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شكر وتقدير:

المشتركة  التعاونية  الجهود  المتحدة  لألمم  العام  لألمين  اإلنساني  المبعوث  عمل  يمثل 
الشركاء  جانب  إلى  المتحدة  األمم  منظومة  داخل  والوكاالت  األفراد  من  العديد  بين 
االستجابة  على  يركز  بدوره  والذي  األطراف،  متعدد  النظام  في  المصلحة  وأصحاب 
الشاملة والمستدامة لالحتياجات اإلنسانية العالمية. إن الدعم المقدم من داخل منظومة 
األمم المتحدة والدول المانحة والمنظمات الغير حكومية والمجتمع المدني، أثبت دوره 

الفعال في مساعدة المبعوث اإلنساني في تحقيق أهدافه االستراتيجية العامة.

لتنسيق  المتحدة  األمم  لمكتب  الشديد  امتنانه  عن  يعرب  أن  اإلنساني  المبعوث  ويود 
الشؤون اإلنسانية )أوتشا( على ما قدمه من دعم للمبعوث اإلنساني، باإلضافة إلى تقديم 
الشكر لدولة قطر الستضافتها مكتب المبعوث اإلنساني ودعمها لجميع المبادرات التي 

يقوم بها المكتب.

ويعرب المبعوث اإلنساني عن عمق امتنانه لجميع المساهمات والدعم الذي تلقاه من 
جميع أصحاب المصلحة، الذين ال يزالون يواجهون دون شك المزيد من التحديات في 

عالم تتفاقم فيه األزمات اإلنسانية.
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امللخص

التنفيذي

لتلبية  أمريكي  دوالر  مليار   23.57 لتمويل  حاجة  هناك  كان   ،2017 عام  في 
االحتياجات اإلنسانية ل 141.1 مليون شخص. وقد مول المجتمع الدولي 13.29 
مليار دوالر أمريكي أو 57.1٪ من إجمالي التمويل المطلوب لعام 2017. عالوًة 
بل  فحسب،  التمويل  على  يقتصر  ال  اإلنسانية  المساعدات  تقديم  فإن  ذلك،  على 
أيضا بجعل الجهات الفاعلة أكثر كفاءة مع زيادة التفاهم واالتصال بين الكيانات 
والقطاعات.  في ديسمبر من عام 2016 قام سعادة المبعوث اإلنساني لألمين العام 
لألمم المتحدة الدكتور أحمد بن محمد المريخي، بوضع أربعة محاور استراتيجية 
رئيسية تتمثل في تعبئة الموارد، التوعية والتأييد، تطوير السياسات باإلضافة إلى 
دور المبعوث اإلنساني، وذلك من أجل تلبية احتياجات المجتمع اإلنساني. في عام 
2017.  قام سعادة المبعوث اإلنساني ب 41 مبادرة بنجاح خالل مجريات عام 
النصف  االستراتيجية.  ركز  اإلنساني  المبعوث  أهداف  تحقيق  وبالتالي   2017
وبدء  المستوى  الرفيعة  المؤتمرات  في  المشاركة  على   2017 عام  من  األول 
المشاركات االستراتيجية للمبعوث اإلنساني. وسعى في النصف األخير من عام 
أن  شأنها  من  ملموسة  مساعدة  إلى  واسعة  إنسانية  رغبات  تحويل  إلى   2017
تؤثر على حياة الماليين من المحتاجين.  مع نهاية عام 2017 وتطلع المجتمع 
الدولي لالحتياجات اإلنساني في عام 2018، يتطلع المبعوث اإلنساني إلى التوسع 
جغرافيا خارج منطقة الخليج، واستهداف أفراد والعبين جدد من القطاع الخاص 
والمانحين غير التقليدين وذلك لرفع نسبة المانحين المحتملين باإلضافة إلى سد 

الثغرات بين الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني. 
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االحتياجات

اإلنسانية 

المالية في معالجة األزمات  قياسيا من حيث االحتياجات  كان عام 2017 رقما 
اإلنسانية على الصعيد العالمي حيث كانت هناك حاجة إلى 23.57 مليار دوالر 
يعانون  مليون شخص  إلى 141.1  الحياة  تنقذ  التي  المساعدات  لتوفير  أمريكي 
من الحروب والكوارث الطبيعية في 37 بلدا. ويستمر هذا االرتفاع لالحتياجات 
اإلنسانية بشكل مستمر منذ عام 1992 حيث كان أول نداء بمبلغ 2.7 مليار دوالر. 
شهد الربع األخير من القرن الماضي تحوال هائال في وتيرة الحاالت اإلنسانية 
الطارئة وحجمها وأهميتها. وفي أعقاب المؤتمر العالمي للعمل اإلنساني الذي عقد 
في شهر مايو 2016، قام المجتمع اإلنساني بتغيير الطريقة التي يعمل بها بهدف 
التمكن من التكيف بطريقة أفضل مع الظروف اإلنسانية المختلفة والمتغيرة. رافق 
هذا التغيير في العمليات، االعتراف والوصول إلى أن أفضل طريقة للتعامل مع 
االحتياجات اإلنسانية المتنامية بحيث أن يتم معالجة أسبابها الجذرية والتي تتطلب 
لمنع  وذلك  العالمية،  السياسية  القيادة  في  متمثال  المستوى  ورفيع  قويا  تصميما 

الصراعات. 
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دور

املبعوث اإلنساني 

تتطلب االحتياجات اإلنسانية لألفراد المتزايدة باستمرار، وال سيما الذين يعانون من صراعات طال 
أمدها، وجود معرفة متخصصة بالجهات المعنية وباحتياجات المتضررين. ومن ثم، فإن المبعوث 
الخليج  بلدان  في  القرار  وصناع  المتحدة  األمم  بين  أقوى  إقامة صالت  بضمان  مكلف  اإلنساني 

وخارجها، وذلك لضمان احاطة المانحين إبالغهم باالحتياجات اإلنسانية لألشخاص المتضررين.

اإلنسانية  الجهود  في  بنشاط  وتشارك  اإلنسانية  المساعدة  في  متزايد  بدور  القيام  قطر  وتواصل 
الدولية. ويتجلى هذا االلتزام في أشكاٍل عدة، من بينها الجهود الدبلوماسية واالنسانية لدولة قطر. 
في منصب  الجنسية،  المريخي، وهو قطري  أحمد  الدكتور  تعيين سعادة  تم  الغاية،  لهذه  وتحقيًقا 
مبعوث األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ذلك بتاريخ 8 ديسمبر 2016، خلًفا لمعالي 
على  التركيز  في  المريخي  للدكتور  العام  الهدف  ويتمثل  الكويت  من  المعتوق  اهلل  عبد  الدكتور 
للحكومات  اإلنسانية  األزمات  إبراز  خالل  من  األطراف  متعددة  اإلنسانية  االستجابة  جهود  دعم 
والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، وزيادة مشاركتهم مع المجتمع اإلنساني الدولي. ويعمل 
الدكتور المريخي مع كافة وكاالت األمم المتحدة بشكل عام وبشكل وثيق مع وكيل األمين العام 
للشؤون اإلنسانية السيد مارك لوكوك ومع سلفه ستيفن أوبراين إلقامة شراكات أقوى في قطر وفي 

منطقة مجلس التعاون الخليجي وخارجها. 
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األهداف

االستراتيجية 

تطوير السياسيات . 3
بشكل 1.3.  المعونةالخارجية  سياسة  تشكيل  تشجيع 

استراتيجيا  متناسقة  تكون  أن  على  مؤسساتي 
األخرى،  االستراتيجية  العالمية  االتفاقيات  مع 
التنمية  وأهداف  اإلنسانية،  األعمال  جدول  مثل 
من  للحد  سنداي  وإطار   ،SDGs المستدامة 

مخاطر الكوارث. 
لألمم 2.3.  ومرونة  فعالية  أكثر  نظام  إلى  السعي 

المتحدة لالنخراط مع المانحين غير التقليديين. 

لألمم . 4 العام  لألمين  اإلنساني  مبعوث  دور 
المتحدة القيادي: 

سبل 1.4.  لزيادة  قطر  داخل  العمل   : قطروالخليج 
المصلحة  أصحاب  بين  ما  والتفاعل  المشاركة 
التعاون  مجلس  دول  المتحدة  واألمم  القطريين 
المنظمات  وتشجيع  األوسط  والشرق  الخليجي 
والجهات الفاعلة في القطاع الخاص على زيادة 

حضورها وتعاونها في المجال اإلنساني  
لمواقع 2.4.  ميدانية  بزيارات  القيام  المنطقة:  خارج 

الطوارئ والتواصل مع المنظمات المعنية لزيادة 
الشراكة والتفاعل مع األمم المتحدة. 

المجلس 3.4.  في  المشاركة  العالمي:  الصعيد  على 
الجمعية  وفي   ،HAS واالجتماعي  االقتصادي 
العمومية لألمم المتحدة UNGA، والتفاعل مع 
والمانحين  اإلنساني  العمل  مجال  في  الشركاء 
جانبية  لقاءات  عقد  إلى  باإلضافة  المحتملين، 

حول مواضيع محددة. 

تعبئة الموارد من خالل. 1
القطاع   - الحكومية  غير  المنظمات    - الحكومات 

الخاص
خالل 1.1.  من  الموارد  حشد  تجاه  جديد  نهج  اتباع 

استهداف الجهات المانحة من القطاع الخاص. 
تحديد وتعريف المانحين المحتملين لقيادة االستجابة 2.1. 

الدولية لالحتياجات اإلنسانية 
تشجيع الشفافية وتقدير الجهات الفاعلة في تمويل 3.1. 

خطط االستجابة اإلنسانية لعام 2017 

التوعية والتأييد . 2
التركيز على مجموعة أصحاب المصلحة في دول 1.2. 

وذلك  المتحدة،  واألمم  الخليجي  التعاون  مجلس 
مع  وفعالية،   أداء  أكثر  شراكة  إقامة  أجل  من 
التنموي  المجال  بين  العالقة  االخذ بعين االعتبار 

واالنساني 
تشجيع الشراكات الثالثية بين المانحين التقليدين، 2.2. 

وغير التقليدين، والمتلقين، واألمم المتحدة. 
اإلنسانية 3.2.  المساعدات  وصول  زيادة  إلى  الدعوة 

قدرة  من  تحد  التي  البيروقراطية  القيود  وتخفيف 
السكان  إلى  الوصول  على  اإلنسانية  الجهات 

المحليين. 

األهداف االستراتيجية لمبعوث األمم المتحدة 
   ٢٠١٧اإلنساني  لعام 

 تعبئة الموارد 
 نهج جدٌد •

 
الحكومات •

والمنظمات الغٌر 
ربحٌة والقطاع 

 الخاص 
 

الشفافٌة واالعتراف •
 للمانحٌن 

 

 المناصرة والتوعٌة 
 

عقلٌة األمم المتحدة •
ومجلس التعاون 

 الخلٌجً 
 

الشراكات ثالثٌة •
 األطراف 

 
وصول المساعدات •

 اإلنسانٌة 
 
 

 تطوٌر السٌاسٌات 
 

سٌاسات المعونة •
المؤسسٌة 

 والخارجٌة 
 
 

نطام األمم المتحدة •
 المرن 

 
 
 

 دور القٌادة 
 

 قطر •
 

 إقلٌمٌا •
 

  عالمٌا •
 
 
 

 دعم أصحاب المصلحة 

 االحتٌاجات اإلنسانٌة العالمٌة 
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املبادرات املكتملة

في عام 2017 

استكمل سعادة المبعوث اإلنساني 41 مبادرة في عام 2017، وحقق تقدمًا كبيرًا نحو تحقيق 
التوعية  على  المبادرات  التحديد عززت جميع  الشاملة. وعلى وجه  االستراتيجية  أهدافه 
والدعوة للمبادئ اإلنسانية، وشجعت على جمع أصحاب المصلحة معًا بطريقة أكثر فعالية 
وكفاءة. وقد قامت كل المبادرات ما عدا مبادرة واحدة، بوضع المبعوث في دور قيادي 
في المجال اإلنساني، والذي يسعى بدوره الى رفع مستوى فهم سياقات الطوارئ وزيادة 
المشاركة في األمم المتحدة. وفي جانب حشد وتعبئة الموارد شمل ما يقارب ثلثي المبادرات 
المكتملة، وسعى ما يقارب من نصف المبادرات فيها إلى وضع سياسة لدعم النظام متعدد 

األطراف.

وازداد  للتبرعات،  رئيسيين  عالميين  حدثين  في  وكبيرٍا  حاسما  دورا  أحمد  الدكتور  لعب 
التعاون بشكل كبير بين األمم المتحدة وقطر وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي، وحشد 
المبعوث  ذلك، شارك سعادة  واألهم من  األطراف.  المتعدد  للنظام  كبيرة  موارد بصورة 
تحديات  لمواجهة  واإلنمائية  اإلنسانية  الفاعلة  الجهات  ضمت  بعثة  قيادة  في  اإلنساني 
بشكل  الصمود  والقدرة على  اإلعمار  إعادة  بهدف  العاجلة، وذلك  لالحتياجات  االستجابة 
أكبر، مما يهيئ المجال الستجابات أكثر ديناميكية للحاالت اإلنسانية. وعلى مدار العام، 
شارك سعادة المبعوث اإلنساني في عدد من المؤتمرات واللقاءات والمعارض، في دعوة 

إلى اتباع نهج ديناميكي لتلبية االحتياجات اإلنسانية الحالية في العالم.

باإلضافة إلى ذلك قام المبعوث اإلنساني بتنفيذ استراتيجية إعالمية ثنائية اللغة لضمان نشر 
المبادرات والرسائل الرئيسية التي يتم تنفيذها بشكل كاف ووافي لحقها، من خالل وسائل 
اإلعالم التقليدية بالعربية واإلنجليزية، ووسائل التواصل االجتماعي. هذا يتضمن صفحة 
والفيسبوك،   ،@UNHumanitarianتوتير االجتماعي  التواصل  موقع  على  نشطة 
منتظمة  مقابالت  إلى جانب   .www.humanitarianevoy.org اإللكتروني والموقع 
في وسائل اإلعالم المرئي باللغتين العربية واإلنجليزية. كل هذا يضمن نشر المعلومات في 

أعقاب كل مبادرة من هذه المبادرات.
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مارس 2017: 
زيارة أمانة مجلس دول التعاون الخليجي - )الرياض - المملكة العربية السعودية(: قام سعادة المبعوث بزيارة لمقر 	 

أمانة مجلس دول التعاون الخليجي حيث التقى باألمين العام للمجلس.

زيارة لدولة الكويت - )مدينة الكويت - الكويت(: تشرف سعادة المبعوث بزيارة الكويت وشرف بلقاء صاحب السمو 	 
امير الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح حفظه اهلل ورعاه، كما التقى بمعالي النائب األول رئيس مجلس 

الوزراء وزير خارجية دولة الكويت ومعالي الدكتور عبد اهلل المعتوق رئيس الهيئة الخيرية اإلسالمية 

زيارة ميدانية لتركيا واألردن ولبنان: في الفترة ما بين )16-23 مارس( كانت المهمة إلى تركيا تحديدًا مدينتي أنقرة 	 
وفي األردن بَعمان وفي لبنان ببيروت. حيث كانت اللقاءات مع المسؤولين في وزارة الخارجية لتلك الدول كما تم 
اللقاء مع الفرق اإلنسانية للدول ووكاالت األمم المتحدة وكان سعادة المبعوث شاهدًا على ما تقوم به وكاالت األمم 
المتحدة من عمل مميز على األرض وما تواجهه من تحديات والتي تتمثل في التعامل مع المجتمعات المضيفة، 

وتقلص الحيز اإلنساني والتمويل، 

اجتماع المنظمات القطرية ومنظمات األمم المتحدة العاملة في سوريا الثاني )غازي عينتاب - تركيا(: في 16 مارس 	 
2017 في غازي عينتاب، تركيا، ترأس سعادة المبعوث اإلنساني االجتماع الثاني بين المنظمات اإلنسانية واألمم 
المتحدة لمواصلة النقاش بشأن األموال التي تم جمعها خالل حملة حلب لبيه وذلك لمتابعة ما تم في االجتماع األول 

17 يناير 2017. 

القمة العربية )البحر الميت - األردن(: حضر سعادة المبعوث في القمة العربية بتاريخ 29 مارس من ضمن وفد 	 
االمين العام لالمم المتحدة، كما قام بزيارة لمخيمات الالجئين السوريين مع سعادة األمين العام لألمم المتحدة على 

هامش القمة وحضور االجتماعات الجانبية مع القادة والمسؤولين في الدول العربية. 

يناير 2017: 
اجتماع سوريا )الدوحة -قطر(: ترأس سعادة المبعوث اإلنساني اجتماع طاولة مستديرة بين وكاالت األمم المتحدة 	 

المشاريع  أجل  من  بها  التعهد  وتم  سبق  التي  األموال  وتخصيص  التعاون،  لزيادة  القطريين  المصلحة  وأصحاب 
المشتركة. ُعقد االجتماع األول في السابع عشر من يناير 2017 في الدوحة، وذلك للتعاون وتخصيص ما يقارب 

80 مليون دوالر أمريكي تم جمعها خالل حملة حلب لبيه. 

جولة تعريفية بمكتب األمم المتحدة )نيويورك - الواليات المتحدة(: قام سعادة المبعوث بعقد اجتماع رفيع المستوى 	 
مع سعادة السيد أنطونيو غوتيرس األمين العام لألمم المتحدة في مقر األمم المتحدة كما قام بعدة لقادات مع المكاتب 
عقد  الزيارات  هذه  وشملت  استراتيجيته.  في  التطور  لعرض  باإلضافة  بها،  الخاصة  المنظومة  لمناقشة  المختلفة 

اجتماعات مع لجنة اإلنقاذ الدولية وأصحاب المصلحة المعنيين. 

فبراير 2017: 
لقاء سمو الشيخة موزا )الدوحة، قطر(: تشرف سعادة المبعوث اإلنساني بلقاء سمو الشيخة موزا بنت ناصر المسند 	 

رئيسة مؤسسة قطر، وتم طرح فكرة حماية األطفال وفرص حصول على تعليم في مناطق النزاع.

جولة تعريفية لمكتب األمم المتحدة في جينيف ـ )جينيف - سويسرا(: عقد سعادة المبعوث اإلنساني اجتماعات رفيعة 	 
المستوى في مكتب األمم المتحدة في جينيف للتعرف عن قرب على عمل مكاتب األمم المتحدة في جينيف وكيفية 
تطوير الشراكة وتنفيذ استراتيجية المبعوث اإلنساني. شملت هذه الزيارات عقد اجتماعات مع اللجنة الدولية للصليب 
المبعوث  المعنيين. وسجل سعادة  التطوعية باإلضافة إلى أصحاب المصلحة  للمنظمات  الدولي  األحمر والمجلس 
فيديو من أجل قصص وأهداف التنمية المستدامة، والدعوة إلى الشراكة من أجل أهداف التنمية المستدامة وخاصة 

الهدف قم 17. والدعوة الى الشراكة من أجل أهداف التنمية المتسدامة 17 . 

اجتماع اللجنة التأسيسية لشبكة المجتمع المدني في منطقة الشرق األوسط - )الدوحة - قطر(: ألقى سعادة المبعوث 	 
خطاب رئيسي في اجتماع يهدف إلى جمع شبكة جديدة من أصحاب المصلحة، وتحديد األهداف، واالتفاق على 

األولويات وأهم المواضيع في المنطقة.

لقاء من مسؤولين من الحكومة القطرية ) الدوحة ، قطر ( : التقى سعادة المبعوث اإلنساني سمو الشيخة موزا بنت 	 
ناصر المسند رئيسة مؤسسة قطر، وذلك لمناقشة حماية األطفال في البيئات اإلنسانية وتعزيز فرص الحصول على 

تعليم مناطق النزاع .
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مايو 2017: 
منتدى الدوحة السابع عشر )الدوحة - قطر(: في 14-15 مايو 2017، شارك المبعوث اإلنساني في منتدى الدوحة 	 

متحدثًا عن األبعاد القانونية والبشرية ألزمة الالجئين. كما شهد سعادته في المنتدى على توقيع مذكرة تفاهم للتعاون 
بين دولة قطر، ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا(. 

المبعوث 	  التاسع عشر من شهر مايو حضر  المستدامة - )الهاي - هولندا(: في  التنمية  القانون والتعليم وأهداف 
اإلنساني ندوة لسلسة من المتحدثين عقدها معهد الهاي للعدالة العالمية والذي شاركت فيه صاحبة السمو الشيخة 
موزا بنت ناصر وحضرتها أيضا جاللة الملكة ماكسيما بصفتها المديرة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة وذلك 

للتمويل الشامل للتنمية 

االجتماع اإلقليمي للمنتدى االقتصادي العالمي )البحر الميت - األردن(: حضر سعادة المبعوث اإلنساني االجتماع 	 
اإلقليمي للمنتدى االقتصادي العالمي في الفترة ما بين 19-21 مايو في األردن، حيث دعى فيه إلى التواصل مع 

كيانات القطاع الخاص والتي يمكن أن تكون قوة فاعلة خالل األزمات اإلنسانية 

زيارة المكتب اإلقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا )القاهرة - مصر(: في الفترة ما بين 24 إلى 25 مايو 2017، 	 
التقى المبعوث اإلنساني مع نائب وزير خارجية مصر باإلضافة إلى األمين العام لجامعة الدول العربية حيث ناقش 
سعادته استراتيجيته وسبل التعاون بين مصر ووكاالت األمم المتحدة اإلنسانية.  وفي محادثات سعادته مع الجامعة 
اجتمع مع فريق  ، كما  المتحدة  اإلقليمي لألمم  اإلنسانية والمكتب  الوحدات  بين  التعاون  اتفق على زيادة  العربية 

المكتب لمعرفة المزيد عن عملياتها واحتياجاتها اإلقليمية. 

يونيو 2017: 
بعثة مشتركة للقرن اإلفريقي )إثيوبيا - كينيا - الصومال(: في الفترة ما بين 8 إلى 13 يونيو 2017، ترأس سعادة 	 

المبعوث اإلنساني بالمشاركة مع االتحاد اإلفريقي ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( إلى القرن األفريقي. 
خرجت البعثة بنتائج ملموسة ال تقتصر على إنشاء مجموعة دعم أساسية للمانحين وحسب والتي سوف يكون هدفها 
ضمان استجابة إنسانية مستدامة ومنسقة، بل أيضا مساهمات من جميع الوفود المشاركة. واألهم من ذلك أن هذه 
البعثة قامت بجلب الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني والتنموي، كالبنك الدولي والبنك األفريقي للتنمية، إلى جانب 

جهود أخرى من أجل إقامة استجابة دائمة للمجاعة. 

االجتماع العاشر لمجموعة كبار مانحي سوريا ـ )الدوحة - قطر(: في الرابع عشر من يونيو لعام 2017 ترأس 	 
سعادة المبعوث اإلنساني االجتماع العاشر لمجموعة كبار مانحي سوريا، والذي استعرض اخر التطورات اإلنسانية 
الدول  بها  التي وعدت  التعهدات  المستجدات بشأن  واالستجابات اإلقليمية.، شمل االجتماع أيضًا استعراض اخر 

المانحة في أعقاب مؤتمر بروكسل. 

تعهد قطر للدعم األساسي لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أوتشا - )نيويورك - الواليات المتحدة األمريكية(: حضر 	 
المبعوث اإلنساني حفل توقيع على إعالن دولة قطر لمبلغ 40 مليون دوالر أمريكي لدعم الميزانية األساسية لمكتب 
تنسيق الشؤون اإلنسانية على مدى األربع سنوات المقبلة. وجاء هذا الدعم كذلك بعد تعاون مشترك ما بين وزارة 
باإلضافة  للتنمية  لدولة قطر وصندوق قطر  المتحدة  الدائم لألمم  المندوب  المبعوث و  القطرية وسعادة  الخارجية 

لمكتب االوتشا. 

أبريل 2017: 
لقاء سمو األمير )الدوحة، قطر(: تشرف المبعوث اإلنساني بلقاء صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 	 

البالد المفدى، حيث أطلع المبعوث اإلنساني صاحب السمو على استراتيجية المبعوث وسبل تطوير العالقة بين دولة 
قطر ومنظمات األمم المتحدة اإلنسانية.

مؤتمر التعهدات لسوريا لمنظمات دول مجلس التعاون الخليجي الغير حكومية )الدوحة - قطر(: في الرابع من أبريل 	 
عقد سعادة المبعوث في الدوحة اجتماع لتلبية االحتياجات اإلنسانية وسد الثغرة وتعبئة الموارد عن طريق الجمعيات 
الخيرية والمنظمات الغير حكومية في الخليج. ومن بين النتائج الموضوعية التي خرج بها المؤتمر، تعهد المنظمات 

اإلنسانية الخليجية بمبلغ وقدره 274 مليون دوالر. 

مؤتمر بروكسل الدولي لدعم سوريا ودول الجوار )بروكسل - بلجيكا(: قدم سعادة المبعوث  التحديات التي تواجه 	 
الجهات اإلنسانية الفاعلة، وحاجة المجتمع المدني السوري لالكتفاء الذاتي، وتعزيز قدرة الشعب السوري على تحمل 
األزمة اإلنسانية التي طال أمدها. كما أعلن سعادته عن المبلغ الذي تم التعهد به في اجتماع منظمات دول مجلس 
التعاون الخليجي الغير حكومية بتاريخ 4 أبريل في الدوحة والبالغ 274 مليون دوالر أمريكي، والذي يدل على 

التزام دول مجلس التعاون الخليجي تجاه المبادئ اإلنسانية. 

لقاء مع الحكومة القطرية )الدوحة، قطر(: التقى سعادة المبعوث اإلنساني بصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 	 
أمير دولة قطر، وذلك لمناقشة تعبئة الموارد وزيادة المشاركة مع النظام متعدد األطراف.

تعهدات اليمن )جنيف - سويسرا(: قام المبعوث اإلنساني بلعب دور نشط في جهود الضغط لمؤتمر تعهدات اليمن، 	 
التعاون  مجلس  وأمانة  األوروبي  االتحاد  مع  رئاستها  في  شارك  التي  اليمن  مانحي  تنسيق  مجموعة  إنشاء  وفي 

الخليجي. 

عقد اجتماع مشاركة ما بين األمم المتحدة والقطاع الخاص: )الدوحة - قطر(: ترأس المبعوث اإلنساني اجتماعا 	 
األهداف  تحديد  أجل  من  وذلك  أبريل،   27 بتاريخ  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  في  المتحدة  األمم  ممثلي  مع 
واالحتياجات الخاصة بوكاالت األمم المتحدة فيما بتعلق بالقطاع الخاص وخاصة في قطر. وأدى ذلك إلى عقد عدة 
العليا  القطرية واللجنة  الجوية  الخاص مثل طومسون رويترز والجزيرة والخطوط  القطاع  اجتماعات أخرى مع 
لإلرث والمشاريع وماكنزي واللولو وغيرها، وذلك للمساعدة في إيجاد أفضل الوسائل الستجابة القطاع الخاص 

لمتطلبات األمم المتحدة
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أكتوبر 2017: 
لقاء سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية )الدوحة، قطر(: استقبل سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن 	 

آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في مكتبه المبعوث االنساني، حيث تم مناقشة تعبئة الموارد 
وزيادة المشاركة مع النظام متعدد األطراف ووضع إطار مستدام للمعونة اإلنسانية لدولة قطر مع منظمات االمم 

المتحدة.

توقيع اتفاقية بين قطر الخيرية – مفوضية شؤون الالجئين ـ )جنيف – سويسرا(: في الثالث من أكتوبر 2017 	 
وقعت قطر الخيرية اتفاقية مع مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، تجعلها شريكا تنفيذيا للمفوضية في الميدان 
وذلك من خالل تنفيذ المشاريع الخيرية. ودعا سعادة المبعوث اإلنساني بقوة إلى زيادة العالقة االستراتيجية والعملية 

بين مؤسسة قطر الخيرية ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين.

سعادة 	  مع  اإلنساني  المبعوث  سعادة  التقى  قطر(:  )الدوحة،  القطرية  الحكومة  من  مسؤولين  مع  لقاء 
الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية دولة قطر، لمناقشة 

تعبئة الموارد وزيادة المشاركة مع النظام متعدد األطراف ووضع إطار مستدام للمعونة اإلنسانية لدولة قطر.

قام 	  أكتوبر 2017،  من  عشر  الثامن  في  )الدوحة-قطر(:  سوريا  مانحي  كبار  لمجموعة  عشر  الحادي  االجتماع 
سعادة المبعوث اإلنساني بترأس االجتماع الحادي عشر لمجموعة كبار مانحي سوريا والذي قام باستعراض آخر 
المانحين في أعقاب مؤتمر  ثاني اجتماع لمجموعة كبار  التطورات اإلنسانية واالستجابات اإلقليمية. حيث يعتبر 

بروكسل في أبريل 2017 يعقد في الدوحة ويتم استضافته من قبل دولة قطر.

ممثل الصومال األممي مهمة الخليج )الدوحة-قطر(: بهدف عام للزيارة يتمثل في المساهمة في منع المجاعة في 	 
الصومال ، قام السيد بيتر دي كليرك، نائب الممثل الخاص لألمين العام، المنسق المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية 
للصومال، الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بزيارة قطر بهدف تعزيز الشراكات بين السلطات الصومالية 
والمجتمع اإلنساني ومع نظرائهم الرئيسيين في دول الخليج جاءت الزيارة في الفترة من 13-15 أكتوبر 2017. 

ورشة عمل متخصصة للصومال في المجالين اإلنساني والتنموي )الدوحة-قطر(: السيد بيتر دي كليرك، النائب 	 
الخاص لألمين العام لألمم المتحدة، المنسق المقيم للشؤون اإلنسانية في الصومال، والممثل المقيم لبرنامج األمم 
الصومال، فضاًل عن  الراهنة في  اإلنسانية والتنموية  الحالة  قام بعرض  الصومال،  اإلنمائي في مقديشو  المتحدة 
اإلجراءات التي تتخذ من قبل األمم المتحدة. حيث كانت هذه الورشة فرصة فريدة من نوعها للجهات القطرية الفاعلة 
في مجال العمل اإلنساني والتنموي لتعزيز مفهوم مشترك للحلول الدائمة في الصومال والتحديات التي تواجهها 
والفرص المتاحة في المستقبل. باإلضافة إلى أنها سعت إلى زيادة التنسيق وتشجيع اتباع نهج مشترك بين جميع 

الجهات الفاعلة في الصومال.

مؤتمر قطر للقيادة )الدوحة-قطر(: في التاسع عشر من أكتوبر 2017، تحدث ممثل من مكتب المبعوث اإلنساني 	 
لألمين العام لألمم المتحدة في مؤتمر قطر للقيادة إلى جانب ممثلين عن اليونسكو ومفوضية األمم المتحدة السامية 
لحقوق اإلنسان ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث تم تقديم لمحة عامة عن عملهم وشراكاتهم 

الرئيسية وكيفية عمل منظماتهم وعمل كل منهم في المنطقة وداخل قطر.

يوليو 2017: 
مذكرة تفاهم بين قطر ووكاالت األمم المتحدة )الدوحة - قطر(: ترأس المبعوث اإلنساني االجتماع التنسيقي الثالث 	 

بين وكاالت األمم المتحدة وخمس منظمات إنسانية قطرية وذلك لمواصلة النقاش حول سبل التعاون وتنفيذ المبادرات 
اإلنسانية الناتجة عن حملة حلب لبيه. ولتعزيز هذا التعاون، تم توقيع عدة اتفاقيات في نهاية االجتماع لتمويل وتنفيذ 
القيمة  المشاركة . وتبلغ  المتحدة  المنظمات اإلنسانية في قطر ووكاالت األمم  المشتركة بين  المشاريع  سلسة من 

اإلجمالية لباقة المشاريع 8.5 مليون دوالر أمريكي. 

اجتماع اليمن التنسيقي األول - )جنيف - سويسرا(: شارك المبعوث اإلنساني مع االتحاد التحاد األوروبي، وأمانة 	 
دول مجلس التعاون الخليجي في رئاسة االجتماع األول لمجموعة تنسيق مانحي اليمن في 10 يوليو 2017. وقد 
ُأطلعت مجموعة المانحين من قبل ممثلي األمم المتحدة في صنعاء على الوضع اإلنساني المقلق للبالد، والثغرات 
المشاركون  ناقش  العامة. وقد  المؤسسات  الكلي لالقتصاد، وتزاد اختالل  في االستجابة اإلنسانية، واالنهيار شبه 
األولويات الرئيسية للعمل وذلك لدعم وتوفير مساحة أكبر لعمل إنساني أكثر فعالية، فضال عن حماية الخدمات 

العامة. 

أغسطس 2017: 
اجتماع اللجنة العليا لإلرث المشاريع )الدوحة – قطر ( : في الثالث من ْأغسطس لعام 2017 التقى ممثلون من 	 

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانين )أوتشا( ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين UNHCR  بتنسيق وتسهيل من 
سعادة المبعوث اإلنساني، مع اللجنة العليا للمشاريع واإلرث ، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم كأس العالم 2022 
في قطر، والتي بدورها قامت بإنشاء التحالف الرياضي اإلنساني والذي سوف يقوم باستخدام برنامج لجنة اإلرث 

جيل مدهش الستخدام كرة القدم لتعليم المهارات االجتماعية لألطفال المتأثرين باألزمات اإلنسانية.

سبتمبر 2017: 
االجتماع التنسيقي الثاني لمجموعة مانحي اليمن )نيويورك – الواليات المتحدة األمريكية(: في الثامن عشر من 	 

سبتمبر لعام 2017، قامت أمانة مجلس التعاون الخليجي باستضافة االجتماع التنسيقي الثاني لمجموعة مانحي اليمن 
برئاسة مشتركة بكل من االتحاد األوروبي وسعادة المبعوث اإلنساني خالل الجمعية العمومية لألمم المتحدة.

المبعوث 	  المتحدة األمريكية(: قام سعادة  الثانية والسبعون )نيويورك – الواليات  المتحدة  الجمعية العمومية لألمم 
اإلنساني بحضور الدورة الثانية والسبعين للجمعية العمومية لألمم المتحدة في نيويورك، تضمنت المناقشات األحداث 
اإلنسانية حول حوض بحيرة تشاد، اليمن، القطاع الخاص، جنوب السودان، منع المجاعة، سوريا ومبادرة ال لضياع 

جيل واألطفال في الصراع السوري. 
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نوفمبر 2017: 
لقاء معالي رئيس مجلس الوزراء )الدوحة، قطر(: استقبل معالي الشيخ عبد اهلل بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس 	 

المتحدة  التعاون مع منظمات األمم  للمبعوث واطر  الخطة االستراتيجية  المبعوث اإلنساني، وتم مناقشة  الوزراء 
وتطوير العالقة.

معالي 	  مع  اإلنساني  المبعوث  سعادة  التقى  قطر(:  )الدوحة،  القطرية  الحكومة  من  مسؤولين  مع  لقاء 
الشيخ عبد هللا بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة تعبئة الموارد وزيادة المشاركة مع 

النظام متعدد األطراف.

بناء قدرات الشباب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في العمل اإلنساني )الدوحة-قطر( : في الحادي عشر 	 
من نوفمبر ، جلس سعادة المبعوث اإلنساني في الجلسة االفتتاحية في المؤتمر ، حول دور الشباب في تحويل العمل 
اإلنساني والدور الذي تلعبه منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في دعم العمل الشبابي وتشجيع المشاركة في 

المجال اإلنساني.

ورشة عمل لمدراء الصناديق الُقطرية )الدوحة - قطر(: في الثالث عشر من نوفمبر، ألقى سعادة المبعوث اإلنساني 	 
كلمة االفتتاح في ورشة العمل التي جمعت مديري الصناديق الُقطرية الثمانية عشر، للبحث عن آليات عمل أكثر 
كفاءة باإلضافة إلى تبادل الخبرات. وسلط هذا الخطاب الضوء على الجهود التي يبذلها المبعوث اإلنساني لدعم 

الصناديق الُقطرية والنظام المتعدد األطراف.

الدوحة، 	  القطرية  العاصمة  الواقعة ما بين 14-16 نوفمبر في  الفترة  القمة في  تم عقد  قمة وايز )الدوحة-قطر(: 
تحت عنوان »بين التعايش واإلبداع: نتعلم كيف نحيا ونعمل مًعا«، حضر سعادة المبعوث اإلنساني قمة وايز والتي 
 جمعت مختلف أصحاب المصلحة في التعليم في الستكشاف األفكار وتبادلها، والتعاون من أجل العمل اإلبداعي في 

مجال التعليم.    

مؤتمر رفيع المستوى حول تمويل التنمية ووسائل تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 )الدوحة، قطر(: وفي الفترة 	 
من 18-19 نوفمبر 2017، تم عقد اجتماع تحضيري للمنتدى االقتصادي واالجتماعي لعام 2018 بشأن تمويل 
التنمية، وتم عقد منتدى سياسي رفيع المستوى بشأن أهداف التنمية المستدامة لعام 2018. في هذه الفعالية ألقى 
سعادة المبعوث اإلنساني كلمة رئيسية عن دور مؤسسات التمويل اإلنمائي وتمويل األزمات اإلنسانية لتحقيق أهداف 

التنمية المستدامة - وحالة التمويل اإلسالمي.

الفترة من 27-30 نوفمبر 2017، 	  لتعاون جنوب جنوب )أنطاليا-تركيا(: في  المتحدة  حدث اكسبو لمكتب األمم 
حضر سعادة المبعوث اإلنساني حدث اكسبو لمكتب األمم المتحدة لتعاون جنوب جنوب الذي وفر منصة للشركاء 
الدوليين لعرض التعاون فيما بين بلدان الجنوب جنوب والتعاون الثالثي لتحقيق التنمية المستدامة. وفي كلمة المبعوث 
اإلنساني في االجتماع القيادي للمائدة المستديرة بين بلدان الجنوب جنوب من أجل السالم واالزدهار والشراكة، سلط 
سعادته الضوء على المسؤولية الرئيسية في تلبية االحتياجات األكثر إلحاحا في السياق الهش والمتأثر بالنزاعات 

المختلفة، ال سيما األهداف رقم 16 و 17 من أهداف التنمية المستدامة 

ديسمبر 2017: 
االجتماع التنسيقي الثالث لمجموعة مانحي اليمن )جنيف سويسرا(: في الثامن من ديسمبر 2017، ترأس سعادة 	 

المبعوث اإلنساني لألمين العام لألمم المتحدة االجتماع التنسيقي الثالث لكبار المانحين لليمن والذي عقد في مقر االمم 
المتحدة بجنيف.  احاط الحضور عن الحالة اإلنسانية الحالية في اليمن عبر الهاتف منسق األمم المتحدة للشؤون 
االنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك من صنعاء مع ممثلي من األمم المتحدة من اليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي 
ومنظمة الصحة العالمية، كما تم تسليط الضوء على الحاجة الفورية لتوفير االحتياجات األساسية مثل الغذاء والوقود 
واألدوية والمياه الصالحة للشرب، كما قدم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للمانحين نظرة عن األزمة االقتصادية 
بلجيكا،  السويد، سويسرا،  اليمن. تضمن االجتماع 40 مشاركًا وممثاًل من قطر،  اإلنسانية في  للحالة  المصاحبة 
الدنمارك، إيطاليا، الكويت، المملكة العربية السعودية، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، روسيا، تركيا، المملكة المتحدة، 
الواليات المتحدة األمريكية، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، المفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية وأوتشا.

فعالية قهوة مع خريج في جامعة قطر )الدوحة-قطر(: في الثالث عشر من ديسمبر 2017، في فعالية يتم تنظميها 	 
للخريجين من قبل جامعة قطر قسم عالقات الخريجين، تم فيها مناقشة دور سعادة المبعوث اإلنساني وإنجازاته 

ومراحل عمله، واألهم من ذلك تشجيع مشاركة الشباب القطري في الحيز اإلنساني متعدد األطراف.

مركز دراسات النزاع والعمل اإلنساني )الدوحة-قطر(: في الفترة ما بين 16-17 ديسمبر، حضر سعادة المبعوث 	 
االستجابة  “توطين  بعنوان  الدوحة،  بمعهد  اإلنساني  والعمل  النزاع  دراسات  مركز  في  نقاشية  جلسة  اإلنساني 
التنمية  في  الزاوية  حجر  باعتبارها  المجتمعية  المشاركة  على  الجلسة  وركزت  العربي«.  العالم  في  للصراعات 

الناجحة والعمل الفعال مع المجتمعات المتضررة من الكوارث والنزاعات.

االستجابة للكوليرا في اليمن )الدوحة-قطر(: دعا سعادة المبعوث اإلنساني بقوة إلى استجابة قطر للدعوة العالمية 	 
للدعم اإلنساني للوضع في اليمن من خالل تخصيص 5 ماليين دوالر أمريكي لليونيسف دعما لوقف انتشار الكوليرا 

في اليمن.
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بانا، هي فتاة تبلغ من العمر 9 سنوات، كانت تراقب  
 الجلسة من منزلها في شمال سوريا عبر رابط فيديو، 
للمشاركين  مسبقا  تسجيلها  تم  التي  رسالتها  كانت 
سوري(،  )أطفال  تحبنا  كنت  »إذا  الجلسة:  في 
ادعمنا، ووقفوا الطائرات من استهدافنا. وبعد جلسة 
اليونيسف في الجمعية العمومية لألمم المتحدة، رد 
فيديو  برسالة  بانا  على  اإلنساني  المبعوث  سعادة 

شخصية.   

املبادرات في طور االنجاز

في عام 2017

الدبلوماسية في دول مجلس التعاون الخليجي: يجتمع المبعوث اإلنساني بشكل منتظم مع 	 
السلك الدبلوماسي في الدوحة وكذلك مع ممثلي الحكومات القطرية والكويتية واإلماراتية 
والسعودية، تحديد في وزارة الخارجية لكٍل منها، ويستمر في أداء المشاركة الكبير من 

جانب أصحاب المصلحة. 

مناصر مبادرة ال لضياع جيل: كما أصبح المبعوث اإلنساني مناصر لمبادرة اليونيسف 	 
المبعوث  وسيواصل  التعليم.  على  األطفال  لحصول  تدعو  “والتي  جيل  لضياع  “ال 
اإلنساني الدعوة للرسائل الرئيسية لمبادرة “ال لضياع جيل “، مبادرة »ال لضياع جيل” 
والمانحين وصانعي  اإلنساني  المجال  في  العاملين  قبل  بالعمل من  التزام طموح  هي 

القرار لدعم األطفال والشباب المتضررين من األزمات في سوريا والعراق. 

في 	  الخاص  القطاع  في  فاعلة  جهات  بعدة  اإلنساني  المبعوث  التقى  الخاص:  القطاع 
على  المتحدة.  واألمم  الكيانات  تلك  بين  التعاون  زيادة  علي  العمل  وبدأ  قطر،  دولة 
وجه التحديد، تم بدأ محادثات مع اللجنة العليا لإلرث والمشاريع المسؤولة عن كأس 
سوف  والتي  إنسانية،  رياضية  تحالفات  ينشئ  بدوره  والذي  قطر.  في   2022 العالم 
تستخدم برنامجها جيل مدهش الستخدام كرة القدم لتعليم المهارات االجتماعية لألطفال 
المتأثرين باألزمات اإلنسانية. كما قام المبعوث ب بدأ محادثات مع الخطوط الجوية 
القطرية، وطومسون رويترز، ومع العديد من األفراد أصحاب الثروات الكبيرة وذلك 

لتعزيز مشاركتهم في النظام متعدد األطراف. 

شراكة التنمية المستدامة رقم 17 : سعادة المبعوث اإلنساني كان نشطًا جدًا في تعزيز 	 
أهداف التنمية المستدامة رقم 17، ال سيما من خالل قصص التنمية المستدامة وقصة 
الفكر. يدعو المبعوث اإلنساني كل الجهات الفاعلة في العمل اإلنساني إلى التعاون فيما 
حكومية  الغير  والمنظمات  الحال،  بطبيعة  كالحكومات  الفاعلة  بالجهات  نقصد  بينها، 
والمؤسسات المالية والقطاع الخاص. يمثل إشراك األخير نهجا جديدا وطريقة جديدة 

لممارسة األعمال في المجال اإلنساني والذي يتميز بالتنوع والتغير المستمر. 
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