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Światowy Szczyt Humanitarny w 2016 r.
Pierwszy w historii Światowy Szczyt Humanitarny, który odbędzie się w dniach 23 i 24 maja 2016 r.
w Stambule (Turcja), zgromadzi licznych przedstawicieli rządów z całego świata oraz przedstawicieli
biznesu i społeczeństwa obywatelskiego, a jego celem jest poprawa reakcji humanitarnych na coraz
trudniejsze sytuacje. Podczas majowej sesji plenarnej Komisja i Rada przedstawią podejście UE w
odniesieniu do Światowego Szczytu Humanitarnego.

System humanitarny znajduje się pod presją
W przededniu Światowego Szczytu Humanitarnego panuje ponury konsensus: system humanitarny jest
przeciążony, a jego udoskonalenie to dosłownie kwestia życia i śmierci milionów ludzi. W ostatnich latach
system z trudem stara się – z tylko częściowym powodzeniem – reagować na coraz częstsze i przedłużające
się kryzysy humanitarne dotykające rekordową liczbę ludzi: w 2016 r. pomocy potrzebuje ponad 89,3 mln
ludzi w 37 krajach; spośród nich około 60 mln – z czego połowę stanowią dzieci – to osoby przesiedlone w
wyniku konfliktów. Niestety jeżeli obecna sytuacja utrzyma się, wiele z tych potrzeb pozostanie
niezaspokojonych. Pomimo bowiem bezwzględnego wzrostu wydatków humanitarnych przepaść między
potrzebami a dostępnymi zasobami powiększa się z każdym rokiem. W 2014 r. ogólne wydatki na działalność
humanitarną wyniosły 24,5 mld USD; szacuje się jednak, że niedobór finansowania osiągnął ogółem poziom
40%. Braki jeszcze przewyższają ten poziom w pięciu najpoważniejszych przypadkach niedofinansowania
(Gambia, region Sahelu, Senegal, Sudan Południowy i Dżibuti).
W ramach procesu przygotowań do Światowego Szczytu Humanitarnego – który to proces toczył się przez
dwa lata pod przywództwem ONZ i w którym uczestniczyło ponad 15 000 osób, w drodze serii spotkań
regionalnych i tematycznych oraz dyskusji on-line – oprócz niedoboru finansowania omówiono szereg innych
poważnych problemów. Do głównych kwestii, które powinny stać się przedmiotem reformy, należą:
koordynacja między licznymi agencjami ONZ, których zadania wzajemnie się pokrywają; włączenie
darczyńców niezachodnich w system humanitarny; lepsze zaangażowanie lokalnych organizacji
pozarządowych w ocenę potrzeb i udzielanie pomocy; wpływ środków antyterrorystycznych na pracę
humanitarną (np. na transfer środków finansowych); potrzeba innowacyjnych źródeł finansowania; trudności
z dostępem do obszarów objętych konfliktem.

Program szczytu i metody pracy
Wśród blisko 5000 spodziewanych uczestników znajdą się szefowie państw lub rządów, przedstawiciele
społeczności dotkniętych kryzysem, dyrektorzy generalni z sektora prywatnego, organizacje wielostronne
oraz międzynarodowe i krajowe organizacje pozarządowe, przedstawiciele młodzieży, społeczeństwa
obywatelskiego, organizacji cywilnych i wojskowych oraz świata akademickiego. W skład delegacji UE na
Światowy Szczyt Humanitarny wejdzie pewna liczba posłów do PE. Trzon wydarzenia stanowić będzie siedem
okrągłych stołów przywódców wysokiego szczebla (zob. niżej), otwartych dla wszystkich głównych
zainteresowanych stron i odzwierciedlających główne wyzwania wskazane w programie działań na rzecz
ludzkości przedstawionym przez sekretarza generalnego ONZ w lutym 2016 r., a także piętnaście sesji
specjalnych dotyczących poszczególnych tematów, które wyłoniły się w procesie konsultacji, oraz segment
przywódców – posiedzenie plenarne zarezerwowane dla szefów państw lub rządów.

https://www.mercycorps.org/articles/afghanistan-jordan-syria/syria-crisis-highlights-overwhelmed-humanitarian-system
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/GHO-2016.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n8oknhIKrqBCNz2RbxpqCV_9-3K5RnA4X7gNklNcihA/edit
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/GHO-2016.pdf
http://www.odi.org/comment/10265-humanitarian-emergencies-funding-finance-gap
http://sites.tufts.edu/jha/archives/1976
http://cafod.org.uk/content/download/24369/175018/version/4/file/Funding at the sharp end.pdf
http://cafod.org.uk/content/download/24369/175018/version/4/file/Funding at the sharp end.pdf
https://www.worldhumanitariansummit.org/whs_summit/roundtables
https://www.worldhumanitariansummit.org/whs_sgreport
https://www.worldhumanitariansummit.org/whs_sgreport
https://www.worldhumanitariansummit.org/whs_summit/specialsessions
https://www.worldhumanitariansummit.org/whs_summit/specialsessions
https://www.worldhumanitariansummit.org/whs_summit/specialsessions
http://www.un.org/press/en/2016/sgsm17648.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2016/sgsm17648.doc.htm
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://epthinktank.eu/


Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego 04/05/2016
PE 581.988 2

1. Okrągły stół na temat „Przywództwo polityczne w celu zapobiegania konfliktom i rozwiązywania ich”
2. Okrągły stół na temat „Przestrzeganie norm chroniących ludzkość” (wzmocnienie zgodności z

międzynarodowym prawym humanitarnym i dotyczącym praw człowieka)
3. Okrągły stół na temat „Nie pozostawić nikogo bez pomocy: zobowiązanie do zajęcia się problemem

przymusowych przesiedleń”
4. Okrągły stół na temat „Kobiety i dziewczęta: przyspieszenie działań w celu osiągnięcia równości płci”
5. Okrągły stół na temat „Inne zarządzanie ryzykiem i kryzysami”
6. Okrągły stół na temat „Zmienianie życia ludzi: od udzielania pomocy do położenia kresu niedostatkowi”
7. Okrągły stół na temat „Finansowanie: inwestycja w ludzkość”

W wytycznych dotyczących okrągłych stołów przywódców wysokiego szczebla oraz sesji specjalnych
sprecyzowano, że podczas poszczególnych posiedzeń uczestnicy będą mieli możliwość, by dostosować się do
głównych zobowiązań zaproponowanych w przypadku każdego z okrągłych stołów lub zaoferować istotne
dodatkowe konkretne zobowiązania polityczne, operacyjne, legislacyjne lub finansowe, które zostaną
następnie odzwierciedlone w dokumencie podsumowującym wyniki, zatytułowanym „Zobowiązania do
działań”.

Stanowisko UE
Priorytety UE przedstawiono w komunikacie Komisji Europejskiej pt. „W kierunku Światowego Szczytu
Humanitarnego: globalne partnerstwo na rzecz skutecznych działań humanitarnych opartych na przyjętych
zasadach”. W dokumencie tym, z września 2015 r., konkretne zalecenia zostały zgrupowane w siedmiu
obszarach działań w ramach dwóch ogólnych priorytetów.

Priorytet I: Działania humanitarne oparte na przyjętych
zasadach

Priorytet II: Skuteczne działania humanitarne

1. Potwierdzenie humanitarnych wartości (godność,
uczciwość i solidarność) oraz zasad (człowieczeństwo,
neutralność, bezstronność i niezależność) jako narzędzi
niezbędnych do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest
ratowanie życia i położenie kresu ludzkiemu cierpieniu.
2. Zapewnienie dostępu do pomocy poprzez
angażowanie się w dialog ze stronami konfliktu, przyjęcie
odpowiednich ram prawnych i politycznych oraz
udzielanie większej pomocy na odległych i
niebezpiecznych obszarach.
3. Lepsza ochrona w centrum działań humanitarnych w
celu uniknięcia dyskryminacji, nadużyć lub zagrożenia
życia, szczególnie wśród najsłabszych grup, takich jak
kobiety, dzieci, osoby niepełnosprawne i osoby starsze,
we współpracy ze społecznością obrońców praw
człowieka.

4. Porozumienie dotyczące podstaw skuteczności
pomocy humanitarnej, wymagające
systematycznego i kompleksowego gromadzenia
danych na temat potrzeb, możliwości i dostępnego
finansowania, ryzyka, jakości i wyników działań
humanitarnych oraz odpowiedzialności wobec
zagrożonej ludności.
5. Pomocniczość i solidarność poprzez lepsze
partnerstwo z podmiotami krajowymi, lokalnymi i
regionalnymi.
6. Efektywne i wystarczające finansowanie na
podstawie zreformowanych i skoordynowanych apeli o
środki oraz aktywniejsze angażowanie nowych
darczyńców (kraje o średnich dochodach, darczyńcy
prywatni).
7. Partnerstwo ze społecznością zajmującą się
rozwojem, szczególnie w przypadku przedłużających się
kryzysów.

Z zadowoleniem przyjmując komunikat Komisji z grudnia 2015 r., Rada potwierdziła, że UE kładzie główny
nacisk na zachowanie neutralnego, niezależnego i bezstronnego charakteru działań humanitarnych, którym
nie powinno zagrażać niezbędne powiązanie między pomocą humanitarną a finansowaniem i
programowaniem na rzecz rozwoju. Wspólne zobowiązanie do zapewnienia dostępu do pomocy
humanitarnej i przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego jest wyczekiwane jako jedno z
najważniejszych osiągnięć Światowego Szczytu Humanitarnego
W rezolucji PE z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przygotowań do Światowego Szczytu Humanitarnego
wezwano UE do propagowania „globalnego konsensusu w sprawie pomocy humanitarnej”, u którego
podstaw znajdą się zasady humanitarne, zobowiązania wynikające z prawa międzynarodowego oraz ochrona
wynikająca z praw człowieka. Parlament podkreśla, że zobowiązania podjęte na Światowym Szczycie
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Humanitarnym należy kontynuować w oparciu o pięcioletni plan działania, który zostanie dołączony do
dokumentu końcowego. PE opowiada się również za reformą, aby wzmocnić międzynarodową infrastrukturę
humanitarną, oraz podkreśla potrzebę zapewnienia spójności między różnymi międzynarodowymi ramami
prawnymi (w szczególności celami zrównoważonego rozwoju i porozumieniem paryskim konferencji ONZ w
sprawie zmiany klimatu (COP21), podpisanym w Nowym Jorku w dniu 22 kwietnia 2016 r.).

Czego należy się spodziewać?
Uznając wielowymiarowość oraz otwartość procesu konsultacji, niektórzy obserwatorzy są jednak
rozczarowani brakiem spójności, ukierunkowania i osiągalnych celów w zakresie wyników. Médecins sans
Frontières (Lekarze bez granic) zauważyli też, że niepowodzenie procesu konsultacji wykracza poza
rozwiązania techniczne.
Jednym z głównych wyzwań podczas Światowego Szczytu Humanitarnego będzie faktyczne przełożenie
długiego szeregu odrębnych wielostronnych dyskusji dotyczących różnorodnych tematów na jeden spójny
program kierujący działaniami. Mimo iż UE ponownie stwierdziła, że pragnie wyjść poza kompilację
zobowiązań w celu wypracowania globalnego wspólnego zrozumienia priorytetów w zakresie sytuacji
humanitarnej, niektórzy obawiają się, że obecny kryzys migracyjny, przed jakimi stoi Europa, może zmienić
założenia, z jakimi UE uczestniczy w Światowym Szczycie Humanitarnym. Faktycznie „umowa o przyjęciu
uchodźców”, oferująca wsparcie finansowe dla krajów przyjmujących, jak i zestaw środków pozwalających na
ich przesiedlenie i integrację ze społeczeństwem przyjmującym, będzie niezmiernie ważnym tematem
podczas Światowego Szczytu Humanitarnego.
Zakres prac Światowego Szczytu Humanitarnego wydaje się być ograniczony do dokonania przeglądu metod
pracy ONZ. Jest zatem mało prawdopodobne, by udało się zająć kluczową kwestią dogłębnych reform
przestarzałego i nieskutecznego systemu reagowania ONZ.
W odniesieniu do poziomu płynności nieodpowiadającego potrzebom, w sprawozdaniu panelu wysokiego
szczebla ds. finansowania działań humanitarnych znajduje się wiele innowacyjnych rozwiązań zachęcających
do wnoszenia wkładów przez nowych darczyńców, takich jak dobrowolna składka solidarnościowa,
stosowanie islamskiego finansowania społecznego i środki w celu poprawienia wyników. Wyzwaniem
pozostaje jednak wprowadzenie tych propozycji w życie oraz jednoczesne zapobieganie temu, by nie stały się
one pretekstem dla tradycyjnych darczyńców do ograniczenia udzielanej przez nich pomocy humanitarnej.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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http://cpr.unu.edu/saving-the-world-humanitarian-summit-from-itself.html
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