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The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and 
coordinate effective and principled humanitarian action in partnership with national and international actors 

 
 يــان صحفـــبي

 
 تختتم أعمالها مناشدة برفع مستوى الحماية للمدنيين والمسائلة لإلنتهاكات فريقياإالمشاورات اإلقليمية اإلنسانية للشرق األوسط وشمال 

-3في البحر الميت باألردن من المشاورات اإلقليمية التحضيرية للقمة العالمية للعمل اإلنساني  عقدت، 2015مارس آذار  6البحر الميت، األردن 
ممثلين عن جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون  ترأسها.  واستضافت المملكة األردنية الهاشمية هذه المشاورات التي 2015مارس/آذار  5

 سق الشؤون اإلنسانية.مكتب تناألمين العام لألمم المتحدة و اإلسالمي

ر الخارجية األردني السيد ناصر جودة ومساعد األمين العام ومنسق الشؤون افنسانية، السيدة فاليري وقد إفتتح معالي نائب رئيس الوزراء ووزي
 آموس جلسات المشاورة مع ممثلين عن جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي. 

لى أهمية القضية الفلسطينية ومركزيتها والتي وأكد السيد جودة أن غياب الحل السياسي هو وراء تدهور األوضاع اإلنسانية في سورية، وشدد ع
 يتوجب حلها بشكل شامل لتحقيق االستقرار في المنطقة.

الكبير زدياد اإلوالتي تكافح للتعامل مع الذي تتعرض له منظومة العمل اإلنساني العالمية  وغير المسبوق الضغط الكبير عن موسآ السيدة وتحدثت
المنطقة.  وقد شددت على ضرورة توفير حماية أفضل للمدنيين والذين تأثروا بأزماٍت متعددة في الشرق األوسط في االحتياجات اإلنسانية في 

  وشمال إفريقيا.

االحجة لمشاركة المجتمع الدولي بتحمل على  مخاطباً المشاركين، أكدَّ المفوض السامي لشؤون الالجئين أنطونيو جوتيريسفي ختام اليوم األول، و
مؤكداً  ة في إيواء الالجئين وأولئك الذين هجروا بسبب النزاعات في المنطقة.  وقد أشار إلى المستويات المأساوية للتهجير بسبب النزاعاتالمسؤولي

 .1945أنَّ هذه األرقام إرتفعت بشكٍل غير مسبوق منذ العام 

بأن هناك حاجة "لموائمة الجهود اإلنسانية الدولية للصليب األحمر، وفي مجمل حديثة في ختام المشاورة أمس، قال السيد بيتر ماورير، ريئس اللجنة 
 ".مع الواقع المتغير للصراع وإيجاد حلوالً منضبطة ولكنها براغماتية وإستراتيجية لكل وضٍع من األوضاع لمساعدة وحماية الناس المحتاجين

العاملين اإلنسانيين أن يستفيدوا من  ني في مداخلتها الختامية للمشاوراتجميلة محمود، رئيسة سكرتاريا القمة العالمية للعمل اإلنساد. وناشدت 
بحث عن كيفية العمل بشكل مختلٍف المشاورات والقمة العالمية للعمل اإلنساني "إلعادة تشكيل منظومة العمل اإلنساني" قائلًة أنَّ "هذه هي فرصتنا لل

 ."اناة البشروأكثر فعالية في المستقبل إلنقاذ األرواح وتخفيف مع

.  2016و هذه هي المشاروة الخامسة في سلسلٍة من ثمانية مشاوراٍت إقليمية تسبق القمة العالمية للعمل اإلنساني والتي ستعقد في إسطنبول في ماي
ت منطقة الشرق الوسط وقد عقدت هذه المشاورة في منطقة تعيش معاناة بشريٍة ال تحتمل ومستوياٍت غير مسبوقة من التهديد باإلصابة.  لقد شهد

الطبيعية وشمال إفريقيا إرتفاعاً حاًدا في األزمات اإلنسانية حيث تشهد الدول تداعياٍت سياسيٍة واقتصادية واجتماعية إضاًف إلى آثار الكوارث 
 والتوسع الحضري المتسارع.

ومؤسسات إقليميٍة والمجتمع المدني أناٍس ممن تأثروا من دولٍة يمثلون حكوماٍت  17مشارًكا من  180وفي ظل هذا الواقع، جمعت المشاورة 
األزمات ومؤسسات غير حكومية محلية ودولية ومؤسسات أممية والحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر والقطاع الخاص واألطر 

 في المنطقة. األكاديمية.  هذا وقد سبق انعقاد هذه المشاورة، مشاوراٍت تحضيرية مكثفة مع ذوي العالقة

زوا وقد دعى المشاركون بحزم الساسة للتعاطي مع جذور المشكالت التي تسبب األزمات الحالية في المنطقة والعمل على حماية المدنيين، كما رك
ورة على الحاجة لوضع حد لتجاهل خروقات القانون الدولي.  وشدد المشاركون على ضرورة رفع معيقات وصول المساعدات اإلنسانية وضر

ك التعاطي مع احتياجات المجتمعات المضيفة لالجئين واألشخاص النازحين مع دعوتهم للمجتمع الدولي بتحمل جزء من هذا العبء.  كما كان هنا
ة لألزمات للتطرق لنقص التمويل في ظل إزدياد االحتياجات اإلنسانية وتآكل الموارد المتاحة.  وبّين المشاركون أهمية اإلستجابة المحليمناشداٍت 

 ودعم قدرات الجهوزية الوطنية للطوارئ.
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