
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة لرئيسي ا اوين   العن

 ة االستجابة تهدف ي ن سا ة اإلن ي م ل ا ع ل  ا
م في ى إيصال  4102 عا ل إ

ات لمساعد ة ا ذ ق من ل ة ا ا ي ح ل  ل
ون 24 األساسية ل ي  شخص مل

ى ل عل ي األق ولة 01 ف  .متضررة د

 

 من للحد الدولي اإلطار اعتماد منذ 
  4112 في الكوارث مخاطر

 هيوجو عمل بإطار والمعروف
 على كبير تقدم طرأ ، 4112-4102
 في الكوارث مخاطر من الحد تدابير

 المنطقة.

 

ل تموي ل   ا

  تم حتى اآلن تمويل النداءات الموحدة
والنداءات العاجلة في منطقة الشرق 

% 71األوسط وشمال أفريقيا بنسبة 
صل إلى مع وجود متطلبات إضافية ت

 .مليار دوالر أمريكي 0،1أكثر من 

 

  دولة من منطقة الشرق  01ساهمت
األوسط وشمال أفريقيا في تمويل 

. ويبلغ 4101النداءات خالل عام 
مليون  111ع هذه المساهمات مجمو

دوالر أمريكي، وتعتبر سوريا والدول 
 المجاورة لها أكبر المتلقين.

 

 

 

 

 

 

 

 في هذا العدد

 0صفحة  4102 عام لالستجابة اإلنسانية في
تحسين تدابير الحد من مخاطر الكوارث في المنطقة 

  5صفحة  العربية
نبذة موجزة عن أحدث اجتماعات الشبكة المشتركة بين 

الوكاالت األممية للتأهب واالستجابة للشرق األوسط 
 ة صفح  ( MENA)مجموعة ال  وشمال أفريقيا
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 4102المتحدة تستعرض االستجابة اإلنسانية العالمية لعام األمم  

ديسمبر/كانون الثاني، قدمت منسقة اإلغاثة في حاالت الطوارئ فاليري آموس، والمفوض السامي  06في 
ا عاما لالستجابة اإلنسانية العالمية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، أنطونيو غوتيريس، في جنيف، استعراض

مليون شخص على األقل لتقديم المساعدة  54. تهدف االستجابة العالمية للوصول إلى 4102لعام 
منظمة إغاثة، معظمها من  511دولة متضررة.  ساهمت أكثر من  01األساسية المنقذة للحياة في 

المنظمات غير الحكومية الوطنية 
لتي تشكل والدولية، في الخطط ا

االستجابة، والتي يبلغ إجماليها 
مليار دوالر أمريكي.  وهذه  0421

هي أكبر مناشدة تم طلبها على 
اإلطالق في بداية هذا العام، سوف 

مليار دوالر منها لدعم  625تذهب 
الجهود اإلنسانية في سوريا والدول 
المجاورة. االستجابة في سوريا هي 

 ة.األكبر على اإلطالق ألزمة واحد

 أفريقيا وشمال األوسط الشرق في االستراتيجية االستجابة خطط

هناك أربع خطط استراتيجية لالستجابة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، والتي تغطي أفغانستان، 
الخطط هي جزء من عملية المناشدات الموحدة، التي تجمع   واألرض الفلسطينية المحتلة، وسوريا، واليمن.

 منظمات اإلغاثة معًا للتخطيط والتنسيق والتنفيذ والرصد المشترك لالستجابة لحاالت الطوارئ.

تم تعديل العملية هذا العام، وهي تعتمد على دورة البرنامج اإلنساني، والتي تتضمن أربع مراحل: التقييم، 
لموارد، والرصد والمراجعة.  كجزء من مراحل التقييم والتخطيط، تبني الخطط والتخطيط، وتعبئة ا

االستراتيجية لالستجابة على النظرة العامة لالحتياجات اإلنسانية، والتي هي تحليل وتحديد مشترك ألولويات 

 النشرة اإلنسانية
 الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 4101  ديسمبر/كانون األول –نوفمبر/تشرين الثاني  – 11العدد رقم 

 4104ل أكتوبر/تشرين األو –بتمبر/أيلول العدد الرابع: س

 

UNICEF 

 4102اطالق االستجابة اإلنسانية العالمية لعام 
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 المركزي الصندوق تأسيس تم"

 في (CERF) الطوارئ لمواجهة

 على القدرة لتوفير 4117 عام

 في موثوقة إنسانية مساعدات تقديم

 من للمتضررين الالزم الوقت

 والنزاعات الطبيعية الكوارث

 ".المسلحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قام ،4104و 4100 بين"

 لمواجهة المركزي الصندوق

 من أكثر بتخصيص الطوارئ

 لمنطقة أمريكي دوالر مليون 082

. أفريقيا وشمال األوسط الشرق

 هي المتلقية الدول أكبر وكانت

 ".وسوريا واليمن باكستان

 

لتطور االحتياجات على المستوى الوطني. وتضمن النظرة العامة لالحتياجات اإلنسانية الفهم المشترك 
 وتأثير األزمة وبالتالي ما يجب القيام به لمساعدة الناس المحتاجين.

 سوريا: أكبر مناشدة في أي وقت مضى ألزمة واحدة
مع دخول الصراع في سوريا سنته الرابعة، يتواصل تفاقم األزمة اإلنسانية في سوريا وفي البلدان المجاورة. 
أدى تزايد أعداد النازحين داخليًا والالجئين إلى نشؤ احتياجات أكبر في جميع القطاعات واستنزاف قدرات 

مليون شخص في سوريا، ومصر، والعراق، واألردن، ولبنان،  06اج البلدان المجاورة.  من المتوقع أن يحت
. ولتلبية هذه االحتياجات، تتطلب خطة االستجابة اإلنسانية 4102وتركيا إلى المساعدة اإلنسانية في عام 

مليار دوالر  625( مبلغ  RRP6( وخطة االستجابة اإلقليمية لالجئين السادسة )  SHARPلسوريا ) 
مليار دوالر لدعم الالجئين  224مليار دوالر أمريكي لألنشطة داخل سوريا و  422صيص مجتمعة، مع تخ

 في البلدان المجاورة.

مليون شخص يحتاجون المساعدة داخل  122وسوف تستخدم أموال خطة االستجابة االنسانية لسوريا لدعم 
مليون من النازحين داخليًا وسوف تسعى خطة االستجابة اإلقليمية السادسة لدعم  6204سوريا، بما في ذلك 

 مليون من الالجئين واألشخاص المحتاجين. 220

 4102اليمن: أكثر من نصف السكان يحتاجون الى مساعدات إنسانية في عام 
وتزايد انعدام األمن الغذائي، وفقدان سبل  4104-4100ر الخدمات األساسية في في اليمن، أدى انهيا

العيش، جنبا إلى جنب مع النزوح الناجم عن النزاع إلى خلق حالة طوارئ إنسانية طويلة األمد.  يعاني 
ليون مليون شخص من انعدام األمن الغذائي أو انعدام األمن الغذائي الشديد، كما يعاني أكثر من م 0125

طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد أو الشديد، ونحو نصف السكان ال يحصلون على مصادر 
مليون على الرعاية الصحية الكافية. هناك  626مياه كافية أو خدمات الصرف الصحي كما ال يحصل 

ل.  وبصفة الجئ، معظمهم من الصوما 421111من العائدين المحتاجين إلى المساعدة و  45111أيضا 
 مليون شخص للمساعدة، وهو ما يزيد على نصف عدد السكان. 0221عامة، يحتاج 

 اجمالى

6.5 

 سوريا في يدخل الصراع بينما

 األزمة تواصل الرابع، عامه

 والبلدان سوريا في اإلنسانية

.تفاقمها المجاورة  

 

 

 

يكون هناك نحو  أن المتوقع ومن

 سوريا في شخص مليون 07

 ولبنان واألردن والعراق ومصر

 وتركيا في حاجة إلى المساعدات

.4102االنسانية فى عام   

 

 

 

 

 

 

 الخدمات انهيارتضافر  اليمن، في

 4104و 4100 في األساسية

 المتوطن، الغذائي األمن وانعدام

 جنب إلى جنبا العيش، وتدهور سبل

 طال أزمة لخلق موجات النزوح مع

أمدها.   

يكون هناك نحو  أن المتوقع ومن
 سوريا في شخص مليون 06

 ولبنان واألردن والعراق ومصر
وتركيا في حاجة إلى المساعدات 

.4102اإلنسانية في عام   
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تهدف استراتيجية االستجابة اإلنسانية في 
، 4105-4102اليمن، والتي تغطي الفترة 

وأولويات التدخالت المنقذة للحياة للفئات 
األكثر تضررًا، من خالل مرحلتها الثانية 
إلى تشجيع عملية التعافي.  خالل عام 

تحتاج استراتيجية االستجابة ، 4102
مليون دوالر  510اإلنسانية في اليمن إلى 

أمريكي وتهدف إلى تقديم المساعدة إلى 
 مليون شخص. 126

أفغانستان: من المرجح أن تتدهور 
 4102األوضاع اإلنسانية في عام 

تشهد أفغانستان مرحلة انتقالية أمنية وسياسية واقتصادية تؤثر على الوضع اإلنساني سلبًا.  وقد أدى 
الصراع المتزايد إلى ارتفاع عدد الوفيات واإلصابات في صفوف المدنيين، مع ارتفاع عدد األشخاص الذين 

٪  61عولجوا من اإلصابات بسبب األسلحة بنسبة 
فيات واإلصابات بين وارتفاع الو  4102في عام 

 ٪. 26النساء واألطفال بنسبة 

ومن المتوقع أن يكون هناك تدهور مستمر في 
 1مع وجود  4102الوضع اإلنساني في عام 

ماليين شخص في حاجة إلى المساعدة. وسوف 
تؤثر أعمال العنف والهجمات ضد العاملين في 
المجال اإلنساني سلبًا على التنفيذ اآلمن للبرامج 

انية، ومع ذلك، تلتزم منظمات اإلغاثة اإلنس
بمواصلة العمل وستركز على االحتياجات األكثر 
إلحاحًا. تتطلب استراتيجية االستجابة اإلنسانية 

مليون دوالر أمريكي وتهدف لتقديم المساعدة  216
 ماليين شخص. 5إلى 

 4102األراض الفلسطينية المحتلة: استمرار أزمة الحماية في عام 

عدم إحراز تقدم في عملية السالم، والتأثير العميق للسياسات المرتبطة باحتالل الضفة الغربية يزال  ال
وقطاع غزة، وتكرار األعمال العدائية واالنقسامات السياسية الفلسطينية الداخلية، يؤدي إلى تزايد االحتياجات 

ن في األرض الفلسطينية المحتلة اإلنسانية ويفاقم أزمة الحماية التي طال أمدها.  ال يزال الفلسطينيو 
يواجهون تهديدات خطيرة تتعلق بالحماية في الحياة، والحرية، واألمن، وتدمير أو إتالف المنازل وغيرها من 

دى الصراع المتزايد إلى ارتفاع أ

في عدد الوفيات واإلصابات في 

ع ارتفاع عدد صفوف المدنيين، م

األشخاص الذين عولجوا من 

اصابات استخدمت فيها األسلحة  

 4101٪ في عام 71بنسبة 

وارتفاع الوفيات واإلصابات بين 

.٪18النساء واألطفال بنسبة   

 
. 

. 
 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارتفاع إلى المتزايد الصراع أدى

 في واإلصابات الوفيات عدد في

 ارتفاع عدد مع المدنيين، صفوف

عولجوا من  الذين األشخاص

 اصابات استخدمت فيها األسلحة 

 4101 عام في٪ 71 بنسبة

 بين واإلصابات وارتفاع الوفيات

٪.18 بنسبة واألطفال النساء  

. 
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الممتلكات، والنزوح القسري، والقيود المفروضة 
على حرية التنقل والوصول إلى سبل العيش 
 وانعدام المساءلة أو وجود وسيلة انتصاف فعالة.

، من المرجح أن يتأثر نحو 4102في عام 
نصف السكان في األرض الفلسطينية المحتلة 
بنقص االحتياجات اإلنسانية األساسية والحصول 
على الخدمات األساسية، وارتفاع انعدام األمن 
الغذائي والتهديدات المتعلقة بتوفير الحماية 

تراتيجية الجسدية والنزوح القسري.  تتطلب اس
مليون دوالر أمريكي  211االستجابة اإلنسانية 

مليون شخص في  021لتقديم المساعدة إلى 
 حاجة إليها.

 4102تمويل المساعدات اإلنسانية في عام 

مليار دوالر، وهو أعلى من  0226بلغ  4102تفيد التقارير أن تمويل المساعدات اإلنسانية العالمية في عام 
مليار دوالر أمريكي، وهو  6.  وصل إجمالي التمويل للنداءات العاجلة إلى 4101 أي عام باستثناء عام

رقم غير مسبوق، ولكن فيما يتعلق بتمويل المتطلبات، كما عكستها الخطط والنداءات المنسقة، تبلغ النسبة 
تأثر بشدة  ٪ فقط.  وهكذا، في حين زاد مستوى الموارد، فإنها لم تواكب ارتفاع مستوى الحاجة، والذي 61

بسبب المتطلبات غير العادية لألزمة السورية.  بالنسبة لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، تم تمويل 
في المئة وسوريا  66في المئة، واألرض الفلسطينية المحتلة بنسبة  15النداء من أجل أفغانستان بنسبة 

 في المئة. 54في المئة، واليمن بنسبة  11بنسبة 

 4102نساني والثغرات ننسبة مئوية( في عام التمويل اإل 

 

  

 األرض في ال يزال الفلسطينيون

 يواجهون المحتلة الفلسطينية

 حماية خطيرة تؤثر على تهديدات

 وأمنهم، وحريتهم، أرواحهم،

 وتتسبب في التهجير وممتلكاتهم

.القسري  

 

 

 

 

 

 اإلنسانية المساعدات يقدر تمويل

 0137 بـــ 4101 عام في العالمية

 أي من أعلى وهو دوالر، مليار

4101 عام باستثناء عام  
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تحسين تدابير الحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية: الحقائق 
 والتحديات الرئيسية التي تنتظرنا

المتكررة هي حقيقة واقعة في منطقة الشرق األوسط  مثلما يحدث في مناطق متعددة من العالم، فان الكوارث
وشمال أفريقيا حيث تتعرض أنحاء مختلفة منها بانتظام إلى العواصف والفيضانات والزالزل والحرائق 
واالنهيارات األرضية؛ عالوة على الجفاف وندرة المياه التي هي أيضا من التحديات الكبرى في المنطقة 

عاما  21ن المتوقع أن يتفاقم بسبب تأثير تغير المناخ. ويقدر أنه خالل ال حيث تشكل تهديدا مناخيا م
شخص  061،111كارثة،  أودت بحياة أكثر من  221الماضية، تأثرت المنطقة نتيجة لوقوع أكثر من 

 .مليون نسمة 61وتضرر منها ما يقرب من 

 

 2102 أكتوبر 22 الكوارث، من للحد الدولي اليوم

-4115والمعروف بإطار عمل هيوجو   4115ار الدولي للحد من مخاطر الكوارث في ومنذ اعتماد اإلط
، طرأ تقدم كبير على تدابير الحد من مخاطر الكوارث في المنطقة. ونجحت العديد من المبادرات  4105

 في االسراع من وتيرة خطاها على أرض الواقع وهناك اعتراف متزايد بأن الحد من مخاطر الكوارث يجب أن
يكون األساس لنجاح التنمية المستدامة، كما ينبغي اعتباره استثمارا وليس تكلفة. وكدليل على التزامها بالحد 

االستراتيجية العربية للحد من  4104من آثار الكوارث في المنطقة، اعتمدت جامعة الدول العربية في 
 .وهى ملتزمة بتنفيذها 4141مخاطر الكوارث 

مطردا في توحيد بيانات الخسائر الناجمة عن الكوارث، والتي من شأنها ان تشكل وكان هناك أيضا تقدما 
دولة عربية أنشأت بالفعل  44من أصل  01خط األساس لوضع سياسات فعالة. وفي الوقت الحالي، هناك 

أو هي في سبيلها إلى انشاء قواعد بيانات وطنية للخسائر الناجمة عن الكوارث، حتى تكون القرارات 
ستقبلية للحد من المخاطر مبنية على قدر أكبر من االطالع والمعرفة وكذلك تحسين القدرة على قياس الم

 

 

 عاما 11 ال خالل أنه يقدر

 نتيجة المنطقة تأثرت الماضية،

  كارثة، 111 من أكثر لوقوع

 071،111 من أكثر بحياة أودت

 من يقرب ما منها وتضرر شخص

.نسمة مليون 71  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في المبادرات من العديد نجحت

 على خطاها وتيرة من االسراع

 اعتراف وهناك الواقع أرض

 مخاطر من الحد بأن متزايد

 األساس يكون أن يجب الكوارث

المستدامة. التنمية لنجاح  
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آثار الكوارث. وهذه البلدان هي: جزر القمر، وجيبوتي، ومصر، واألردن، ولبنان، والمغرب، وفلسطين، 
 .وسوريا، وتونس، واليمن

المدارس والمستشفيات تقييمات لألخطار المتعددة . وعززت الجزائر والمغرب وفي البحرين، أجرت جميع 
منظور النوع االجتماعي في مجال الحد من مخاطر الكوارث، حيث تشكل النساء جزءا ال يتجزأ من أفراد 
الحماية المدنية . وفي الوقت نفسه، كانت دولة فلسطين في طليعة التقدم اإلقليمي لتمرير التشريعات 

 . لسياسات التي تحاول دمج اعتبارات مخاطر الكوارث في االستراتيجيات القطاعيةوا

وعلى الرغم من الجهود الكبيرة والتقدم الذي تم احرازه إقليميا في مجال الحد من مخاطر الكوارث، ال تزال 
وتيرة  هناك تحديات. فقد حال الوضع السياسي الراهن وضعف الميزانيات في المنطقة دون االسراع من

التقدم في مجال الحد من مخاطر الكوارث. وهناك عوامل أخرى مثل ارتفاع معدالت الزيادة السكانية في 
المناطق الحضرية، وضعف آليات الحوكمة، والتخطيط الحضري الهش، واالفتقار إلى جودة مواد البناء 

 . وتراجع النظم اإليكولوجية والتي تفاقم أيضا من مخاطر الكوارث

اطر في المناطق الحضرية هى أيضا من المشاكل الكبرى في المنطقة، ولقد عانت البلدان في سبيل والمخ
٪ من اجمالي عدد  55مواجهة النمو السريع للمدن في السنوات القليلة الماضية. وحاليا ، فإن أكثر من 

مدن الكبيرة والبلدات يعيش في ال -مليون نسمة  251وهو عدد يقدر بما يزيد عن  –سكان البلدان العربية 
الصغيرة . وفي بعض الدول العربية، فإن النسبة المئوية لألشخاص الذين يعيشون في المناطق الحضرية 

٪ من مجموع عدد السكان . وقد دفع هذا التحضر السريع الناس إلى االستقرار في المناطق  61إلى  تصل
األراضي المنخفضة المعرضة للفيضانات أو المناطق القابلة للتعرض للمخاطر مثل التالل غير المستقرة أو 

 .الساحلية

كما أن ظاهرة التغير المناخي تغير أيضا من معالم مخاطر الكوارث وما كانت في األمس ظاهرة جوية 
استثنائية في منطقة قاحلة مثل الشرق األوسط أصبحت اليوم ظاهرة متكررة . ومنذ اغسطس/آب الماضي، 

الماضية، بينما ضربت عاصفة  45يضانات تجتاح البالد على مدى السنوات ال عانى السودان أسوأ ف
استوائية الصومال وأصابت األمطار الغزيرة التي هطلت على المملكة العربية السعودية البالد بالكثير من 
األعطال والخسائر. وهناك عدة دول من الشرق األوسط مثل لبنان واألردن وفلسطين وسوريا تعرضت في 

ألسوأ عاصفة ثلجية منذ عقود، مما تسبب في عمليات اجالء للمتضررين،  4102يسمبر/كانون األول د
غالق الطرق، وخسائر في  وانقطاع التيار الكهربائي ، وتعرضت اآلالف من المنازل للتلف والخسائر، وا 

 .الماشية

فيها األمم المتحدة  ولمواجهة هذه التحديات، يجرى تنظيم اجتماعات تنسيقية كل ستة أشهر وتقوم
والمنظمات الدولية األخرى ببحث وتحليل واقتراح الحلول المناسبة لخطط واستراتيجيات التعامل مع مثل هذه 

في مدينة شرم الشيخ المصرية المنبر متعدد  4102القضايا. وعالوة على ذلك ، سيجتمع في يونيو/حزيران 
الذي تم احرازه  في مجال الحد من مخاطر الكوارث  األطراف ألصحاب المصلحة العرب الستعراض التقدم

 . 4105في المنطقة. ويهدف هذا التجمع الى تشكيل األولويات العربية للحد من مخاطر الكوارث بعد عام 

 

 

 

 

 الراهن السياسي الوضع يحول

 المنطقة في الميزانيات وضعف

 في التقدم وتيرة من االسراع دون

.الكوارث مخاطر من الحد مجال  

    

 

 

 

 

 تغير المناخي التغير ظاهرة إن

 الكوارث مخاطر معالم من أيضا

 جوية ظاهرة األمس في كانت وما

 مثل قاحلة منطقة في استثنائية

 اليوم أصبحت األوسط الشرق

.متكررة ظاهرة  
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نبذة موجزة عن الشبكة المشتركة بين الوكاالت األممية للتأهب واالستجابة 
 ( MENAللشرق األوسط وشمال أفريقيانمجموعة ال 

مت الشبكة المشتركة بين الوكاالت األممية للتأهب واالستجابة للشرق األوسط وشمال أفريقيا )مجموعة نظ
. 4102ديسمبر/كانون األول  5و 2( اجتماعها نصف السنوي الخامس عشر بالقاهرة يومي  MENAال 

ئ واالستجابة لها ويهدف االجتماع إلى تعزيز التعاون المشترك بين الوكاالت حول التأهب لحاالت الطوار 
 وضمان االتساق من حيث الدعم الذي تقدمه المنظمات الدولية المختلفة للبلدان في المنطقة.

وخالل ورشة العمل، استعرض المشاركون األوضاع اإلنسانية في اليمن والعراق، فضال عن االتجاهات 
للصراع المتواصل وكانت هناك اإلنسانية الناشئة في المنطقة. وبالنسبة لليمن، نوقش األثر اإلنساني 

مخاوف فيما يتعلق بالتوجه التمويلي والقدرة على االستجابة في ظل تزايد مستوى االحتياجات. وبالنسبة 
للعراق، تركزت المخاوف حول استمرار االضطرابات المدنية وأثارها خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين 

نظمات على ضرورة تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على والتهجير القسري. وعالوة على ذلك، شددت الم
الحدود مفتوحة لالجئين السوريين وتحسين وصول المساعدات اإلنسانية إلى الالجئين في المناطق 
الحضرية. وناقش المشاركون أيضا االتجاهات اإلنسانية الناشئة في األرض الفلسطينية المحتلة، وسيناء، 

القضايا الموضوعية في المنطقة، بما في ذلك مؤشرات انعدام األمن الغذائي  وسوريا، وليبيا، وكذلك بعض
 والمنهجيات الخاصة بتقييم الحاجة.

قاعدة بيانات برنامج الحد األدنى من التأهب، وهى عبارة عن أداة   ونظمت مناقشة عامة حول نتائج
مستوى القطري. وتناول الحوار ثغرات يستخدمها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية لتقييم مقياس التأهب على ال

يران، والعراق، واألردن، ولبنان ، وليبيا، واألرض الفلسطينية المحتلة، واليمن.  التأهب في الجزائر، ومصر، وا 
جراء تدريبات المحاكاة الختبار مستويات التأهب،  وتشمل القضايا الرئيسية تحسين التخطيط للطوارئ ، وا 

دارة المعلومات على نحو فعالوزيادة الدعم للسلطات الو   . طنية بشأن آليات إدارة الكوارث وا 

كما تم بحث تحليال موجزا عن الصمود والتكيف في مواجهة الطوارىء وقدرته على الربط ما بين برامج 
العمل اإلنساني والتنموي بشكل أوثق مع تعزيز التركيز على المستخدمين النهائيين. وتم استعراض النهج 

 ن قبل الوكاالت األممية للتعريف بكيفية تطبيق الصمود والتكيف في الممارسة العملية.المتبع م

(، مع تأكيد جميع الوكاالت  LASونوقشت أوجه التعاون القائمة بين األمم المتحدة وجامعة الدول العربية )
نون الثاني يناير/كا 21-41على أهمية تنسيق كافة أنشطة التأهب للكوارث. وستنظم ورشة عمل يومي 

 ، ستطرح فيها الجامعة اقتراحا بتطوير شبكة للعمل اإلنساني بين الدول العربية.  4102

 باآلتي:   MENAوبالنسبة للنتائج المتفق عليها، ستقوم مجموعة ال 

 تكثيف الجهود لزيادة تعبئة الموارد بهدف دعم اليمن والعراق. 
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 للمزيد من المعلومات، يرجى اإلتصال بـ :

 (0)+ 66685559110, تليفون  nasri@un.org االعالمى، مسؤول اياد نصر

 http://ochaonline.un.org/romena | www.unocha.org | www.reliefweb.int النشرات اإلنسانية ألوتشا متوفرة على:

  على الحدود واثارها على األوضاع اإلنسانية مع رصد التطورات في قطاع غزة والقيود المفروضة

 النظر في كيفية رفع الوعي باألوضاع.

  تطوير مصفوفة بيانات مبنية على االحتياجات، الهدف منها تحديد ومعالجة ثغرات التأهب وكذلك

تحديد البلدان محل األولوية في المنطقة على أساس قاعدة بيانات حزمة الحد األدنى من التأهب 

 . يات تدريبات المحاكاة األخيرة، ومعطيات أفراد المجموعةوتوص

  تنسيق أوجه التواصل مع جامعة الدول العربية من خالل تدريب شامل معني بالتخطيط ووضع

 الخطط. 

. وتوسعت عضوية 4116هي عبارة عن شبكة تنسيقية وقد تم تشكيلها في عام  MENAومجموعة ال 
وكالة أممية، ومنظمات غير حكومية دولية، فضال عن عدد من هيئات  41الشبكة تدريجيا لتشمل أكثر من 

التعاون التقني الحكومية والمشتركة بين الحكومات. وقد استضاف هذا االجتماع األخير برنامج األغذية 
وكالة أممية، وسبع منظمات غير حكومية إقليمية، ودائرة المساعدات  00من ممثلي  20العالمي بمشاركة 

 .للصليب األحمر الدولية ة للمفوضية األوروبية، واللجنةاإلنساني
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