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La Summitul mondial privind acțiunile umanitare de la Istanbul, Uniunea Europeană s-a
angajat să consolideze prevenirea și pregătirea, să îmbunătățească răspunsul internațional
și să contribuie la găsirea de soluții pentru a sprijini sistemul de ajutor umanitar, care este
mult prea solicitat.

Uniunea Europeană (UE) este hotărâtă să înregistreze progrese semnificative referitor la fiecare dintre
cele cinci domenii principale de responsabilitate cu privire la care ONU a formulat angajamente de
bază. În cadrul Summitului mondial privind acțiunile umanitare, UE și-a asumat angajamente
individuale cu privire la politicile, programele și fondurile pentru care este responsabilă. Printre
prioritățile-cheie prezentate de UE în cadrul summitului se numără: investiții în reziliență, o finanțare
eficientă și eficace, respectarea dreptului internațional umanitar, prevenirea și încheierea crizelor și
reducerea decalajului dintre activitățile umanitare și cele de dezvoltare.

Acest prim summit mondial privind acțiunile umanitare organizat vreodată reprezintă pentru
comunitatea internațională ocazia de a consolida și de a restructura acțiunile umanitare în anii
următori. Uniunea Europeană, reprezentată de vicepreședintele Comisiei Europene, doamna Kristalina
Georgieva, de comisarul UE pentru ajutor umanitar și gestionarea crizelor, domnul Christos
Stylianides, și de comisarul UE pentru cooperare internațională și dezvoltare, domnul Neven Mimica,
a anunțat în cadrul summitului că va întreprinde acțiuni concrete.

UE salută lansarea în cadrul summitului a „ Marelui pact” și este gata să contribuie la eliminarea
deficitului de finanțare pentru acțiuni umanitare, estimat de către Grupul la nivel înalt pentru finanțarea
umanitară al Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite la 15 miliarde USD. Prin Marele pact,
în următorii cinci ani se va redirecționa cel puțin 1 miliard USD acțiunilor umanitare de maximă
importanță. Lansarea Marelui pact, un pact în domeniul eficienței propus de Grupul la nivel înalt și
negociat de principalii donatori și organizații de ajutor umanitar, reprezintă ocazia ca și alți donatori și
entități care implementează ajutoarele să participe la acțiunile umanitare și să sprijine peste 50 de
angajamente, inclusiv consolidarea programelor de asistență financiară în numerar, creșterea finanțării
directe destinate personalului de intervenție de urgență de la nivel național și local, îmbunătățirea
evaluărilor comune și imparțiale ale nevoilor și reducerea birocrației prin cerințe de raportare
armonizate.

UE este printre primii donatori care, în 2016, au atins obiectivul global de a aloca educației patru
procente din finanțarea umanitară. Prin anunțul pe care l-a făcut la summitul mondial, și anume că va
aloca un ajutor de 5 milioane EUR pentru platforma „Educația nu poate aștepta – Un fond pentru
educație în situații de urgență”, Uniunea Europeană a întreprins o nouă măsură concretă de sprijinire a
acestei priorități. Platforma va fi găzduită inițial de UNICEF, rolul ei fiind obținerea unui angajament
politic, operațional și financiar comun mai puternic cu privire la educația copiilor și a tinerilor afectați de
crize. Platforma urmărește să strângă fonduri în valoare de aproximativ 150 de milioane USD în primul
an și își propune totodată obiectivul ambițios ca până în al cincilea an să obțină finanțare în valoare de
1,5 miliarde USD, astfel încât un număr total de 75 de milioane de copii și de tineri afectați de crize să
poată beneficia de educație.

În fine, UE a reconfirmat în cadrul summitului că mobilizează în prezent o finanțare de peste 500 de
milioane EUR pentru sprijinirea țărilor celor mai afectate de actuala criză a securității alimentare
cauzate de El Niño. Aceasta reprezintă o inițiativă comună a departamentelor de dezvoltare și de ajutor
umanitar ale UE. În decembrie 2015 a fost aprobată o primă tranșă de 125 de milioane EUR pentru
finanțarea acțiunilor urgente. În prezent se desfășoară procedura de aprobare a unei a doua tranșe, de
414 milioane EUR, care să fie acordată atât în sprijinul asistenței umanitare, cât și al asistenței pentru
dezvoltare legate de El Niño.

Context
Peste 50 de lideri mondiali și 5 000 de actori din domeniul umanitar, al dezvoltării și politic s-au reunit
în cadrul primului summit mondial privind acțiunile umanitare organizat vreodată, care a avut loc la
Istanbul, în perioada 23 și 24 mai, pentru a identifica modalități de inversare a tendinței actuale de
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creștere continuă a nevoilor umanitare și pentru a stabili măsuri prin care sistemul de ajutor
internațional să devină mai eficient și mai eficace.

UE s-a implicat în mod activ în pregătirea summitului, care a durat doi ani. În perioada premergătoare
summit-ului, peste 23 000 de părți interesate, precum guverne, întreprinderi, organizații de ajutor
umanitar, societatea civilă, comunități afectate și grupuri de tineri, au fost consultate pentru a se
identifica modalități prin care să se soluționeze mai bine nevoile umanitare tot mai mari.

Pentru a afla mai multe despre aceste eveniment, accesați site-ul internet al summitului.
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