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األنشطة ذات األولوية لعامي ۲۰۱٤-۲۰۱٥

التمويل اإلنساني

 

 

 

 

 

 

 

۱. تعزيز دور جامعة الدول العربية في تنسيق العمل اإلنسانى في المنطقة العربية.

۲. تنفيذ مبادرات مناصرة مشتركة لرفع الوعي بالقضايا اإلنسانية والتعامل مع 
األولويات االستراتيجية.

۳. بناء قدرات جامعة الدول العربية فيما يتعلق بالشؤون اإلنسانية.

٤. تعزيز فهم األمم المتحدة وشركائها لهيكل جامعة الدول العربية والعمليات المتعلقة 
بالشؤون اإلنسانية بها.

٥. تيسير الحوار على نطاق واسع في المنطقة كتحضير للقمة العالمية للعمل االنساني 
في عام ۲۰۱٦.

تعمل جامعة الدول العربية حاليا مع 
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون 

اإلنسانية في المجاالت المنوط  له 
العمل فيها

جهود مناصرة مشتركة لتعزيز تعبئة 
الموارد والمشاركة في أدوات التمويل 

اإلنسانى متعددة األطراف.

۱. تنسيق العمل اإلنسانى على مستوى االستجابة و التأهب
۲. مناصرة حقوق المحتاجين

۳. وضع سياسات وتحليالت خاصة بالعمل اإلنساني
٤. التركيز على إدارة المعلومات اإلنسانية

٥. اإلشراف على احتياجات التمويل اإلنساني

إدارة المعلومات السياسات المناصرة التنسيق

تبادل المعلومات والمشاورات بين 
الدول األعضاء وجامعة الدول العربية 

وقطاع الشؤون االجتماعية 
والمنظمات اإلنسانية العربية حول 

األزمات اإلنسانية في المنطقة.

إنشاء آلية لتنسيق العمل اإلنساني 
باألمانة العامة لجامعة الدول العربية 

بهدف تسهيل التنسيق والمناصرة 
وتعبئة الموارد.

تحسين قدرات قطاعات وإدارات 
جامعة الدول العربية واألمم المتحدة 

وشركائهم للتعامل مع الهياكل 
والعمليات التنظيمية.

التعاون مع مكتب األمانة العامة 
لجامعة الدول العربية بشأن تطوير 
قدرات إدارة المعلومات لدى األلية 

العربية لتنسيق العمل اإلنسانى

إحاطة الدول األعضاء بجامعة الدول 
العربية والجهات المعنية االقليمية 

بهدف طرح وبحث قضايا السياسات 
وتعبئة الموارد للتعامل مع األزمات 

اإلنسانية في المنطقة.

القيام ببعثات مشتركة لمواقع األزمات 
اإلنسانية لرفع الوعي وتسليط الضوء 
على االحتياجات ذات األولوية وتعبئة 
الموارد بين الجهات المحلية واإلقليمية.

المشاركة في الحمالت اإلنسانية 
العالمية مثل اليوم العالمي للعمل 

اإلنسانى.

التحاور مع الجهات المعنية االقليمية 
حول تعزيز المشاركة اإلنسانية العربية 

وتطوير الفاعلية اإلنسانية.

التشارك في رئاسة اللجنة التوجيهية 
الخاصة بالمشاورة اإلقليمية للقمة 
اإلنسانية العالمية لمنطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا.

انخراط ومشاركة جامعة الدول العربية 
في منتديات السياسات العالمية 

والفاعليات المتعلقة بالممارسات 
اإلنسانية.

يوليو ۲۰۱٤



تبادل المعلومات والمشاورات مع جامعة الدول العربية، الدول 
األعضاء، قطاع الشؤون االجتماعية بجامعة الدول العربية، 

المنظمات اإلنسانية العربية حول األزمات اإلنسانية في 
المنطقة العربية.
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إنشاء آلية لتنسيق العمل اإلنساني باألمانة العامة لجامعة الدول 
العربية بهدف تسهيل التنسيق والمناصرة وتعبئة الموارد.

تحسين قدرات قطاعات وإدارات جامعة الدول العربية واألمم 
المتحدة وشركائهم للتعامل مع الهياكل والعمليات التنظيمية.

اجتماعات عمل رفيعة المستوى بشكل منتظم مع إدارة الصحة والمساعدات اإلنسانية 
لتحسين تبادل وتحليل المعلومات المتعلقة بالقضايا اإلنسانية في المنطقة، على أن 

يشمل ذلك مناقشات بشأن القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس األمن وجامعة 
الدول العربية والتخطيط  االستراتيجي لالستجابة في المنطقة العربية.

تقديم الدعم الفني والمشورة  لمكتب األمانة العامة لجامعة الدول العربية فيما يتعلق 
بقرار القمة العربية بشأن وضع الية عربية لتنسيق العمل اإلنسانى والتي ستعزز دور 

جامعة الدول العربية في تنسيق العمل اإلنسانى في المنطقة.

تنفيذ تدريبات عن الهياكل والنظم المعمول بها في كل من جامعة الدول العربية واألمم 
المتحدة مثل آليات تنسيق العمل اإلنساني الدولية واستخدام أدوات االستجابة في حاالت 

الطوارئ وأنشطة وخدمات المنظمات العربية المتخصصة.

إحاطة الدول األعضاء بجامعة الدول العربية والجهات المعنية 
االقليمية بهدف طرح قضايا السياسات وتعبئة الموارد للتعامل 

مع األزمات اإلنسانية في المنطقة.

القيام ببعثات مشتركة لمواقع األزمات اإلنسانية لرفع الوعي 
وتسليط الضوء على االحتياجات ذات األولوية وتعبئة الموارد 

بين الجهات المحلية واإلقليمية.

المشاركة في الحمالت اإلنسانية العالمية مثل اليوم العالمي 
للعمل اإلنسانى.

استكمال الممارسات الحالية المتعلقة بتنظيم أنشطة جلسات االحاطة  ربع سنوية وعند 
الحاجة بهدف رفع الوعي وتعبئة الموارد ومتابعة األولويات االستراتيجية.  وتستهدف 
تلك األنشطة الدول األعضاء بجامعة الدول العربية والمنظمات غير الحكومية العربية 

والدولية والحكومات المانحة ومنظمات األمم المتحدة واألجهزة اإلعالمية.

تنظيم بعثات إنسانية مشتركة إلى مواقع األزمات اإلنسانية ذات األولوية والتي تعانى 
نقصا في التمويل بهدف رفع الوعى وتعبئة الموارد للتعامل مع االحتياجات اإلنسانية.

تنظيم والتعاون بشأن الحمالت اإلنسانية العالمية خاصة اليوم العالمي للعمل اإلنسانى 
وهو أحد الفعاليات الذي ستنظم بشكل مشترك في أغسطس ۲۰۱٤.

التحاور مع الجهات المعنية اإلقليمية حول تعزيز المشاركة 
اإلنسانية العربية وتطوير الفاعلية اإلنسانية.

مواصلة تنظيم وتيسير منابر للحوار والنقاش حول تحسين فاعلية العمل اإلنسانى في 
المنطقة العربية.

التشارك في رئاسة اللجنة التوجيهية الخاصة بالمشاورة 
اإلقليمية للقمة العالمية للعمل االنساني لمنطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا.

انخراط ومشاركة جامعة الدول العربية في منديات السياسات 
العالمية والفاعليات المتعلقة بالممارسات اإلنسانية.

التعاون لضمان اشراك منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في مشاورات القمة 
العالمية للعمل االنساني ويتضمن ذلك تكوين اللجنة التوجيهية والمشاركة في تنظيم 

وتيسير المشاورات القطرية وتحت اإلقليمية والمشاورات على االنترنت لالعداد 
للمشاورات اإلقليمية لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في مارس ۲۰۱٥.

مشاركة جامعة الدول العربية والمنظمات اإلنسانية العربية والمعاهد األكاديمية في 
منتديات السياسات العالمية واإلقليمية.

املجاالت األوسع للتعاوناألنشطة

جدول يلخص أوجة التعاون المشترك بين جامعة الدول العربية- مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، يوليو/ تموز ۲۰۱٤

في ضوء قرار القمة العربية بشأن إنشاء آلية تنسيق إنسانية عربية قام مكتب األمم 
المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية بتقديم الدعم الفني والمشورة لمكتب األمين العام 
لجامعة الدول العربية واالدارات األخرى ذات الصلة بالجامعة. و تعد تلك األلية 

تطورا هاما  لدور جامعة الدول العربية المتزايد في الشؤون اإلنسانية.

يوليو ۲۰۱٤

التمويل اإلنساني

إدارة المعلومات

السياسات

المناصرة

التنسيق
ااملحاور

أحد المحاور األساسية لإلطار االستراتيجي لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
اإلنسانية هو زيادة التواصل واالنخراط لتوسيع نطاق الشراكات من أجل الدعم 

التشغيلي لتعميق الحوار حول السياسات اإلنسانية وبناء القدرات اإلنسانية للشركاء 
وأولويات نقل المعرفة.

لذلك وقع مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية وجامعة الدول العربية خطة 
عمل مشتركة (۲۰۱۳-۲۰۱٥) في مايو ۲۰۱۳ تسهم في تعزيز التعاون بين الطرفين 
في أوجه العمل التي تندرج في نطاق صالحيات مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون 

اإلنسانية.

ــة  ــي المنطق ــي التنســيق اإلنســانى ف ــة ف ــدول العربي ــز انخــراط جامعــة ال ۱. تعزي
العربية

التعاون مع مكتب األمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن 
تطوير قدرات إدارة المعلومات لدى األلية العربية لتنسيق 

العمل اإلنسانى.

التدريب والدعم ويشمل غرفة األزمات الخاصة بجامعة الدول العربية إلدارة وتحليل 
وتبادل المعلومات اإلنسانية ذات الصلة مع الجهات المعنية في المنطقة. ويعد ذلك 
عنصرا أساسيا إلنشاء آلية تنسيق الشؤون اإلنسانية الخاصة بجامعة الدول العربية.

جهود مناصرة مشتركة لتعزيز تعبئة الموارد والمشاركة في 
أدوات التمويل اإلنسانى متعددة األطراف.

تنظيم عدد من الفاعليات وإجراء مشاورات ثنائية لتعبئة الموارد بين الجهات المانحة 
الدولية والدول األعضاء بجامعة الدول العربية،  والتأكيد على تعريف المجتمع الدولي 

بنظام التتبع المالي لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية.

األنشطة ذات األولوية لعامي ۲۰۱٤-۲۰۱٥ 

رفع الوعي لدى الدول األعضاء والتواصل معهم ومع المنظمات اإلنسانية العربية في 
القضايا اإلنسانية ذات األولوية في المنطقة واالستفادة من ثقل جامعة الدول العربية في 

المنطقة لدعم العمل اإلنسانى.

۲. القيــام ببعــض مبــادرات المناصــرة لرفــع الوعــى بالقضايــا اإلنســانية و التعامــل 
مع األولويات االستراتيجية

توفير التدريب والدعم الفني لقطاعات جامعة الدول العربية ذات الصلة واإلدارات 
والمنظمات المتخصصة فيما يتعلق بالشؤون اإلنسانية مثل البنيان اإلنسانى الدولي، 

دورة البرنامج اإلنسانى والقانون اإلنسانى الدولي.

۳. بناء قدرات جامعة الدول العربية فيما يتعلق بالشؤون اإلنسانية

تنظيم دورات تدريبية لألمم المتحدة وشركائها عن الهياكل التنظيمية لجامعة الدول 
العربية وعملياتها المتعلقة بالشؤون اإلنسانية بهدف تعزيز التعاون وقابلية التشغيل 

٤. تعزيــز فهــم األمــم المتحــدة وشــركائها للبنيــة الهيكليــة لجامعــة الــدول العربيــة 
والعمليات المتعلقة بالشؤون اإلنسانية

التشارك في قيادة الترتيبات الخاصة بالمشاورات اإلقليمية للقمة اإلنسانية العالمية 
لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا جنبا إلى جنب مع الجهات المعنية في المنطقة، 

حيث سيضمن نهج التشاور والمشاركة ان يكون للمنطقة ثقل في صياغة مستقبل 
المنظومة اإلنسانية.

٥. تيســير حــوار علــى نطــاق واســع فــي المنطقــة لالعــداد للقمــة اإلنســانية العالميــة 
۲۰۱٦


