
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

ن  وي نا ع ل ة ا سي ئي ر ل  ا

 عنصرا بوصفه اإلقليمي ينظر للتنسيق 

 العمل اإلنساني فاعلية لتحسين أساسيا

 المنطقة، وقد تبلور هذا االهتمام في في

إقليمية  شبكات تطوير بشأن مناقشات

 .بالتنسيق ومنابر معنية للعمل اإلنساني

 

 تعمالن إيران وحكومة المتحدة األمم 

 التأهب مجال في التعاون تعزيز على

ونظمت . لها واالستجابة للكوارث

 األولى المشتركة التدريبية المحاكاة

 تشرين اكتوبر/ في  الزالزل مع للتعامل

على  اإليرانية الحكومة تشجيع وتم االول

 .والدولية اإلقليمية اإلنسانية الجهود دعم

 

 

ل تموي ل   ا

 الموحدة النداءات تمويل اآلن حتى تم 

 الشرق منطقة في العاجلة والنداءات

 % مع85 بنسبة أفريقيا وشمال األوسط

 من بأكثر تقدر إضافية متطلبات وجود

 .أمريكي دوالر مليار 2،1

 

 الشرق منطقة من دولة 21 ساهمت 

 تمويل في أفريقيا وشمال األوسط

 . ويبلغ1122عام  خالل النداءات

 مليون 885 المساهمات هذه مجموع

 والدول سوريا وتعتبر أمريكي، دوالر

 .المتلقين أكبر لها المجاورة

 

 في هذا العدد

العمل  تفعيل عنصر أساسي ل التنسيق اإلقليمي

 2صفحة  االنساني
 2ة صفح تعزيز الشراكات في ايران

 6صفحة  االقليمية التمويلية النشرة
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United 
Arab 
Emirates 

 
 

 لزيادةالشرق األوسط وشمال أفريقيا: النظر إلى التنسيق كعنصر أساسي 

 االنساني في المنطقةفاعلية العمل 

تواجه منطقة الشق األوسط وشمال إفريقيا 

زيادة كبيرة في مستوى المعاناة اإلنسانية 

وقابليتها لذلك.  ويرجع ذلك إلى الطبيعة 

المزمنة لألزمات في أماكن مثل اليمن، 

واألرض الفلسطينية المحتلة، والسودان، 

وأيضاً إلى حجم األوضاع الطارئة حديثة 

 تلك ظهوًرا للعيانبًيا وأكثرها المنشأ نس

  .لها المجاورة والدول سوريا التي تشهدها

 من كبير حشد أصبح هناك لذلك، ونتيجة

 اإلغاثة تقدم التي اإلنسانية المنظمات

 .المتضررين للسكان والمساعدة

 المنطقة في مناقشات بدأت اإلنسانية، االستجابةب المعنيةو الفاعلة وفي الوقت الذي يتزايد فيه عدد الجهات

 . اإلنسانية االستجابة نظم فاعلية تحسين كيفيةحول 

  

 العمل اإلنساني لفاعلية الرئيسية العناصر 

 شهر في باستطالٍع للرأي  اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب وفي إطار تعاونها مع جامعة الدول العربية قام 

فاعلية العمل للتعرف إلى الكيفية التي تنظر فيها الجهات اإلنسانية المختلفة إلى  1122 عام أغسطس/آب

 22جدير بالذكر أنَّ .  االهتمام من اأكبرً  اقدرً  تتطلب التي الرئيسية األولويات تحديدلو المنطقة اإلنساني في

 األحمر الهالل و األحمر الصليب وجمعيات حكومية،ال غير المنظمات وموظفي الحكوميين من المسؤولين

 إقليمية أخرى قد أجابوا عن تساؤالت اإلستطالع. ومنظمات

 

 

 النشرة اإلنسانية
 الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 1122 أكتوبر/تشرين األول – سبتمبر/أيلول ،10 رقم العدد

Credit: UNHCR Credit: UNHCR Credit: UNHCR Credit: UNHCR 

 سميث-حقوق الطبع والنشر، أوكسفام، آبي تريلر
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الواردة في اإلستطالع  اآلراء وأبرزت

 لعملتفعيل ل رئيسية عناصر أربعة

 الجهات بين مع اعتبار التنسيق اإلنساني،

 وداخل األنظمة والوطنية، المعنية الدولية

. األساسية ولوياتمن األ  الوطنية/اإلقليمية

 في األخرى الرئيسية وتتمثل العناصر

وضع اإلنساني محل ومدى مالئمته لل األداء

 المساعدات إيصالفي عملية و االهتمام

 الصفحة نسبة المستجيبين الذين أبرزوا هذه العناصر األربعة.   الرسم البياني على يسارويوضح   .اإلنسانية

 مع تماشي عملهاو ألنشطتها األساسية التوقعات على تلبية اإلنسانية الفاعلة الجهات قدرة إلى األداء ويشير

وضع اإلنساني محل االهتمام، فهو معني بكيفية توفير أما مدى ارتباط األداء بال.  الواضحة المعايير المهنية

المتضررين في أشد  المساعدة اإلنسانية ومدى مالئمتها للسياق ومهارة إيصالها في الوقت الذي يكون فيه

 على الوصول إلى اإلنسانية الفاعلة الجهات قدرة اإلنسانية المساعدات يعكس إيصال. الحاجة إليها

 . األساسية الخدمات الوصول إلى  على المتضررة قدرة المجتمعات المحتاجين، وكذلك

 المؤتمر في الفاعلة اإلنسانية الجهات مع المناقشات التي تمت في القضايانفس هذه  على الضوء وتم تسليط

 في الكويت في أكثر كفاءة إنساني عمل أجل من المعلومات وتبادل الفعالة الشراكة حول الرابع السنوي

 واألداء التنسيق تحسين إلى الحاجة اإلقليمية اإلنسانية المنظمات وأكدت. 1122 سبتمبر/أيلول شهر

 .المعايير و بالمبادئ بالتمسك خاص اهتمام إيالء مع والشفافية

 اإلنساني العمل تنسيق تحسين

 عنصرا بوصفه المنطقة في الفاعلة اإلنسانية الجهات من العديد قبل من بشكل واضح للتنسيق وينظر

 يصبح وسيلة، التنسيق من أكبر ممارسة قدر ويرجع ذلك إلى أن.  العمل اإلنساني فاعلية لتحسين أساسيا

وتحقيق  وذي صلة أفضل أداء لتسهيل والشراكات، الممارسات أفضل وتبادل الحوار تعزيز خالل من

من  يتحقق أن يمكن وال ،السهلة ليس بالمهمة اإلنسانية العمليات فاعلية ان تحسين.  المزيد من الشفافية

 والميداني االستراتيجي المستوى على الفعال التنسيق إلى حاجة هناك ومن ثم،. بمفرده واحدٍ  خالل كيانٍ 

 العربية. المنطقة فيالفاعلة  اإلنسانية الجهات بين

 الجهات بين التنسيق تحسين من أجل الجهود افرت فيهضالوقت الذي ت وعلى مدى السنوات اآلخيرة وفي

 التحديات حجم إلى بالنظر سيما ال به، القيام يتعين مما الكثير هناك يزال ال المختلفة،الفاعلة  اإلنسانية

 االهتمام إلى أدى ، األمر الذيبهذا األمر امتزايدً  ًياهناك وعكما أنَّ . المنطقة في حاليا نواجهها التي اإلنسانية

 مع مباحثات حاليا  العربية الدول وتجري جامعة. التنسيق ومنابر اإلنسانية الشبكات وتعزيز بتطوير

 مشتركة عربية استراتيجية ووضع المنطقة في التنسيق بتحسين فيما يتعلق العربية من الدول األعضاء

 وأفضل المستفادة الدروس بالكويت وفي سياق تبادل الفعالة الشراكة مؤتمر وفي.  اإلنساني للعمل

 بين "كشف استطالع للرأى

 في اإلنسانية الفاعلة الجهات

 الجهات بين التنسيق أن المنطقة

 لوداخ والوطنية الدولية

يعد  الوطنية/اإلقليمية األنظمة

 في تحسين عنصرا رئيسيا

 "اإلنساني العمل فاعلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعزيز خالل من "ان التنسيق،

 أفضل وتبادل الحوار

يمكنه  والشراكات، الممارسات

 صلة وذي أفضل أداء تسهيل

 الشفافية" من المزيد وتحقيق

 

 

 

 بتطوير متزايد اهتمام هناك"

 اإلنسانية الشبكات وتعزيز

 المنابر المعنية أو اإلقليمية

 "بالتنسيق
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من  شبكات مع تشاورات مماثلة، جاءت بعد مناقشات الحكومية غير المنظمات أجرت الممارسات،

   الملتقى. هذا في شاركت التي األخرى المناطق من الحكومية غير المنظمات

 ملموسة تدابير إلى المناقشات تؤدي هذه أن المهم فمن المنطقة، في العمل اإلنساني فاعلية ولتحسين

افر جهود ضتت أن المنطقة في اإلنسانية األزمات ويتطلب حجم. أفضل التنسيق على نحو لتسهيل

 تتسم بقدر أكبر من االبداع واالبتكار. وبطرق جماعي بشكل لتستجيب اإلنسانية المجتمعات

 

 إيران: شراكات إنسانية مدعمة

زارت وكيلة األمين العام للشؤون 

حاالت اإلنسانية ومنسقة اإلغاثة في 

موس إيران في آفاليري السيدة الطوارىء 

سبتمبر/أيلول  26إلى  22الفترة من 

بدعوة من الجمهورية اإلسالمية  1122

اإليرانية. وقد هدفت الزيارة إلى تعزيز 

الشراكة بين الجمهورية اإلسالمية 

مجال الشؤون اإليرانية واألمم المتحدة في 

حكومة إيران  تشجيعاإلنسانية. كما تم 

ة العالمية اإلشتراك في القمة اإلنسانيعلى 

واجتماعاتها التحضيرية اإلقليمية وكذلك دعم الجهود اإلنسانية في المنطقة، وخاصة  1126في عام 

 االستجابة الحالية لألزمة اإلنسانية السورية.

 التعاون في مجال الشؤون اإلنسانية اإلقليمية والدولية

من الحكومة واألمم المتحدة بتعزيز وأثناء زيارة السيدة فاليري آموس، كان هناك إلتزام من جانب كل 

الشراكة فيما يتعلق بالمساعدات اإلقليمية والدولية. وإلتقت السيدة آموس والسيد محمد جواد ظريف، 

الوطنية ونائب وزير الداخلية،  الكوارث إدارة وزير الخارجية، والسيد حسن غضامي، رئيس منظمة

اإليراني ضمن عدد من كبار المسؤولين وممثلي والسيد محمد فرهدي، رئيس جمعية الهالل األحمر 

البعثات الدبلوماسية والمجتمع اإلنساني. وفي مؤتمر صحفي لها، أبرزت آموس المنظومة اإليرانية 

لالستجابة للطوارىء التنظيمية الفعالة ودعت إلى أن يتجاوز التعاون مع األمم المتحدة إدارة الكوارث 

 المحلية.

 الدولي المجتمع فيه يواجه الذي الوقت في ضروري أمر إيران إشراك أن السيدة آموس على وشددت

 األهمية بالغ أمر الفعالة الشراكة" العالم. وقالت في أخرى وأماكن المنطقة في تعقيدا وأكثر أكبر أزمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في اإليرانية "إن المشاركة

 ألمر الدولية اإلنسانية الشؤون

 الذي الوقت في ضروري

 الدولي فيه المجتمع يواجه

 في تعقيدا وأكثر أكبر أزمات

 في أخرى وأماكن المنطقة

 "العالم

 

 آموس، حقوق الطبع والنشر: المركز االعالمي لألمم المتحدة بإيرانلسيدة فاليري اا
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 تلبية في المتمثل التحدي مستوى إلى لالرتقاء األخرى والمنظمات المتحدة األمم وكاالت مساعي في

 لديها وإيران العالم، أنحاء جميع في الطوارئ حاالت من المتضررين األشخاص من متزايد عدد احتياجات

 .اإلنساني النظام مستقبل حول النقاش في به لتسهم الكثير

 االستجابة تعزيز في المساهمة  إن الموقف اإلنساني في سوريا لمثال على ذلك وطلبت آموس من الحكومة

 للمساعدات االنسانية للمتضررين. أفضل وصولسبل  تحقيق كيفية حول خاصة اإلنسانية،

 تعزيز التنسيق في مجال التأهب ومواجهة الزالزل

اإليرانية من الدول التي لديها قابلية لوقوع كوارث طبيعية بها وخاصة  اإلسالمية تعتبر الجمهورية

الزالزل. ونتيجة لذلك، وضعت  الحكومة منظومة متطورة للتأهب واالستجابة للكوارث. وكثيرا ما تساهم 

 بخبراتها وقدراتها عند االستجابة لحاالت طوارىء في بلدان أخرى.

رات االستجابة اإلنسانية تقودها منظمة إدارة الكوارث الوطنية. وتعمل وعلى الصعيد المحلي، فإن قد

المنظمة بشكل وثيق مع نظرائها من الجهات الحكومية على مستوى األقاليم لتأمين قدرات التأهب الالزمة، 

ر وفي حاالت الطوارىء القيام بتقييم االحتياجات والخسائر وحشد الموارد والعمل مع جمعية الهالل األحم

من أجل تسليم المساعدات اإلنسانية. كما تدير المنظمة الدعم الموجه للتعافى والبناء عقب وقوع  ةاإليراني

 حالة طوارىء.  

عمل الفريق القطري لألمم المتحدة والشركاء بشكل وثيق مع الحكومة من أجل ضمان تنسيق فعال بين وقد 

إذا ما طلبت الحكومة المساعدات الدولية، الجهود منظومات االستجابة الدولية والوطنية. ويشمل هذا، 

 لضمان أن يتم وضع اآلليات الالزمة لتعزيز فهم مشترك إلحتياجات ومسؤوليات كل جهة فاعلة. 

 المحاكاة التدريبية المشتركة األولى للتعامل مع الزالزل    

 هذه، تم إجراء المحاكاةوالختبار آليات التنسيق 

بين  الزالزل مع للتعامل األولى المشتركة التدريبية

 22و 21الحكومة اإليرانية واألمم المتحدة يومي 

أكتوبر/تشرين األول في آن واحد في طهران 

واقليم كرمان. وقد تصادف الحدث مع اليوم 

العالمي للحد من الكوارث والذي يحتفل به في 

بوع الوطني للحد من إيران في سياق "األس

ويتم زالزل الكوارث الطبيعية"، ويتم خالله اجراء تدريبات إلجالء الطالب من المدارس في حالة حدوث 

 مع الكوارث من قبل وسائل اإلعالم.أيضا رفع الوعى بكيفية التعامل 

 والشركاء المتحدة األمم "تعمل

 من الحكومة مع وثيق بشكل

 بين فعال تنسيق ضمان أجل

 الدولية االستجابة منظومات

 والوطنية"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فى المحاكاه فى مراسم االفتتاح نكواالمشار
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 للمزيد من المعلومات، يرجى اإلتصال بـ :

 elhawary@un.org (,+06)5666616601 رقم الهاتف:  ,، مسؤول الشؤون اإلنسانيةسمير الهواري

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

م كرمان، على مقياس ريختر في جنوب شرق اقلي 2.1وقد تمثل سيناريو المحاكاة في وقوع زلزال بقوة 

مما دفع الحكومة إلى طلب ارسال فرق تنسيق االستجابة وتقييم الكوارث التابع لألمم المتحدة وتسهيل 

وصول فريق المجموعة االستشارية الدولية للبحث واإلنقاذ إلى البالد. وتم اختبار وتحسين التدابير 

المستفادة. وأثبتت الحكومة أن لديها  استخالص للدروسجلسة المرتبطة بالتنسيق وأعقب المحاكاة التدريبية 

منظومة تنظيمية فعالة لالستجابة، مع تحديد بعض االحتياجات التدريبية االضافية وخاصة بالنسبة لتقييم 

 الخسائر واالحتياجات وتعبئة الموارد المالية اإلنسانية.

 
 بيان مشترك وتشكيل فريق استشاري إنساني لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

على بيان مشترك  1122سبتمبر/أيلول  28كخطوة أولى على مسار تعزيز هذه الشراكة، تم التوقيع في 

من قبل السيدة آموس ونائب وزير الخارجية سيد عباس غرابشي. ويؤكد البيان على االلتزام بقدر أكبر من 

 رة الكوارث واالستجابة لها. الحوار اإلستراتيجي حول الشؤون اإلنسانية الدولية ودعم التعاون في مجال إدا

اإلنسانية في  الشؤون تنسيق لمكتب إنساني استشاري ودعما لهذه المساعي، تم التشكيل الرسمي لفريق

البالد ويتم حاليا تطوير خطة عمل مشتركة لصياغة تفاصيل هذه الشراكة وخاصة في مجال تبادل 

 درات. المعلومات، والتنسيق في العمليات اإلنسانية، وبناء الق
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مستفيد أكبر  كانت  و  أمريكيا،  دوالرا  مليار   ۲٫۹ إفريقيا  شمال  و  األوسط  الشرق  منطقة  في  الموحدة  و  العاجلة  النداءات  تلقت 
بلغ و  أمريكيا،  دوالرا  مليون   ۳٥٤ على  حصل  حيث  اليمن  يليها  أمريكيا،  دوالرا  مليون   ۸۰۷ على  حصلت  التي  سوريا،  هي 

.  ٪٤۱٫۲ التمويل  عجز  نسبة  بلغت  و   ٪٥۸٫۸ النداءات  تمويل  نسبة   إجمالي 

أمريكي دوالر  مليار   ۲٫٦ مجتمعة  السورية  لألزمة  لالستجابة  اإلقليمية  الخطة  و  لسوريا  اإلنسانية  االستجابة  خطة  تلقت 
مليار  ۱٫٤ إلى  لسوريا  اإلنسانية  االستجابة  خطة  تحتاج  و   .۲۰۱۳ عام  في  دوالر  مليار   ۱٫۷ بلغ  التمويل  في  عجز  ترك  مما 
لألزمة لالستجابة  اإلقليمية  الخطة  تحتاج  و  الحاجة.  ذوى  من  شخص  ماليين   ٦٫۸ لحوالي  المساعدات  لتقديم  أمريكي  دوالر 

مصر. و  تركيا  لبنان،  األردن،  العراق،  في  الجي  مليون  ل۳٫٤٥  المساعدة  لتقديم  دوالر  مليار   ۲٫۹ إلى   السورية 

 

.۲۰۱۳ عام  في  إفريقيا  شمال  و  األوسط  الشرق  منطقة  في  دول  تسع  على  التمويل  بتوزيع  الطوارئ  لتمويل  المركزي  الصندوق  قام 
ولبنان.  اليمن  يليها  دوالر،  مليون   ٤۰٫٤ على  حصلت  حيث  سوريا  كانت  المستفيدين  أكبر 

.۲۰۱۳ لعام  الطوارئ  لتمويل  المركزي  الصندوق  في  إفريقيا   شمال  و  األوسط  الشرق  منطقة  من  دول  سبع  بالمساهمة  تعهد  أو  ساهم  و 
أفغانستان.  باكستان،و  المتحدة،  العربية  اإلمارات  السعودية،  العربية  المملكة  تركيا،  الكويت،  قطر،  الدول  هذه  تشمل  و 

(۳۱ أكتوبر/ تشرين األول ۲۰۱۳) اإلقليمي اإلنساني  التمويل  نشرة 
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الموقف عن  عامة  لمحة 

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية المكتب اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا |  أكتوبر/ تشرين األول ۲۰۱۳

 

*التمويل اإلقليمي الالزم لسوريا

أنحاء جميع  في  اإلنسانية  النداءات  في  إفريقيا   شمال  و  األوسط  الشرق  منطقة  من  دولة  عشرة  إثنى  بالمساهمة  تعهدت  أو  ساهمت  
السعودية،  العربية  المملكة  الكويت،  هم  المانحين  أكبر  دوالر.  مليون   ۹٥۸ المساهمة   إجمال  بلغ  و   .۲۰۱۳ عام  خالل  العالم 

دوالر. مليون   ۳٤۳ بمبلغ  بالمساهمة  تعهدوا  و  دوالر  مليون   ٤٦۳ بمبلغ  معا  ساهموا  و  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
المجاورة. الدول  و  سوريا  هي  التمويل  من  المستفيدين  أكبر  كان  و 
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Notes: 2. Revised Syria Regional Response Plan 2013

4. http://www.unocha.org/cerf/our-donors/funding/pledges-and-contributions/20133  http://www.unocha.org/cerf/cerf-worldwide/201 

1-Funding information:OCHA FTS, as of  31 th of August2013, all changes are re�ected on http://fts.unocha.org
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