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 التوطئة
 

فريقيا في التحدث بصوت واحد والعمل بشكل جماعي لتعزيز مصالحنا أن تستمر ينبغي أ"...     
 "1الدولية المشتركة ... ومواقفنا في الساحة

 
 التي اقترحيا سعادة السيد باف كيمكف، باألجندة من أجل اإلنسانية االتحاد األفريقيرحب ي

ية لمعمؿ اإلنساني تحت عنكاف: في تقريره المقدـ إلى القمة العالماألميف العاـ لؤلمـ المتحدة 
 " إنسانية واحدة تتقاسم المسؤولية".

عادة تحديدىا لتنسجـ مع التشكيمة العالمية إّف           مراجعة المنظكمة اإلنسانية الحالية كا 
. كعمى ىذا الضكء، أقدر أيضا  المعاصرة، كذلؾ في ضكء المشيد اإلنساني السريع التغير

العمؿ اإلنساني، في إطار مساىمة أفريقيا في  ةالمكحد بشأف فعاليعناصر المكقؼ األفريقي 
 الجيكد التي يبذليا األميف العاـ لؤلمـ المتحدة.

 
المكقؼ األفريقي المكحد عـز قادة أفريقيا عمى معالجة األسباب الجذرية كالعمؿ  يجسد

تحكؿ القارة  حقؽنتدريجيا عمى الحد مف ظاىرة النزكح القسرم في القارة. كمف تطمعاتنا أف 
. كمع ذلؾ، فنحف عمى 2063عمى المدل الطكيؿ تمشيا مع أجندة  ااقتصاديا ك اجتماعي

قناعة بأننا لف نقدر عمى تحقيؽ ىذا اليدؼ الجدير بالثناء كالتنمية المستدامة في القارة دكف 
 معالجة قضايا النزكح القسرم بطريقة جكىرية.

 
 ، ا مف حاالت الطكارئ اإلنسانية األكثر تعقيدا في العالـ. القارة األفريقية بعضتكاجو كاليـك

ىي مف التي الككارث نتيجة لمككارث الطبيعية ك  األحيافحاالت الطكارئ في بعض  ثتحد  
 النزكحالصراعات التي تؤدم إلى  مف تتكلد، أخرل كثيرة أحياففي  يا،لكن ،اإلنساف صنع

الكضع اآلثار مجتمعة تجعؿ كىذه . معاالجماعي لؤلشخاص داخؿ كعبر الحدكد الكطنية 
تقدير  المكحدىذا المكقؼ األفريقي كعميو، يمثؿ أكثر تعقيدا. القارة في اإلنساني السائد 

مثؿ ىذه مستداميف لاستجابة كحؿ تقديـ ضركرم لالتدخؿ الممشيد اإلنساني ك ل يافريقيا كفيمأ

                                                        
1
 مه إعالن االتحاد األفريقي بمناسبت الذكرى السنويت الخمسيه لتأسيسه. 5القفرة   



Page 3 

 .األكضاع
 
يتمثؿ لمكضع اإلنساني في القارة  اتالتقدير  أحد أىـ لفت االنتباه إلى أف األىمية بمكاف، مف ك        

الدكؿ  و تقع عمى عاتؽأنبأفريقيا  تقر. كبعبارة أخرل، تيامسؤكليالدكلة األساسي ك دكر  في
 عمى اختبلؼ، لئلغاثة كالحماية كالمساعدة اإلنسانية الفعاؿ التقديـضماف التزامات بقطع 

 .تشعباتيا
، ىك أيضا بناء مركنة دكلنا كمجتمعاتنا لتصمد كعبلكة عمى ذلؾ، فإف           مكقفنا في القارة اليـك

 ئةيبطما ىي أك  تأتي بغتةما منيا حاالت الطكارئ المعقدة، سكاء خبلؿ أفضؿ عمى نحك 
ستقـك  -في استجاباتيا   -، كأنياستككف مستعدةـ أف الدكؿ ث   كيعني ذلؾ مف. في طابعيا

تعامؿ مناسبة  اتكجكد آليضماف ب، كلكف أيضا أفضؿليس فحسب بإعادة البناء بطريقة 
لصدمات في المستقبؿ التي قد تؤثر عمى ا لتمكينيا مف التأىب لمكاجيةمدمجة تككف 

ر البيئة بشكؿ أفضؿ، بما يقدمستعدة لت يجب أف تككف الدكؿذاتو،  المجتمعات. في الكقت
 ا عمى المجتمعات.في ذلؾ التخفيؼ مف آثار كعكاقب تغير المناخ مف حيث تأثيرى

 
كبير جدا مف االحتياجات المتنافسة عمى العدد الكأخيرا، فإننا في قارة أفريقيا نقدر أيضا 

فمكقفنا  ،في مجاؿ المساعدة اإلنسانية. كفي ىذا الصددالسيما المكارد عمى مستكل العالـ، 
 حشداإلنساني. سيتـ التدخؿ  متطمباتزيادة تدفؽ المكارد لتمبية بالعمؿ عمى يمزمنا في القارة 
 لسد ،األفراد مف أصحاب الثركات في القارة وبما في ،الحككمات كالقطاع الخاصكؿ مف 

 .عمى نحك أفضؿ االحتياجات المالية في مجاؿ العمؿ اإلنساني
 

 جاىزةأفريقيا تقؼ جديدة، العالمية النسانية المنظكمة اإل عند صكغ و،أف أؤكد أنإال  اال يسعن
تككف أكثر كاقعية كقكة  إلى منظكمةحاجة  ثمةأف ك  ،الكامؿ التفعيؿيا في حصتبممساىمة ل

 .الحادم كالعشريفالقرف كتحديات لغرض  مناسبة
 

 يفلجنة الممثم ،مفكضية االتحاد األفريقيكؿ مف أكد أف أعرب عف تقديرم العميؽ ل
 ،اب المصمحةداخميا كجميع أصح لنازحيف، المجنة الفرعية لبلجئيف كالعائديف كايفالدائم

ميمية كالقارية الكطنية كاإلق األصعدةعممية التشاكر عمى نجاح الذيف ساىمكا بشكؿ فعاؿ في 
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كالثناء مكصكؿ لممكقؼ األفريقي المكحد لمعناية . المكحد المكقؼ األفريقيىذا صياغة  خبلؿ
دني المجتمع الم ،المجمكعات االقتصادية اإلقميمية ،جميع الدكؿ األعضاءالتي أكلتيا 

في  ،الشعكب اإلفريقية كالمجتمع اإلنساني العالمي ككؿ ،، شركاء االتحاد اإلفريقيكالميجر
 .اإلنساني في القارةالعمؿ تحسيف فعالية 

  
 إدريس ديبي

 رئيس جمهورية تشاد ورئيس االتحاد األفريقي
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 مقدمة
 

 

األجندة في إطار ، اإلنسانيالعمل فعالية  حكؿالمكقؼ األفريقي المكحد  أنشريسرني أف 
 23يكمي  االمقرر عقدىاألكلى عالمية النسانية اإلقمة ال خبلؿ، لتقديمو من أجل اإلنسانية

 سطنبكؿ، تركيا.إفي  2016مايك  24ك
 

 EX.CL/DEC.817 (XXV)مجمس التنفيذم ال عمى مقرر المكقؼ األفريقي المكحد بناءن  تـ إعداد
"... دعا مفكضية االتحاد األفريقي، بتعاكف كثيؽ مع المجنة  الذم، 2014يكنيك الصادر في 

الفرعية لبلجئيف كالنازحيف داخميا التابعة لمجنة المثميف الدائميف إلى إعداد مكقؼ أفريقي 
لى رفع تقارير مرحمية باستمرار إلى مكحد لتقديمو خبل ؿ القمة اإلنسانية العالمية... كا 

كقد  المجمس التنفيذم خبلؿ كؿ دكرة عادية في فترة ما قبؿ القمة اإلنسانية العالمية... ".
عالمي لمعمؿ مؤتمر  عف عقدإعبلف األميف العاـ لؤلمـ المتحدة  كاف لذلؾ تأثير مباشر عمى

 التاريخ.في اإلنساني ألكؿ مرة 
 

كتمقى مساىمات  ،مف خبلؿ عممية سياسية تشاكرية شاممةصيغ المكقؼ األفريقي المكحد 
مؤسسات كأجيزة االتحاد  ،المجمكعات االقتصادية اإلقميمية ،الدكؿ األعضاءكؿ مف مف 

 ،القطاعيف العاـ كالخاص تشمؿمجمكعة كاسعة مف أصحاب المصمحة ك األفريقي، 
 ، كالشباب.الميجرلمدني، المجتمع ا ،البرلمانييف

 
كؿ رؤساء د كمؤتمرمع القرارات السابقة لممجمس التنفيذم يتسؽ المكقؼ األفريقي المكحد 
أجؿ مف  حمول أفريقية لممشاكل األفريقيةإيجاد إلى  تي دعكحككمات االتحاد األفريقي، الت

 ؤلزمات اإلنسانية في القارة.لالتصدم بفعالية 
 

، اإلنساني في أفريقياالعمل فعالية  ألفريقي المكحد، الذم يركز عمىكعميو، ي عتبر المكقؼ ا
اإلصبلحات المنشكدة  إلىبيا ك طمعات الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي كشعتتكطيدا ل

في المستقبؿ.  كجدكلاإلنساني العالمي لجعميا أكثر فعالية العمؿ  التي تريدىا في منظكمة
إنسانية  منظكمةمساىمة أفريقيا في تشكيؿ  فريقي المكحديمثؿ المكقؼ األفي ىذا الصدد، 

http://www.au.int/en/Executive%20Council%20of%20the%20African%20Union/Decision/Ex.CL/Dec.(XXV)
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عمى النحك الذم اقترحو األميف العاـ لؤلمـ  - أجندة مف أجؿ اإلنسانية –في المستقبؿ 
 المتحدة.

 
ليس مجرد سرد لمؤتمر  اأنيكذلؾ أضيؼ أف لذا أكد أف أشدد عمى أىمية ىذه الكثيقة، ك 

كرؤية كخارطة طريؽ  ،أكال كقبؿ كؿ شيء ،إلييا نظرينبغي أف ي   بؿ، العالمي اإلنساني
كفي ىذا الصدد، . 2063 تمشيا مع أجندةالقسرم  النزكح حكؿ ألفريقيا عمى المدل البعيد

االفريقية كالقيـ  الكحدةحركة العميا لثؿ م  العمى  –ر ذكّ يك  - المكقؼ األفريقي المكحديؤكد 
 نسانية في أفريقيا.اإلباعتبارىا أسس المنظكمة المشتركة األفريقية، 

 
 كنو، كتمتد إلى ةفريقيالكينكنة األكجكىر عف القيـ األساسية في أفريقيا،  االكثيقة تعبير تمثؿ 

العمؿ فعالية بككذلؾ التزاميا  ،بياك لشعك  كالمكانة التي تبكؤىا لنفسيا ما تفكر بو أفريقيا
 اإلنساني في القارة.

 
( 1عشر التالية: )ال لمدعائـاألكلكية يقي المكحد يمنح المكقؼ األفر ىذه التطمعات،  كلتحقيؽ

( 3الحمكؿ الدائمة، )تقديـ ( معالجة األسباب الجذرية ك 2تعزيز المسؤكلية األساسية لمدكلة، )
السمـ بيف  كصؿالحمقة باعتبارىا ( التصدم لمتنمية، 4تحسيف الحكـ كحقكؽ اإلنساف، )

 إضفاء الصبغة المحمية( 6، )ةسسيالمؤ  المنظكمةإلصبلح  كضع إجراءات( 5كاألمف، )
( 8( حماية كمساعدة السكاف المتضرريف، )7، )كتنفيذىا األطر المعيارية كالسياسةعمى 

( 9البيانات كتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت، ) ،البحكث ،االبتكار ،المعرفةاالستثمار في 
( تمكيؿ 10باب، ك )كالش الميجر ،المجتمع المدني األفريقي ،تعزيز دكر القطاع الخاص

 اإلنساني كالشراكات.العمؿ 
 

 ةمرىكن ة العمؿ اإلنسانييفعالأف  عريؽ مفادهعمى مبدأ المكقؼ األفريقي المكحد رتكز ي
منع كاالستجابة ال: التنبؤ، ك عمى يدعك إلى تعزيز قدرات الدكلة كعميودكلة قادرة،  بكجكد

 كالتكيؼ.
 



Page 7 

خطة  ،المدل المتكسط مكقؼ األفريقي المكحد، عمىيقترح الكلتحقيؽ ىذه الرؤية كاألىداؼ، 
 في المجاالت ذات األكلكية الخمسة التالية: تستغرؽ عشر سنكاتعمؿ 

 
 ؛تعزيز دكر الدكلة في مجاؿ العمؿ اإلنساني .1
 اإلنسانية؛ المنظكمةإصبلح  .2
 ؛ةدائمحمكؿ تقديـ معالجة األسباب الجذرية ك  .3
 االنتقاؿ مف كضع المعايير إلى التنفيذ؛ .4
 العمؿ اإلنساني كالتنمية المستدامة.بيف ربط مل إجراءات تخاذا .5
 

التي تحمت بيا قيادة الااللتزاـ كالتفاني ك لكال  المكقؼ األفريقي المكحد لتتـصياغة  ما كانت
تحت  ،مجنة الممثميف الدائميفلبلجئيف كالعائديف كالنازحيف داخميا التابعة لالمجنة الفرعية 

مفكضية االتحاد ك الديمقراطية الصحراكية سفير الجميكرية العربية  قيادة معالي اميف بعمي،
 كذلؾ المشكرةسعادة عائشة عبد اهلل، مفكضة الشؤكف السياسية؛ ك مف إشراؼ باألفريقي ك 
 رفيع المستكل كالشركاء.الاالستشارم  الفريؽالتي قدميا 

 
لممجمس  منة كالعشريفالثاالدكرة العادية  المكقؼ األفريقي المكحد مف قبؿكبعد اعتماد 

 األكافف آرؤساء الدكؿ كالحككمات، فقد  السادسة كالعشريف لمؤتمرالتنفيذم كالدكرة العادية 
إلى المكقؼ األفريقي المكحد تطمعات الكاردة في الؿ لفتح صفحة جديدة مف شأنيا أف تحكّ 

ؿ مع الدكؿ بنا. نحف بحاجة إلى استراتيجية قكية لمتعامك شع لما فيو مصمحةكاقع مممكس 
في القطاعيف العاـ  كأصحاب المصمحةاألعضاء كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية، 

 كالخاص.
 
حكؿ  مؤتمر العالميال الفرصة التي يتيحيااالتحاد األفريقي سينتيز ، ا المؤتمركما دعك 

ي فأيضا شراؾ المجتمع العالمي إل ذاتو، كفي الكقت انشغاالتواإلنساني لمتعبير عف  العمؿ
 القضايا اإلنسانية. حكؿأفريقيا  كأجندة لممكقؼ األفريقي المكحدلتركيج ا
 

مع المجتمع الدكلي، تمشيا مع مكضكع  احكار فتح فيو أفريقيا تفي الكقت الذم ف، كعميو
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مؤتمر خبلؿ ال، صكت كاحد، رسالة كاحدة ةكاحد قارة أفريقية: "المكقؼ األفريقي المكحد
المجمكعات االقتصادية اإلقميمية،  ،"، أدعك الدكؿ األعضاءيحكؿ العمؿ اإلنسانالعالمي 

مع ركح النظر المسألة قيد  إلى العمؿ عمى إبقاء ،الشعكب االفريقية ك أصحاب المصمحة
كااللتزاـ بتنفيذ األكلكيات المكقؼ األفريقي المكحد خبلؿ صياغة  التي تـ التحمي بياممكية ال

 المبينة فيو.
 

جميع عمى ك  ،في ىذا العمؿ مساىمة ف قدـكؿ م  دعـ المستمر مف عمى ال نعكؿأف  كنكد
كما اإلنسانية.  المسائؿخارطة الطريؽ حكؿ  بشأفأصحاب المصمحة الذيف دعمكا أفريقيا 

إلى  سنحتاج فالذياآلخريف أصحاب المصمحة بانضماـ  أننا، في الكقت ذاتو، نرحب
 .مممكسإلى كاقع  يقي المكحدالمكقؼ األفر ىذا مساىماتيـ القيمة لترجمة تطمعات 

 
 

 نكوسازانا دالميني زوما ةالدكتور 
 مفوضية االتحاد األفريقي ةرئيس
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 ديباجة:-أوال

نحن، رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي المجتمعين في أديس أبابا، إثيوبيا خالل الدورة 
 ،2016يناير  30العادية السادسة والعشرين لالتحاد المنعقدة يوم 

في كافة األقاليـ الخمسة  يةكشاممة كتشار  العممية السياسية التي شممت مشاكرات ظنالح .1
اآلليات ك لبلتحاد ضمت كؿ مف الدكؿ األعضاء، كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية 

االتحاد الدكلي ك كككاالت األمـ المتحدة،  ،المجنة الدكلية لمصميب األحمرك  ،اإلقميمية
مختمؼ أصحاب المصمحة عمى الصعيد ، ك يبلؿ األحمرلجمعيات الصميب األحمر كال

كمنظمات المجتمع المدني،  ،بيف القطاعيف العاـ كالخاص كالقارمالكطني كاإلقميمي 
 كالميجر؛كاألكساط األكاديمية كرابطات الشباب، كالمرأة 

 يف الدائميفالتابعة لمجنة الممثم داخميا النازحيفك كالعائديف بلجئيف لقيادة المجنة الفرعية ب قر  ن .2
ال سيما إدارة الشؤكف السياسية،  ،كالدكر التنسيقي الذم تقكـ بو مفكضية االتحاد األفريقي

كككاالت  لبلجئيفكالمجمس النركيجي  المستكلمف الفريؽ االستشارم الرفيع  الفنيكالدعـ 
 ، ككذلؾ مختمؼ الشركاء، في تيسير ىذه العممية؛األمـ المتحدة

رن .3  اإلنسانية باعتبارىا أسس االستجابةكالقيـ المشتركة  ألفريقية الشاممةالكحدة ا مبادئ كر 
 ؛كالدعكة إلى الحمكؿ األفريقية لممشاكؿ األفريقية ألفريقيا

 ، تمشيا معأجندة العمؿ اإلنساني الخاصة بوإلى تحقيؽ  يسعىاالتحاد األفريقي  أفّ ندرك  .4
، في 2063 المتضمنة في أجندةكالرؤية الطكيمة األمد  الذكرل الخمسيف تطمعات إعبلف
المركزة الشاممة التنمية ـ كاألمف ك السمكىي: الحكـ الديمقراطي كالتشاركي؛  المجاالت الثبلثة
العكامؿ المحركة لؤلزمات اإلنسانية  باعتبارىايا مف نتائج كما يترتب عنعمى الشعكب 
 كالحمكؿ الدائمة.

ر ن .5 ـ كاألمف كتغير لرشيد، كالتنمية كالسميف الحكـ اأف ىناؾ صمة ال تنفصـ بب قر  ونكر 
المكقؼ رؤيتنا الجماعية في  نؤكد مجدداالنظاـ اإلنساني.  عمى المناخ، كما ليا مف تأثير

 . 2015بشأف أىداؼ التنمية المستدامة لما بعد عاـ  فريقي المكحداأل
ر أيضا .6 ة. كتمشيا الحاجة إلى التركيز عمى الشعكب في كافة جكانب االستجابة اإلنساني نكر 

مف المكقؼ األفريقي المكحد بشأف أىداؼ التنمية المستدامة  3مع ذلؾ، نستحضر الدعامة 
، مف الضركرم أف نتكقع 7كالمتعمقة بػ "التنمية المركزة عمى الشعكب". كبالنسبة لمدعامة 

 -ألىـ المخاطر التي تيّدد الصحة كالرفاىية كتزيد الكضع اإلنساني سكءناكنمنع كنستجيب 
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الحماية كالكقاية في العنؼ القائـ عمى نكع الجنس كالعنؼ الجنسي، مف خبلؿ ترشيد ثؿ م
المساعدة اإلنسانية. كنحتاج أيضا إلى تفعيؿ األنظمة كالخدمات الصحية خبلؿ كافة جكانب 

فترة التعافي مف األزمات كخبلؿ األزمات التي يطكؿ أمدىا، كدمج خدمات الصحة اإلنجابية 
 قائـ عمى نكع الجنس في االستجابة اإلنسانية. كمنع العنؼ ال

ـ كاألمف فييا بأىمية السم نقر  التي ، 67إلى  64الفقرات من  ،5الدعامة  عمى نشد د أيضا .7
كنؤكد مف التي ال تنفصـ بيف التنمية كالسمـ كاألمف كاالستقرار؛ في أفريقيا كالعالـ، الصمة 

 ال سيما بالنسبة لمبمدافالتنمية في القارة  اتتطمع لتحقيؽ ضركريافـ كاألمف السم” أفّ  جديد
 “ منيا...الخارجة  كتمؾ النزاعاتالمتضررة مف 

: ليا مف خبلؿ معالجة العكامؿ التالية المحفزة اتمعالجة األسباب الجذرية لمنزاعب نمتزم .8
معالجة التفاكت االقتصادم كاالجتماعي كاالستبعاد؛ تعزيز الحككمة الشاممة لمجميع؛ “…
كتحقيؽ الكحدة في ظؿ التنكع مف خبلؿ الممارسات كاآلليات  فحة جميع أشكاؿ التمييز؛كمكا

المسمحة، كذلؾ  النزاعاتنشكب " كمنع كالقارم...عمى الصعيد المحمي كالكطني الديمقراطية 
، النزاعات تسكيةمف أجؿ  العابر لمحدكدتعزيز التعاكف  : "...اتخاذ التدابير التاليةمف خبلؿ 

 في مرحمة ما بعدعادة اإلعمار الشاممة إل برامجالاألمف عبر الحدكد؛ تنفيذ  كتدعيـ
مف  النزاعاتـ كاألمف في البمداف الخارجة مف ة لمسماألفريقي المنظكمة، بما في ذلؾ النزاعات

 النزاعاتلتسكية ؛ كدعـ التمكيؿ المحمي كالقارمخبلؿ الشراكة الفعالة عمى الصعيد اإلقميمي 
، بما في ذلؾ اآلليات التقميدية النزاعاتقرار؛ كتشجيع استخداـ الكسطاء لتسكية كتحقيؽ االست

 ؛..."النزاعاتلتسكية 
رن .9 إلى إسكات  نطمح“…رؤيتنا ألفريقيا آمنة كتنعـ بالسبلـ،  تحقيؽ العمؿ مف أجؿب قر 

إنياء جميع الحركب كتحقيؽ السمـ لجميع الشعكب مف خبلؿ  2020عاـ األسمحة بحمكؿ 
كانتياكات حقكؽ اإلنساف، كالككارث اإلنسانية، كالعنؼ القائـ عمى نكع  المدنية، عاتالنزاك 

 النزاعاتعبء  تكريث العنيفة كمنع اإلبادة الجماعية، كالتعيد بعدـ النزاعاتالجنس ك 
 ؤلجياؿ األفريقية الصاعدة؛ل

ألمـ ا ذم كضعتوالالنظاـ اإلنساني العالمي  تجاكزالسريع التغير نساني اإلأف الكاقع ب نقر   .10
يتـ  العمؿ اإلنساني أكثر أىمية إلى اإلصبلح لجعؿ وندعو 46/182 قرارالمتحدة بمكجب 

 ؛في الكقت المناسب بفعالية كيفي بالغرض المحدد
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"  مسؤكلية مشتركة :كاحدة إنسانية " بعنكاف المتحدة العاـ لؤلمـ بتقرير األميف يط عممانح .11
الكاردة  التكصيات ككذلؾ، خمسة مجاالت أساسية في حةالمقتر كاألجندة مف أجؿ اإلنسانية 

 في المكاضيع األربعة كىي: ة لمعمؿ اإلنسانيالقمة العالمي مشاكراتل التقرير العالمي في
دارة  الحد مف حاالت الضعؼك  ،مف خبلؿ االبتكار فعالية العمؿ اإلنساني، كالتحكؿ كا 

 كمجاالت العمؿ الخمسة ،زاعاتالمخاطر كتمبية احتياجات السكاف المتضرريف مف الن
، كالمساعدات التمكيؿكالشراكات، ك ، كالقدرة عمى التكيؼ السبلمةالكرامة ك  المقترحة كىي:

 تشكيؿ ىيكؿ مستقبمي لمعمؿ اإلنساني؛ لاإلنسانية 
قميمي كعالمي الحاجة إلى إنشاء ك/أك تعزيز نشد د عمى: .12 لمحككمة  ىيكؿ محمي ككطني كا 

بما في ذلؾ مف خبلؿ التمثيؿ الكامؿ كالعادؿ اؼ كقابؿ لممساءلة، مستجيب كشف اإلنسانية
 ؛ لمبمداف األفريقية

 ،االلتزامات الدكليةكفاءن بمف الدكؿ األعضاء  النازحيفضيافة المقدمة إلى البلجئيف ك بال نقر   .13
كأطر التقدـ المحرز في كضع المعايير بما في ذلؾ اعتماد مختمؼ األطر المعيارية بك 

كتنفيذىا بشكؿ  ىذه الصككؾ كتعميميا عمى نطاؽ كاسع التصديؽ عمى إلى وندعو. السياسة
 ألشخاص المتضرريف مف األزمات اإلنسانية. فعاؿ بغية تعزيز حماية كمساعدة ا

األشخاص عديمي الجنسية في أفريقيا  بكجكد عدد مف األسباب المؤدية إلى زيادة ندرك ونقر   .14
 لعديمي الجنسية في القارة بما في ذلؾ األطفاؿ؛كنعرب عف قمقنا مف العدد المرتفع 

يتطّمب تزايد أعداد الشباب  الحالية التي أدت إلى االتجاىات الديمغرافية أفّ  ندرك .15
سميمة، كال سيما في مجاالت العمالة ك اقتصادية  اجتماعيةاستراتيجيات كسياسات عامة 

 ؛المصاحب لذلؾ ديمغرافيبغية تعزيز العائد ال كاإلسكاف كالتعميـ كالخدمات الصحية
 أبعادن  أخذفي القارة  لمنزكح كالتنقؿ كاليجرة البشرية الكضع المتدىكرأف  نعرب عن قمقنا من .16

المكقؼ بما في ذلؾ  حكؿ اليجرة كمقرراتو األفريقيأكرا  منتدلب عمما ونحيطغير مسبكقة. 
األكركبي حكؿ اليجرة االتحاد -كنتائج قمة االتحاد األفريقي بشأف اليجرة فريقي المكحداأل

 ؛المنعقدة في فاليتا
 باعتبارىا كاإلرىاب النزعة األصكليةأف أفريقيا تكاجو تزايد التطرؼ ك  مف نعرب عن قمقنا .17

  القارة؛تيدد مستقبؿ األمف كاالستقرار في  أخطارن 
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 قنانعرب عن قم ناإال أنّ  ،مجاؿ الديمقراطية كالحكـ اإلنجازات التي تحققت في القارة فيب نقر   .18
محتممة عكامؿ دافعة اضطرابات مدنية تشّكؿ إزاء أعماؿ العنؼ السياسي كما ينجـ عنو مف 

 ؛لؤلزمات اإلنسانية في القارة
دعـ ، ك التعاكف بيف األمـ المتحدة كاليياكؿ اإلقميمية كالقاريةالمزيد مف تعزيز  عمى نؤكد .19

سيما مف خبلؿ العمؿ  ، الالقسرم في أفريقيا النزكحفي معالجة قضايا  دكرىا المكمؿ
 ؛السياسي

إلى  تمّكف أفريقيا مف التكصؿتيح فرصة فريدة تأف القمة العالمية لمعمؿ اإلنساني  نشد د عمى .20
التي تكد أف تراىا آلراء بشأف التحديات المشتركة كاألكلكيات كالتطمعات، كالتغيرات لتكافؽ 
 .في العالـ كفي أفريقيا العمؿ اإلنساني ينظـ كينجز بيا التي الطريقةفي أفريقيا 

دكر االستعمار كاالحتبلؿ األجنبي في تفاقـ التحديات التي تكاجييا المجتمعات  نشد د عمى .21
الكامؿ حتراـ االكالحاجة إلى معالجة المسائؿ المتعمقة بيا بصكرة تضمف المحمية عبر العالـ 

 .المجتمعات التي تكبدتيا ىذه محقكؽ كالتعكيضات المناسبة عمى األضرار كالخسائرل
الجيكد الرامية إلى القضاء عمى كافة أشكاؿ العنصرية أك التمييز كالقذؼ أّف  ندرك .22

ألشخاص اآلخريف تظؿ غير فعالة كغير كافية عمى الصعيد كالبلتسامح كعدـ احتراـ ا
 الدكلي.

 
 اتفقنا عمى ما يمي:

ا بصورة كاممة في واحد والعمل معا لضمان إسماع صوت أفريقيا ودمجهبصوت  حدثنمتزم بالت
القمة العالمية لمعمل اإلنساني، وبناء الزخم لمقدرات التحولية الوطنية والقارية من أجل 

مجاالت ذات الإرساء نظام فعال لمعمل اإلنساني في أفريقيا مع خطة تشمل خمسة 
  :التالية ولوية األ 

 .اإلنساني تعزيز دكر الدكلة في مجاؿ العمؿ . أ
 ساني. اإلنالعمؿ ىيكؿ إصبلح   . ب
يجاد حمكؿ دائمة. ج.  معالجة األسباب الجذرية كا 
 التنفيذ.  إلىاالنتقاؿ مف كضع المعايير  د.

 .التدابير الرامية إلى الربط بيف العمؿ اإلنساني كالتنمية المستدامةاتخاذ ق. 
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 خمفية: -ثانيا
 الصادر عف الدكرة EX.CL/Dec.817 (XXV)المجمس التنفيذم مقرر إذ نستحضر .1

مع الذم،  في ماالبك، غينيا االستكائية 2014المنعقدة في يكنيك ية الخامسة كالعشريف العاد
 ى لمعمؿ اإلنسانياألكل ةالقمة العالميحكؿ بإعبلف األميف العاـ لؤلمـ المتحدة  الترحيب

مفكضية االتحاد  كّمؼفي اسطنبكؿ، تركيا،  2016مايك  24إلى  23في  االمقرر عقدى
المجنة الفرعية لبلجئيف كالنازحيف داخميا التابعة لمجنة الممثميف الكثيؽ مع األفريقي بالتعاكف 

ة لمعمؿ عمى القمة العالمي الذم سيتـ عرضو فريقي المكحدالمكقؼ األ الدائميف ".. بأف تعد
كتقدـ تقارير منتظمة إلى المجمس التنفيذم خبلؿ كؿ دكرة عادية لممؤتمر حتى  اإلنساني

 … ".ية لمعمؿ اإلنسانيانعقاد القمة العالم
يعتبر المكقؼ األفريقي المكحد نتيجة لمشاكرات سياسية أفريقية شاممة ضمنت ممكية الدكؿ  .2

لمتصدم لؤلزمات اإلنسانية نحك مف شأنو أف يكلد اإلرادة السياسية البلزمة األعضاء عمى 
 ؿ.بب ككارث إنسانية في المستقبالتي يمكف أف تس لبلتجاىات الكبرلكاالستجابة 

التي ترأسيا المجنة الفرعية لبلجئيف كالنازحيف داخميا التابعة لمجنة المشاكرات اإلقميمية  تشمؿ .3
في كثيقة ممشاكرات اإلقميمية كيتمثؿ اليدؼ النيائي ل. الممثميف الدائميف جميع أقاليـ االتحاد

ساني ىيكؿ العمؿ اإلنكاألكلكيات األفريقية في  االنشغاالتبشكؿ مناسب ختامية تعكس 
إلى تقديـ تكصيات حاسمة تمضي قدما بأجندة العمؿ كدعت المشاكرات  المستقبمي.

 اإلنساني األفريقي كالعالمي.
مطالب الدكؿ األعضاء في االتحاد أفريقيا ك  نشغاالتا يبرز المكقؼ األفريقي المكحد .4

 المدني االقتصادية اإلقميمية، كالشركاء، كالقطاع الخاص. المجتمع مجمكعاتاألفريقي كال
 ىيكؿ العمؿ اإلنساني المستقبمي.كالنظاـ العالمي كجميع شرائح الشعكب في تشكيؿ  كالميجر

سيما إعبلف المؤتمر كالمجمس التنفيذم كال مقررات المؤتمر أّف  نستحضر .5
AU/Decl.2(XIV)  طرؽ إلى دعتفي أديس أبابا، إثيكبيا،  2010المعتمد في فبراير 

ستجابة السريعة، بطريقة تتسـ بالكفاءة اال اإلنساني مف أجؿأفريقية لمعمؿ إنشاء آلية 
 كالتنسيؽ، لمعالجة الحاالت اإلنسانية الخطيرة في أفريقيا كفي أماكف أخرل.

في مختمؼ العمميات العالمية بما في ذلؾ بالتزامات  تعّيد االتحاد األفريقيعبلكة عمى ذلؾ،  .6
توافق آراء  سيندام ك إطار ك ة المستدامةبشأف أىداؼ التنمي المكحدةمكاقؼ األفريقية ال
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 أمكر جممة، بشأف إصبلح األمـ المتحدة كمجمس األمف، مف 2005مارس  8في  إزولويني
 .، كالتي شّددت جميعيا عمى انشغاالت كأكلكيات االتحاد األفريقيأخرل

نظاـ لى إتيدؼ التحكؿ  أجندةمبادرات األميف العاـ لؤلمـ المتحدة بما في ذلؾ  كانت مختمؼ .7
 كشمكال كعالمية كمبلءمة لممستقبؿ. أكثر كفاءة إنساني

لؤلمـ المتحدة "إنسانية كاحدة: مسؤكلية تقرير األميف العاـ اقترح  تمشيا مع ىذه اإلصبلحات، .8
 المشاكراتكالتقرير التكليفي الصادر عف  ة لمعمؿ اإلنسانيالقمة العالمي مشتركة" المكجو إلى

المشاكرات ك  ،األصوات العالمية تدعو إلى العمل" :ستعادة اإلنسانيةا"الرامية إلى العالمية 
 اإصبلح، في جنيؼ، سكيسرا؛  2015أكتكبر  16إلى  13العامة المنعقدة مف الختامية 

 .الكرامة، السالمة، المرونة، الشراكات والمويلالتالية:  مجاالتفي ال ارئيسي
، ينبغي التشديد عمى اإلنساني جماعية أنو حتى تككف نتائج القمة العالمية لمعمؿنؤكد  .9

 العمؿ اإلنساني.إلى مدكلة في حماية كمساعدة المحتاجيف لالمسؤكلية األكلية 
سطنبكؿ حاسمة كقابمة إنتائج ما بعد غير أنو ليتـ تحقيؽ ىذا التغيير، ينبغي أف تككف  .10

دكلية المنصكص عمييا ال سيما في إعادة التأكيد عمى احتراـ االلتزامات كالمعايير اللمتنفيذ، 
 ..االتحاد األفريقي كالقانكف اإلنساني الدكلي صككؾ في مختمؼ

جامعة ك  عالمية لمعمؿ اإلنسانيالقمة أف تككف العممية الحككمية الدكلية لم ندعك إلى كعميو، .11
 . أفريقيا نشغاالتاخصائص ك أف تأخذ في االعتبار 

 
 السياق والمبررات:-ثالثا
في الكقت  ة لمعمؿ اإلنسانيأتي القمة العالميبسرعة التغير. كتي العالمي يتسـ السياؽ اإلنسان .12

فّ  أفريقيا كالعالـ تحديات إنسانية متزايدة.تكاجو فيو الذم  الذم  النظاـ اإلنساني العالمي كا 
تجاكز صبلحيتو كيحتاج  46/182القرار  كضعتو األـ المتحدة منذ عشريف عاما مف خبلؿ

أصبحت أكثر مف أم كقت مضى، تصدم ليذه التحديات. ك لمف أجؿ ا إلى اإلصبلح
طرح مخاطر جديدة ت عقدةكتحتاج إلى تمبيتيا في بيئة ممتنكعة ياجات اإلنسانية االحت

كثر مكثكقية تفيديف مف المعكنة. كالمطمكب ىك نظاـ إنساني ألمجيات الفاعمة اإلنسانية كالمس
 .كمبلءمة لغرضو كشفافية كقابمية لممساءلة
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المنطقة ال تزاؿ  كمف األنشطة اإلنسانية.  بقدر كبير فييا يتـ القياـزاؿ أفريقيا منطقة كال ت .13
ثار تغير المناخ، كالنزاعات كاألكضاع آزيادة  ضاعفتيا تكاجو األزمات اإلنسانية المتزايدة

 اإلنسانية التي طاؿ أمدىا.
، 1969 يكنيك. كفي نيةأفريقيا عدة أزمات إنسا شيدت ،منذ إنشاء منظمة الكحدة األفريقية .14

 لنكاحي الخاصة مف مشاكؿ البلجئيفا التي تحكـ االتفاقية اعتمدت منظمة الكحدة األفريقية
لؤلزمة  كحؿ أفريقي شامؿالثقافة األفريقية في الضيافة كالتضامف  المستمدة مف في أفريقيا 

بلجئيف ؤتمر الدكلي لكالم 1979كقد عّززت اتفاقية أركشا لعاـ . في القارة اإلنسانية لبلجئيف
المبادئ األساسية المبينة في اتفاقية منظمة الكحدة األفريقية  (1991ك 1994) في أفريقيا

ثر مف منظمة الكحدة األفريقية/االتحاد األفريقي أكعقدت بشأف البلجئيف. منذ مؤتمر أركشا، 
 ،1994ي في أديس أبابا ف المنعقدةرفيعة المستكل، بما في ذلؾ تمؾ خمسة اجتماعات 

. 2009، ككمباال في أكتكبر 2006ك في ك كاجادكج ، جامبيا. بانجكؿ1998الخرطكـ في 
التصدم لؤلزمات  ترمي إلى عبلنات السياسة العامةكثائؽ كا   كقد نتج عف ىذه المؤتمرات

الكثائؽ خطة عمؿ كمباال لعاـ  تمخضت عف ىذهكقد اإلنسانية المتزايدة في القارة األفريقية. 
 القسرم في أفريقيا.  نزكحأف البش 2009

زيادة تعقيد االستجابة  كقد أدت التيديدات اليجينة كالحركب في المناطؽ الحضرية إلى .15
، بما في ذلؾ كسائط التكاصؿ االجتماعي، ةالتكنكلكجي التطكرات كتساىـ .المناسبة اإلنسانية

عمى  ،ي لممكارد الطبيعيةكاالستغبلؿ غير القانكن التحتيةالبنية تطكير ل المشاريع الحيكيةك 
 القسرم في القارة. النزكح تعجيؿ في نحك متزايد

لممياجريف بخطة ىجرة تقدمية تقّر بالمساىمة اإليجابية  قي لعدة سنكاتيالتـز االتحاد األفر  .16
أجندة التكامؿ اإلقميمي األدنى لبلتحاد األفريقي فيما  إفّ في النمك الشامؿ كالتنمية المستدامة. 

كمكافحة  ىجرة العمالةتعزيز حرية تنقؿ األشخاص ك ة في أفريقيا، بما في ذلؾ ليجر يخص ا
في  شرعييف كغير الشرعييفاليجرة القسرية، مف شأنيا أف تحّسف حياة مبلييف المياجريف ال

، أعد االتحاد األفريقي أطر سياسة متعددة حكؿ 1991فمنذ معاىدة أبكجا لعاـ أفريقيا. 
االتحاد -كقد كفرت عممية الرباط كالخرطكـ كقمة االتحاد األفريقياليجرة كالنزكح القسرم. 

كحركة كمعالـ لمعالجة مسألتي اليجرة  ان إطار  2015األكركبي المنعقدة في فاليتا في نكفمبر 
 في القارة. اليد العاممة
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يعاني عديمك الجنسية مف أكضاع إنسانية مأساكية حيث أف انعداـ الجنسية يشكؿ عائقا  .17
اـ ممارسة الحقكؽ المنصكص عمييا في الميثاؽ األفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب، كبيرا أم

كصكليـ إلى خدمات الصحة كالتعميـ كالحماية االجتماعية كحرية التنقؿ ككثائؽ بما في ذلؾ 
غي اليكية. كقد أحرزت بعض األقاليـ تقدما ممحكظا في معالجة مسألة عديمي الجنسية كينب

 القارة برمتيا. بذؿ جيكد مماثمة في
فيما ارتفعت تكمفة العمؿ اإلنساني قد . ك بشكؿ سريع ىك اآلخرتمكيؿ العمؿ اإلنساني يتغير  .18

، األعماؿ الخيرية األفريقيةتضطمع المكارد المتاحة لممساعدة اإلنسانية. كمع ذلؾ، انخفضت 
كر رئيسي القياـ بد الميجركالقطاع الخاص غير الرسمي، فضبل عف التحكيبلت المالية مف 

تعبئة المكارد  في تسييؿ أيضا ةالتكنكلكجيكساىمت التطكرات . اإلنساني في مجاؿ العمؿ
مع التركيز عمى  ىناؾ حاجة إلى مراجعة ذلؾالكصكؿ إلييا، كلكف ك كالتحكيبلت المالية 

 .الجكدة كالتكمفة
اإلنسانية، أفريقيا جيكدا ممحكظة في مجاؿ االستجابة بذلت عمى الرغـ مف ىذه التحديات،  .19

محاربة الجكع مف خبلؿ اإلنذار ك كباء اإليبكال، استجابة االتحاد األفريقي المؤخرة لمثؿ 
تعزيز قدرة األسر ل المالية معرضة لمجفاؼ، كاستخداـ التحكيبلتالمناطؽ الالمبكر في 

رغـ مف التقدـ المحرز، ىناؾ حاجة إلى عمؿ كعمى ال. عمى التصدم المتضررة مف الككارث
 .يدالمز 

مف صنع اإلنساف، بما في ك الطبيعية الككارث اإلنسانية  ال تزاؿ أفريقيا عرضة لمعديد مف .20
لجفاؼ ة مثؿ ايمف صنع اإلنساف كالطبيع ، كالمشاريع التنمكية، كالككارثالنزاعاتذلؾ 

كال  .الحكادث الصناعيةكفشؿ البنى التحتية ك  كالمائي ك  الغذائي كالفيضانات كانعداـ األمف
المجتمعات المحمية  قدرات حيث يحد الرئيسي لمعرضة لمككارثلفقر المدقع المضاعؼ يزاؿ ا

 .كاألفراد عمى تحمؿ الشدائد
ىيكؿ  الحالية إلى االستجابة اإلنسانيةتحكيؿ  إلى ىذه التحديات الناشئة المتزايدةتستدعي  .21

  شامؿ كاستباقي لمعمؿ اإلنساني يخدـ الغرض المحدد.
المكحد فرصة ألفريقيا حتى تتحدث بصكت كاحد في سعييا إلى  يتيح المكقؼ األفريقي .22

تكد أفريقيا أف ترل التغيير في الطريقة التي يتـ بيا تنظيـ كتقديـ العمؿ  -التغيير في أفريقيا
 األفريقية. اإلنساني في العالـ كفي القارة
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عادة تأكيد المكقؼ األفريقي المكحد، سكؼ نغتنـ الفرصة إلفإف أفريقيا عف طريؽ  كعميو، .23
عكس انشغاالتيا، بما ال يدع مجاال لمشؾ، ك  ي القارةدكرىا القيادم في القضايا اإلنسانية ف

 معمؿ اإلنساني المستقبمي.لييكؿ مثؿ ىذا الفي تشكيؿ 
 

 الموقف األفريقي الموحد: مرتكزات-رابعا
ي، الذم يؤكد مف القانكف التأسيسي لبلتحاد األفريق يستمد المكقؼ األفريقي المكحد أساسو .24

 فعاؿ ىيكؿمى االضطبلع بدكر فعاؿ في بناء ع الدكؿ األعضاء كشعكبيامف جديد عـز 
 .العالميةالقارية ك  لمحككمة

القمة العالمية لمعمؿ  في عمميةمساىمة أفريقيا  يعتبر ىذا المكقؼ األفريقي المكحد كعميو، .25
أف المسائؿ التي تيـ القارة ة بشالمكحدتعزيز كحماية المكاقؼ األفريقية ل "... اإلنساني

 “.كشعكبيا. 
بالمثل العميا المتمثمة في الوحدة األفريقية الشاممة ورؤية المكقؼ األفريقي المكحد سترشد ي .26

يجب بيف الدكؿ األعضاء. ك  والقيم المشتركة مع التشديد عمى التضامنالنهضة األفريقية 
ىيكؿ العمؿ اإلنساني الجديد في صياغة اإللياـ  كالدائمة  الرؤية ىذه المثؿ العمياأف تقدـ 
 ألفريقيا.

( التي 5الفقرة )الذكرل الخمسيف المتضمف في إعبلف سعينا المكقؼ األفريقي المكحد ر كرّ يك  .27
تتبكأ أفريقيا مكانتيا الصحيحة في األنظمة السياسية كاألمنية أف  ...” دعكنا فييا إلى

قارة  أفريقيا أف تككفك نيضتيا أجؿ تحقيؽ كاالقتصادية كاالجتماعية لمحككمة العالمية مف 
كيعكد مصالح، ال. تعزيز التعاكف الدكلي الذم يعزز كيحمي ..” كنكّرر أيضا“.  رائدة...
عمى أف أفريقيا ينبغي كنؤكد أيضا  ..”. ؛“ ..مع الرؤية األفريقية. المشتركة كيتبلءـ بالفائدة
 كمكاقفنا تعزيز مصالحنا بصكت كاحد كالعمؿ بشكؿ جماعي عمى التحدثكاصؿ تأف 

 “ ...المشتركة في الساحة الدكلية
كأطر السياسة العامة األطر المعيارية  عمىالمكقؼ األفريقي المكحد  يؤسسيجب أف   .28

، اتفاقية 2063 أجندةبلتحاد األفريقي، بما في ذلؾ القانكف التأسيسي لبلتحاد األفريقي، ل
 ؛الخاصة مف مشاكؿ البلجئيف في أفريقيا. لمنكاحي التي تحكـمنظمة الكحدة األفريقية 

الميثاؽ المرفؽ ب بركتكككؿالكالميثاؽ األفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب )ميثاؽ بانجكؿ(؛ ك 
كالشعكب )البركتكككؿ المتعمؽ  بإنشاء المحكمة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالمتعمؽ األفريقي
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داخميا في أفريقيا  النازحيفكمساعدة اتفاقية االتحاد األفريقي لحماية ؛  بمحكمة أركشا(
ابات كالديمقراطية كالحكـ الرشيد؛ كالمنظكمة انتخ حكؿ)اتفاقية كمباال(، كالميثاؽ األفريقي 

طار السياسة اإلنسانية لبلتحادـ كاألمف األفريقي؛ ة لمسماألفريقي  كالمنظكمة األفريقية لمحكـ؛ كا 
ة بإعادة اإلعمار كالتنمية في مرحمة ما بعد المتعمق كسياسية االتحاد األفريقياألفريقي؛ 
 .، مف جممة أطر أخرلالنزاعات

الممكية كالمسؤكلية  مسارا نحكبأفريقيا ىذا المكقؼ األفريقي المكحد إعداد  يسمؾينبغي أف  .29
لتعزيز  متضامنيف. كفي ىذا الصدد، سكؼ نقؼ معا الفعالة فيما يتعمؽ باالستجابة اإلنسانية

الجماعية  ممكيتناالتي ستسفر عف  بشأف النتائج التفاكض عندالقارة ك  العمؿ اإلنساني في
 .المستقبميلييكؿ العمؿ اإلنساني 

كالحياد كاالستقبلؿ اإلنسانية المتمثمة في المبادئ اإلنسانية المكقؼ األفريقي المكحد ؤيد ي  .30
حيث أّف اء بيف الدكؿ األعض التضامفمسؤكلية الدكؿ، ك بما في ذلؾ مبادئ  ؛عدـ االنحيازك 

المكقؼ  كيضعالحاجة؛ عند شعكب الكالمساكاة كالتضامف مع  المعتادة الضيافة تقديـ
 المجتمعات المحميةالمتضرريف ك  السكاف مشاركة كممكيةعمى  أيضا التركيز األفريقي المكحد

 عمؿ اإلنساني. الحجر الزاكية في ك المضيفة
 

 ة العمل اإلنساني:فعالي حولاألفريقي الموحد موقفنا بيان  -خامسا
االزدىار خطرا جسيما ييدد  تشّكؿ في القارة المستقبمية ندرؾ أف األزمات اإلنسانية .31

المثؿ العميا كاسترشادا ب. كفي ضكء تغير المشيد اإلنساني لشعكبنا االجتماعيك االقتصادم 
ى إل ، نحف بحاجةألجيالنا الصاعدة تكريث مستقبؿ سممي كمف أجؿ ،2063 كأجندةلبلتحاد 

األمـ المتحدة المعتمدة بالفعؿ بصكرة جماعية قرارات ك  القائمة االتحاد األفريقيصككؾ  تنفيذ
يجاد حمكؿكفعالة، ك  دائمة لمنزكح كنظاـ يتسـ بالكفاءة كالفعالية في التعامؿ مع  جماعية ا 

 األزمات اإلنسانية عند كقكعيا.
كدمجو بشكؿ صكت أفريقيا  عكالعمؿ معا لضماف إسمابصكت كاحد،  نمتـز بالتحدث كعميو، .32

 .المستقبمي كامؿ في أجندة العمؿ اإلنساني العالمي
نؤكد عمى األىمية الفائقة لمقيادة السياسية كالحككمة الفعالة كالشاممة في بناء الييكؿ  .33

 .كالتكامؿاإلنساني العالمي عمى أساس مبدأم التفكيض 
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دة السياسية كااللتزاـ الدكلي، بما في ذلؾ اإلراالقمة العالمية لمعمؿ  و ينبغي أف تشحذأن نكّرر .34
 .الفعاؿ ألجندة العمؿ اإلنساني العالميتعبئة المكارد عمى الصعيد العالمي 

 فعالة تعكس بصكرة كاممةندعك إلى اعتماد تكصيات مممكسة قابمة لمتنفيذ كآلية تنفيذ   .35
 قت المناسب.تحقيؽ عمؿ إنساني فعاؿ كفي الك مف أجؿ ضماف  المكقؼ األفريقي المكحد

عمى أساس ركح جديدة مف  "هيكل عالمي شامل وتحولي لمعمل اإلنساني"ندعك إلى  .36
 .العمؿ اإلنسانيمف كالتعاكف كالمساءلة المتبادلة فيما يخص التضا

( 1) :العشرالدعائـ في اإلنسانية أكلكياتنا تجتمع ، نظرا لمخصائص التي تتميز بيا أفريقيا .37
يجاد الحمكؿ الدائمة؛ )2) ؛مدكلةتعزيز المسؤكلية الرئيسية ل ( 3( معالجة األسباب الجذرية كا 

اتخاذ  (5) العبلقة بيف التنمية كالسمـ كاألمفمعالجة ( 4الحكـ كحقكؽ اإلنساف؛ )تحسيف 
( تعميـ كتنفيذ األطر المعيارية 6الييكؿ المؤسسي كاإلطار التعاكني؛ )إجراءات إلصبلح 
المعرفة، االستثمار في ( 8السكاف المتضرريف؛ )( حماية كمساعدة 7كأطر السياسة؛ )
دكر القطاع تعزيز ( 9البيانات كتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت؛ )االبتكار، البحث، 

 ( تمكيؿ العمؿ اإلنساني كالشراكات.10الخاص كالمجتمع المدني كالميجر كالشباب؛ )
 

 نساني:دعائم الموقف األفريقي الموحد بشأن فعالية العمل اإل   0.5
 :األولية لمدولة: المسؤولية األولى الدعامة 1.5
األكلية في إطار القانكف الدكلي فيما يخص االحتياجات الدكؿ تتحمؿ المسؤكلية  ندرؾ أفّ  .38

أمف  ضمافك كمساعدة ماية اإلنسانية لكافة شرائح مكاطنييا كتكفير فضاء مناسب كمبلئـ لح
 د حمكؿ أفريقية لممشاكؿ األفريقية.إيجابنكّرر التزامنا عميو، جميع السكاف، ك 

بأف الدكلة القادرة ىي المحرؾ الرئيسي لمتنمية االجتماعية كاالقتصادية لمشعكب.  كنقرّ  .39
ىك نرل أنو كعميو، فإف الدكؿ، تشكؿ الدكافع الرئيسية في ضماف األمف البشرم، الذم 

ككما ىك منصكص . يطة بيـاألمف في المناطؽ المحيشعركف بمجمكع ما يجعؿ المكاطنيف 
مف أجؿ في القارة  النزكحالرؤية المييمنة في معالجة ، يشكؿ ذلؾ 2063عميو في أجندة 

 تحقيؽ التحكؿ االجتماعي كاالقتصادم الطكيؿ األمد في أفريقيا.
ّننا عمى يقيف بأّنو ىناؾ حاجة إلى بناء .40 عمى أساس نيج تطكير القدرات فعاؿ نظاـ إنساني  كا 

 ىي: لمدكؿ تيستند إلى أربع قدرا
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باعتبارىا خط الدفاع األكؿ ضد األزمات اإلنسانية المتعمقة باإلنذار المبكر،  قدرات التنبؤ . أ
 األمر الذم يتكقؼ عمى القدرات العممية كاالتصاالت؛

ضد األزمات اإلنسانية المتعمقة بالتدخؿ  باعتبارىا خط الدفاع الثاني، القدرات الوقائية  . ب
السياسات االقتصادية، ك -كظيفة القدرات االجتماعية الذم يعتبر المبكر االستباقياإلنمائي 

  .نظرالبعد مع العامة لصالح الفقراء، كالحكـ 
رد كضد األزمات اإلنسانية المتعمقة بالتدخؿ  باعتبارىا خط الدفاع الثالث قدرات االستجابة  . ج

ادية، كالحككمة االقتص-القدرات االجتماعيةاإلغاثة التي تعتبر كظيفة بما في ذلؾ  فعؿ،
 ، كأخيراالفعالة لتقديـ الخدمات األساسية لمسكاف

ضد األزمات اإلنسانية المتعمقة بقدرات كآليات  باعتبارىا خط الدفاع الرابع القدرات التكيفية د.
 مف أجؿالمؤسسات الحككمية كغير الحككمية ك المجتمعات المحمية، لممجتمعات، ك التكيؼ 

ىذا يعتمد عمى السمات ئد كالصدمات كالبيئات المتغيرة. ك شداال بعد مكاجيةاالنتعاش 
الثقافية كاالجتماعية المبتكرة كاليياكؿ التقميدية مثؿ االقتصاد غير الرسمي االجتماعية ك 

اليجرة العفكية عبر الحدكد، كتقاسـ المكارد تنقؿ ك ال، ك كالتجارة الصغيرة الحجـ العابرة لمحدكد
 .الطبيعية

 
 معالجة األسباب الجذرية والحمول المستدامة لألزمات اإلنسانية: الثانيةالدعامة  2.5

، مسببات األزمات اإلنسانية آثار الككارث الطبيعية كالتي مف صنع اإلنسافتشمؿ  .41
كعدـ تكفر التكافؽ كاإلرادة السياسية ككضع أنصاؼ حمكؿ  كالمشاريع التنمكية، ،كالنزاعات

، كالتكسع الحضرم السريع، كسكء ثالثة،  لمقضايا المزمنة كالمصالح المرتبطة بأطراؼ
بالرغـ مف انخفاض  تخطيط المشاريع التنمكية المنفذة، كآثار التقمبات المناخية كتغير المناخ،

الكفيات الناجمة عف الككارث الطبيعية خبلؿ العقد الماضي، إال أف ىناؾ زيادة في اآلثار 
تعرض لمككارث عمى المستكييف المحمي االقتصادية كاالجتماعية. كما أف ىناؾ زيادة في ال

–النزاعات كانت كالمجتمعي، مما تسبب في انعداـ األمف الغذائي المزمف كالفقر الدائـ. 
قد حمت ك نزاعات التحرير طالت معظـ البمداف، نزاعات بيف الدكؿ ك  خبلؿ السنكات السابقة

 الجماعي لمشعكب.محميا مزيد مف الصراعات المحمية التي تتسبب في النزكح الداخمي 
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عازمكف  كأننا كما ندرؾ أف معظـ األزمات اإلنسانية في القارة األفريقية ناتجة غف النزاعات، .42
عمى ضماف تدخبلت إنسانية ال تؤدم إلى تفاقـ أك تعزيز العكامؿ التي سببت ىذه األزمات، 

 .2063كذلؾ تمشيا مع تطمعات أجندة 
ذة لمحياة أمر ضركرم، كلكنيا غير مستدامة، ندرؾ كذلؾ أف المساعدة اإلنسانية المنق  .43

كنؤكد عمى ضركرة معالجة المشاكؿ عميقة الجذكر في القارة مف خبلؿ التدخبلت الشاممة 
 التي تشمؿ قطاعات العمؿ اإلنساني كالتنمية كبناء السبلـ.

كما نحث جميع األطراؼ الفاعمة في العمؿ اإلنساني، كخاصة أكلئؾ الذيف يعممكف في   .44
لمنزاعات بلتيـ عمى أساس تحميؿ شامؿ مات الناجمة عف النزاعات، لتكجيو مداخاألز 

 .كالمساىمة الفعالة في جيكد السبلـ كالتنمية عمى المدل الطكيؿ في القارة
نمتـز بإعداد كتشجيع كحدات تمكيؿ محمية كمتعددة القطاعات لتشجيع التدخبلت كعميو،  .45

 ني كالتنمية كبناء السبلـ.الشاممة التي تشمؿ قطاعات العمؿ اإلنسا
الكقاية أكثر  نؤكد عمى أف الكقاية ىي عامؿ أساسي لمتخفيؼ مف آثار األزمات اإلنسانية. .46

فعالية مف حيث التكمفة مف االستجابات اإلنسانية لحاالت الطكارئ، بؿ نؤكد أيضا عمى أف 
قدرات الدكؿ بناء اكؿ تطكير ك العمؿ اإلنساني ينبغي أف يتجاكز االستجابة كاإلصبلح، ليتن

السكاف  حماية حقكؽلمساعدة ك كالتدابير المناسبة  التصدمقدرات المجتمعات المحمية عمى ك 
القدرة عمى التصدم مف أجؿ التغير أف تستخدـ  غير أننا نؤكد عمى أنو ال ينبغي النازحيف.

 الديمغرافي أك تعتبر حبل دائما، حسبما تككف الحالة.
آلية ميمة لمكقاية كاالستجابة المبكرة، حيث أنو إذا كجدت ىذه  إف نظـ اإلنذار المبكر ىي .47

كحيثما لـ تكجد، نمتـز باتخاذ التدابر البلزمة اآلليات، فإنيا يجب أف تستغؿ كتنفذ بالكامؿ. 
الرصد لمنظر في التنفيذ كاالستخداـ المناسب كاآلني لكضعيا. كندعك إلى كضع آليات 
كنشّدد عمى أىمية تحميؿ السياؽ الشامؿ  .ات اإلنسانيةلؤلدكات المتاحة لمنع كقكع األزم

 الذم يتضمف تحميؿ النزاعات كمسائؿ الجنسيف في كافة مراحؿ التدخؿ.
الممارسات كمنذ أمد طكيؿ  عمييا إلى حد بعيد تندرؾ أف مناىج التدخؿ اإلنساني قد ىيمن .48

تكيات المتفاكتة مف مف أعمى إلى أسفؿ، كنؤكد عمى ضركرة االستفادة مف المس ةالتمقيني
 كالحكمة كالمكارد الكامنة لدل المجتمعات المحمية. ، كمعرفة السكاف األصمييف،القدرة

نؤكد أف العمؿ اإلنساني يجب أف يذىب إلى أبعد مف االستجابة لحاالت الطكارئ،  كعميو، .49
كرة نشير إلى ضر كيجب أف يرتبط بأجندة التنمية في البمد المعني، عمى جميع المستكيات. 
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متنمية كحؿ/استجابة لؤلزمات اإلنسانية يمكف أف تساعد في بناء الكقاية ل األكلكية منح
 بما في ذلؾ التحكؿ االقتصادم االجتماعي. الفعالة لجميع األزمات بطريقة شاممة كشمكلية،

عناصر  يساكرنا القمؽ إزاء مختمؼ حاالت المجكء التي طاؿ أمدىا في القارة، كندعك إلى .50
مثؿ فيما يخص قابمية تطبيقيا كفقا لمتشريعات الكطنية كالكاقع الحالي،  مستدامةمكؿ دائمة لح

عادة الذم تقبمو الدكؿ المضيفة، كا  األصمية، كاالندماج المحمي  البمدافالعكدة الطكعية إلى 
البلجئيف الصحراكييف الذيف يعيشكف  كضع مف عمى كجو الخصكص التكطيف. كنحف قمقكف
، مف معالجة ىذه المسألةأربعيف عاما، كندعك المجتمع الدكلي إلى مف في مخيمات ألكثر 

خبلؿ ممارسة الحؽ في تقرير المصير طبقا لمختمؼ قرارات االتحاد األفريقي كاألمـ 
  .المتحدة

 
 :: الحكم وحقوق اإلنسانالثالثةالدعامة  3.5
كأف دمنا كقارة. نبلحظ أف الحكـ الرشيد كاحتراـ الحقكؽ األساسية لئلنساف أمر أساسي لتق .51

مف بيف العكامؿ الرئيسية المسببة لؤلزمات اإلنسانية، أكجو القصكر في الحكـ كاالنتياكات 
الدكؿ بمكجب القانكف الدكلي كالقانكف اإلنساني  ، مع مراعاة كاجباتالجسيمة لحقكؽ اإلنساف

 الدكلي
، مترابطكف بشكؿ كثيؽ حقكؽ اإلنساف قانكف ك الدكلي إف العمؿ اإلنساني، كالقانكف اإلنساني  .52

نؤكد أف حماية العمؿ اإلنساني تينا لممنظكمة اإلنسانية الجديدة. ك أساسا ميشكمكا كينبغي أف 
 .يحتاجكف إلى المساعدة لؤلشخاص الذيفيجب أف يككف حقا مشركعا عكنة كالم

لذلؾ نبلحظ أف الدبمكماسية  ـ بأف العمؿ اإلنساني ليس بديبل عف العمؿ السياسي.نسمّ  .53
لكقائية ىي أداة فعالة لمنع األزمات السياسية التي قد تتحكؿ إلى أزمات إنسانية. إف معالجة ا

تتطمب أيضا الحفاظ عمى السبلـ السائد كمنعو مف االنتكاس. كفي ىذا  سكء الحكامة
األعضاء كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية  نؤكد عمى أّف الدكر الجماعي لمدكؿالصدد، 

 يكتسي أىمية بالغة. الصمة كالمنظمات ذات 
كالتصديؽ كالتدجيف كالتنفيذ ي نؤكد بشكؿ خاص عمى ضركرة اإلسراع في االعتماد الجماع .54

، كال سيما ذات الصمة القانكنية الدكلية كالكثائؽصككؾ االتحاد األفريقي  لجميع الفعاؿ
كالديمقراطية كالحكـ الميثاؽ األفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب، كالميثاؽ األفريقي لبلنتخابات 

الرشيد، كالميثاؽ األفريقي لقيـ كمبادئ الخدمة العامة كاإلدارة، كالميثاؽ األفريقي لقيـ كمبادئ 
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حماية ل، إلى جانب اتفاقية االتحاد األفريقي البلمركزية كالحكـ المحمي كالتنمية المحمية
 كمساعدة النازحيف داخميا في أفريقيا )اتفاقية كمباال(.

فالمرأة تعتبر أداة ميمة في  .ىمة المرأة في العمؿ اإلنساني ىك أمر بالغ األىميةإف مسا  .55
أداء األنشطة اإلنسانية كتشكؿ العناصر الفاعمة اليامة في مجاؿ العمؿ اإلنساني الذم 

 كالحقيقة لممرأة في المشاركة الفعالة ينبغي أف تشارؾ فييا في جميع المراحؿ كالمستكيات. إف
ني أمر بالغ األىمية، كال سيما مف خبلؿ خمؽ البيئة المبلئمة لمشاركتيف في اإلنسا العمؿ

كلتعزيز فترة ما بعد النزاعات. في إعادة اإلعمار الجيكد الرامية إلى بناء السبلـ كاالنتعاش ك 
التصديؽ كالتنفيذ الفعاؿ لبركتكككؿ الميثاؽ األفريقي لحقكؽ ىذا الدكر، ندعك إلى التعجيؿ ب

 لشعكب بشأف حقكؽ المرأة في أفريقيا.اإلنساف كا
إلى تعميؽ إستراتيجيات لمعالجة الفقر كعدـ المساكاة كالبطالة أيضا الدكؿ األعضاء تحتاج  .56

في صفكؼ الشباب كالتي قد تتفاقـ إلى اضطرابات اجتماعية مف خبلؿ التحكؿ االجتماعي 
ؿ المبادرات الصغيرة فرص العمؿ، بما في ذلؾ مف خبل أجؿ خمؽ كاالقتصادم كالتنمية مف

 لصالح الفقراء.
 

 :م واألمن: العالقة بين التنمية والسمالرابعةالدعامة  4.5
أف يقتصر العمؿ اإلنساني عمى  نعترؼ بالعبلقة بيف العمؿ اإلنساني كالتنمية. فبل ينبغي  .57

 اإلغاثة. فإعادة التأىيؿ كاالنتعاش جزء ال يتجزأ مف العمؿ اإلنساني، كينبغي أف يعطى ليما
 االىتماـ البلـز ك كيخصص ليما المكارد الكافية. ينبغي أف يتجاكز العمؿ اإلنساني

ـ كالسم مداالستجابة لمطكارئ، بؿ يجب أف ينظر إليو كجزء مف استراتيجية التنمية طكيمة األ
 .كاالستقرار

ة مف المياـ االستراتيجي كسبلمة الحماية االجتماعية جزءا عمى الفقر القضاءيجب أف يككف  .58
ى إلى إنشاء سنسععميو، في أفريقيا، ك  ىيكؿ فعاؿ لمعمؿ اإلنسانيلبناء  كالطكيمة األمد

، كخطة 2015عاـ للتنفيذ الفعاؿ إلعبلف االتحاد األفريقي كتعزيز آليات كطنية مف أجؿ ا
دماج  اء عمى الفقر كالتنمية الشاممةالعمؿ بشأف العمالة كالقض كاتخاذ تدابير خاصة لترشيد كا 

ياجات اإلنسانية كمسائؿ النزكح في الخطط اإلنمائية الكطنية كالخطط اإلنمائية االحت
  المحمية.
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كعمى كجو الخصكص، يجب عمى المنظكمة اإلنسانية الجديدة أف تركز عمى العمؿ  .59
مف المراحؿ األكلى مف حاالت الطكارئ،  األمدطكيؿ كطني اإلنساني المخطط ضمف إطار 

 .دة القطاعاتكينبغي اعتبارىا قضية متعد
ىناؾ حاجة لمتركيز عمى نظـ اإلنذار المبكر كاالستجابة المبكرة، كالدبمكماسية الكقائية،  .60

 عبر الحدكداإلدارة المتكاممة لؤلمف كالتعاكف عبر الحدكد لتسكية النازعات، فضبل عف تعزيز 
 كالتنمية االجتماعية كاالقتصادية.

ي أف يككف التركيز عمى تنفيذ برامج شاممة كالتنمية، ينبغ مف أجؿ ضماف السبلـ الدائـ .61
إلعادة اإلعمار في مرحمة ما بعد النزاعات، كال سيما في البمداف الخارجة مف النزاعات، مف 
خبلؿ شراكة فعالة عمى المستكييف اإلقميمي كالقارم عف طريؽ تشجيع استخداـ كسطاء لحؿ 

 .عاتالنزاعات، بما في ذلؾ اآلليات التقميدية لتسكية النزا
الحؽ في الحصكؿ عمى يممككف ألزمات اإلنسانية مف االسكاف المتضرركف نقر بأّف  .62

 .المعمكمات عف حجـ الكارثة أك مستكل المخاطر فضبل عف تدابير التخفيؼ ذات الصمة
االستغبلؿ غير القانكني كالتنافس عمى ممكية المكارد الطبيعية في المناجـ  نبدم انشغالنا إزاء .63

آخذة في االزدياد، كتساىـ في زيادة التدفقات المالية غير المشركعة  عكامؿ رةلمقا المعدنية
أطر السياسة العامة لمنع الترحيؿ التعسفي تنفيذ ليات ك اآلندعك إلى تعزيز ك مف أفريقيا. 

، بما في ذلؾ تنفيذ رؤية االتحاد األفريقي القارةكاالستغبلؿ غير المشركع لممعادف في 
رلي، كذلؾ تمشيا مع اتفاقية كمباال كالميثاؽ األفريقي لحقكؽ اإلنساف لمتعديف كعممية كيمب

 .كالشعكب
تحقيؽ التنمية، ندرؾ أف مشاريع التنمية العامة كالخاصة قد تؤدم إلى إلى  في سعينا .64

إلى اتخاذ تدابير لضماف الحماية مف النزكح التعسفي لمسكاف نتيجة لمثؿ  ندعكالتيجير، 
 10اتخاذ تدابير كفقا لممادة  مف الضركرمحدث مثؿ ىذا النزكح، كعندما ي .ىذه المشاريع

 .مف اتفاقية كمباال
ؿ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت أساس التحكّ  ستككفندرؾ أنو في ىذا العصر الرقمي،  .65

 ت الحديثةالتكنكلكجيا ىناؾ حاجة لبلستفادة مف اإلمكانات الضخمة التي تكفرىافي القارة. ك 
 في القارة. ستجابة اإلنسانيةتحسيف اال بغية

 ،األفريقية اإلرىاب يشكؿ تيديدا متزايدا لمسمـ كاألمف العالمييف. كفي القارة نبلحظ أيضا أف .66
متسببا في النزكح  أصبح اإلرىاب عمى نحك متزايد أحد العكامؿ المسببة لؤلزمات اإلنسانية،
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 كعميو،دكؿ المتضررة منو. كتدمير سبؿ العيش، كيعتبر عقبة رئيسية لمتنمية في جميع ال
 :ندعك إلى ما يمي

 .د كالتطرؼ في القارةاستراتيجيات جماعية لمتصدم لمتيديد المتنامي لئلرىاب كالتشدّ  .أ 
كمكاجية التطرؼ العنيؼ اإلرىاب مكافحة القكانيف كاالستجابات الخاصة بمراجعة  .ب 

 الذم قد يعيؽ العمؿ اإلنساني.
مركز الدراسات ، تحت رعاية .د في القارةشدّ أسباب التطرؼ كالت حكؿإجراء دراسة  .ج 

 كالبحكث الخاصة باإلرىاب بالجزائر.
 

يجب إيبلء اىتماـ خاص لميجرة كتدفقات اليجرة المختمطة في القارة في ضكء أزمات اليجرة  .67
األخيرة. كنؤكد أف العمؿ اإلنساني كالتدخؿ في قضايا اليجرة ينبغي أف تتضمف تحديد 

كندعك إلى  .رية ليذه الظاىرة كمعالجتيا مف خبلؿ اتباع نيج إنمائيباب الجذكمعالجة األس
لمعالجة ىذه المسألة بما في ذلؾ استكماؿ بركتكككؿ االتحاد األفريقي اتخاذ تدابير مممكسة 

 حكؿ حرية تنقؿ األشخاص في أفريقيا.
ة اليد كحركإلى إدماج كتعميـ إدارة اليجرة، بما في ذلؾ حرية تنقؿ األشخاص أيضا ندعك  .68

دائمة لمحماية مف األزمات ال الحمكؿ، في العمؿ اإلنساني كجزء مف في القارة العمالةالعاممة 
طكيمة األمد، فضبل عف معالجة قضايا اليجرة غير الشرعية كاالتجار بالبشر الاإلنسانية 

 كتيريب المياجريف.
لؾ األشكاؿ ، ككذكذلؾ إلى كضع خطط عمؿ لمكافحة العنصرية ككراىية األجانب ندعك .69

احتراـ كندعك عمى كجو الخصكص إلى  الجديدة مف العنصرية كجميع أشكاؿ عدـ التسامح.
 كالكثائؽاالتحاد االفريقي  كثائؽليـ بمكجب  التي تكفمياكرامة المياجريف كحماية الحقكؽ 

  الحؽ في المساكاة في المعاممة. مع التشديد خاصة عمىالدكلية المعمكؿ بيا، 
ة انعداـ الجنسية متفشية في جميع أنحاء القارة، كلمعالجة ىذه المسألة، ندعك ندرؾ أف ظاىر  .70

كالقضاء عمى حالة انعداـ البركتكككؿ المتعمؽ بالحؽ في الجنسية استكماؿ المفكضية إلى 
 الجنسية في أفريقيا.
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 ل المؤسسيك: الهيالخامسةالدعامة . 5.5

 :ألفريقية لمعمل اإلنسانيالوكالة ا
ة الماسة إلى منظكمة قارية مبلئمة لتنسيؽ األزمات اإلنسانية في القارة اجالح نحف ندرؾ .71

بشكؿ فعاؿ، كأساس لمدكر القيادم لبلتحاد األفريقي. كنبلحظ بصفة خاصة أف عدـ كجكد 
 قد حاؿ دكف تحقيؽ عمؿ إنساني فعاؿ.  مثؿ ىذا اإلطار لمعمؿ اإلنساني القارم

كتتطمب إصبلحا  لعالمية كالقارية، استنفدت قكاىا بالفعؿ،كنبلحظ أيضا أف النظـ اإلنسانية ا .72
 .اليدؼ التي ك ضعت ألجمو يا مف التكافؽ معلتمكين

بإجراء اإلصبلحات المناسبة، كبمشاركة كاممة في عممية إيجاد إلنشاء  نؤيد وتمتزملذلؾ،  .73
 .لعمؿ اإلنساني في القارة كعمى الصعيد العالميكآلية ا طرؽ فعالة ك

لوكالة األفريقية لمعمل اإنشاء  إلى ، تحتاج أفريقياىذا اليدؼكف أنو لتحقيؽ نحف مقتنع .74
، مع مراعاة اآلثار األجندة القارية حكؿ العمؿ اإلنسانيبقدما  لممضي بيا ةالخاص اإلنساني

 القانكنية كالييكمية كالمالية المترتبة عف ذلؾ. 
لتنفيذ  القسرم في القارة النزكحفي التعامؿ مع  المؤسسية يجب أف تككف الككالة الدعامة .75

 الدكر المركزم لمدكؿ األفريقية في العمؿ اإلنساني في القارة.
نعترؼ أنو مع التأكيد عمى المسؤكلية األساسية لمدكلة، يجب أف يعكس العمؿ اإلنساني  .76

مسؤكلية جماعية تمتد إلى الجيات الفاعمة اإلقميمية كالقارية كالدكلية. كلذلؾ، فإف القطاع 
لخاص، كالشتات، المجتمع المدني، كالشباب ككافة شرائح المجتمع األفريقي يجب أف تساىـ ا

، دكف المساس بسيادة الدكؿ أك كشركاء في تقديـ المساعدات اإلنسانية بالتعاكف مع الككالة
 .القانكف الدكلي

 
 :عمى الصعيد الوطني

المحمية، كالتي ىي في تدخؿ المجتمعات فيما يخص يبقى شامبل  نؤكد أف دكرنا كدكؿ  .77
ممجتمعات لالمناسبة القدرات في تقديـ المساعدة اإلنسانية. ك نمتـز ببناء  المستجيبيفطميعة 
 لتعزيز ىذا الدكر. االجتماعية كالتقميديةإلى جانب اليياكؿ المحمية 

عمى ، ألكلىذ المراحؿ امن ينبغي أف يرتكز، العمؿ اإلنساني بأفّ نحف عمى قناعة  .78
شراؾ السكاف المتضرريف ك  ات كخطط شاممةاستراتيجي ، كككاالت المضيفةالمجتمعات كا 
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كندعك إلى اتخاذ تدابير فكرية  األمـ المتحدة كالشركاء كالمجتمع المدني كالقطاع الخاص.
 لتعزيز ىذا النيج الشمكلي.

الصككؾ المعيارية  تسترشد مف د باعتماد سياسات كطنية شاممة لمعمؿ اإلنسانينتعيّ  .79
كتعزيز كتمؾ الخاصة باالتحاد األفريقي، مف خبلؿ إنشاء  ذات الصمة اسة الدكليةكالسي
 .لتفعيميا برامج تكعية كتعاكف شاممة كتنفيذ كطنية لتنفيذ كتنسيؽ العمؿ اإلنسانيال األ ط ر

 اإلنسانية في خطط التنمية الكطنية كاإلقميمية دمج األبعاد كعميو، ينبغي أف نسعى إلى
 .المحميةك 

بشكؿ خاص كنقّر ؛ عمبل متعدد األكجوب ظ أف الطابع المعقد لؤلزمات اإلنسانية يتطمّ نبلح .80
لمدكؿ األعضاء في  ، كنمتـز بإنشاء آليات لنشر األصكؿ العسكرية بالقدرات المتفاكتة لمجيش

كعكامؿ مساعدة في نظاـ العمؿ اإلنساني دكف المساس  ، عند الحاجة،االتحاد األفريقي
 مبادئ العمؿ اإلنساني.تعيد بيا بمكجب القانكف الدكلي ك بااللتزامات الم

اإلقميـ السادس ألفريقيا، يجب أف تمعب دكرا أكبر في سعي الذم يعتبر ، الميجرأف ب قرن .81
. كمكارد ىامة لدييا مف إمكانات ىائمةما مع  أفريقيا نحك التنمية االجتماعية كاالقتصادية،
 مميجرالمناسبة ل مشاركةالالسياسات التي تسيؿ  كلذلؾ يجب عمينا العمؿ عمى كضع كتنفيذ

 .العمؿ اإلنسانيخطط العمؿ الخاصة بك  أفريقيافي تنمية 
كسنسعى  .الدكر الذم يقكـ بو القطاع الخاص كالمجتمع المدني في تنمية أفريقياب ر كذلؾقن .82

اص القطاع الخ االستراتيجيات الرامية إلى تكفير بيئة مبلئمة لتعزيز مساىمة إلى دعـ
 في العمؿ اإلنساني في القارة. كالمجتمع المدني

كنؤكد عمى أف المكارد المخصصة لؤلزمات  اإلنساني معقد.العمؿ إدارة قطاع  بأفّ  نقرّ  .83
خطكط سنقكـ كفقا لمبادئ باريس، باعتماد  كبالتالي .اإلنسانية ينبغي أف تستخدـ بشكؿ فعاؿ

ير لمكافحة الفساد، كتعزيز الشفافية حكؿ العمؿ اإلنساني كتنفيذ تداب تكجييية مناسبة
 في القارة. كالمساءلة في تقديـ المساعدات اإلنسانية

تعبئة المكارد المحمية لمحد مف االعتماد القدرات كاإلمكانات الكطنية ك  كسنسعى إلى زيادة .84
مع ك  عمى المكارد الخارجية، كضماف تكافر المكارد في الكقت المناسب كيمكف التنبؤ بيا.

 شّدد عمى الحاجة إلى أف يفي المجتمع الدكلي بالتزاماتو.نذلؾ، 
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 :التعاون مع النظام العالمي لمعمل اإلنساني
يجب غمى  نؤكد مف جديد كنتمسؾ بميثاؽ األمـ المتحدة كأساس لمسبلـ كاألمف الدكلييف. .85

كيجب  أفريقيا االستمرار في القياـ بدكر فعاؿ في الساحة العالمية حكؿ القضايا اإلنسانية.
الذم يسمح  ؿ اإلنسانيكلي ضماف ىيكؿ عالمي فعاؿ كمسؤكؿ لمعمعمى المجتمع الد

حتراـ المبادئ كالمعايير الكامؿ كالعادؿ لمبمداف األفريقية كسنسعى لمتأكيد عمى ا بالتمثيؿ
 الدكلية.

نبلحظ أف التحديات التي تكاجو أفريقيا ترجع جزئيا إلى نقاط الضعؼ في المنظكمة  .86
في حيف أننا ندرؾ الدكر الرئيسي لمنظاـ اإلنساني العالمي الذم  لمعمؿ اإلنساف،.العالمية

بأف ىذا النظاـ في الكقت نفسو كنعترؼ ، 46/182قرار األمم المتحدة رقم أنشئ بمكجب 
لتمبية االحتياجات اإلنسانية المتزايدة،  استنفد طاقتو كال يمكؿ بشكؿ مناسب كغير كاؼ

 لجة ىذه االنشغاالت.لمعاكندعك إلى إصبلحو 
تحقيؽ  تطمع أفريقيا إلى نظاـ إنساني عالمي يتسـ بالشفافية كالكفاءة كاالستجابة. كمف أجؿت .87

بشأف المسائؿ نؤمف بأىمية إعادة ىيكمة عممية صنع القرارات ذات الصمة ىذه الغاية، 
بشأف  دعمى أساس المكقؼ األفريقي المكحاإلنسانية مف قبؿ مجمس األمف لؤلمـ المتحدة 

  .المنصكص عميو في تكافؽ إزكلكينيىذه المسألة ك 
كما نؤكد أف المنظكمة اإلنسانية القادمة ينبغي أف تككف مبنية عمى بيئة عالمية مكاتية  .88

 لضماف التنفيذ الفعاؿ، حيث يتضمف شراكات متبادلة المنفعة لتعزيز الممكية كاالتساؽ
 عمى النحك المناسب. كالكطنية كاإلقميميةالدعـ الدكلي مع األكلكيات المحمية  مكاءمةك 

نكرر كنمتـز بالتعاكف الكثيؽ مع األمـ المتحدة كاليياكؿ كالكطنية  ىذا اليدؼكلتحقيؽ  .89
اإلقميمية كفقا لمبدأ التبعية كالتكامؿ في إطار الفصؿ الثامف مف ميثاؽ األمـ المتحدة، الذم 

 الكطنية كاإلقميمية كدكف اإلقميمية.يؤكد األساس لمتعاكف بيف األمـ المتحدة كالمنظمات 
لمبادئ التبعية كالتكامؿ أساس لممنظكمة اإلنسانية  كالمناسب ينبغي أف يشكؿ التنفيذ الفعاؿ .90

عمى أف اليدؼ النيائي إلصبلح المنظكمة اإلنسانية العالمية ينبغي أف كنشّدد  الجديدة.
ؿ استجابة أفضؿ لحاالت يككف تعزيز اإلمكانات اإلقميمية كالكطنية كالمحمية مف أج

يبقى  كبالتالي، فإف دكر المنظمات اإلنسانية الدكلية ككذلؾ المنظمات اإلقميمية الطكارئ.
مرتبطا بالدكر األساسي لمحككمات الكطنية كالمجتمعات المحمية، كالتي ىي أكؿ المستجيبيف 

  كدعميا.أكؿ المستجيبيف مساىمة ب اإلقرار كينبغيلؤلزمات اإلنسانية، 
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نبغي أف تأخذ المنظكمة اإلنسانية العالمية الجديدة في االعتبار خصائص كؿ أمة كمنطقة، ي .91
كالجفاؼ الدكرم  األكبئة الرئيسية كحاالت الكباء المتكطفالناشئة مثؿ التيديدات بما في ذلؾ 

كالحاالت الشبيية بالمجاعة كالعنؼ المحمي بيف المجتمعات الرعكية كالككارث المتعمقة 
 كاالحتبلؿ األجنبي كاإلرىاب. ، كاالحتبلؿ األجنبي كاإلرىابناتبالفيضا

 
 :تعميم وتنفيذ األطر المعيارية وأطر السياسة :السادسةالدعامة  . 6.5
الدكلية  االتحاد األفريقي كالصككؾ صككؾ نؤكد إرادتنا السياسية الجماعية تجاه تنفيذ مختمؼ .92

ي يقكـ عمييا العمؿ اإلنساني. كندعك إلى التي تحدد كتقنف مختمؼ القكاعد كالمعايير الت
اإلسراع بالتصديؽ كتدجيف ىذه الصككؾ لتعزيز الحماية كالمساعدة كاالنضماـ إلى اآللية 

لمبادئ بشكؿ كبير  لبلمتثاؿاستعدادنا كدليؿ عمى  لممراجعة المتبادلة بيف األقرافاألفريقية 
 .ح المجتمع في إدارة الشؤكف العامةال سيما مف خبلؿ المشاركة النشطة لجميع شرائ الحكـ،

كمساعدة النازحيف داخميا في المتعمقة بحماية االتحاد األفريقي  اتفاقية نبلحظ أف .93
إنجازا تاريخيا لبلتحاد األفريقي، كندعك إلى تصديقيا بشكؿ تعتبر أفريقيا)اتفاقية كمباال(، 

 .ارةالقفي  الداخميمعالجة قضايا النزكح لكتنفيذىا  عميمياعاجؿ كت
يجاد استكشاؼ ك  ، ندعك المفكضية إلىفي القارةعالميا ك  المتزايد لمنزكح الداخمي نظرا لمتعقيد .94 ا 

 طرائؽ لعرض االتفاقية عمى الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة العتمادىا كصؾ قانكني دكلي
نازحيف النظاـ القانكني لحماية ال يمثؿ مساىمة أفريقيا في الجيكد العالمية الرامية إلى تعزيز

 داخميا.
المكّمؼ بالمياجريف لممقرر الخاص لبلتحاد األفريقي تفكيض كامؿ منح كما ندعك إلى   .95

 لؤلمـ المتحدةالمقرر الخاص كطالبي المجكء كالبلجئيف كالنازحيف داخميا، إلى جانب تفكيض 
 .المكّمؼ بحقكؽ اإلنساف لمنازحيف داخميا

ر ضماف النشر السريع لمخدمات كاألصكؿ بأنو، خبلؿ األزمات اإلنسانية، يعتب نعترؼ .96
لقكانيف كسياسات  بالدكر الميـ كالمكظفيف ضركريا إلنقاذ األركاح. كفي ىذا الصدد، نقرّ 

 .في القارةالككارث في تسييؿ العمؿ اإلنساني كندعك إلى كضعيا كتنفيذىا 
تخاذ تدابير نبلحظ أيضا التحديات المتزايدة لكارثة النزكح العابر الحدكد، كندعك إلى ا .97

 جماعية لتعزيز أجندة حماية عمى الصعيد الكطني كاإلقميمي الفرعي.
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يمتمؾ ال التحاد األفريقي انؤكد أىمية حماية منعدمي الجنسية في القارة. غير أّننا نبلحظ أّف  .98
، كندعك إلى استكماؿ بركتكككؿ االتحاد األفريقي حماية منعدمي الجنسيةل اقانكني اإطار 

. كنبلحظ أيضا أف اتفاقية األمـ المتحدة لعاـ داـ الجنسية  كالحؽ في الجنسيةالمتعمؽ بانع
المتعمقة بكضع منعدمي الجنسية تعتبر صكا ينظـ حماية منعدمي الجنسية، كنحث  1954

عمى القياـ  تدرجيا في تشريعاتيا الكطنيةإلى االتفاقية ك  تنضـ بعدالدكؿ األعضاء التي لـ 
 بذلؾ.

 
 حماية ومساعدة السكان المتضررينسابعة: الالدعامة  .7.5
كبار السف ك منساء كاألطفاؿ ال الفئات المستضعفة ال سيما حماية كمساعدة يجب أف تككف .99

كنؤكد عمى أف ىذه  كالمعكقيف في حاالت األزمات اإلنسانية في صمب العمؿ اإلنساني.
 .ةالمساعدة اإلنسانية، يجب أف تكلي اىتماما خاصا الحتياجاتيـ الخاص

ندعك إلى كضع العمؿ اإلنساني عمى مبدأ ضماف المعاممة اإلنسانية كالكريمة، نشدد ك  .100
 .اإلنسانيةلممساعدة كالحماية كالقائمة عمى احتراـ الحقكؽ في التعامؿ مع السكاف المحتاجيف 

نؤكد عمى أف الدبمكماسية اإلنسانية لبلتحاد االفريقي كاالنخراط في العمؿ اإلنساني يجب أف  .101
كحماية مصالح أفريقيا مع ضماف احتراـ  لمكحدة األفريقية الشاممةرشد بالمبادئ المؤسسة تست

 .األساسية حقكؽ اإلنساف
ندعك إلى اتخاذ إجراءات محددة لحماية النساء كاألطفاؿ المحاصريف في حاالت النزاعات،  .102

أساس الجنس، كال سيما في معالجة الحاالت المتفشية مف العنؼ الجنسي كالعنؼ القائـ عمى 
 .بما في ذلؾ االغتصاب كالزكاج المبكر في حاالت النزكح

مثؿ اإلرىاب كالمشاريع التنمكية كتغير  ةالقسرم في القار  لمنزكح المسببةالعكامؿ ب نقر .103
مف منظكر مثؿ ىذا القضايا الناشئة كندعك إلى إيجاد حمكؿ شاممة كمنسقة تعالج  .المناخ
 .عاداتباع نيج متعدد األب مع تنمكم

بينما نقّر بأف منعدمي الجنسية يكاجيكف كضعا إنسانيا خطيرا، نبلحظ أيضا أف عدـ إيجاد  .104
حمكؿ لكضع انعداـ الجنسية قد يؤدم إلى النزكح القسرم كانعداـ األمف. كنحث الدكؿ 
يجاد  األعضاء، بدعـ مف االتحاد األفريقي، عمى اتخاذ تدابير لحماية منعدمي الجنسية كا 

 إلى جانب منع كخفض كتسكية حاالت انعداـ الجنسية في القارة.حمكؿ دائمة 
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مسؤكليتنا األساسية  كنشدد عمى كفيما يتعمؽ بحماية المدنييف في حاالت النزاعات، نعترؼ .105
دكف عائؽ المناسب في تكفير الحماية كاألمف كالمساعدة اإلنسانية كضماف الكصكؿ 

إلنساني كالبنية التحتي، طبقا لمتشريعات المجاؿ ا كالفضاء اإلنساني، كأمف العامميف في
 .الكطنية المعمكؿ بيا في كؿ دكلة عضك

 ينبغي ليا كأسس لبلستجابة اإلنسانيةالمبدئي نؤكد القانكف الدكلي اإلنساني كالعمؿ اإلنساني  .106
 .أف تدعـ المنظكمة اإلنسانية المستقبمية

ة غير الحككمية باعتبارىا مشكمة انتشار الجماعات المسمحة كالجيات الفاعم نبدم قمقنا إزاء .107
عاقة كصكؿ المساعدات اإلنسانية في مناطؽ النزاعات،  متزايدة في انتياؾ حقكؽ اإلنساف، كا 
كنمتـز باتخاذ تدابير محددة لمحاسبة الجيات الفاعمة غير الحككمية الذيف يعرقمكف كصكؿ 

مع االحتراـ نؼ المعمـ، العمؿ اإلنساني إلى المدنييف المحاصريف في حاالت النزاعات كالع
 . القانكنية لبلتحاد األفريقي بما في ذلؾ اتفاقية كمباال لمصككؾكفقا الكامؿ لمقانكف الدكلي ك 

لمشركات العسكرية كاألمنية الخاصة  نؤكد كذلؾ عمى ضركرة دراسة كتنظيـ الكجكد المتزايد .108
مؾ التي تبذليا المجمكعة بما في ذلؾ تالجيكد المتكاصمة،  ندعـكاآلثار المترتبة عمييا، ك 

في إطار مجمس حقكؽ اإلنساف التابع لؤلمـ المتحدة، لمنظر في إبراـ صؾ دكلي األفريقية 
 .ممـز قانكنيا لتنظيـ أنشطتيا

 
 البيانات وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالتالمعرفة واالبتكار والبحوث و : الثامنةالدعامة  8.5
ستقـك بدكر ميـ في تعزيز قدرات الدكلة لمتنبؤ كالكقاية  نعترؼ بأف البيانات المكثكقة كالدقيقة .109

 :كلذلؾ ندعك إلى ما يمي .كالتكّيؼ كاالستجابة
 االستثمار في تكليد المعرفة كاالبتكار كالبحث. .أ 
تعزيز القدرات الكطنية عمى االستخداـ المنتظـ لمبيانات المكجكدة كجمع البيانات الجديدة،  .ب 

 كتحميؿ المعمكمات كتبادليا.
صنيؼ البيانات حسب االحتياجات المحددة لمسكاف المتضرريف مف األزمات اإلنسانية ال ت .ج 

 .سيما مف حيث الجنس كالعمر
معمكمات الجغرافية لجمع كتحميؿ االستثمار كتعزيز القدرات اإلحصائية الكطنية كنظـ ال .د 

 ى األدلةنتاج كنشر بيانات مصنفة ذات مصداقية كمكثكؽ بيا لكضع السياسات المبنية عمكا  



Page 32 

استخداـ نظاـ البيانات نفسو لقياس كتقييـ فعالية السياسات كاتخاذ القرارات  كالتشجيع عمى
 المبنية عمى األدلة؛

لتكنكلكجيا المعمكمات النقؿ المنيجي لمتكنكلكجيا كاالستخداـ المؤسسي  يجب تعميـ  .ق 
االجتماعية كاالتصاالت في كؿ مستكيات اإلدارة، بما في ذلؾ إشراؾ كسائؿ اإلعبلـ 

تمكيف العامميف في المجاؿ اإلنساني عمى جميع المستكيات كنشر أدكات مثؿ كالجماىيرية، 
كينبغي صياغة ىذه  .المعمكمات مف أجؿ استجابة استباقية في مجاؿ العمؿ اإلنساني

 األدكات عمى جميع مستكيات الحكـ.
 

والقطاع الخاص،  ضررين،المجتمعات المضيفة والسكان المت: دور التاسعةالدعامة . 9.5
 والمجتمع المدني األفريقي والمهجر والشباب

الشراكات الفعالة ذات التعزيز المتبادؿ تعتبر ذات أىمية قصكل في مجاؿ العمؿ نكّرر بأّف  .110
لممجتمعات المضيفة كالسكاف المتضرريف  الجماعيةمشاركة ندعك إلى عميو، اإلنساني. ك 

كينبغي  .المدني األفريقي كالميجرة األفريقية كالمجتمع الخاص، كالمنظمات الخيري كالقطاع
 المساعدة.  استراتيجية جزءان مفالمضيفة الخاصة لممجتمعات االنشغاالت أف تككف 

غير مستغمة، إلى حد بعيد أحد المكارد الميمة لمقارة، لكنيا ال تزاؿ  يشكؿ الميجرنقّر بأف  .111
فقط لمساىمتيا المالية، كلكف أيضا في  يمكف أف تقـك بدكر ميـ ليسالميجر كنبلحظ أف 

ضكء إمكاناتيا في حشد الخبرات االجتماعية، فضبل عف الضغط السياسي في الكاليات 
ذ نقّر بأىمية دكر التحكيبلت المالية لمميجر  .القضائية األجنبية لمعمؿ اإلنساني في أفريقيا كا 

دعـ اآلليات اآلمنة الة الحكاجز ك إز  في العمؿ اإلنساني كالتنمية، ندعك المجتمع الدكلي إلى
 كالقانكنية لتدفقات التحكيبلت المالية.

 في المجاؿ اإلنساني مع قدرة ىائمة عمى عامبل ميمايعتبر المجتمع المدني نقدر أّف  .112
كىناؾ  لمكاقع عمى األرض. أفضؿمعرفة مع في ىذا المجاؿ االستجابة في الكقت المناسب 

كندرؾ أف المجتمع المدني التقميدم  عزيز دكره التكميمي.حاجة إلى اتخاذ تدابير خاصة لت
كاف األساس لصمكد المجتمعات المحمية األفريقية لعدة قركف. بفضؿ خبرتو الطكيمة لسنكات 
طكيمة، يمكف لممجتمع المدني أف يقكـ بدكر ميـ باعتباره األساس لممنظكمة الجديدة كنقطة 

 .تدريجية انطبلؽ إلصبلحات
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المنظمات العقائدية في الخطاب اإلنساني بما في ذلؾ دكر ندعك إلى تعزيز الحاجة ك ب نقر .113
 .جيكد بناء السبلـ

لمطاقة التي يمكف أفريقيا كىـ مصدر  يشكمكف أكثر مف نصؼ سكاف الشبابأّف نقر أيضا ب .114
كندعك إلى كضع سياسات جماعية  .كاالستجابة اإلنسانيةتنمية القارة  تعبئتيا مف أجؿ
 الشباب كاالستفادة مف إمكاناتيـ اليائمة.لبلستثمار في 

 كنتعيد باتخاذ إجراءات .ىدفا محتمبل لمتطرؼ كالتشدديشكمكف الشباب ف نشعر بالقمؽ أل .115
كبمثابة حجر األساس لتحكؿ المنظكمة . مكافحة التطرؼ كالتشدد لحشد الشباب مف أجؿ

لتعزيز  جماعية تراتيجياتكضع اس نحتاج إلىكفي ىذا الصدد،  .كالنيضة األفريقية اإلنسانية
كتعزيز استخداـ مع  القدرة اإلنتاجية لمشباب، بما في ذلؾ الزراعة التجارية كاالستثمارية،

تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت ككسائؿ اإلعبلـ المشاركة كأداة لتمكيف الشباب كنشر 
يز المسؤكلية استباقية فيما يتعمؽ بالعمؿ اإلنساني، كتعز  اتاستجاب مف أجؿالمعمكمات 
كلمزيد مف مشاركة الشباب في األنشطة المدنية. كنبلحظ أف ىذه االستراتيجيات االجتماعية 

بيف الشباب األفريقييف كتشجيع  تعبئة المكارد المحمية لدعـ إقامة المشاريع تستكجب تعزيز
 .المزيد مف المشاركة المدنية

 
 :شراكات: تمويل العمل اإلنساني والالعاشرةالدعامة   10.5
لبناء المنظكمة  تمثؿ كسيمة رئيسيةشراكات فعالة تحكميا المساءلة المتبادلة  بأفنعترؼ  .116

كلكف نبلحظ أف الشراكات مف أجؿ العمؿ اإلنساني ينبغي أف تقـك  اإلنسانية االستباقية.
 .الشفافية كالمساءلة المتبادلةالمسؤكلية ك عمى االحتراـ ك 

ؿ اإلنساني أف تضع كتعزز نظما فعالة لرصد كتقييـ يجب عمى الجيات الفاعمة في العم .117
كتحقيؽ مراقبة أفضؿ عمى تخصيص المكارد مف  العمؿ اإلنساني مف أجؿ تحسيف المساءلة

رصد استغبلؿ كاستخداـ المكارد االستراتيجية ل كندعك إلى اتخاذ إجراءات فعاليةالأجؿ ضماف 
  .ألفريقيا مثؿ الطاقة كالمياه

مف المجتمعات  ؿ اإلنساني عمى مستكل تمكيمي عاؿ يمكف التنبؤ بويجب أف يحصؿ العم  .118
كتحسيف فرص الحصكؿ عمى مكاد  اإلفريقية كالدكلية، كالذم يسمح لمعمؿ بكفاءة أكثر

كفي ىذا الصدد، ندعك إلى اتخاذ تدابير مممكسة كالتحمي باإلرادة السياسية لزيادة  .اإلغاثة
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كىناؾ حاجة إلى معالجة مسألة الفساد لضماف المكحد.  المكارد بغية تنفيذ المكقؼ األفريقي
 االستخداـ الجيد لممكارد مف أجؿ تنمية أفريقيا.

التمكيؿ ىك المفتاح الستجابة إنسانية فعالة. كيتعيف عمى المجتمع الدكلي  نعترؼ بأفّ  .119
يؿ تمك فيما يتعمؽ باستكشاؼ السبؿ التي تمكف المؤسسات المالية العالمية أف تقكـ بدكرىا 

 .في أفريقيا اإلنسانية االستجابات
عمى أفريقيا. كيجب أف يككف تمكيؿ  لتغير المناخىناؾ حاجة ممحة لعكس اآلثار المدمرة  .120

تغير المناخ ينبغي أف تككف بمثابة حافز لتقديـ الدعـ الكافي، بما في ذلؾ مف خبلؿ تعبئة 
مف أجؿ تمكيف البمداف النامية، كال المكارد المالية التي يمكف التنبؤ بيا، كفي الكقت المناسب 

كبالتالي، يجب عمى  .سيما في أفريقيا، لمكاجية تغير المناخ كالككارث اإلنسانية ذات الصمة
مختمؼ صناديؽ تغير المناخ  المقررات بشأفنتائج قمة اسطنبكؿ أف تركز عمى سرعة تنفيذ 

الدعـ المالي األخرل، بما  بما في ذلؾ صندكؽ األمـ المتحدة األخضر لتغير المناخ كآليات
كااللتزامات في إطار الدكرة  في ذلؾ أجندة أديس أبابا مف أجؿ العمؿ بشأف تمكيؿ التنمية

في نكفمبر  في باريس المقرر عقدهالحادية كالعشريف لمؤتمر األطراؼ حكؿ تغير المناخ 
2016. 

يات فريؽ امبيكي الرفيع كباإلشارة إلى تكص .نشعر بالقمؽ تجاه مكارد القارة التي تـ نيبيا .121
تركز  ، تبعا لذلؾ، إلى أف ندعكالمستكل حكؿ التدفقات المالية غير المشركعة مف أفريقيا، 

نتائج اسطنبكؿ عمى آليات الستعادة المكارد المنيكبة مف أفريقيا، كأف تستخدـ ىذه األمكاؿ 
 .في القارة مف أجؿ تنمية أفريقيا كالعمؿ اإلنسانيبشكؿ فعاؿ 

استراتيجية كلطرؽ مبتكرة لتقميؿ االعتماد عمى التمكيؿ  أيضا عمى الحاجة إلىنشّدد  .122
الخارجي. كلذلؾ ندعك إلى التحكؿ إلى تعبئة المكارد الداخمية بكصفيا عنصرا أساسيا 

في التعامؿ مع  لمنظكمة إنسانية أفريقية فعالة. كمف شأف ذلؾ التأثير عمى القيادات األفريقية
بما في ذلؾ مف خبلؿ تنفيذ التزاماتيا  ككضع أجندة أفريقية خاصة القضايا اإلنسانية،

  .بمكجب إطار سيندام مف جممة أمكر أخرل
ندعك إلى المشاركة القكية مف القطاع الخاص كالقطاع غير الرسمي، بما في ذلؾ تدابير  .123

ريقيا كفي ىذا الصدد، يتعيف عمى أف .لتعزيز آليات التمكيؿ الطكيمة األمد كغير التقميدية
استكشاؼ سبؿ زيادة مكاردىا الخاصة لتمكيؿ األعماؿ اإلنسانية، بما في ذلؾ دعـ مصرؼ 

كالتحكيبلت المالية مف  التنمية األفريقي، كالقطاع الخاص، كالييئات الخيرية األفريقية
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الميجر، كالمؤسسات العامة كشبو العامة التي تدير مثؿ ىذه التحكيبلت المالية مف أجؿ 
 .مع مراعاة أثر مثؿ ىذا النيج عمى استقبللية االتحاد كطابعو، ض التكاليؼترشيد كخف

ندعك االتحاد األفريقي كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية  مف الضركرم أف في ىذا الصدد، .124
البديمة مصادر الإلى اإلسراع بكتيرة تنفيذ تكصيات فريؽ أكباسانجك الرفيع المستكل حكؿ 

 ي. التحاد األفريقالتمكيؿ 
ر أنو مف أجؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ، ىناؾ حاجة إلى كجكد آلية لتقاسـ عادؿ لؤلعباء قن  .125

يجب أف يرتكز العمؿ اإلنساني األفريقي في المستقبؿ بصرؼ النظر عف ذلؾ، الدكلية ، ك 
مبادرة التضامف األفريقي أف يحشد الدعـ  عمى ركح الكحدة االفريقية كالتضامف. كمف شأف

 .في المكاقؼ الصعبة لمدكؿ األعضاء
نعترؼ بالمسؤكلية األساسية لمدكؿ األعضاء مف أجؿ حماية السكاف المحتاجيف إلى  كبينما .126

مسؤكلية أساسية لتقاسـ عبء يضطمع بالمجتمع الدكلي أيضا نؤكد أف اإلنسانية، المساعدة 
اف المساعدات اإلنسانية. كيجب عمى المجتمع الدكلي تقاسـ العبء المفركض عمى البمد

لتقاسـ األعباء عمى الصعيد العالمي، ال  المضيفة في أفريقيا كضماف كسائؿ أكثر عدالة
 .سيما في دعـ ىذه الدكؿ األعضاء المتضررة لمتعامؿ مع تأثير البلجئيف كالنازحيف داخميا

يجب عمى الدكؿ األعضاء إدراج القضايا اإلنسانية في خطط التنمية الكطنية كاإلقميمية  .127
كفي ىذا الصدد، ىناؾ حاجة لتحكيؿ التركيز ع تخصيص الميزانية البلزمة ليا. كالقارية م

التركيز كضع ىذا لتعزيز استراتيجيات إدارة النازحيف كالبلجئيف، ك الرامية إلى  مف التدابير
 .إيجاد حمكؿ دائمة كمستدامةعمى 

ديد مع شؤون تعامل جبأكصت التي القمة العالمية لمعمؿ اإلنساني مشاكرات  بنتائجنرحب  .128
. في التخفيؼ مف آثار ضيافتيـ ـدعـ البمداف المضيفة لمساعدتيمع التركيز عمى  الالجئين

بدكر البمداف كالمجتمعات المضيفة كإسيامات قيمة في المساعدة  أيضا ينبغي االعتراؼ
 .كينبغي تقديره كميا اإلنسانية

 
 :ما بعد قمة اسطنبول وأليات التنفيذ -سادسا 

نتائج القمة كضع خطة عمؿ ما بعد قمة اسطنبكؿ لتككف بمثابة آلية لتنفيذ  ندعك إلى .129
 .حكؿ العمؿ اإلنساني العالمية
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ندرؾ أف األجندة األفريقية لمعمؿ اإلنساني مستمرة كلف تقتصر عمى الحدث في غير أننا  .130
 ، سيتـ عقد2016اسطنبكؿ. لذلؾ، بعد انتياء القمة العالمية لمعمؿ اإلنساني في مايك 

التزاماتنا كاألجندة األفريقية حكؿ ، لدراسة آليات تنفيذ 2017مؤتمر أكركبي مطمع عاـ 
 .النزكح القسرم

طار  تفعيؿندعك المفكضية لمشركع في عممية كعميو،  .131 الككالة األفريقية لمعمؿ اإلنساني كا 
مع  ،سنة حكؿ قضايا النزكح القسرم في أفريقيا 10السياسة اإلنسانية، مدعكمة بخطة عمؿ 

 أخذ آثاره القانكنية كالييكمية كالمالية في االعتبار.
تنفيذ ىذه التكصيات أمر بالغ األىمية. لذلؾ نقر أيضا بأف تحقيؽ التغيير المنشكد يتطمب  .132

كلتتبع ىذه العممية في أقؿ مستكل، ينبغي إنشاء منصة استشارية إقميمية لتعزيز التنسيؽ 
إلى ، ؿ األعضاء كالمجمكعات االقتصادية اإلقميميةكالتعاكف بيف االتحاد األفريقي كالدك 

جانب أجيزة كمؤسسات االتحاد األخرل مف أجؿ زيادة التكعية كالكصكؿ إلى كافة شرائح 
 .المجتمع األفريقي

 الخاتمة:
 :نحن، رؤساء دول االتحاد األفريقي

إلنسانية التي بالعممية السياسية في صياغة المكقؼ األفريقي المشترؾ بشأف الفعالية ا نشيد .133
األميف العاـ لؤلمـ المتحدة  ، سعادة السيد باف كيمكف،بجيكد تمثؿ حقا تطمعاتنا. كما نشيد

كفي عقد أكؿ قمة عالمية لمعمؿ اإلنسانية في  في إصبلح المنظكمة اإلنسانية العالمية
 .التاريخ

مامات األفريقية، دعكتنا لمنظكمة إنسانية أكثر عدالة تأخذ في االعتبار االىت نؤكد من جديد .134
 .بؿ يعيد المبدأ الدكلي التي تحدد إنسانيتنا

ـ سرم في القارة، مف أجؿ ضماف السمعمى معالجة األسباب الجذرية لمتيجير الق نؤكد عزمنا .135
 كاالستقرار كاالزدىار لؤلجياؿ القادمة.

ة لنظاـ لئلصبلحات المناسبكامبل نتائج القمة العالمية اإلنسانية اىتماما  بأف تكلي نوصي .136
 إنساني شامؿ ككجيو، لضماف الحماية الفعالة كالمساعدة لمسكاف في األزمات اإلنسانية.
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مساعينا لفريقية المشتركة كأسس القيـ األ مبادئ الكحدة األفريقية الشاممة ك عمى نؤكد مجددا .137
 .في معالجة القضايا اإلنسانية المستقبمية

لمستميمة مف القانكف التأسيسي لبلتحاد كأجندة برؤيتنا عمى المدل البعيد كاألىداؼ ا تمتزم .138
 .الطكيؿ األمد، كندعك إلى كضع أجندة إنسانية عالمية عمى  2063
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