفريقيا لوضع 
ظمت . ونتيجة لذلك، تنسيقا جيدا منسقةىذه التدابير لم تكن ، عديدة سبابوأللكن الماضي، 

 لمعالجة األزمات اإلنسانية في القارة غير فعالة.المطروحة الحمول 
فريقيا عمى المدى الطويل األوسع ألالرؤية ضمن ي تم تصوره ذالالموحد الموقف األفريقي اؤكد ي 3.3

بأن  ةقناعال منالحاجة إلى خطاب جديد. وينطمق الخطاب الجديد  عمى، 2063 جندةفي أ
 ".الخاصة لمشاكمها هاحمولأفريقيا العثور عمى "بإمكان 

http://www.unocha.org/
http://summits.au.int/ar/sites/default/files/EX%20CL%20Dec%20813%20-%20850%20(XXV)%20_E.pdf
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تدخل المطموب لمممشيد اإلنساني و لفريقيا وفيم أتقدير يمثل الموقف األفريقي الموحد وعميو،  4.3
 ضروري لتحقيق حمول مستدامة لألزمات اإلنسانية.الو 

عمى المسؤولية األساسية لمدول األعضاء في مجال االستجابة وحد الموقف األفريقي الميؤكد  5.3
دورا محوريا في توفير  ياضمان لعب ما يخصفي ال سيمااإلنسانية. ويدعو لتعزيز قدرات الدولة 

 اإلنساني. ان الحيزضماألمن لمسكان المتضررين وعمال اإلغاثة و 
قادة أفريقيا بصفة  وسينضمالوقت المناسب. العالمية قد أتت في اإلنسانية قمة ال فإن ،وبالتالي 6.3

 .لمعمل اإلنسانيأجندة جديدة ي صياغة فجماعية لبقية العالم 

 سطنبولإالتزامات أفريقيا في  1.2
تم التفكير بأنو م العالمي، النظا الذي عرفوبسرعة والفشل  المتغيرعمى أساس ىذا السياق و  ولذا، 1.4

المنظومة تشكيل من العالمية  اإلنسانية قمةالفي  موقفوعرض الضروري لالتحاد األفريقي  من
 اإلنساني. المستقبمية لمعمل

أفريقيا فرصة ىي ىذه  ، ألناالتحاد ومؤتمرالمجمس التنفيذي عمى ذلك كما أكد قد آن األوان، و  2.4
 ،أزمات إنسانيةاألشخاص الذين يعانون من  خدمةمن أجل  التغيير الذي طال انتظاره، جريلت

 بشكل أفضل.
أولوياتو المستقبمية، عمى أكيد جديد التسطنبول لتإفي  فرصةفريقي ىذه الاألاالتحاد  سيغتنم 3.4

 فريقياأ تكررسو وعدال.  يةشفافأكثر و  لمجميع ملابشكل ال لبس فيو لنظام إنساني ش ةدعو الو 
الصدارة من مكان لوضع اإلنسانية في  يدفف تاطر جميع األيدة لدعوتيا إلقامة شراكات مف

 .نسانيةخالل تعزيز الممكية الجماعية لمبرنامج المقترح لإل
 خمسة مجاالت أساسية:باالتحاد األفريقي  سيمتزماإلنسانية، لألجندة  ا منودفع 4.4
 ساني المبدئي،الواجب اإلنساني، وخاصة االلتزام بمبادئ اإلنسانية والعمل اإلنبااللتزام  .أ 
في الوقت المناسب والمساعدة ن الحماية ااإلنساني، ال سيما ضمالعمل فعالية بااللتزام  .ب 

 لألشخاص المتضررين من األزمات اإلنسانية،
 تعزيز دور الدول في مجال العمل اإلنساني،بالتزام االتحاد اإلفريقي  .ج 
اإلنساني. وفي ىذا الصدد،  العملمنظومة إصالح باالتحاد االفريقي التزامات وتعيدات تعيدات و  .د 

 اإلنساني، لمعمل األفريقيةاالتحاد االفريقي الفرصة لإلعالن عن إنشاء الوكالة  سيغتنم
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من أجل تعبئة الموارد البديمة لتمويل يمكن التنبؤ بو و واتخاذه تدابير لتزام االتحاد االفريقي لا .ه 
 .اإلنسانيفعالة لمعمل استجابة 

 سطنبولقمة إقي والدول األعضاء في مشاركة االتحاد األفري 1.0
 نبغيإلحداث تغيير، ياألولى عمى اإلطالق العالمية قمة اإلنسانية الضوء أىمية ىذه  وعمى، لذا 1.5

فقط ألغراض تاريخية، ولكن ذلك ليس و جزءا من عممية التغيير ىذه.  واكونأن يقادة أفريقيا ل
حضور أفريقيا عمى أعمى وبالتالي فتيا. أفريقيا وتطمعا تالاشغعن انلمتعبير بشكل ال لبس فيو 

 حاسم. أمراالتحاد والمفوضية والدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقميمية،  ياتمستو 
، اإلنسانيالعمل فعالية من موحد الفريقي األ وموقف سطنبولإفي االتحاد األفريقي سيقدم  2.5

إلى ذلك يا بصوت واحد كما دعا أفريقتتحدث في القمة. ومن األىمية بمكان أن  ة لومساىمك
 .المؤتمرالمجمس التنفيذي و 

فرصة جيدة  ذلكتيح يسرؤساء الدول والحكومات. و  ياتأعمى مستو عمى لقمة ا تم حضوريس 3.5
 العملأجندة  دفعمع المتضررين واالنضمام إلى بقية العالم في  يمتضامنلقادة أفريقيا إلظيار 

 .مامألإلى ا اإلنساني


