משרד האומות המאוחדות לתיאום עניינים הומניטריים

אנושיות :הברירה היחידה שלנו
הצהרה מאת המתאמים ההומניטריים במזרח התיכון וצפון אפריקה
לקראת הפסגה ההומניטרית העולמית

)קהיר 5 ,במאי  :(2015מיליוני אנשים במזרח התיכון ובצפון אפריקה סובלים ממצוקה אנושית בלתי נסבלת.
אלימות ,סכסוכים וקיצוניות פשטו בעיראק ,לוב ,פלסטין ,סוריה ותימן ,והם מחוללים צרכים הומניטריים עצומים,
שפגיעתם מורגשת מעבר לגבולותיהן של ארצות אלה .כיום 55 ,מיליון בני אדם באזור – מספר בלתי נתפס כמעט
– זקוקים לסיוע הומניטרי שיבטיח את הישרדותם ברמה הבסיסית ביותר .במילים אחרות :מיליוני ילדות ,ילדים,
נשים וגברים אינם יודעים מנין תבוא הארוחה הבאה שלהם .אין להם גישה לטיפול רפואי בסיסי ,מקום שבו יוכלו
ללדת בבטחה ,לקבל טיפול במחלות כרוניות או להגן על ילדים מפני מחלות שניתן למנוע .אין ביכולתם להשיג מים
בטוחים לשתייה ולהבטיח היגיינה בסיסית .למי שנעקרו מבתיהם אין מחסה נאות ,ולעתים הם נאלצים לישון תחת
כיפת השמיים.
וגרוע מכך ,מיליוני משפחות אינן ישנות כלל בלילות מחמת הדאגה היכן ייפלו הפגז או פצצת המרגמה הבאים,
ושמא יילכדו יקיריהם באש הצולבת בין פלגים לוחמים ,או יישאו במלוא עולה של אלימות קיצונית.
מוטלת עלינו אחריות משותפת לשים קץ לטרגדיה הזו ולשמר את כבודם הבסיסי של בני אדם .אנושיותנו תובעת
זאת מאתנו ,לא פחות מכך.
ב־ 24-23במאי  ,2016באיסטנבול ,תיפתח בפנינו הזדמנות מיוחדת במינה לפעול :הפסגה ההומניטרית העולמית
הראשונה מסוגה .לקראת הפסגה התייעצנו עם מאות בני אדם באזור והקשבנו למה שיש להם לומר .רגשותיהם
ותביעותיהם היו ברורות :זעם לנוכח מספר הנפגעים הרב עד כדי זעזוע ורמת הסבל האנושי שחוו וראו על בסיס
יומיומי; אי־אמון לנוכח היעדר מיצוי הדין בגין הפרות ברורות של המשפט ההומניטרי הבינלאומי ומשפט זכויות
האדם הבינלאומי; אכזבה מן המערכת ההומניטרית שלא השכילה לתמוך ביכולת המענה המקומית ולחזקה;
וביטחון בכך שסיוע הומניטרי אינו תחליף ראוי לפעולה מדינית המטפלת בגורמים שבשורש סבלם של בני אדם.
אנו ,המתאמים ההומניטריים של האזור ,קוראים למנהיגי העולם להשתתף בפסגה ולדאוג להצלחתה .פירושו של
דבר להקשיב לקולות הבוקעים מן האזור ולקבל החלטות אמיצות שיחוללו שינוי .על מנהיגים לקחת על עצמם
אחריות ולמצוא פתרונות מדיניים שישימו קץ לשפיכות הדמים וימנעו סבל נוסף .על מדינות וגורמים אחרים לכבד
את דיני המלחמה ולמצות את הדין עם מי שאינם עושים כן.
וגם עלינו ,הקהילה ההומניטרית ,מוטלת אחריות .אנו מתחייבים לא להותיר איש מאחור; במילים אחרות :להעצים
את הפגיעים והחלשים ביותר ולהגן עליהם ,ולנהוג בכבוד בכל בני האדם .אנו מקבלים על עצמנו את האתגר
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לעבוד אחרת כדי לשים קץ לצורך בסיוע ובנדבות ,לבנות עמידוּת ולקדם את תפקידם ויכולותיהם של נותני מענה
מקומיים.
מועד הפסגה קרב ,ועמו אוזל זמנם של מיליוני אנשים באזור שמושפעים מהמצב .להם אין ברירה .לנו יש:
אנושיות.
ליז גראנד – מתאמת הומניטרית לעיראק
אדוארד קלון – מתאם הומניטרי לירדן
פיליפ לזריני – מתאם הומניטרי ללבנון
עלי אל־זעתרי – מתאם הומניטרי ללוב
רוברט פּייפּר – מתאם הומניטרי לשטח הפלסטיני הכבוש
יעקוּבּ אל־חילו – מתאם הומניטרי לסוריה
קווין קנדי – מתאם הומניטרי אזורי למשבר בסוריה
ג׳יימי מקגולדריק – מתאם הומניטרי לתימן
מתאמים הומניטריים אחראים להנהיג ולתאם את מאמציהם של ארגונים הומניטריים )הן מטעם האו״ם והן שלא
מטעמו( כדי להבטיח שיושתתו על ערכים ,ייעשו בעתם ,יהיו אפקטיביים ויתרמו להתאוששות ארוכת טווח.
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