
 مركز االمتٌاز المعنً بالتنسٌق العسكري المدنً

 تقدٌم 

احمد بن محمد المرٌخً. د  

 مدٌر ادارة التنمٌة الدولٌة

قطر -وزارة الخارجٌة   



  الرؤية
 فً للمساعدة العسكري المدنً التنسٌق فً رائد نموذج

الطبٌعٌة للكوارث االستجابة  

 



 المهمة

 

  االقلٌمً وشبه االقلٌمً والعسكري المدنً التنسٌق تعزٌز

 الحوار لتعزٌز القائمة واإلجراءات اآللٌات مع بالتعاون

 الدفاع أصول استخدام فعالٌة وتعزٌز ،والعسكري االنسانً

  والمدنً العسكري

  اإلنسانً المجال فً العاملٌن من عالمٌة شبكة إنشاء تشجٌع

 لتنسٌق المتحدة األمم مكتب مع بالتعاون ،والعسكري

 فً والمساهمة ،القائمة اإلقلٌمٌة والمنابر اإلنسانٌة الشؤون

  .إنشائها



 المهمة

 

  المتعددة اإلنسانٌة المنظومة تبذلها التً الجهود فً المساهمة

 ،اإلنسانٌة الشؤون لتنسٌق المتحدة األمم مكتب سٌما وال ،األطراف

االصول  واستخدام والعسكري المدنً التنسٌق تعزٌز مواصلة نحو

 تلك ودعم ،الكوارث من لالغاثة الدولٌة العملٌات فًالعسكرٌة 

.الجهود  

  العسكري التنسٌق فً التمٌز لمراكز الدولٌة التجاربداسة وتحلٌل 

لالستفادة منها  المدنً :  
-   الهادئ والمحٌط آلسٌا التمٌز مركز

- األطلسً شمال لحلف التمٌز مركز  

-  هاواي فً مقره الذي ،اإلنسانٌة والمساعدة الكوارث إدارة فً التمٌز مركز

األمرٌكٌة المتحدة بالوالٌات . 

-    وغٌرها



المركز هوية  

 

  المدنً التنسٌق مبادرات من للعدٌد دولً منبر

الطبٌعٌة للكوارث االستجابة لدعم والعسكري . 

  ،والعسكري المدنً للتنسٌق إقلٌمً مركز 

القائمة واالجراءات اآللٌات مع الوثٌق بالتعاون . 

  والعسكرٌة المدنٌة الخبرات بٌن اتصال نقطة 

المنطقة أنحاء جمٌع فً والمهنٌٌن .  



المركز هوية  

 

 االستجابة جهود دعم فً ٌنشط مركز  

 المعلومات مصدر  

 نموذج ٌحتذى به النشاء مراكز اقلٌمة اخرى

مشابهة فً االقالٌم بحٌث ٌتم انشاء شبكة عالمٌة 

 تربط بٌنهم

 



المركز هوية  

 

  تعاونٌة عالقات وله ،دولٌة قانونٌة شخصٌةاالمتٌاز  لمركز

 ،المتحدة لألمم اإلنسانٌة الشؤون تنسٌق مكتب مع

اإلنسانٌة والمنظمات ،والحكومات . 

  ومكتب الحكومات مع اتفاقاتبابرام  ٌتمتعاالمتٌاز  مركز 

 والمنظمات اإلنسانٌة الشؤون لتنسٌق المتحدة األمم

 .اإلنسانٌة



  والخدماتاالختصاصات 

  والجهات العسكرٌة القوات من لكل تدرٌبٌة دورات تقدٌم

 عملٌات فً الممارسات أفضل على اإلنسانٌة الفاعلة

 . الطبٌعٌةللكوارث  االستجابة

  اإلقلٌمٌة السٌاسات وضع فً االختصاصٌة الخبرات ٌؤمن

العسكرٌة لألصول الفعال لالستخدام والوطنٌة  

  االتفاقاتالمساهمة فً بلورة مسودات ونماذج لصٌاغة 

والمدنٌة العسكرٌة الجهات بٌن االقلٌمٌة وشبه االقلٌمٌة  

 



  والخدماتاالختصاصات 

  لتعزٌز والشبكات القٌاسٌة التشغٌلٌة اإلجراءات وضع

.اإلقلٌم داخل القدرات  

  على والمدنً العسكري التنسٌق لضباط بٌانات قاعدة إدارة

 لدعم االنتشار على قادرٌن سٌكونون الذٌن ،اإلقلٌمٌة الصعد

والوطنٌة اإلقلٌمٌة االستجابة عملٌات  تستخدم أن ٌمكن) .

 والعسكري المدنً التنسٌق قسم دعم فً هذه البٌانات قاعدة

 عند ،العالمً الصعٌد على اإلنسانٌة الشؤون تنسٌق بمكتب

(االقتضاء . 

 



  والخدماتاالختصاصات 

  بٌن فٌما المستفادة والدروس الممارسات أفضل وتبادل جمع

 مجال فً القدرات وتأمٌن اإلقلٌمٌٌن المصلحة أصحاب

 فًلالصول العسكرٌة  الفعال االستخدام لتحلٌل األبحاث

 إلدخال توصٌات تقدٌم لهدف الكوارث من االغاثة عملٌات

المستقبل فً تحسٌنات . 

  فً التأهب وأنشطة المبكر اإلنذار ألنظمة الربط توفٌر

 .المنطقة

 



  والخدماتاالختصاصات 

  العسكرٌة الثقافتٌن بٌن أفضل تفاهم تحقٌق

 والمدنٌة

 والتمارٌن المشتركة المعلومات تنسٌق  

 المٌدان فً اللوجستً التعاون تحسٌن  

 المساهمة فً مراجعة وتطوٌر المناهج

 والبرامج التدرٌبٌة

 



المرجعي اإلطار  

 

 التمٌز لمركز ونظم ،وسٌاسات ،داخلً نظام   

 التنسٌق  مجال فً وإقلٌمٌة دولٌة وإعالنات اتفاقات

 العسكري المدنً

 الدولً اإلنسانً والقانون اإلنسان حقوق اتفاقٌات   

  ومعاٌٌرها التوجٌهٌة ومبادئها المتحدة االمم سٌاسات 

الصلة ذات وإجراءاتها . 

 



 الميزانية

 

 قطر دولة من مساهمات . 

 .استضافة دولة قطر للمقر  

  الحكومات من التبرع سبٌل على مساهمات

  .والمنظمات



  القادمة الخطوات

  وخطة المركز استراتٌجٌة لتطوٌر عمل ورشة عقد

القادمة الخمس السنوات لفترة عمله  

 للمقر مناسبةالمكان  تحدٌد  

بقٌة الترتٌبات 



 شكرا


