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مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

بالتنسيق تنقذ احلياة

مصدر صورة الغالف :أيرين.
البلد :السودان.
مصدر الصورة في هذه الصفحة :أيرين /هبى علي.
البلد :سوريا.

أوتشا تساعد في توفير املساعدات اإلنسانية لكل املتضررين
أوتشا تضطلع باملهام املنوطة بها من خالل:

التنسيق
السياسات
الدعوة
إدارة املعلومات

$

متويل الشؤون اإلنسانية

أوتشا لديها األشخاص و اخلبرة و
األدوات إلنقاذ األرواح
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يساعد
احلكومات في الوصول الى األدوات واخلدمات
التي توفر اإلغاثة إلنقاذ احلياة .ننشر فرق
لالستجابة السريعة ونعمل مع الشركاء
لتقييم االحتياجات ،واتخاذ اإلجراءات وتوفير
التمويل الالزم ،وإصدار التقارير،وتسهيل
التنسيق املدني  -العسكري.

أوتشا تقوم بتوجيه وحتليل الشؤون
اإلنسانية
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يحدد
ويحلل االجتاهات ويساعد اجملتمع اإلنساني
على تطوير سياسات مشتركة مبنية على
أسس حقوق اإلنسان و القانون الدولي
واملبادئ اإلنسانية.

أوتشا تتحدث نيابة عن
األشخاص املتضررين من النزاعات
والكوارث.
يتحدث مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
علنا عند احلاجة باستخدام مجموعة
من القنوات واملنابر .كما أنه يعمل من
وراء الكواليس ،والتفاوض بشأن قضايا
مثل الوصول للمدنيني وحمايتهم وعمال
اإلغاثة ،واملبادئ اإلنسانية لضمان وصول
املساعدات للمتضررين.

أوتشا تنظم وتراقب التمويل
اإلنساني
أدوات أوتشا للتتبع املالي و اخلدمات
تساعد في إدارة التبرعات اإلنسانية من
أكثر من  130بلدا.

أوتشا تقوم بجمع وحتليل و
مشاركة املعلومات الهامة
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يجمع
ويشاطرالبيانات املوثوقة حول موقع
األشخاص املتأثرين باألزمة و ما يحتاجونه
بشكل عاجل وحتديد األفضل ليقوم
مبساعدتهم.كما تقوم أوتشا بالتحليل
املعلوماتي لدعم التخطيط وسرعة اتخاذ
القرارات.

أوتشا تساهم في اإلستعداد للتصدي لألزمات املستقبلية.

للحد من آثار الكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع اإلنسان  ،تعمل أوتشا مع احلكومات لتعزيز قدرتها على التعامل مع حاالت

الطوارئ.
تساعد أوتشا الدول األعضاء في األمم املتحدة عن طريق تقدمي تنبيه في مرحلة مبكرة ،وحتليل قابلية التضرر ،التخطيط للطوارئ ،وبناء
القدرات الوطنية والتدريب ،وحشد دعم املنظمات اإلقليمية.
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حملة تاريخية

1998
حتولت إدارة الشؤون اإلنسانية
إلى مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية (أوتشا) وأعيدت
صياغة املهام و املسؤوليات
التي يظطلع بها.




1971
مبوجب القرار رقم 2816
للجمعية العامة لألمم
املتحدة مت إنشاء منصب
منسق عمليات اإلغاثة
الطارئة  .ومكتب منسق
األمم املتحدة لعمليات
اإلغاثة في جنيف
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1991
قامت اجلمعية العامة
بإصدار القرار رقم 182/46
لتعزيز استجابة ةاألمم
املتحدة حلاالت الطوارىء
املعقدة و الكوارث
الطبيعية

{

2005
قدم األمني العام مجموعة
تعديالت في مجال الشؤون
اإلنسانية لزيادة القدرة
على اإلستقراء وحتديد
املسؤولية والشراكة في
نظام االستجابة الدولية
للطوارىء.

•أنشىء منصب منسق اإلغاثة الطارئة بوصفه
نقطة اتصال وصوت يعبر عن احلاالت الطارئة.
•ولقد رفع األمني العام منصب منسق اإلغاثة الطارئة
إلى درجة وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية.
•أنشأت اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت،
وعمليات النداء املوحد ,و الصندوق املركزي املتجدد
للطوارىء بوصفهم آليات تنسيق أساسية وأدوات
خاصة مبنسق اإلغاثة الطارئة
•أنشأ األمني العام مكتبني إلدارة الشؤون اإلنسانية
في كل من نيويورك وجنيف من أجل تقدمي الدعم
املؤسسي لوكيل األمني العام ومنسق اإلغاثة
الطارئة.

2006

2011

الصندوق املركزي املتجدد للطوارىء مت
حتسينه ليشتمل على تسهيالت للمنح
تبلغ  450مليون دوالر أمريكي وحتول
اسمه إلى الصندوق املركزي لإلستجابة
حلاالت الطوارىء

قامت اللجنة الدائمة
املشتركة بني الوكاالت
باملوافقة على مجموعة
إجراءات انتقالية وذلك
لتحسني نظام االستجابة
االنساني الدولي.



2012

تقوم أوتشا بتنسيق برامج
إنسانية بقيمة  8.78مليار دوالر
ملساعدة  54مليون شخص
من املتضررين من أسوأ األزمات
اإلنسانية في العالم.



2009

خصصت اجلمعية العامة لألمم
املتحدة يوما ً عامليا لإلنسانية
يحتفل به في  19آب من كل عام.
ويعد هذا اليوم وسيلة لزيادة
الوعي العام في كافة بقاع العالم
ألنشطة املساعدات اإلنسانية.
حملة اليوم العاملي لإلنسانية
 2012ظهرت بعرض موسيقي
خاص للفنانة بيونسيه وسجلت
وسائل االعالم االجتماعية رقما ً
قياسيا ً من خالل مشاركة أكثر
من  1مليار رسالة من األمل في
وقت واحد.
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املواد اإلعالمية
تقوم مكاتب أوتشا بجمع وحتليل املعلومات
اإلنسانية لتقدمي حملة عامة عن حاالت الطوارئ
احلادة والتي طال أمدها .املواد اإلعالمية ألوتشا
تشمل اخلرائط والرسوم البيانية وتقارير احلالة
والنشرات اإلنسانية واألفالم ومعارض الصور.

اخلدمات وآليات التنسيق
قامت أوتشا بإضافة عدة خدمات إنسانية وعدة آليات تنسيق ملساعدة شركائنا على صنع قرارات فعالة على نحو
أفضل وضمان اتباع نهج أكثر قابلية للتنبؤ و التأهب واالستجابة  .و تتضمن التالي:
Humanitarian
Coordinator
System
humanitarianinfo.org/
stockmap

unocha.org/cerf

humanitarianinfo.org/iasc/

irinnews.org

Country-level
Pooled Funds
fts.unocha.org

unocha.org/cap

reliefweb.int

Civil-Military
Coordination
System
gdacs.org
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arabhum.net

أخبار و حتليل
وهو موقع حائز على العديد من اجلوائز
الدولية و يوفر تغطية على مدار 24
ساعة للصراعات والكوارث واألزمات في العالم
إلغاثة اجملتمع اإلنساني .يعمل فريق رليف ويب ثالثة
مناوبات ليضمن حتديث املوقع على مدار الساعة.
فريق التحرير لدى صفحة اإلغاثة يفحص العديد
من مصادر األخبار اليومية ذات الصلة في األمور
اإلنسانية والتقارير واخلرائط والتحليل واحملتويات
األخرى.

هي صفحة حائزة على عدة جوائز
في األخبار اإلنسانية و خدمة
التحليل الذي يغطي أجزاء من
العالم ومواضيع في كثير من األحيان لم يبلغ
عنها ،أو أسيء فهمها أومت ّ جتاهلها .تقدم تقارير
ذات محتوى مميز في اللغة اإلجنليزية والفرنسية
والعربية ألكثر من مليون قارئ على االنترنت
وأكثر من  50،000مشترك عبر البريد اإللكتروني.
يتم الوصول إلى املاليني من الناس من خالل نشر
القصص اإلنسانية في الصحف والشبكات
االجتماعية واملواقع اإللكترونية واجملالت ومحطات
التلفزيون واإلذاعة.
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ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻭﻭﻛﺎﻻﺕ
ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻭﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻧﺣﺔ ﻭﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ
ﻭﺍﺳﺗﺷﺎﺭﻱ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ
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ﺃﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺎ
ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﻭﻥ ﻭﺍﻟﻣﻌﻠﻣﻭﻥ
ﻭﺍﻟﺑﺎﺣﺛﻭﻥ ﻭﺍﻟﻣﺣﻠﻠﻭﻥ
ﻭﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﻔﻛﺭ ﻭﺍﻟﻁﻼﺏ

٪۱٤

ﺁﺧﺭﻭﻥ
ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
ﺍﻟﺧﺎﺹ،
ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻳﻭﻥ ﻭﺍﻟﺦ

٪۹
ﺇﻋﻼﻡ
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األشخاص
تكمن قوة أوتشا في التنوع والتفاني
ألكثر من  2000موظف يعملون في
أكثر من  50دولة  ،منطقة و مقر .لدى
أوتشا موظفون من أكثر من  100دولة،
وبذلك يتحلون باملرونة ،و املعرفة احمللية
و االلتزام بالشراكات اإلنسانية وجهود
االستجابة.

ﻣﻜﺘﺐ إﻗﻠﻴﻤﻲ
ﻣﻜﺘﺐ ﻗﻄﺮي
ﻣﻜﺘﺐ إﺗﺼﺎل

ﻓﺮﻳﻖ أو ﻣﺴﺘﺸﺎر
\إﻧﺴﺎﱐ

ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﻘﻭﻗﺎﺯ
ﻭﺁﺳﻳﺎ ﺍﻟﻭﺳﻁﻰ | ﺃﻟﻣﺎﺗﻲ ،ﻛﺎﺯﺍﺧﺳﺗﺎﻥ

ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ﻟﻣﻧﻁﻘﺔ
ﺍﻟﻣﺣﻳﻁ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ | ﺳﻭﻓﺎ ،ﻓﻳﺟﻲ

ﻛريﻏﻴﺰﺳﺘﺎن

ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸامﻟﻴﺔ
اﻟﻴﺎﺑﺎن

التنسيق امليداني هو اخلط
األمامي لعملياتنا
أن التنسيق امليداني يضمن أن الشركاء
الوطنيون والدوليون يعملون معا
بشكل أفضل في حاالت الطوارئ.
هذا يضمن وصول املساعدات إلى
األشخاص املتضررين في الوقت و املكان
املناسبني وتفادي وجود ثغرات وازدواجية
في اإلستجابة اإلنسانية.
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ﻧﻴﺒﺎل

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

ﺑﻨﻐﻼدش

اﻟﻔﻠﺒني

ﻃﺎﺟﺎﻛﺴﺘﺎن

ا

أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻳﺮان

اﻷ

أوﺗﺸﺎ اﻟﺨﻠﻴﺞ

اﻟﻴﻤﻦ
ﺟﻴﺒﻮيت

ﻣﻴﺎمنﺎر
ﴎﻳﻼﻧﻜﺎ

ﺑﺎﺑﻮا ﻏﻴﻨﻴﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة

ﺍﻟﻣﻛﺗ
ﻭﺷﻣ

اﻟﺼﻮﻣﺎل

اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ

ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ﻵﺳﻳﺎ ﻭﺍﻟﻣﺣﻳﻁ
ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ | ﺑﺎﻧﻛﻭﻙ ،ﺗﺎﻳﻼﻧﺩ

ﻣﺪﻏﺸﻘﺮ

ﺃﻭﺗﺷﺎ ﺷﺭﻕ ﺍﻓﺭﻳﻘ
ﻧﻳﺭﻭﺑﻲ ،ﻛﻳﻧﻳﺎ

مكاتب أوتشا 2012

ﺗﺏ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺷﺭﻕ ﺍﻷﻭﺳﻁ
ﻣﺎﻝ ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ | ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻣﺻﺭ
ﺃﻭﺗﺷﺎ ﻧﻳﻭﻳﻭﺭﻙ |
ﻧﻳﻭﻳﻭﺭﻙ ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ
ﺃﻭﺗﺷﺎ ﺟﻳﻧﻳﻑ | ﺳﻭﻳﺳﺭﺍ

اﻟﻌﺮاق ﺳﻮرﻳﺎ
ن

ﻟﻴﺒﻴﺎ

ﻷراﴈ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺤﺘﻠﺔ

ﺞ
ارﻳﺘريﻳﺎ اﻟﺴﻮدان
ﻦ
يت
ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان
اﺛﻴﻮﺑﻴﺎ

ل

اﻟﻨﻴﺠﺮ

ﺗﺸﺎد

ﻧﻴﺠريﻳﺎ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

ﻣﺎﱄ

ﺑﻮرﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ
ﺳﺎﺣﻞ اﻟﻌﺎج

ﻏﻴﻨﻴﺎ
ﻟﻴﱪﻳﺎ

ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺪوﻣﻨﻴﻜﺎن

ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ

ﺟﻨﻮب السودان
ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ

زﻣﺒﺎﺑﻮي

ﻘﻳﺎ|

ﻫﺎﻳﺘﻲ

اﳌﻜﺴﻴﻚ

ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ

ﻫﺎﻧﺪوراس

ﻧﻴﻐﺎراﻏﻮا

ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ﻷﻣﺭﻳﻛﺎ ﺍﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ
ﻭﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻟﻛﺎﺭﻳﺑﻲ | ﻭﺑﻧﻣﺎ ،ﺑﻧﻣﺎ

اﻹﻛﻮادور
اﻟﺒريو

ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ﻟﻐﺭﺏ ﻭﻭﺳﻁ
ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ | ﺩﺍﻛﺎﻭ ،ﺍﻟﺳﻧﻐﺎﻝ

ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ﻟﺟﻧﻭﺏ ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ،
ﻳﻭﻫﺎﻧﺳﺑﺭﻍ| ﺟﻧﻭﺏ ﺍﻓﺭﻳﻘﻳﺎ

ﺗﻧﻭﻳﻪ :ﺇﻥ ﺍﻟﺗﺳﻣﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻭﻁﺭﻳﻘﺔ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﺭﻳﻁﺔ ﻻ ﺗﻌﻧﻲ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ
ﻋﻥ ﺃﻱ ﺭﺃﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﻷﻱ ﺑﻠﺩ
ﺇﻗﻠﻳﻡ ﺃﻭ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺃﻭ ﻣﻧﻁﻘﺔ ،ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺳﻠﻁﺎﺗﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺑﺷﺄﻥ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﺣﺩﻭﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺗﺧﻭﻣﻬﺎ .ﺗﺻﻭﺭ
ﻅﻼﻝ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻐﻁﻳﻬﺎ ﻣﻛﺗﺏ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻟﺗﻧﺳﻳﻕ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ
") (OCHAﻭﺍﻟﻣﻛﺎﺗﺏ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﻭﻻ ﺗﻣﺛﻝ ﺣﺩﻭﺩ ﻣﻌﺗﺭﻑ ﺑﻬﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻡ
ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺃﻭ ﻣﻛﺗﺏ ﺗﻧﺳﻳﻕ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ .ﺧﻁ ﻣﻧﻘﻁ ﻳﻣﺛﻝ ﺗﻘﺭﻳﺑﺎ ﺧﻁ ﺍﻟﺳﻳﻁﺭﺓ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻭ
ﻭﻛﺷﻣﻳﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺗﻔﻘﺕ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﻟﻬﻧﺩ ﻭﺑﺎﻛﺳﺗﺎﻥ .ﺍﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻭﻻﻳﺔ ﺟﺎﻣﻭ ﻭﻛﺷﻣﻳﺭ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ
ﺑﻌﺩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ .ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺳﻭﺩﺍﻥ ﻭﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ
ﺟﻧﻭﺏ ﺍﻟﺳﻭﺩﺍﻥ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩﻫﺎ ﺑﻌﺩ.

7

املهمات في حاالت الطوارئ

عند تصاعد حاالت طوارىء جديدة تقوم أوتشا بنشر موظفني للرد على الكوارث السريعة لضمان الوصول الى املتضررين
الذين هم بحاجة للمساعدة .ويتم تنسيق عمليات االنتشار بالتزامن مع خطط توظيف طويلة املدى.

في عام  ،2011مت ّ نشر موظفني من املكاتب اإلقليمية  151مرة إلى 37بلد
عانى من أوضاع انسانية غير مستقرة.

ﺃﻟﻣﺎﺗﻲ
ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻲ
ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ ﻵﺳﻳﺎ
ﺍﻟﻭﺳﻁﻰ ﻭﺍﻟﻘﻭﻗﺎﺯ
20
ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ﻟﻠﺷﺭﻕ ﺍﻷﻭﺳﻁ
 2 6ﺷﻣﺎﻝ ﺍﻓﺭﻳﻘﻳﺎ ﻭﻭﺳﻁ ﺁﺳﻳﺎ
ﺑﺎﻧﻛﻭﻙ

ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ﻵﺳﻳﺎ
ﻭﺍﻟﻣﺣﻳﻁ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ
21

ﻧﻳﺭﻭﺑﻲ،
 1 3ﻣﻛﺗﺏ ﺗﻧﺳﻳﻕ
ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ
ﺷﺭﻕ ﺍﻓﺭﻳﻘﻳﺎ
ﺟﻭﻫﺎﻧﺳﺑﺭﺝ
ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻲ
ﻟﺟﻧﻭﺏ ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ
07

ﻳﻣﺛﻝ ﻣﻬﻣﺔ ﻟﻛﻝ ﻣﻛﺗﺏ ﺍﻗﻠﻳﻣﻲ
 0 0ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻣﻬﻣﺎﺕ ﻟﻛﻝ ﻣﻛﺗﺏ ﺇﻗﻠﻳﻣﻲ
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ﺩﺍﻛﺎﺭ،
ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻲ
ﻟﻐﺭﺏ ﻭﻭﺳﻁ
ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ
39

ﺑﻧﻣﺎ،
ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻲ
ﻷﻣﺭﻳﻛﺎ ﺍﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ
ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻟﻛﺎﺭﻳﺑﻲ
25

كما يحتفظ مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بقائمة موظفي االستجابة حلاالت الطوارئ ( ،)ERRالقائمة تشمل على 35
موظف من داخل أوتشا يتم استبدال املوظفني كل ستة أشهر .في عام  2011كان هناك  42مهمة استجابة حلالة طوارىء
منتشرة في  15بلدا .من بني هذه املهمات  88في املائة مت االستجابة لها في غضون أسبوع من تقدمي الطلب األولي.

قائمة مهمات االستجابة حلاالت الطوارىء عام 2011
ﺍﻟﻰ ﻣﺎﻧﻳﻼ

ﺟﻧﻳﻑ
ﻧﻳﻘﻭﺳﻳﺎ

ﺍﺳﻼﻡ ﺁﺑﺎﺩ
ﺩﺑﻲ

ﺟﺎﻛﺎﺭﺗﺎ

ﺭﺃﺱ ﺃﺟﺩﻳﺭ

ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ

ﺍﻟﺳﻠﻭﻡ

ﺍﻟﺧﺭﻁﻭﻡ

ﺃﺳﻣﺭﺓ
ﺟﻳﺑﻭﺗﻲ
ﺃﺩﻳﺱ ﺃﺑﺎﺑﺎ

ﻣﺎﻧﻳﻼ

ﺗﻭﻧﺱ

ﻧﻳﺭﻭﺑﻲ

ﻧﻳﻭﻳﻭﺭﻙ

ﻧﺟﺎﻣﻳﻧﺎ
ﺟﻭﺑﺎ
ﺑﻧﻲ

ﻧﻳﺎﻣﻲ

ﺩﺍﻛﺎﺭ

ﻣﻛﺳﻳﻛﻭ ﺳﻳﺗﻲ

ﻣﻭﻧﺭﻭﻓﻳﺎ
ﻳﺎﻣﻭﺳﻭﻛﺭﻭ

ﻛﻳﻧﺷﺎﺳﺎ

ﻳﻣﺛﻝ ﻣﻬﻣﺔ ﺍﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﻁﻭﺍﺭﻯء ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ۲۰۱۱

في حالة الكوارث السريعة يتم االستفادة من موارد بشرية من خارج أوتشا من خالل برنامج موظفو االحتياط املساعد
الذي يديره أوتشا ( )ASPوبرنامج شركاء االحتياط ( ،)SBPPوكال البرنامجني له القدرة على نشر املوظفني في وقت
قصير .في عام  ،2011مت نشر موظفني  25مرة إلى  15بلدا من خالل برنامج موظفو اإلحتياط املساعد و 39مرة ملوظفني
تابعني الى  9منظمات من خالل برنامج شركاء االحتياط.
9

التمويل و التخطيط
يقدم الشركاء في اجملال اإلنساني عموما نوعني من النداءات :النداءات اإلنسانية املوحدة ،تنتج سنويا ،والنداءات
العاجلة ،وتوضع في حاالت الطوارئ املفاجئة.

النداءات اإلنسانية املوحدة والنداءات العاجلة
يتم تطوير النداءات العاجلة في
حاالت الطوارئ املفاجئة .تكون
النداءات مبدأيا سريعة أولية
ومنسقة وتصدر بشكل مثالي في
غضون أسبوع في حاالت الكوارث
السريعة.

يتم كتابة النداءات اإلنسانية
املوحدة سنويا ومراجعتها منتصف
العام بالنسبة للحاالت الطارئة
طويلة األمد.
خطط العمل املشترك تسمح
ملنظمات اإلغاثة بتنسيق وتنفيذ
ورصد استجابتهم حلاالت الطوارئ
والنداء للحصول على أموال بشكل
جماعي.

مطلوب 9.5

مليار دوالر في عام 2011
 21مناشدة
 ٪64ممول

وتهدف هذه النداءات لتغطية أول
ثالثة إلى ستة أشهر من االحتياجات
اإلنسانية.

تاريخ متويل النداءات اإلنسانية املوحدة والنداءات العاجلة.
ﻏﻳﺭ ﻣﻣﻭﻝ
٦۲

٦٤

٦۸

٦۷

٦٦

٦۲

٦۳

٠٦

٠٥

٥۹
٦٥

١١
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١٠

٠٩

٠٨

٠٧

٠٣ ٠٤

ﻣﻣﻭﻝ
٪ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ

٦۷
٠٢

۷٥ ۷۸ ۷۸
۸۱ ۷۸ ۷۰
٦۷ ٦۲
٠١

٠٠

٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩

٩٢

۱۰

ﻣﺟﻣﻭﻉ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ
)ﺑﻣﻠﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ(

٦٤
٥ ۷۸
٩٢ ٩٣

ﺍﻟﻌﺎﻡ

وباإلضافة إلى ذلك ،هناك ثالثة أنواع من الصناديق اخملصصة لدعم حاالت الطوارىء وهي :الصندوق املركزي
لالستجابة الطارئة  CERFو الصندق اإلنساني املشترك  CHFو صندوق متويل الطوارىء .ERFهذه الصناديق
توفر التمويل السريع ألنشطة منقذة لألرواح .يجدر اإلشارة بأن جميع املعلومات اخلاصة بالتمويل اإلنساني يتم
تسجيلها في خدمة التتبع املالي التابعة ألوتشا .ميكنكم زيارة املوقع من خالل الرابط التالي http://unocha.org
الصندوق املركزي لالستجابة
الطارئة CERF

الصندوق اإلنساني املشترك
CHFs

صندوق متويل الطوارئ
ERFs

يقدم الصندوق التمويل األولي
السريع في بداية األزمات اإلنسانية
ودعم حاالت طوارئ مهمشة أو
غير ممولة بالشكل الكافي بإشراف
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.

قام الصندوق اإلنساني املشترك
بتزويد التمويل املتوقع و املبكر
لالحتياجات اإلنسانية األكثر
أهمية بحسب األولويات احملددة
في النداء املوحد  . CAPفي عام
 ،2011قام الصندوق االنساني
املشترك بتوزيع مبلغ  356مليون
دوالر في  5دول.

توفر التمويل األولي حلاالت
الطوارىء املفاجئة غير املدرجة
في النداء املوحد .األموال تذهب
في الغالب إلى املنظمات غير
احلكومية.في عام  ،2011مت
تخصيص  100مليون دوالر من
خالل صندوق االستجابة للطوارىء
في  12بلد.

منذ عام  ،2006ساهم أكثر من
 120من أعضاء اجلمعية العامة في
الصندوق وخصصت أكثر من 2.5
مليار دوالر حلاالت الطوارئ في أكثر
من  80بلدا.

ﺍﻟﺗﺑﺭﻋﺎﺕ

ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﻟﺩﻳﻪ ﻣﻧﺣﺔ ﺗﺻﻝ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ
 ٤٥۰ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ) ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ
ﺗﺳﻬﻳﻼﺕ ﻗﺭﺽ ﺑﻘﻳﻣﺔ  ۳۰ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ(

ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ
ﻣﺧﻁﻁﺔ

CAP

ﻣﺧﺻﺻﺎﺕ ﺍﻟﺻﻧﺎﺩﻳﻕ
ﺍﻟﻣﺟﻣﻌﺔ
)ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ(

FA

٤٥٠

CERF

ﻗﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ

ﺻﻧﺎﺩﻳﻕ
ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﻯء
ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﺑﻘﺔ

$

$

CHF CERF

CHF

$

ERF

٣٠٠

ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ

١٥٠
ERF

ﺗﻤﻮز ١١ ١٢

١٠

٩

اﻟﻌﺎم

٨

٧

٦

٠
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متويل أوتشا
أوتشا تضيف قيمة لكل دوالر ينفق على الشؤون االنسانية

تعمل أوتشا على خفض تكاليفها التشغيلية وزيادة كفائتها في تنسيق األعمال اإلنسانية في امليدان على نحو أفضل .أن
تكلفة أوتشا حوالي  %2من القيمة االجمالية لبرامج اإلغاثة التي قيمتها  9.5مليار دوالر التي مت ّ تنسيقها من خالل أوتشا
في عام .2011
قدرتنا على الوفاء بتعهداتنا تعتمد على الدعم املالي السخي في الوقت املناسب .نحن نعتمد بشكل حصري تقريبا على
التبرعات املقدمة من احلكومات.
أكبر  20مانح في عام 2011
$٤۰٫٤

ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﺍﻟﺳﻭﻳﺩ

۳۲
۲۷

ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ
ﺍﻟﻧﺭﻭﻳﺞ
ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ

۱۷٫٤

ﺍﺳﺗﺭﺍﻟﻳﺎ
ﻛﻧﺩﺍ
ﺍﺳﺑﺎﻧﻳﺎ

٥٫٦

ﻫﻭﻟﻧﺩﺍ
ﺳﻭﻳﺳﺭﺍ

٥٫۲

ﺍﻟﻳﺎﺑﺎﻥ

٤٫۷

ﺍﻧﻳﻭﺯﻟﻧﺩﺍ

٤٫٦

ﻓﻧﻠﻧﺩﺍ

٤٫۱

ﺍﻟﻣﺎﻧﻳﺎ

۳٫۹

ﺍﻳﺭﻟﻧﺩﺍ

۳٫۸

ﺩﻧﻣﺎﺭﻙ

۳٫۷

ﺑﻠﺟﻳﻛﺎ

۲٫۸
۱٫۹

ﻓﺭﻧﺳﺎ

۱٫٥

ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ

۱٫۳
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۲٤٫۲

۸٫۱
۷
٦٫۳

ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟﺭﻭﺳﻲ

ﻣﻠﻳﻭﻥ

 ۹٫٥ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻫﻲ
ﻣﺟﻣﻭﻉ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﻣﻧﺳﻘﺔ
ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺃﻭﺗﺷﺎ ﻟﻌﺎﻡ ۲۰۱۱

ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﻣﻛﺗﺏ ﺗﻧﺳﻳﻕ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ

ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ۲۱٥٫۳

ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ

ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ:ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﺗﺑﻊ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ
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إنظموا إلينا
www.facebook.com/UNOCHA
www.twitter.com/UNOCHA
www.youtube.com/ochafilms

«أي شخص مهتم مبتابعة
الشؤون اإلنسانية عليه
االنضمام الى تغريدات
أوتشا».
تغريدة من قبل طالب لبناني في
ديسمبر2011

مصدر الصورة :أيرين
البلد :مصر
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OCHA New York
United Nations Secretariat,
New York, NY 10017, USA
Tel: +1 (212) 963 1234
E-mail: ochany@un.org
24-hour emergency number:
+1 (917) 402 1114
OCHA Geneva
United Nations, Palais des Nations,
8-14 Avenue de la Paix,
1211, Geneva, Switzerland
Tel: +41 (0) 22 917 1234
E-mail: ochagva@un.org
24-hour emergency number:
+41 (0) 22 917 2010
OCHA ROAP
Regional Office for Asia
and the Pacific
Executive Suite, 2nd Floor,
UNCC Building
Rajdamnern Nok Avenue,
Bangkok, 10200, Thailand
Tel: +66 (0) 2288 1234
E-mail: ocha-roap@un.org
OCHA Eastern Africa
UN Complex, Block X, Level 3
United Nations Avenue
Gigiri, Nairobi, Kenya
Tel: +254 20 762 2166
E-mail: ochaeasternafrica@un.org
OCHA ROCCA
Regional Office for the Caucasus
and Central Asia
UN Building, 67 Tole Bi
05000 Almaty, Kazakhstan
Tel: +7 (727) 258 2643
E-mail: ocharocca@un.org
24-hour emergency number:
+7 777 7809071

Printed at the United Nations, New York

OCHA ROLAC
Regional Office for Latin America
and the Caribbean
119, Vicente Bonilla St., Clayton,
Ciudad del Saber
P.O. Box 0843-03096, Balboa, Ancon,
Panama, Rep. of Panama
Tel: +507 317 1748/49
E-mail: ocha-rolac@un.org
24-hour emergency number:
+507 6679 1861
OCHA ROMENA
Regional Office for the Middle East
and North Africa
2 El Hegaz St. Roxy, Heliopolis,
P.O.Box 571, Cairo, 11737 Egypt
Tel: +20 2 24535691/96
E-mail: ocharomena@un.org
OCHA ROP
Regional Office for the Pacific
Level 5, Kadavu House
414 Victoria Parade
Suva, Fiji Islands
Tel: +679 331 6760
E-mail: ochapacific@un.org

:ملزيد من املعلومات زوروا
www.unocha.org
www.reliefweb.int
www.irinnews.org
www.unocha.org/CAP
: للتبرع
www.unocha.org/cerf
www.rapiddisasterrelief.org

OCHA ROSA
Regional Office for Southern Africa
Merafe House, 11 Naivasha Road
Sunninghill 2157
Johannesburg, South Africa
Tel: +27 11 517 1594
E-mail: ocharosa@un.org
24-hour emergency number:
+27 (0) 82 904 6051
OCHA ROWCA
Regional Office for West
and Central Africa
Sacré Coeur 3, VDN villa no 9364
BP 16922,
Dakar, Senegal
Tel: +221 33 869 8500
E-mail: ocharowca@un.org
24-hour emergency number:
+221 77 569 23 81
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