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أعد هذا التقرير مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية بالتعاون مع الشركاء في 
المجال اإلنساني في جميع أنحاء العالم.

والجهات  والشركاء  المنظمات  لجميع  بالشكر  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  مكتب  يتوجه 
منتظمة  تقاريراً  تقدم  الشاملة والتي  العالمية اإلنسانية  اللمحة  التي ساهمت في  المانحة 
لخدمة التتبع المالي. وتوفر خدمات التتبع المالي بيانات التمويل الواردة في هذا التقرير. 

يستضيف مخيم أوبوك لالجئين مئات األسر اليمنية التي فرت من النزاع. ويمكن أن 
تصل درجات الحرارة به إلى 50 درجة مئوية خالل فصل الصيف. 

المصدر: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية/شارلوت كانز. 

للمزيد من المعلومات، ُيرجى االتصال بقسم دعم تعبئة الموارد، فرع الشراكات 
وتعبئة الموارد، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية على البريد اإللكتروني التالي:          

  rmss-ocha@un.org

ال تعبر التسميات المستخدمة في هذا التقرير وطريقة عرض المواد الواردة فيه عن 
أي رأي كان من جانب األمانة العامة لألمم المتحدة بشأن الوضع القانوني ألي بلد، 
أو إقليم، أو مدينة أو منطقة، أو سلطات أي منها، أو فيما يتعلق بتعيين حدودها أو 

تخومها.

شكر وتقدير

الغالف الخارجي:

www.humanitarianresponse.info/appeals
www.unocha.org/stateofaid

fts.unocha.org



22.2
مليار دوالر أمريكي

92.8

128.6
مليون

إجمالي المحتاجين

مليون
إجمالي األشخاص
المتلقين لإلغاثة

إجمالي المتطلبات

لمحة عالمية
إنســـانية
شــامــلة

20
17



1

01
القسم

المقدمة والسياق 

2 مقدمة 
4 خطة االستجابة اإلنسانية العالمية في عام 2017: لمحة عامة. 
5 ملخص تنفيذي  
6 نماذج لألشخاص الذين تم الوصول إليهم في عام 2016 
8 خطط االستجابة اإلنسانية في جميع أنحاء العالم  
10 نظرة عامة وتحليل للتمويل  
12 التخطيط لعدة سنوات  
13 األقلمة: تعزيز دور الجهات الوطنية الفاعلة  
14 بناء القدرة على الصمود في إطار االستجابة لحاالت الطوارئ:ظاهرة النينيو/النينيا 
14  )RIASCO( خطة عمل اللجنة اإلقليمية الدائمة المشتركة بين الوكاالت
16 التخطيط التعاوني من أجل استجابة أمثل 

02
خطط االستجابة

18القسم خطط االستجابة اإلنسانية   
19 أفغانستان 
20 بوروندي  
20 الكاميرون  
21 جمهورية أفريقيا الوسطى 
22 تشاد 
22 جمهورية الكونغو الديمقراطية  
23 جيبوتي  
23 إثيوبيا  
24 هايتي  
25 العراق  
26 ليبيا  

26 مالي  
27 ميانمار 
27 النيجر 
28 نيجيريا  
29 األرض الفلسطينية المحتلة  
30 الصومال  
30 جنوب السودان  
31 السودان  
31 سوريا  
32  أوكرانيا  
32 اليمن  

35 خطط االستجابة اإلقليمية 
36 خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين في بوروندي 
36 خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين في نيجيريا  
37 خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين في جنوب السودان 
37 خطة االستجابة اإلقليمية وتعزيز الصمود لالجئين في سوريا 

33 خطط االستجابة اإلنسانية األخرى  
34 بوركينا فاسو 
34 موريتانيا  
34 السنغال 

03
إنقاذ األرواح بالتمويل 

الحرج 

39القسم  )CERF( الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ
40   )CBPF’s( الصناديق القطرية المشتركة
41 كيف يمكنكم المساهمة في عام 2017؟ 
42 خدمة التتبع المالي  

المحتويات



1

والسياق المقدمة 

مقدمه
خطة االستجابة اإلنسانية العالمية في عام 2017: لمحة عامة

ملخص تنفيذي 
نماذج لألشخاص الذين تم الوصول إليهم في عام 2016

خطط االستجابة اإلنسانية في جميع أنحاء العالم 
نظرة عامة وتحليل للتمويل 

التخطيط لعدة سنوات 
األقلمة: تعزيز دور الجهات الوطنية الفاعلة 

بناء القدرة على الصمود في إطار االستجابة لحاالت 
الطوارئ:ظاهرة النينيو/النينيا

خطة عمل اللجنة اإلقليمية الدائمة المشتركة بين الوكاالت  
 )RIASCO(

التخطيط التعاوني من أجل إستجابة أمثل
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  القسم األول
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بين  المشترك  االتصال  نظام  تنامي  يتزايد 
اإلنساني  العمل  مجال  في  الفاعلة  الجهات 
بين  تتنوع ما  العالم والتي  أنحاء  في جميع 
الوطنية،  والحكومات  المحلية،  المجتمعات 
الخاص،  والقطاع  الدولية،  والمنظمات 
والمساعدات  الحماية  بتقديم  تقوم  وهي 
ويعد  المحتاجين.  لألشخاص  للحياة  المنقذة 
عملهم اآلن أكثر ضرورة وشجاعة من أي 
وقت مضى حيث يحتاج أكثر من 134.1 
مليون شخص في 33 بلًدا إلى المساعدات 
الحتياجات  االستجابة  وتتطلب  اإلنسانية. 
عددهم  البالغ  ضعًفا  األكثر  األشخاص 
المجتمع  قيام  إلى  شخص  مليون   92.8
الدولي بتوفير 22.19 مليار دوالر أمريكي 

في عام 2017.

على مدار االثنى عشر شهًرا الماضية، قام 
وتقديم  وحماية  بإنقاذ  اإلنسانيون  الشركاء 
من  أي  يتجاوز  األشخاص  من  لعدد  الدعم 
األمم  تأسيس  منذ  الماضية  األعوام  أعداد 
إطالق  تم   ،2016 عام  وفي  المتحدة. 
سابق.  وقت  أي  من  أكثر  للتمويل  نداءات 
األشخاص  من  المزيد  يحتاج  اآلن،  ولكن 
ليس  متعددة  ألسباب  اإلنسانية  للمساعدات 
أمدها  طال  التي  الممتدة  األزمات  أقلها 
المستمر  التزايد  مع  فأكثر. ولألسف،  أكثر 
لالحتياجات اإلنسانية، تتسع الفجوة، بشكل 
أكثر مما كانت عليه من قبل، بين ما يجب 
القيام به لحماية وإنقاذ المزيد من األشخاص 
في الوقت الراهن وبين ما يستطيع الشركاء 
اإلنسانيون تحقيقه من خالل التمويل المتاح.

باستعراض  المعني  التقرير  هذا  ويتزامن 
مع   2017 لعام  العالمي  اإلنساني  العمل 
الجمعية  لقرار  الخامسة والعشرين  الذكرى 
الذي   46/182 رقم  المتحدة  لألمم  العامة 
وضع األساس للنظام الحالي للعمل اإلنساني. 
من  متعاقبة  لسلسلة  كنتيجة  القرار  وجاء 
الجفاف  وحاالت  والنزاعات  الكوارث 
الطوارئ  حاالت  من  وغيرها  المفاجئة 
المنظمات  قيام  ضرورة  أظهرت  التي 
تعاوني  بشكل  باالستجابة  الدولية  اإلنسانية 
واستراتيجي وفعال على النحو الذي يسمح 

باالستغالل األمثل للموارد المتاحة.

المتحدة  لألمم  معلًما  القرار  هذا  ويعتبر 
في  وذا صلة  أساسّيًا  يزال  وال  وشركائها، 
في  صدوره  وقت  كان  كما  الراهن  الوقت 
ديسمبر/كانون األول 1991، كما ال تزال 
التي  والنزاهة  والحياد  اإلنسانية  مبادئ 
ينص عليها القرار توجه العمل اإلنساني1. 
واألدوات  والمسئوليات  الهياكل  تزال  ال  و 
النداءات  التي وضعها القرار، بما في ذلك 
الموحدة، نقطة محورية يرتكز عليها عملنا. 
وقد أدركت الدول األعضاء بشكل جوهري 
أثر  تضاعف  قوة  هو  الفعال  التنسيق  أن 

العمل اإلنساني.

وتضمنت القمة العالمية للعمل اإلنساني التي 
كافة  بذلتها  كبيرة  جهوًدا  العام  هذا  ُعقدت 
الرؤية  بهذه  قدًما  للمضي  المعنية  الجهات 
لتلبية االحتياجات اإلنسانية لألشخاص بشكل 
وتبشر  الضعف.  مكامن  من  والحد  أفضل 
خطة العمل من أجل اإلنسانية بحلول وقت 

للتغيير التحولي كما أن العاملين في المجال 
اإلنساني أكثر تصميًما من أي وقت مضى 
مساعدة.  دون  أي شخص  يتركوا  أال  على 
إن المهمة حاسمة حيث تستمر االحتياجات 
اإلنسانية في االزدياد وتواجه جهود العمل 
اإلنساني المعوقات في ظل تراجع إمكانيات 
الوصول وتزايد عدم احترام حقوق اإلنسان 
اإلنساني  للقانون  الصارخة  واالنتهاكات 
مخاطر  اإلغاثة  عمال  يواجه  كما  الدولي. 
ومع  متزايد.  بشكل  المستهدفة  الهجمات 
تغير المناخ فمن المرجح أن تتزايد الكوارث 
الطبيعية كما قد تصبح األزمات التي صنعها 
أمدها.  يطول  وقد  وحدة  عنًفا  أكثر  البشر 
تغييرات  فهناك  ذلك  الرغم من  ولكن على 
الفاعلين  من  المزيد  يظهر  حيث  إيجابية: 
والمزيد  والدوليين،  والوطنيين  المحليين 
وتكنولوجيا  والعينية،  المالية  الموارد  من 
كما  المواقع،  وتحديد  لالتصاالت  جديدة 
اإلرادة  لديها  التي  البلدان  المزيد من  توجد 
لالستعداد  الالزمة  واآلليات  السياسية 
إلى  بحاجة  ونحن  الكوارث.  لمواجهة 
تسريع وتيرة التغييرات اإليجابية لالستجابة 
للتحديات التي تواجهنا في عام 2017 وما 

بعده.

العمل  لخطة  األساسي  المفتاح  ويتمثل 
الكبرى”  “الصفقة  في  اإلنسانية  أجل  من 
و”طريقة العمل الجديدة” التي تنطوي على 
المشاركة الشاملة والجماعية في االستجابة 
أجل  من  بجد  أيًضا  نعمل  نحن  للكوارث. 
تقييم االحتياجات وإجراء التحليل المشترك 
نقوم  أننا  كما  السابق.  عن  أفضل  بشكل 

مقدمة

ا ومهًما في الوقت  “ال يزال قرار األمم المتحدة رقم 46/182 أساسّيً
الراهن كما كان وقت صدوره في ديسمبر/كانون األول 1991، كما ال 
تزال مبادئ اإلنسانية والحياد واالستقاللية وعدم االنحياز التي ينص 

عليها القرار تعطي التوجيه للمساعدات اإلنسانية االستراتيجية والمنسقة 
والفعالة للمحتاجين.” 

ستيفن أوبراين
وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسق 

اإلغاثة في حاالت الطوارئ 
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في  الواردة  البنود  لبعض  السريع  بالتتبع 
 ،2017 لعام  اإلنسانية  االستجابة  خطط 
التي تتعلق على سبيل المثال بالتخطيط لعدة 
سنوات وتمويل األزمات الممتدة، مما يضع 
لألشخاص  العاجلة  اإلنسانية  االحتياجات 
وفي  والنماء.  البقاء  في  حقهم  إطار  في 
للعمل  القطري  الفريق  قام  أغسطس/آب، 
اإلنساني في جمهورية الكونغو الديمقراطية 
الستكمال  سنوات  ثالث  لمدة  خطة  بوضع 
وجهود  والتنموي  اإلنساني  العمل  عناصر 
تقدم   ،2017 عام  وفي  السالم.  حفظ 
وتشاد،  الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية 
خطط  والسودان  والصومال،  والكاميرون، 

ممتدة لسنوات.

وتشعر المنظمات اإلنسانية باالمتنان العميق 
للمانحين لدعمهم المستمر والثابت وعطائهم 
 30 من  واعتباًرا   .2016 عام  خالل 
العدد  بلغ   ،2016 الثاني  نوفمبر/تشرين 
مليون   96.2 استهدافه  تم  الذي  اإلجمالي 
النداءات  خالل  من  دولة   40 في  شخص 
مليار   22.1 لجمع  سعت  التي  الموحدة 
مجموعه  ما  بتقديم  المانحون  وقام  دوالر. 

11.4 مليار دوالر في استجابتهم للنداءات، 
في  الفجوة  فإن  ذلك  من  الرغم  على  لكن 
مليار   10.7 بلغت  اإلنساني  العمل  تمويل 
الكبيرة  اإلسهامات  نقدر  ونحن  دوالر. 
مؤتمرات  استضافت  التي  األعضاء  للدول 
إعالن التبرعات خالل 2016، بما في ذلك 
لندن،  في  والمنطقة  مؤتمر مساعدة سوريا 
الدوليين لدعم  المانحين  بتأييد مؤتمر  وقمنا 
التي  والمهاجرين  الالجئين  وقمة  العراق 
تعهد خاللها المشاركون بزيادة تمويل خطط 

االستجابة اإلنسانية.

وفي ضوء االحتياجات اإلنسانية المتزايدة، 
اإلنساني  التمويل  زيادة  إلى  الجميع  ندعو 
خطط  لدعم  وذلك  المخصص  غير 
والفعالة  االستراتيجية  اإلنسانية  االستجابة 
وذات األولوية. وهذا يعد أفضل قيمة يمكن 
يسمح  حيث  المال  مقابل  عليها  الحصول 
األرواح،  من  المزيد  وإنقاذ  ودعم  بحماية 
للمنظمات  الالزمة  المرونة  يتيح  كما 
لجميع  الكافية  التغطية  لضمان  اإلنسانية 
أيًضا  أنا  اإلنسانية.  االستجابة  قطاعات 
في  االستثمار  على  المانحة  الجهات  أشجع 

الطوارئ  لمواجهة  المركزي  الصندوق 
بكل  الخاصة  المجمعة  التمويل  وصناديق 
بالمرونة  يتمتع  تمويالً  يتيحوا  حيث  دولة 
لألزمات  لالستجابة  المالئم  والتوقيت 

اإلنسانية المفاجئة أو المتفاقمة.

الجماعية  إرادتنا  في  واثًقا  أزال  ال  أنا 
المساعدات  لتقديم  السبل  كافة  الستكشاف 
من  الماليين  لعشرات  الالزمة  الحيوية 
يستحقون  الذين  واألطفال  والرجال  النساء 

حياة كريمة في ظل ظروف آمنة.

عن  االستقالل  تحديد  تم  فقد  ذلك،  إلى  باإلضافة    1
األهداف السياسية واالقتصادية والعسكرية وغيرها كمبدأ 
عام  في  اإلنسانية  المساعدات  تقديم  في  هام  استرشادي 

)A/RES/58/114( 2003

ستيفن أوبراين، وكيل األمين العام لألمم المتحدة 
للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت 

الطوارئ، أثناء زيارته للمنطقة المحمية المجاورة 
لبعثة األمم المتحدة في مدينة واو بجنوب السودان. 

يسعى أكثر من 20,000 شخص للحصول على 
الحماية في هذا المكان بسبب النزاع األخير. )2 

أغسطس/آب 2016( 

المصدر: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية/ شارلوت 
كانز
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92.8
مليون

إجمالي األشخاص
المتلقين لإلغاثة*

22.2
مليار دوالر أمريكي
إجمالي المتطلبات

128.6
مليون

إجمالي المحتاجين

خطط االستجابة اإلنسانية

عدد المحتاجين 
مازالوا في

حاجة لإلغاثة خطط االستجابة 
عدد األشخاص

المتلقين لإلغاثة 
سوف يتلقون

اإلغاثة 

خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين في بوروندي 
خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين في نيجيريا 
خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين في جنوب السودان 
خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين في سوريا 

****النداءات األخرى

 خطط االستجابة اإلقليمية

534,000534,000
443,000443,000
1.9 مليون 1.9 مليون
4.7 مليون4.7 مليون

**بوركينا فاسو

**موريتانيا

السنغال

أفغانستان
بوروندي
الكاميرون
جمهورية أفريقيا الوسطى
تشاد
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جيبوتى
**إثيوبيا 

**هايتي 

**العراق 

ليبيا
مالي
ميانمار
النيجر
نيجيريا
األرض الفلسطينية المحتلة
الصومال
***جنوب السودان 

***السودان 

**سوريا 

**أوكرانيا 

**اليمن 

5.7 مليون
3 مليون

9.3 مليون
1 مليون

1.2 مليون2.9 مليون
1.6 مليون2.2 مليون

2.7 مليون4.6 مليون
6.7 مليون7.3 مليون

244.9 ألف289.3 ألف
5.6 مليون5.6 مليون
2.2 مليون2.5 مليون

5.8 مليون11 مليون
941 ألف1.3 مليون
1.4 مليون3.7 مليون
525 ألف525 ألف

1.5 مليون1.9 مليون

6.9 مليون8.5 مليون
1.6 مليون2 مليون
3.9 مليون5 مليون

5.1 مليون6.1 مليون
4.6 مليون5.8 مليون

12.8 مليون13.5 مليون
2.6 مليون3.8 مليون

10.3 مليون18.8 مليون

860,600477,900

539,000416,000
881,000379,100

020406080100%

* عدد األشخاص المستهدفين الذين تم الوصول إليهم من خالل تحديد األولويات وتقييم القدرات
وإمكانية الوصول، فضالً عن تقدير الفجوة بين ما يمكن أن تغطيه الجهات الفاعلة الوطنية وما

يحتاج المجتمع الدولي أن يقدمه.
** األرقام الواردة هي تقديرات اعتباًرا من 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2016. 

*** األرقام التقديرية الواردة تستند إلى إحصائيات 2016. 
**** خطط العمل اإلنساني التي وضعت لعام 2016 كتدبير انتقالي تمت

مواءمتها استراتيجًيّا مع أطر الصمود والتنمية.

لمحة حول عام 2017
لميــة  لعا ا نية  إلنســا ا بة  االســتجا
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المقدمة والسياق

5

ملخص تنفيذي
 22.2 اإلنسانيون  الشركاء  يتطلب  سوف 
لالستجابة   2017 عام  في  دوالر  مليار 
 33 في  شخص  مليون   92.8 الحتياجات 
للنداءات  األولية  التقديرات  بلغت  دولة. 
اإلنسانية لعام 2016 حوالي 20.1 مليار 
مليون   86.7 لالستجابة الحتياجات  دوالر 
تناقًضا  يعد  وهذا  دولة.   37 في  شخص 
مليار  بـ2.7  المقدر  المبلغ  مع  صارًخا 
اإلنسانية  النداءات  تضمنته  الذي  دوالر 
الوكاالت  بين  المشتركة  األولى  الستة 
والتي تم إطالقها في عام 1992. لقد شهد 
تحوالً  العشرين  القرن  من  األخير  الربع 
حاالت  وفداحة  وحجم  وتيرة  في  هائالً 
في  األزمات  وأدت  اإلنسانية.  الطوارئ 
أفغانستان، وبوروندي، وجمهورية الكونغو 
إلى  والسودان  والصومال،  الديمقراطية، 
إطالق نداءات إنسانية كل عام تقريًبا. وكان 
هذا هو الحال أيًضا منذ مطلع األلفية الجديدة 
بالنسبة لجمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، 

والعراق، واألرض الفلسطينية المحتلة.

هذه  تستمر   ،2017 عام  اقتراب  ومع 
الدول نفسها وغيرها الكثير في الخوض في 
النزاعات وتحتاج بشكل عاجل إلى استجابة 
تزداد  المثال،  سبيل  على  األبعاد.  متعددة 
لحاالت  نظًرا  أفغانستان  في  االحتياجات 
أمد  طول  وبسبب  الهائلة  الجماعي  النزوح 
األزمة  تستمر  بوروندي،  وفي  النزاع. 
السياسية في التعمق مما أدى إلى زيادة عدد 
األشخاص المحتاجين للدعم العاجل بمقدار 
كما  ماليين.   3 إلى  ليصلوا  أضعاف  ثالثة 
أن 1.2 مليون شخص قد فروا من جنوب 
النساء  من  بينهم  من   %80 السودان، 
أكبر  هذا  يجعل من  الذي  األمر  واألطفال، 

حركة لالجئين في أفريقيا.

تزايد  سوريا  في  اإلغاثة  منظمات  تتوقع 
والحماية  اإلنسانية  للمعونات  االحتياجات 
العدائية  استمرت األعمال  إذا  بشكل مطرد 
حلول  أي  غياب  ظل  في  التصاعد  في 
تشاد،  بحيرة  حوض  منطقة  وفي  سياسية. 
جماعة  ترتكبها  التي  العنف  أعمال  تتسبب 
بوكو حرام في انعدام االستقرار واألمن وال 
يوجد سوى القليل من األدلة التي تشير إلى 

إمكانية ظهور حل سياسي.

قيود  إلى  اإلنسانية  المساعدات  تتعرض 
من  العديد  في  وتعقدت  تصاعدت  شديدة 
السودان،  وجنوب  العراق،  مثل  الدول 
وسوريا، واليمن، األمر الذي أدى إلى منع 
المنظمات اإلنسانية من القيام بعملها وترك 
األشخاص المتضررين دون خدمات أساسية 

أو حماية.

من  الحرب  ومخلفات  األلغام  وتعيق 
الصنع  بدائية  الناسفة  والعبوات  المتفجرات 
وصول المساعدات اإلنسانية كما تهدد حياة 
المناطق  في  للخطر  المعرضين  السكان 
يعمل  وبينما  النزاع.  من  المتضررة 
عقب  حياتهم  بناء  إعادة  على  العراقيون 
إزالة  فإن  الموصل،  في  العسكرية  الحملة 
اآلمنة  لعودتهم  أساسّيًا  أمًرا  تعد  األلغام 
والمستشفيات  المدارس  عودة  ولضمان 

والبنية التحتية للعمل بصورة مرضية.

وسوء  الغذائي  األمن  انعدام  يستمر  سوف 
اإلنسانية.  باالحتياجات  الدفع  في  التغذية 
منطقة  في  األسر  من  اآلالف  مئات  تعيش 
محتملة  في ظروف غير  األفريقي  الساحل 
األمن  انعدام  ويمثل  بالمخاطر.  ومحفوفة 
واألمراض  الحاد  التغذية  وسوء  الغذائي 
والكوارث حقيقة واقعة بالنسبة للماليين. وقد 
المجاورة  والبلدان  المنطقة  في  النزاع  أدى 
منازلهم  من  السكان  من  العديد  اقتالع  إلى 
وسبل عيشهم وأجبرهم على االعتماد على 
مكامن  تدفع  وبينما  الخارجية.  المساعدات 
اإلنسانية،  االحتياجات  المزمنة  الضعف 
اإلنسانية  المنظمات  في  العاملين  فإن 
التنمية  في  الفاعلة  الجهات  مع  يتعاونون 
لتحقيق “التحول من تقديم المساعدات إلنهاء 
سوف   ،2017 عام  وفي  االحتياجات”. 
االنتقالية  اإلنساني  العمل  خطط  تنسيق  يتم 
لبوركينا فاسو، وموريتانيا، والسنغال بشكل 
التنمية  أطر  مع  تتوافق  لكي  استراتيجي 

والصمود.

قرر  اإلنساني،  للعمل  العالمية  القمة  وفي 
اإلنساني  المجال  في  العاملين  مجتمع 
مع  التكيف  أجل  من  العمل  طريقة  تغيير 
تلبية  بهدف  المتغير  التشغيلي  السياق 
وفي  المتضررين.  األشخاص  احتياجات 

عام 2017، سوف تقوم ست دول بتطوير 
سيسمح  مما  سنوات  لعدة  االستجابة  خطط 
عن  الناجمة  االحتياجات  بتلبية  للشركاء 
األزمات الممتدة على نحو أكثر فعالية. ويتم 
إعداد خطط العمل متعددة السنوات وخطط 
االستجابة اإلنسانية لزيادة فرص إحداث أثر 

كلي أكبر وتحقيق المساءلة.

بشكل  وشركاؤها  المتحدة  األمم  وتعتمد 
غير  المانحة  الجهات  دعم  على  خاص 
لضمان  وذلك  لسنوات  والممتد  المخصص 
التمويل  إن  المناسب.  الوقت  في  االستجابة 
الذي  المتوقع  غير  أو  المتأخر  أو  المحدود 
يأتي بمعايير تخصيص صارمة له عواقب 
المثال،  سبيل  على  أوكرانيا  في  وخيمة. 
تأخير  حدوث  إلى  التمويل  كفاية  عدم  أدى 
األنشطة  وتوقف  وانقطاعات،  كبير، 
والخدمات  الصحية  العيادات  مثل  الحيوية 
المتنقلة في المناطق التي يصعب الوصول 
النقل  خطوط  على  الحفاظ  مثَّل  وقد  إليها. 
لألشخاص  اإلنسانية  اإلغاثة  ألغراض 
خطيًرا  تحدّيًا  مالي  في  للخطر  المعرضين 
خالل عام 2016. وفي اليمن، أدى نقص 
والعراقيل  المستحقة  والتعهدات  التمويل 
البيروقراطية إلى الحد من إمكانية وصول 
الشركاء اإلنسانيين إلنقاذ عدد ال يحصى من 
األطفال من الموت جوًعا. وإذا لم يتم توفير 
تمويل كافي لجمهورية الكونغو الديمقراطية 
خطًرا  شخص  مليون   4.3 يواجه  فسوف 
متزايًدا لإلصابة باألمراض أو الموت بسبب 

سوء التغذية أو نقص الغذاء أو األوبئة.

حاجة  هناك  ستكون   ،2017 عام  وفي 
أثيوبيا  في  اإلنسانية  للمساعدات  عاجلة 
بسبب  أفريقيا  وجنوب  وهايتي  والصومال 
وقد  “النينيا”.  يتبعها  وما  “النينيو”  ظاهرة 
تسببت ظاهرة النينيو في جنوب أفريقيا في 
 9.3 يبلغ  الحبوب  إنتاج  في  عجز  حدوث 
في  شديد  نقص  إلى  أدت  كما  طن  مليون 
المياه. وهناك وفي غيرها من المناطق، فإن 
األزمات  التصرف في مواجهة  العجز عن 
المنذرة باألخطار قد يؤدي إلى أزمة إنسانية 
مدمرة  تداعيات  حدوث  مع  بكثير  أكبر 
للحياة وسبل العيش واألمن، كما هو موضح 
لعام  الشاملة  اإلنسانية  العالمية  اللمحة  في 
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إنسانية شاملة

20
17

5.8 مليون

508,664

%98.5

%75
%78

100,000

11,271

1,000

1.7 مليون

. 

1.18 مليون
+25,000

Zero

25,629

4 مليون

%100

200

27 مليون

13 مليون

4

1.9 مليون

30,000

283,975

5.1 مليون

+9,500

110
 

973,019

77,173

72,968

1.2 مليون

%83

%73

3 مليون

130,000

نماذج لألشخاص الذين تم الوصول إليهم في عام

        نظرة سريعة على المساعدات اإلنسانية التي تم تقديمها في جميع أنحاء العالم
2016

من األشخاص الذين يعانون بشدة 
من انعدام األمن الغذائي في المناطق 

المتضررة من إعصار ماثيو في هايتي  
تلقوا المساعدات الغذائية. 

من المالجئ التقليدية والمصنوعة من الطين 
تم إعادة ترميمها وبنائها لدعم األشخاص 

الضعفاء في شمال مالي. 

 لتر من المياه تم توزيعها كل يوم
 على النازحين في شمال وجنوب

.جالكاسيو في الصومال

ماليين شخص في سوريا تلقوا المواد 
غير الغذائية مثل األغطية، وأواني 

الطبخ، وحاويات المياه، وأدوات 
النظافة، واألغطية البالستيكية خالل 

هذا العام.

موظف محلي تم تدريبهم على 
إدارة وتنسيق المخيمات في 

نيجيريا واإلكوادور. 

أسرة في المتوسط من العائدين من 
باكستان إلى أفغانستان تم إمدادهم 
يومًيّا بحصص الغذاء والمستلزمات 

المنزلية. 

من األسر المهاجرة من جمهورية 
أفريقيا الوسطى تعيش اآلن في 

مساكن مالئمة. 

مراكز صرف للمعونات المالية في هرات، 
وجالل آباد، وكابل، وقندهار في أفغانستان 

تقدم المنح للعائدين من باكستان.
شخص في واليتي كاشين وشان 

في ميانمار أصبحت لديهم إمكانية 
الحصول على الحد األدنى المتوافر 

من خدمات الحماية.

نازح المساعدات الغذائية في منطقة 
الك بتشاد خالل شهر واحد فقط.  

شخص تلقوا مساعدات المأوى والمواد غير 
الغذائية في هايتي بعد حدوث اإلعصار. 

أكثر من

تم توزيع المواد التعليمية على

شخص في سوريا حصلوا على خدمات الحماية 
بما في ذلك اإلخالء والمساعدات القانونية.

شخص في نيجيريا تم إمدادهم 
بالغذاء والمحاصيل الزراعية 

والماشية.

مريض تلقوا الرعاية 
الطبية في سوريا. 

لم يتم اإلعالن عن أي حاالت 
جديدة مصابة بالكوليرا في 

جمهورية أفريقيا الوسطى في 
أكتوبر/تشرين األول 2016.  

شخص تم إنقاذهم من الغرق في المياه الليبية 
منذ يناير/كانون الثاني 2016.

تلقى

طفل في المدارس في األقاليم 
التسعة في إثيوبيا.

من األطفال والنساء الشابات تلقوا 
الرعاية الطبية في السودان.

 النسبة المستهدفة من المواد غير
 الغذائية التي حصلت عليها األسر

 في الكاميرون، والنيجر، وتشاد ممن
 تضرروا من األزمة في نيجيريا تخطت

متر مربع من األرض تم إخالؤها من 
مخاطر األلغام ومخلفات الحرب من 

المتفجرات في جنوب السودان. 

شخص يحصلون على المياه 
الصالحة للشرب كل يوم 

في المناطق المتضررة من 
اإلعصار في هايتي.

شخص متضررين من الصراع في 
سوريا حصلوا على المساعدات 

الغذائية في مصر، والعراق، 
واألردن، ولبنان، وتركيا.

شخص تلقوا مساعدات المأوى في 
حاالت الطوارئ في فيجي. 

طفل نازح في الموصل بالعراق تلقوا 
لقاحات ضد شلل األطفال والحصبة 

من القصر غير المصحوبين 
ممن تضرروا من األزمة 
في نيجيريا تم دعمهم في 

الكاميرون والنيجر وتشاد.

جرعة من لقاح الحمى الصفراء تم 
إيصالها في كينشاسا في جمهورية 
الكونغو الديمقراطية والمحافظات 

الواقعة على الحدود مع أنجوال. 

شخص في 17 محافظة في اليمن 
تلقوا المساعدات الغذائية العاجلة في 

مارس/آذار 2016.

الجئ من جنوب السودان 
تم تسجيلهم في أوغندا، 

وكينيا، وإثيوبيا، 
وجمهورية الكونغو 

الديمقراطية، وجمهورية 
أفريقيا الوسطى، 

والسودان.

من األسر في الضفة الغربية 
باألرض الفلسطينية المحتلة الذين 

تعرضت منازلهم لألضرار أو 
للهدم تلقوا مساعدات عاجلة للمأوى 

والمواد غير الغذائية.

قطعة من الذخائر غير 
المنفجرة تم التخلص منها 

في جمهورية الكونغو 
الديمقراطية.

مليون شخص شاهدوا فقرات الفيديو 
المعدة للتوعية بمخاطر األلغام التي 
أذيعت على خمس قنوات تليفزيونية 

وطنية في أوكرانيا. 

نازح من الموصل بالعراق 
تم إمدادهم بالمساعدات 

العاجلة خالل 48 ساعة. 

شخص في سوريا استفادوا من 
أنشطة التوعية بمخاطر األلغام. 

عدة يومًيّا للوقاية من الكوليرا في هايتي 
وهي تتضمن أقراص تنقية المياه، 

والصابون، وأمالح اإلماهة الفموية.   

إأكثر من 

يتم توصيل أكثر من 

1.9 مليون
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يومًيّا بحصص الغذاء والمستلزمات 

المنزلية. 

من األسر المهاجرة من جمهورية 
أفريقيا الوسطى تعيش اآلن في 

مساكن مالئمة. 

مراكز صرف للمعونات المالية في هرات، 
وجالل آباد، وكابل، وقندهار في أفغانستان 

تقدم المنح للعائدين من باكستان.
شخص في واليتي كاشين وشان 

في ميانمار أصبحت لديهم إمكانية 
الحصول على الحد األدنى المتوافر 

من خدمات الحماية.

نازح المساعدات الغذائية في منطقة 
الك بتشاد خالل شهر واحد فقط.  

شخص تلقوا مساعدات المأوى والمواد غير 
الغذائية في هايتي بعد حدوث اإلعصار. 

أكثر من

تم توزيع المواد التعليمية على

شخص في سوريا حصلوا على خدمات الحماية 
بما في ذلك اإلخالء والمساعدات القانونية.

شخص في نيجيريا تم إمدادهم 
بالغذاء والمحاصيل الزراعية 

والماشية.

مريض تلقوا الرعاية 
الطبية في سوريا. 

لم يتم اإلعالن عن أي حاالت 
جديدة مصابة بالكوليرا في 

جمهورية أفريقيا الوسطى في 
أكتوبر/تشرين األول 2016.  

شخص تم إنقاذهم من الغرق في المياه الليبية 
منذ يناير/كانون الثاني 2016.

تلقى

طفل في المدارس في األقاليم 
التسعة في إثيوبيا.

من األطفال والنساء الشابات تلقوا 
الرعاية الطبية في السودان.

 النسبة المستهدفة من المواد غير
 الغذائية التي حصلت عليها األسر

 في الكاميرون، والنيجر، وتشاد ممن
 تضرروا من األزمة في نيجيريا تخطت

متر مربع من األرض تم إخالؤها من 
مخاطر األلغام ومخلفات الحرب من 

المتفجرات في جنوب السودان. 

شخص يحصلون على المياه 
الصالحة للشرب كل يوم 

في المناطق المتضررة من 
اإلعصار في هايتي.

شخص متضررين من الصراع في 
سوريا حصلوا على المساعدات 

الغذائية في مصر، والعراق، 
واألردن، ولبنان، وتركيا.

شخص تلقوا مساعدات المأوى في 
حاالت الطوارئ في فيجي. 

طفل نازح في الموصل بالعراق تلقوا 
لقاحات ضد شلل األطفال والحصبة 

من القصر غير المصحوبين 
ممن تضرروا من األزمة 
في نيجيريا تم دعمهم في 

الكاميرون والنيجر وتشاد.

جرعة من لقاح الحمى الصفراء تم 
إيصالها في كينشاسا في جمهورية 
الكونغو الديمقراطية والمحافظات 

الواقعة على الحدود مع أنجوال. 

شخص في 17 محافظة في اليمن 
تلقوا المساعدات الغذائية العاجلة في 

مارس/آذار 2016.

الجئ من جنوب السودان 
تم تسجيلهم في أوغندا، 

وكينيا، وإثيوبيا، 
وجمهورية الكونغو 

الديمقراطية، وجمهورية 
أفريقيا الوسطى، 

والسودان.

من األسر في الضفة الغربية 
باألرض الفلسطينية المحتلة الذين 

تعرضت منازلهم لألضرار أو 
للهدم تلقوا مساعدات عاجلة للمأوى 

والمواد غير الغذائية.

قطعة من الذخائر غير 
المنفجرة تم التخلص منها 

في جمهورية الكونغو 
الديمقراطية.

مليون شخص شاهدوا فقرات الفيديو 
المعدة للتوعية بمخاطر األلغام التي 
أذيعت على خمس قنوات تليفزيونية 

وطنية في أوكرانيا. 

نازح من الموصل بالعراق 
تم إمدادهم بالمساعدات 

العاجلة خالل 48 ساعة. 

شخص في سوريا استفادوا من 
أنشطة التوعية بمخاطر األلغام. 

عدة يومًيّا للوقاية من الكوليرا في هايتي 
وهي تتضمن أقراص تنقية المياه، 

والصابون، وأمالح اإلماهة الفموية.   

إأكثر من 

يتم توصيل أكثر من 

1.9 مليون

7
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السودان
ميانمار

أفغانستان

األرض الفلسطينية المحتلة 

سوريا 

العراق

جمهورية الكونغو الديمقراطية

جنوب السودان
بوروندي

الصومال

اليمن

جمهورية أفريقيا الوسطى

جيبوتي

إثيوبيا

أوكرانيا 

تشاد

ليبيا

الكاميرون

نيجيريا
بوركينا فاسو

السنغال

هايتيموريتانيا

مالي

النيجر

جمهورية الكونغو
الديمقراطية

أوغندا

تشاد  السودان
 إثيوبيا

 مصر

 تركيا

 لبنان العراق
 األردن

 أوغندا كينيا
الكاميرون

النيجر

رواندا

بوروندي

نيجيريا  جنوب السودان

سوريا

تنزانيا

خطط االستجابة اإلنسانية  حول العالم
33224 3دولة متأثرة  

خطة االستجابة اإلقليمية
لالجئين في بوروندي 

خطة االستجابة اإلقليمية
لالجئين في نيجيريا 

البلدان ذات خطط االستجابة اإلنسانية 
أو غيرها من النداءات 

البلدان المدرجة في خطط االستجابة 
اإلقليمية لالجئين

خطة استجابة
إنسانية

خطط استجابة
نداءات أخرىإقليمية لالجئين 

خطة االستجابة اإلقليمية
لالجئين في جنوب السودان 

خطة االستجابة اإلقليمية وتعزيز
الصمود لالجئين في سوريا  
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المقدمة والسياق

السودان
ميانمار

أفغانستان

األرض الفلسطينية المحتلة 

سوريا 

العراق

جمهورية الكونغو الديمقراطية

جنوب السودان
بوروندي

الصومال

اليمن

جمهورية أفريقيا الوسطى

جيبوتي

إثيوبيا

أوكرانيا 

تشاد

ليبيا

الكاميرون

نيجيريا
بوركينا فاسو

السنغال

هايتيموريتانيا

مالي

النيجر

جمهورية الكونغو
الديمقراطية

أوغندا

تشاد  السودان
 إثيوبيا

 مصر

 تركيا

 لبنان العراق
 األردن

 أوغندا كينيا
الكاميرون

النيجر

رواندا

بوروندي

نيجيريا  جنوب السودان

سوريا

تنزانيا

خطط االستجابة اإلنسانية  حول العالم
33224 3دولة متأثرة  

خطة االستجابة اإلقليمية
لالجئين في بوروندي 

خطة االستجابة اإلقليمية
لالجئين في نيجيريا 

البلدان ذات خطط االستجابة اإلنسانية 
أو غيرها من النداءات 

البلدان المدرجة في خطط االستجابة 
اإلقليمية لالجئين

خطة استجابة
إنسانية

خطط استجابة
نداءات أخرىإقليمية لالجئين 

خطة االستجابة اإلقليمية
لالجئين في جنوب السودان 

خطة االستجابة اإلقليمية وتعزيز
الصمود لالجئين في سوريا  
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استعراض التمويل في عام 2016  إجمالي احتياجات التمويل 

مليار دوالر11.4 
مليار دوالر10.7 

%–1.061 مليار

78%1.0 مليار
77%663.6 مليون
70%43.6 مليون

82%232.7 مليون

54%374.6 مليون
55%49.5 مليون

55%2.486 مليار

53%180.0 مليون
52%98.2 مليون

57%935.8 مليون

49%152.8 مليون
49%127.3 مليون

47%108.7 مليون

6%263.04 مليون
6%64.34 مليون

47%413.8 مليون

44%427.8 مليون
43%1.371 مليار
41%200.2 مليون

39%210.5 مليون
37%130.8 مليون
35%53.5 مليون
35%26.3 مليون

34%180.9 مليون

33%6.5 مليون
33%65.3 مليون

32%30.3 مليون
32%62.1 مليون
30%88.3 مليون

28%15.9 مليون
28%48.6 مليون

27%186.6 مليون
24%1.2 مليون

24%21.3 مليون
23%80.5 مليون

40%142.5 مليون

12%5.3 مليون
5%499 ألف

4%440.2 ألف 

حجم التمويل 

0%100

283.7 مليون

139.0 مليون

152.1 مليون

94.1 مليون

56.7 مليون

4.9 مليون

345.7 مليون

352.3 مليون

44.2 مليون
10.7 مليون

11.5 مليون

0 5 مليار

22.1 مليار 

%52
مغطاة 

 

1.1 مليار
%29

636.5 مليون
%31

9.0 مليون
%27

1.2 مليار
%34

خدمات التنسيق
والدعم 

781.4 مليون
%50

الغذاء 

4.8 مليار
%42

قطاعات متعددة 

5.6 مليار
%49

الصحة 

2.4 مليار
%36

103.5 مليون
%16

1.6 مليار
%20

638.4 مليون
%23

780.3 مليون
%22

*** تتضمن 2.1 مليار لم يتم تخصيصها لقطاع معين. 

مليار دوالر22.2

11.4 مليار 9.020.4 مليار
مليار

338.8 مليون 550.2 
90.5 مليون 61.1 مليون
62.3 مليون 73.7 مليون

313.9 مليون 406.1 مليون

531.5 مليون 399.5 مليون
541.3 مليون 588.8 مليون

74.8 مليون 43.0 مليون
690 مليون 748.0 مليون

193.8 مليون 370.0 مليون
860.5 مليون 930.0 مليون
172.5 مليون 151.0 مليون
354.1 مليون 293.0 مليون

89.2 مليون 74.5 مليون
189.5 مليون 150.0 مليون
260.5 مليون 271.3 مليون
484.2 مليون 1.054 مليار
198.8 مليون 241.2 مليون
570.7 مليون 550.0 مليون

19.9 مليون 15.8 مليون
885.2 مليون 864.0 مليون

1.3 مليار 1.3 مليار
701.6 مليون 1.2$ مليار
971.8 مليون 952.0 مليون

3.2 مليار 3.4 مليار
4.5 مليار 4.7 مليار

297.9 مليون 214.0 مليون
1.6 مليار 1.9 مليار

232.2 مليون 309.6 مليون

1.6 مليار 895.0 مليون

20172016

دولة40047 مليون

53017 مليون

2004-2016اتجاهات التمويل 

بالمليار دوالر امريكي
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المطلوب 

 التمويل الفعلي

 الفجوة

المتطلبات المالية

نظرة عامة وتحليل للتمويل
ــي  ــركاء ف ــب الش ــوف يتطل ــام 2017، س ــي ع ف
المجــال اإلنســاني ما يقرب مــن 22.2 مليار دوالر 
لالستجابة الحتياجات أكثر من 92.8 مليار شخص 
ــة  ــرات األولي ــمل التقدي ــذا يش ــة. وه ــي 33 دول ف
لبعــض البلــدان التــي يمكــن أن تتغيــر فــي األســابيع 
المقبلــة عنــد االنتهــاء مــن عمليــات التخطيــط لعــام 
ــي  ــواردة ف ــتجابة ال ــة خطــط االس 2017. إن كاف
هذا التقرير والبالغ عددها 29 كانت موجودة أيًضا 
فــي العــام الماضــي. والخطــط التاليــة هــي الخطــط 
ــام الســابق  ــي الع ــت موجــودة ف ــي كان ــدة الت الوحي
ــن تســتمر فــي عــام 2017: خطــط االســتجابة  ول
اإلنســانية فــي جامبيــا وجواتيمــاال وهنــدوراس 

وخطة االستجابة اإلقليمية لالجئين في اليمن.
 

وبالمقارنة مع عام 2016، فقد ارتفعت المتطلبات 
الحاليــة لنصــف النــداءات، وترجــع النســبة األكبــر 
فــي الزيــادة إلــى نيجيريــا، وهايتــي (بســبب زلــزال 
األربــع  وتتطلــب  وأفغانســتان.   ،(2016 عــام 
ــا  ــكل منه ــار دوالر ل ــر مــن ملي ــة أكث خطــط التالي
وتعزيــز  اإلقليميــة  االســتجابة  خطــة  (ســوريا 
الصمــود لالجئيــن، وســوريا، واليمــن، ونيجيريــا)، 
 500 بيــن  مــا  خطــط  تســع  تتطلــب  كمــا 
مليــون إلــى مليــار دوالر (أفغانســتان، وجمهوريــة 
الكونغــو الديمقراطيــة، وتشــاد، وإثيوبيــا، والعراق، 
واألرض الفلســطينية المحتلــة، والصومــال، وخطة 
االســتجابة اإلقليميــة لالجئيــن فــي جنوب الســودان، 

والسودان).

فــي عــام 2016، وصــل إجمالــي التمويــل العالمي 
لألنشــطة اإلنســانية 20.4 مليــار دوالر حتى نهاية 
نوفمبر/تشــرين الثانــي، كمــا ورد فــي التقاريــر 
المرســلة إلــى خدمــة التتبــع المالــي. ويتضمــن هــذا 
المبلغ العالمي 11.4 مليار دوالر مخصصة لخطط 
ــانية المنســقة وخطــط االســتجابة  االســتجابة اإلنس
اإلقليميــة لالجئيــن، باإلضافة إلى 8.9 مليار دوالر 
مــن  الفاعلــة  الجهــات  أو  لألنشــطة  مخصصــة 
ــى أربــع  خــارج هــذه الخطــط. ويمثــل تمويــل أعل
حــاالت طارئــة (ســوريا والمنطقــة، والعــراق، 
واليمــن، وجنــوب الســودان) نصــف حجــم التمويــل 

اإلنساني لهذا العام.

واعتبــاًرا مــن نهايــة نوفمبر/تشــرين الثانــي، لــم يتم 
تلبيــة ســوى نصــف متطلبــات النــداءات المشــتركة 
بيــن الــوكاالت، األمــر الــذي أدى إلــى تــرك 10.7 
ــا  ــتيفاء. كم ــات دون اس ــن المتطلب ــار دوالر م ملي
تلقــت النــداءات الثالثــة العاجلــة التــي صــدرت 
اإلكــوادور  فــي  الطبيعيــة  للكــوارث  كاســتجابة 
وفيجــي وهايتــي أقــل من نصــف المتطلبــات المقدر 

بـ 250 مليون دوالر.

خطط االستجابة لعام 2016 التي لم ترد في نداءات عام 2017

لم يتم تمويله ممولة

بالدوالر األمريكي

إجمالي التمويل اإلنساني على مستوى
العالم 2016

تمويالت أخرى
خارج النداءات

اإلنسانية 

تمويل النداءات
اإلنسانية 

إجمالي متطلبات النداءات اإلنسانية في 2016
والنسب الممولة في كل قطاع*** 

التمويل المجمع لعام 2016 

أفغانستان
بوركينا فاسو*

بوروندي
خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين في بوروندي

الكاميرون 
جمهورية أفريقيا الوسطى

تشاد
جمهورية الكونغو الديمقراطية

جيبوتي 
إثيوبيا*

هايتي*   
العراق* 

ليبيا 
مالي 

موريتانيا*
ميانمار 

النيجر
نيجيريا 

خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين في نيجيريا 
األرض الفلسطينية المحتلة 

السنغال
الصومال 

جنوب السودان*1 
خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين في جنوب السودان 

السودان*2
سوريا*

خطة االستجابة اإلقليمية وتعزيز الصمود لالجئين في سوريا
أوكرانيا* 

اليمن* 

النداء العاجل ألفغانستان 
خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين في جمهورية أفريقيا الوسطى 

جامبيا 
جواتيماال 

النداء العاجل لهايتي 
هندوراس

النداء العاجل لليبيا 
النداء العاجل للموصل 

الساحل 
خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين في اليمن 

زيمبابوي 

* األرقام الواردة هي تقديرات لحين االنتهاء من خطط االستجابة اإلنسانية لعام 2017. 
1 األرقام الواردة هي من عام 2016 ويجري حالًيّا تحديثها. 

2 األرقام الواردة هي من عام 2016 لحين استكمال خطط االستجابة اإلنسانية لعام 2017.
ال تشمل األرقام العالمية الواردة في هذه التقرير (128.6 مليون محتاج، 92.8 مليون متلقي للمساعدات، 22.2 مليار دوالر المتطلبات 

المالية لعام 2017، و22.1 مليار المتطلبات المالية لعام 2016) الفصول التي تتناول خطط االستجابة اإلقليمية في كل دولة حيث تم 
بالفعل تغطيتها في خطط االستجابة اإلنسانية ذات الصلة.

النداء العاجل للموصل 
جنوب السودان 
العراق 
بوروندي 
إثيوبيا** 
اليمن 
خطة االستجابة اإلقليمية وتعزيز الصمود لالجئين في سوريا 
بوركينا فاسو 
جمهورية الكونغو الديمقراطية 
أفغانستان 
ميانمار 
النيجر
خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين في بوروندي 
الكاميرون 
الصومال 
النداء العاجل لهايتي 
األرض الفلسطينية المحتلة 
السودان 
سوريا 
نيجيريا 
زيمبابوي 
تشاد 
مالي
النداء العاجل ألفغانستان 
جيبوتي 
جمهورية أفريقيا الوسطى 
خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين في نيجيريا 
السنغال 
خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين في اليمن 
هايتي 
أوكرانيا 
ليبيا 
جواتيماال 
خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين في جنوب السودان 
الساحل 
موريتانيا 
خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين في جمهورية أفريقيا الوسطى 
هندوراس 
النداء العاجل لليبيا 
جامبيا 

المتطلبات المالية

متطلبات لم تتم تلبيتها 

ممولة

** يشمل هذا الرقم كافة التمويل اإلنساني المقدم إلثيوبيا خالل عام 2016، بما في ذلك المساهمات التي قدمتها حكومة إثيوبيا. 
الشركاء في المجال اإلنساني في إثيوبيا لديهم خطة مشتركة مع الحكومة –وثيقة المتطلبات اإلنسانية لعام 2016، وتشير 

التقارير داخل الدولة إلى مستوى تمويل يبلغ 1.061 مليار دوالر من أصل المجموع الوارد في وثيقة المتطلبات اإلنسانية البالغ 
1.6 مليار دوالر، أي أنه قد تم تمويل ٪66 من المتطلبات. ولكن ال يمكن مقارنة هذه البيانات بالتمويل الذي يتم متابعته عبر 

خدمة التتبع المالي. 
يتم تحديث كافة البيانات المالية بشكل مستمر على الموقع التالي (fts.unocha.org)، وتعكس األرقام ما ورد من تقارير حتى 

30 نوفمبر/تشرين الثاني 2016. تشير عالمة الدوالر المستخدمة في هذه الوثيقة إلى الدوالر األمريكي. 

إجمالي التمويل 

المياه والصرف
الصحي 

الحماية  األمن والتأمين التعليم 

المأوى والموادالزراعة 
غير الغذائية 

البنية التحتية 
والتعافي االقتصادي

إزالة األلغام 

دولة

مخصصات الصندوق المركزي
لمواجهة الطوارئ 

تجري فيها عمليات إنسانية 

تجري فيها عمليات إنسانية الصناديق القطرية المشتركة
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المقدمة والسياق

استعراض التمويل في عام 2016  إجمالي احتياجات التمويل 

مليار دوالر11.4 
مليار دوالر10.7 

%–1.061 مليار

78%1.0 مليار
77%663.6 مليون

70%43.6 مليون

82%232.7 مليون

54%374.6 مليون
55%49.5 مليون

55%2.486 مليار

53%180.0 مليون
52%98.2 مليون

57%935.8 مليون

49%152.8 مليون
49%127.3 مليون

47%108.7 مليون

6%263.04 مليون
6%64.34 مليون

47%413.8 مليون

44%427.8 مليون
43%1.371 مليار
41%200.2 مليون

39%210.5 مليون
37%130.8 مليون

35%53.5 مليون
35%26.3 مليون

34%180.9 مليون

33%6.5 مليون
33%65.3 مليون

32%30.3 مليون
32%62.1 مليون
30%88.3 مليون

28%15.9 مليون
28%48.6 مليون

27%186.6 مليون
24%1.2 مليون

24%21.3 مليون
23%80.5 مليون

40%142.5 مليون

12%5.3 مليون
5%499 ألف

4%440.2 ألف 

حجم التمويل 

0%100

283.7 مليون

139.0 مليون

152.1 مليون

94.1 مليون

56.7 مليون

4.9 مليون

345.7 مليون

352.3 مليون

44.2 مليون
10.7 مليون

11.5 مليون

0 5 مليار

22.1 مليار 

%52
مغطاة 

 

1.1 مليار
%29

636.5 مليون
%31

9.0 مليون
%27

1.2 مليار
%34

خدمات التنسيق
والدعم 

781.4 مليون
%50

الغذاء 

4.8 مليار
%42

قطاعات متعددة 

5.6 مليار
%49

الصحة 

2.4 مليار
%36

103.5 مليون
%16

1.6 مليار
%20

638.4 مليون
%23

780.3 مليون
%22

*** تتضمن 2.1 مليار لم يتم تخصيصها لقطاع معين. 

مليار دوالر22.2

11.4 مليار 9.020.4 مليار
مليار

338.8 مليون 550.2 
90.5 مليون 61.1 مليون
62.3 مليون 73.7 مليون

313.9 مليون 406.1 مليون

531.5 مليون 399.5 مليون
541.3 مليون 588.8 مليون

74.8 مليون 43.0 مليون
690 مليون 748.0 مليون

193.8 مليون 370.0 مليون
860.5 مليون 930.0 مليون
172.5 مليون 151.0 مليون
354.1 مليون 293.0 مليون
89.2 مليون 74.5 مليون

189.5 مليون 150.0 مليون
260.5 مليون 271.3 مليون
484.2 مليون 1.054 مليار
198.8 مليون 241.2 مليون
570.7 مليون 550.0 مليون
19.9 مليون 15.8 مليون

885.2 مليون 864.0 مليون
1.3 مليار 1.3 مليار

701.6 مليون 1.2$ مليار
971.8 مليون 952.0 مليون

3.2 مليار 3.4 مليار
4.5 مليار 4.7 مليار

297.9 مليون 214.0 مليون
1.6 مليار 1.9 مليار

232.2 مليون 309.6 مليون

1.6 مليار 895.0 مليون

20172016

دولة40047 مليون

53017 مليون

2004-2016اتجاهات التمويل 

بالمليار دوالر امريكي
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المطلوب 

 التمويل الفعلي

 الفجوة

المتطلبات المالية

نظرة عامة وتحليل للتمويل
ــي  ــركاء ف ــب الش ــوف يتطل ــام 2017، س ــي ع ف
المجــال اإلنســاني ما يقرب مــن 22.2 مليار دوالر 
لالستجابة الحتياجات أكثر من 92.8 مليار شخص 
ــة  ــرات األولي ــمل التقدي ــذا يش ــة. وه ــي 33 دول ف
لبعــض البلــدان التــي يمكــن أن تتغيــر فــي األســابيع 
المقبلــة عنــد االنتهــاء مــن عمليــات التخطيــط لعــام 
ــي  ــواردة ف ــتجابة ال ــة خطــط االس 2017. إن كاف
هذا التقرير والبالغ عددها 29 كانت موجودة أيًضا 
فــي العــام الماضــي. والخطــط التاليــة هــي الخطــط 
ــام الســابق  ــي الع ــت موجــودة ف ــي كان ــدة الت الوحي
ــن تســتمر فــي عــام 2017: خطــط االســتجابة  ول
اإلنســانية فــي جامبيــا وجواتيمــاال وهنــدوراس 

وخطة االستجابة اإلقليمية لالجئين في اليمن.
 

وبالمقارنة مع عام 2016، فقد ارتفعت المتطلبات 
الحاليــة لنصــف النــداءات، وترجــع النســبة األكبــر 
فــي الزيــادة إلــى نيجيريــا، وهايتــي (بســبب زلــزال 
األربــع  وتتطلــب  وأفغانســتان.   ،(2016 عــام 
ــا  ــكل منه ــار دوالر ل ــر مــن ملي ــة أكث خطــط التالي
وتعزيــز  اإلقليميــة  االســتجابة  خطــة  (ســوريا 
الصمــود لالجئيــن، وســوريا، واليمــن، ونيجيريــا)، 
 500 بيــن  مــا  خطــط  تســع  تتطلــب  كمــا 
مليــون إلــى مليــار دوالر (أفغانســتان، وجمهوريــة 
الكونغــو الديمقراطيــة، وتشــاد، وإثيوبيــا، والعراق، 
واألرض الفلســطينية المحتلــة، والصومــال، وخطة 
االســتجابة اإلقليميــة لالجئيــن فــي جنوب الســودان، 

والسودان).

فــي عــام 2016، وصــل إجمالــي التمويــل العالمي 
لألنشــطة اإلنســانية 20.4 مليــار دوالر حتى نهاية 
نوفمبر/تشــرين الثانــي، كمــا ورد فــي التقاريــر 
المرســلة إلــى خدمــة التتبــع المالــي. ويتضمــن هــذا 
المبلغ العالمي 11.4 مليار دوالر مخصصة لخطط 
ــانية المنســقة وخطــط االســتجابة  االســتجابة اإلنس
اإلقليميــة لالجئيــن، باإلضافة إلى 8.9 مليار دوالر 
مــن  الفاعلــة  الجهــات  أو  لألنشــطة  مخصصــة 
ــى أربــع  خــارج هــذه الخطــط. ويمثــل تمويــل أعل
حــاالت طارئــة (ســوريا والمنطقــة، والعــراق، 
واليمــن، وجنــوب الســودان) نصــف حجــم التمويــل 

اإلنساني لهذا العام.

واعتبــاًرا مــن نهايــة نوفمبر/تشــرين الثانــي، لــم يتم 
تلبيــة ســوى نصــف متطلبــات النــداءات المشــتركة 
بيــن الــوكاالت، األمــر الــذي أدى إلــى تــرك 10.7 
ــا  ــتيفاء. كم ــات دون اس ــن المتطلب ــار دوالر م ملي
تلقــت النــداءات الثالثــة العاجلــة التــي صــدرت 
اإلكــوادور  فــي  الطبيعيــة  للكــوارث  كاســتجابة 
وفيجــي وهايتــي أقــل من نصــف المتطلبــات المقدر 

بـ 250 مليون دوالر.

خطط االستجابة لعام 2016 التي لم ترد في نداءات عام 2017

لم يتم تمويله ممولة

بالدوالر األمريكي

إجمالي التمويل اإلنساني على مستوى
العالم 2016

تمويالت أخرى
خارج النداءات

اإلنسانية 

تمويل النداءات
اإلنسانية 

إجمالي متطلبات النداءات اإلنسانية في 2016
والنسب الممولة في كل قطاع*** 

التمويل المجمع لعام 2016 

أفغانستان
بوركينا فاسو*

بوروندي
خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين في بوروندي

الكاميرون 
جمهورية أفريقيا الوسطى

تشاد
جمهورية الكونغو الديمقراطية

جيبوتي 
إثيوبيا*

هايتي*   
العراق* 

ليبيا 
مالي 

موريتانيا*
ميانمار 

النيجر
نيجيريا 

خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين في نيجيريا 
األرض الفلسطينية المحتلة 

السنغال
الصومال 

جنوب السودان*1 
خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين في جنوب السودان 

السودان*2
سوريا*

خطة االستجابة اإلقليمية وتعزيز الصمود لالجئين في سوريا
أوكرانيا* 

اليمن* 

النداء العاجل ألفغانستان 
خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين في جمهورية أفريقيا الوسطى 

جامبيا 
جواتيماال 

النداء العاجل لهايتي 
هندوراس

النداء العاجل لليبيا 
النداء العاجل للموصل 

الساحل 
خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين في اليمن 

زيمبابوي 

* األرقام الواردة هي تقديرات لحين االنتهاء من خطط االستجابة اإلنسانية لعام 2017. 
1 األرقام الواردة هي من عام 2016 ويجري حالًيّا تحديثها. 

2 األرقام الواردة هي من عام 2016 لحين استكمال خطط االستجابة اإلنسانية لعام 2017.
ال تشمل األرقام العالمية الواردة في هذه التقرير (128.6 مليون محتاج، 92.8 مليون متلقي للمساعدات، 22.2 مليار دوالر المتطلبات 

المالية لعام 2017، و22.1 مليار المتطلبات المالية لعام 2016) الفصول التي تتناول خطط االستجابة اإلقليمية في كل دولة حيث تم 
بالفعل تغطيتها في خطط االستجابة اإلنسانية ذات الصلة.

النداء العاجل للموصل 
جنوب السودان 
العراق 
بوروندي 
إثيوبيا** 
اليمن 
خطة االستجابة اإلقليمية وتعزيز الصمود لالجئين في سوريا 
بوركينا فاسو 
جمهورية الكونغو الديمقراطية 
أفغانستان 
ميانمار 
النيجر
خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين في بوروندي 
الكاميرون 
الصومال 
النداء العاجل لهايتي 
األرض الفلسطينية المحتلة 
السودان 
سوريا 
نيجيريا 
زيمبابوي 
تشاد 
مالي
النداء العاجل ألفغانستان 
جيبوتي 
جمهورية أفريقيا الوسطى 
خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين في نيجيريا 
السنغال 
خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين في اليمن 
هايتي 
أوكرانيا 
ليبيا 
جواتيماال 
خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين في جنوب السودان 
الساحل 
موريتانيا 
خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين في جمهورية أفريقيا الوسطى 
هندوراس 
النداء العاجل لليبيا 
جامبيا 

المتطلبات المالية

متطلبات لم تتم تلبيتها 

ممولة

** يشمل هذا الرقم كافة التمويل اإلنساني المقدم إلثيوبيا خالل عام 2016، بما في ذلك المساهمات التي قدمتها حكومة إثيوبيا. 
الشركاء في المجال اإلنساني في إثيوبيا لديهم خطة مشتركة مع الحكومة –وثيقة المتطلبات اإلنسانية لعام 2016، وتشير 

التقارير داخل الدولة إلى مستوى تمويل يبلغ 1.061 مليار دوالر من أصل المجموع الوارد في وثيقة المتطلبات اإلنسانية البالغ 
1.6 مليار دوالر، أي أنه قد تم تمويل ٪66 من المتطلبات. ولكن ال يمكن مقارنة هذه البيانات بالتمويل الذي يتم متابعته عبر 

خدمة التتبع المالي. 
يتم تحديث كافة البيانات المالية بشكل مستمر على الموقع التالي (fts.unocha.org)، وتعكس األرقام ما ورد من تقارير حتى 

30 نوفمبر/تشرين الثاني 2016. تشير عالمة الدوالر المستخدمة في هذه الوثيقة إلى الدوالر األمريكي. 

إجمالي التمويل 

المياه والصرف
الصحي 

الحماية  األمن والتأمين التعليم 

المأوى والموادالزراعة 
غير الغذائية 

البنية التحتية 
والتعافي االقتصادي

إزالة األلغام 

دولة

مخصصات الصندوق المركزي
لمواجهة الطوارئ 

تجري فيها عمليات إنسانية 

تجري فيها عمليات إنسانية الصناديق القطرية المشتركة
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لمحة عالمية 
إنسانية شاملة

20
17

12

التحرك نحو التخطيط لعدة سنوات 

الفريق  وافق   ،2016 أغسطس/آب  في 
جمهورية  في  اإلنساني  للعمل  القطري 
الكونغو الديمقراطية على وضع خطة لمدة 
ثالث سنوات )2017 – 2019( من أجل 
في  الفاعلة  الجهات  بين  أفضل  تعاون  بناء 
واالستقرار  والتنمية،  اإلنساني،  المجال 
يجري  خطط  أربع  وتعكس  السالم.  وحفظ 
الرؤية  هذه  الراهن  الوقت  في  تنفيذها 
المشتركة؛ أال وهي إطار عمل األمم المتحدة 
 ،)2018-2022( اإلنمائية  للمساعدة 
الوطنية  االستراتيجية  التنمية  وخطة 
البنك  مجموعة  وإطار   ،)2017-2021(
الدولي للشراكة القطرية )2017-2021(، 
والخطة الجديدة لالستجابة اإلنسانية متعددة 
مجال  في  البرامج  تصميم  ويتم  السنوات. 
العمل اإلنساني، والتنمية، وحفظ السالم في 
تقدم  لكي  الديمقراطية  الكونغو  جمهورية 
وتحدد  الجارية  العمليات  على  عامة  نظرة 
يتغلبوا  أن  للشركاء  يمكن  التي  الفجوات 

عليها بشكل جماعي. 

اإلنساني  العمل  لخطط  التنسيق  هذا  ويأتي 
والتنمية والسالم كنتاج اللتزام غير مسبوق 
برفع كفاءة االستجابة اإلنسانية في جمهورية 
طويلة  حلول  وتقديم  الديمقراطية،  الكونغو 
تؤدي  وسوف  الضعفاء.  لألشخاص  األجل 

الممارسات الجديدة إلى تعزيز الترابط بين 
الشركاء في مجال العمل اإلنساني والتنمية 
فإن  جوهرها،  وفي  السالم.  وبناء  وحفظ 
األشخاص  تضع  السنوات  متعددة  الخطط 
المتضررين في قلب أجندة العمل اإلنساني، 
وتسعى لتقديم المساعدات اإلنسانية العاجلة 
كما في السابق، باإلضافة إلى إعداد برامج 

ذات تأثير دائم على حياتهم. 

متعدد  التخطيط  بلدان  عدة  اختارت  وقد 
اإلنسانية  لالستجابة  نمط  لتعزيز  السنوات 
بين  أكبر  ترابط  وضمان  تنبؤاً،  أكثر 
وبناء  والتنمية،  اإلنساني،  العمل  أطر 
إعداد  على  التالية  الدول  وتعكف  السالم. 
 :2017 عام  في  السنوات  متعددة  خطط 
الوسطى،  أفريقيا  وجمهورية  الكاميرون، 
الديمقراطية،  الكونغو  وجمهورية  وتشاد، 

يؤدي  وسوف  والسودان.  والصومال، 
إلى  الدول  تلك  في  سنوات  لعدة  التخطيط 
كما  اإلنسانية،  للمساعدات  االحتياج  تقليل 
سينقل المسؤولية تدريجّيًا للسلطات المحلية 
فإن  وبالمثل،  التنمية.  وشركاء  والوطنية 
الصمود  وتعزيز  اإلقليمية  االستجابة  خطة 
لعامي  نداءات  تتضمن  سوريا  في  لالجئين 

2017 و2018. 

طريقة جديدة للعمل
أوجدت القمة العالمية للعمل اإلنساني زخًما 
بتحفيز  قيامها  عبر  اإلنساني  للعمل  جديًدا 
طريقة  لتغيير  وغيره  اإلنساني  المجتمع 
عملهم للتكيف مع البيئة التشغيلية المتغيرة. 
الممتدة،  األزمات  تزايد حدوث  وفي سياق 

أن  واسع  نطاق  على  به  المعترف  فمن 
التخطيط والتمويل متعدد السنوات هو النهج 
وباإلضافة  مالئمة.  األكثر  االستراتيجي 
متعدد  وتمويل  خطط  لوضع  الدعوة  إلى 
أيًضا  تدعو  الكبرى  الصفقة  فإن  السنوات، 

بين  والتكامل  والتفاعل  الشفافية  من  للمزيد 
اإلنسانية  الجهات  تقوم  أن  يجب  الشركاء. 
األمثل  الدعم  لتقديم  قواها  بحشد  الفاعلة 
لألشخاص األكثر احتياًجا، وفي نفس الوقت 

ضمان االلتزام بمبادئ العمل اإلنساني.

“أوجدت القمة العالمية للعمل اإلنساني زخًما 
جديًدا للعمل اإلنساني عبر قيامها بتحفيز 

المجتمع اإلنساني وغيره لتغيير طريقة عملهم 
للتكيف مع البيئة التشغيلية المتغيرة.”  
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مزايا التخطيط متعدد السنوات 

يمكن أن يؤدي التخطيط متعدد السنوات إلى 
تعزيز االستجابة اإلنسانية من خالل وضع 
للتنبؤ  وقابلية  واقعية  أكثر  تشغيلية  أهداف 
فهو  الدائمة،  النتائج  على  التركيز  ووضع 
يضمن التكامل مع التنمية واألطر األخرى.

في  بدقة  التنمية  مكون  يصمم  أن  ويجب 
االستجابة  خطط  نجاح  أجل  من  حالة  كل 
اإلنسانية متعددة السنوات. وسوف يستهدف 
هذا النهج المتوازن في التخطيط األشخاص 
المحلي،  المستوى  على  ضعًفا  األكثر 
اإلنسانية،  التبعية  حلقة  لكسر  مصمم  وهو 
من  للحاالت  المرحلي  باالنتقال  والسماح 
إطار خطط االستجابة متعددة السنوات إلى 
مالئًما  كان  حيثما  التنموي  التخطيط  إطار 
للمساعدة  المتحدة  األمم  عمل  إطار  مثل 

اإلنمائية.

أن  السنوات  متعدد  التخطيط  يعني  وال 
سوف  اإلنساني  المجال  في  العاملين 
ينخرطوا في تنفيذ خطط أو برامج التنمية، 
ولكنه يشجع على التعاون مع شركاء التنمية 
والتحليل،  التخطيط  مراحل  في  وغيرهم 
لمعالجة  التنمية  لشركاء  مساحة  يخلق  كما 
لالحتياجات  والمزمنة  الهيكلية  األسباب 
اإلنسانية في مراحل مبكرة أو فارقة. وتقدم 
التنمية  لبرامج  السنوات  متعددة  الخطط 
لفترات  تدوم  والتنفيذ  للقرارات  دورات 
الفرص  من  المزيد  كذلك  وتقدم  أطول. 
مع  للتفاعل  التنمية  مجال  في  للفاعلين 
العاملين في المجال اإلنساني وتتيح لهم مد 

اإلطار الزمني للتخطيط.

متعدد  التخطيط  يتحول  أن  أردنا  ما  وإذا 
اإلنساني  التمويل  فإن  أفعال،  إلى  السنوات 

متعدد السنوات واألكثر قابلية للتنبؤ هو أمر 
نحو عاجل. وفي ظل وجود  مطلوب على 
يمكن  بالتمويل،  التنبؤ  على  أعلى  قدرة 
البيئات  في  االستجابة  اإلنسانيين  للشركاء 
التي تشهد حاالت طوارئ ممتدة بمزيد من 

المرونة والسرعة والتأثير.

األقلمة: تعزيز دور الجهات الوطنية 
الفاعلة

تتمثل إحدى أهم نتائج القمة العالمية للعمل 
اإلنساني في الدعوة واسعة الصدى للجهات 
الدولية الفاعلة في المجال اإلنساني لتعزيز 
الوطنية  الجهات  دور  استبدال-  -وليس 

والمحلية الفاعلة. 

الجهات  قطعتها  التي  االلتزامات  وتبين 
المعنية في القمة رغبتها في رؤية تغييرات 
وفي  اإلنساني،  العمل  نظام  في  عميقة 
احترام  على  والتأكيد  مراعاة  الوقت  نفس 
مبادئ العمل اإلنساني والحفاظ على الحيز 
الموقعون على مسار عمل  يقود  اإلنساني. 
خالل  من  التغيير  عملية  الكبرى  الصفقة 
الدعم  آليات  من  مزيد  بتوفير  التزامهم 
والتمويل للمستجيبين على المستوى الوطني 
الفاعلين  مع  التعاون  وزيادة  والمحلي، 

المحليين.

اإلنسانية  لالستجابة  أكبر  فاعلية  تحقيق  إن 
المنظمات  بين  والشراكة  التكامل  يتطلب 
الدولية والجهات المحلية الفاعلة. ويجب أن 
يستند التنسيق على الهياكل القائمة وأن يتم 
كان  حيثما  الفاعلة  الوطنية  الجهات  بقيادة 

ذلك ممكًنا.

تكون  –التي  الفاعلة  المحلية  الجهات  إن 
تقديم  في  فاعلية  الشركاء  أكثر  غالًبا 
المساعدات في الوقت المناسب- تتلقى حالّيًا 
جزًءا صغيًرا جًدا من إجمالي الدعم المالي 
الخاص بالمساعدات اإلنسانية. ولمعالجة هذا 
الوضع، التزمت الجهات المانحة في مسار 
بتخصيص  الكبرى  بالصفقة  الخاص  العمل 
للجهات  التمويل  من   25٪ عن  يقل  ال  ما 
المحلية الفاعلة مباشرًة بقدر اإلمكان بحلول 
عام 2020. وبنهاية الربع الثالث من عام 

الصناديق  أنفقته  ما  إجمالي  فإن   ،2016
 476 إلى  وصل  المشتركة  القطرية 
مليون دوالر، وقد حصلت المنظمات غير 
اإلجمالي،  المبلغ  الحكومية على ٪64 من 
بما في ذلك ٪18 تم تخصيصها للمنظمات 

غير الحكومية المحلية.
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بناء القدرة على الصمود في إطار 
االستجابة لحاالت الطوارئ:

ظاهرة النينيو/النينيا

خطة العمل اللجنة اإلقليمية الدائمة 
)RIASCO( المشتركة بين الوكاالت

على الرغم من أن ظاهرة النينيو التي حدثت 
في 2015/2016 انتهت في مايو/أيار، إال 
أن أثرها على الفئات والمجتمعات الضعيفة 
األشهر  من  للعديد  ملموساً  يظل  سوف 
والفيضانات،  الجفاف،  فبسبب  القادمة. 
واألحوال الجوية القاسية المرتبطة بظاهرة 
للحصول  نداءات  بلًدا   22 قدمت  النينيو، 
في  الدولية  اإلنسانية  المساعدات  على 
مزيج  صورة  في  جاءت  والتي   ،2016
والنداءات  اإلنسانية،  االستجابة  خطط  من 
اإلقليمية، والخطط الحكومية التي تجاوزت 
في مجملها 5 ماليين دوالر أمريكي. وبينما 
سوف  التعافي،  في  البلدان  بعض  بدأت 
تتطلب بلدان أخرى مثل إثيوبيا، والصومال، 
وهايتي وبلدان الجنوب اإلفريقي مساعدات 

إنسانية مستمرة في 2017. 

وراء  رئيسًيا  دافًعا  الجفاف  كان  وقد 
االحتياجات اإلنسانية، مما نتج عن مواجهة 
الحاد  التغذية  لسوء  طفل  مليون  من  أكثر 
الغذاء،  قطاعات  وُتعتبر  فقط.  إفريقيا  في 
من  والصحة  الصحي،  والصرف  والمياه، 
دعًما  تتطلب  التي  الهامة  القطاعات  أكثر 
يقوم   ،2016 نهاية  اقتراب  ومع  عاجاًل. 
بالتجهيز  إفريقيا  جنوب  في  المزارعون 
القادم  العام  أجل  من  المحاصيل  لزراعة 
حيث ُيعتبر نجاح موسم الزراعة أمًرا حيوًيا 
سبل  الستعادة  فرصة  أي  على  للحصول 

العيش في 2017. 

تواجد  إمكانية  إلى  الحالية  التنبؤات  وتشير 
ضعيف لظاهرة النينيا خالل الجزء األخير 
من 2016 وصواًل إلى أوائل 2017. وإذا 
ما سادت هذه األحوال المصاحبة للظاهرة، 

سوف تضطر المجتمعات التي عانت بالفعل 
تتحمل  أن  النينيو  على  المترتبة  األثار  من 
إلى  اإلشارة  وتجدر  الشدائد.  من  المزيد 
في  واالستثمار  المبكر  والعمل  التأهب،  أن 
القدرة على التأقلم مع آثار تغير المناخ هم 
لتجنب  الالزمة  الضرورية  األدوات  من 
تطور أحداث النينيا من التحول إلى كوارث. 
ويقوم مبعوثو األمين العام المعنيون بظاهرة 
النينيو والمناخ بإعداد “مسودة ورقة عمل” 
التي  والمركزة  العاجلة  االجراءات  لتوجيه 

ستُتخذ في كل من تلك  المناطق.

جفاف الجنوب األفريقي الناجم عن ظاهرة النينيو

تسببت األحوال المصاحبة لظاهرة  النينيو، 
الزراعة  موسم  خالل  استمرت  والتي 
يحدث  جفاف  أسوأ  في   ،2015/2016
وقد  اإلفريقي.  الجنوب  في  عاًما   35 منذ 
إنتاج الحبوب  سبب هذا الجفاف عجًزا في 
في  شديًدا  ونقًصا  طن  مليون   9.3 بمقدار 
أزمة  إلى  أدى  الذي  األمر  وهو  المياه، 
إنسانية واسعة النطاق على مستوى الجنوب 

مليون   13.6 اُسُتهدف  وقد  اإلفريقي. 
شخص بالمساعدات في ذروة موسم الجدب 
الذي امتد من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/
نيسان في السبعة بلدان الذين خصتهم اللجنة 
الوكاالت  بين  المشتركة  الدائمة  اإلقليمية 
بأولوية االهتمام )أنجوال، ليسوتو، مدغشقر، 
وزيمبابوي(.  سوازيلند،  موزمبيق،  ملوي، 
وجدير بالذكر أن حوالي 580,000 طفل 

في حاجة إلى العالج من سوء التغذية الحاد، 
انخفاض  3.2 مليون طفل من  يعاني  بينما 
اآلمنة  الشرب  مياه  إلى  الوصول  مستوى 
وقد  الجفاف.  على  مترتبة  مباشرة  كنتيجة 
األمراض  تفشي  في  زيادة  هذا  عن  نتج 
المرتبطة بالجفاف حيث أُجبر السكان على 
الشرب من مصادر مياه غير آمنة، كما نجم 
وااللتزام  الطبية  الرعاية  في  تراجع  عنه 
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ببروتوكوالت عالج فيروس نقص المناعة 
الموارد  نضبت  حيث  السل  البشرية/داء 
وأعطت  والمستشفيات  الطبية  العيادات  في 
األسر األولوية للغذاء على الرعاية الصحية. 

النساء  على  الجفاف  تأثير  تفاوت  وقد 
واألطفال مما أدى إلى تفاقم مواطن الضعف 
وخلق  الحماية  مجال  في  القائمة  والتهديد 
للوحوش  التعرض  زيادة  مثل  منها  الجديد 
تنقلهم بحًثا  أثناء  الجنسي  الضارية والعنف 
واالستغالل  البرية؛  واألغذية  المياه  عن 
الجنسي، بخاصة تلبية الرغبات الجنسية في 
مقابل الحصول على الغذاء، والمال والمياه؛ 
نقص  نتيجة  التعليم  من  األطفال  وتسرب 
المياه والغذاء، واالنخراط في عمل األطفال 
أو الزواج المبكر. وفي مالوي، على سبيل 
المثال، أثر الجفاف على ٪42 من المدارس 
أكثر من  أجبر  الذي  األمر  االبتدائية، وهو 
137,000 طفل على االنقطاع عن التعليم. 

الفقر  انتشار  وتأتي هذه األزمة على خلفية 
والضعف. فعلى سبيل المثال، تسود حاالت 
عن  تزيد  بنسبة  األطفال  في  النمو  توقف 
٪30 في أكثر من نصف البلدان المتضررة. 

الجفاف  على  المترتب  األثر  تفاقم  وقد 
الجنوب  في  النينيو  بظاهرة  المدفوع 
تضاعف  جراء  أكبر،  بشكل  اإلفريقي، 
أسعار السلع وأسعار الصرف غير المالئمة 
االقتصادي.  النمو  وبطء  الدوالر  إلى  نسبًة 
العالم،  في  بلد  أفقر  رابع  مالوي،  وفي 
يشهد نصيب الفرد من الدخل تراجًعا فعلًيا 
 ٪172 بنسبة  الغذاء  أسعار  زادت  بينما 
أن  كما  سنوات.  الخمس  مدة  متوسط  عن 
الوضع السياسي الهش في العديد من البلدان 
قدرتها  من  أكثر  حد  قد  بالجفاف  المتأثرة 

على االستجابة الفعالة لألزمة.

أعلنت   ،2016 يوليو/تموز   26 وفي 
وقوع  اإلفريقي  للجنوب  اإلنمائية  الجماعة 
إقليمًيا  نداًء  وأطلقت  إقليمية  جفاف  كارثة 
للحصول على الدعم اإلنساني ودعم جهود 
الجماعة  نداء  دعم  أجل  ومن  اإلنعاش. 
الشركاء  أطلق  اإلفريقي،  للجنوب  اإلنمائية 
اإلقليمية  اللجنة  عمل  خطة  اإلنسانيون 
تم  والتي  الوكاالت،  بين  المشتركة  الدائمة 
الجديدة.  التقييم  بيانات  على ضوء  تنقيحها 
مليار   1.3 لتعبئة  الُمنقحة  الخطة  وتسعى 
 13.6 احتياجات  لتلبية  أمريكي  دوالر 
أولوية  ذات  بلدان  مليون شخص في سبعة 
األول  ديسمبر/كانون  من  الفترة  خالل 
وقد   .2017 أبريل/نسيان  إلى   2016

دوالر  مليون   800 من  يقرب  ما  جمع  تم 
يترك فجوة في  تاريخه، مما  أمريكي حتى 

التمويل تبلغ ٪40.

وتجدر اإلشارة إلى أن التمويل الذي يقدمه 
شركاء التنمية الدوليين والحكومات الوطنية 
كسب  سبل  على  وحافظ  األرواح،  أنقذ  قد 
المعاناة  من  الحد  على  وساعد  العيش، 
الُمتلقاة  التمويالت  أتاحت  وقد  اإلنسانية. 
مليون   9 إلى  للوصول  للشركاء  الفرصة 
في  النقدية  والمساعدات  بالغذاء  شخص 
أكثر  تم عالج  بينما  الثاني،  نوفمبر/تشرين 
التغذية الحاد  من 80,000 طفل من سوء 
وإيصال المياه النظيفة ألكثر من 600,000 
شخص بالمياه النظيفة. باإلضافة إلى ذلك، 
تلقت أكثر من 175,000 أسرة مساهمات 
في صورة محاصيل ومواشي. وعلى صعيد 
للحماية  الوطنية  البرامج  تدعيم  تم  آخر، 
االجتماعية وتوسيع نطاق برامج التحويالت 
لعبت  وقد  المحلية.  األسواق  لتحفيز  النقدية 
غير  والمنظمات  المتحدة،  األمم  وكاالت 
الحكومية الوطنية والدولية، واالتحاد الدولي 
الصليب األحمر والهالل األحمر  لجمعيات 

دوًرا ال غنى عنه في االستجابة. 

ويتم حالًيا توسيع نطاق المساعدات اإلنسانية 
بتوافر  ورهًنا  المنطقة.  مستوى  على 
شخص  مليون   13 يتلقى  سوف  الموارد، 
الثاني،  يناير/كانون  شهر  خالل  مساعدات 
كما ستتلقى 800,000 أسرة )3.1 مليون 
سبل  و  الزراعة  مجال  في  دعًما  شخص( 
ديسمبر/كانون  بين  الفترة  العيش في  كسب 
األول 2016 ويناير/كانون الثاني 2017. 
وخالل األشهر القادمة، من المقرر أن يصل 
الشركاء إلى حوالي 580,000 طفل ممن 
يعانون من سوء التغذية الحاد، كما سيصلون 
وخدمات  والمياه،  للحياة،  المنقذ  بالعالج 
الصرف الصحي والنظافة الصحية إلى ما 
يتجاوز 4.6 مليون طفل وأسرهم ممن هم 
إلى  باإلضافة  الدعم.  إلى  ماسة  حاجة  في 
ذلك، سيستمر الشركاء اإلنسانيون في دعم 
البلدان فيما يتعلق بضمان توفير التعليم لما 
وتوفير  متضرر،  طفل  مليون   1.9 يبلغ 
من  ماليين   5 من  والرعاية ألكثر  الحماية 
األطفال الضعفاء، فضاًل عن تدعيم وتوسيع 
الموجهة  النقدية  التحويالت  برامج  نطاق 

للرعاية االجتماعية. 

ُتلبى  لن  اإلضافي،  التمويل  وبدون 
لن  حيث  الحرجة  اإلنسانية  االحتياجات 
ضعًفا  الفئات  أكثر  من  الماليين  يتلقى 
كما  المساعدات،  من  الكاملة  حصصهم 

معرضون  األطفال  من  اآلالف  مئات  أن 
ألضرار ال يمكن تداركها جراء قلة التغذية 
جانب  إلى  المدارس  من  التسرب  وخطر 
عدم تمكن المراكز الصحية من توفير أكثر 
الخدمات ضرورًة في ظل تزايد األمراض 
المرتبطة بالجفاف، وعدم تمكن المزارعين  
من استئناف االنتاج الزراعي بشكل كامل.
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التخطيط التعاوني من أجل استجابة أمثل: 
خطط االستجابة اإلنسانية

مشترك  واحد  بصوت  التعبير  خالل  من 
وتعزيز المبادئ اإلنسانية، سيتمكن الفاعلون 
في المجال اإلنساني من العمل بصورة أكثر 
فعالية على مناصرة الضعفاء وتحقيق المزيد 
الوقت  وفي  الوصول،  وزيادة  الحماية  من 
ذاته العمل مع الحكومات والجهات الفاعلة 
وُيعتبر  كفاءًة.  أكثر  نحو  على  األخرى 
النازحين،  لماليين  ضرورًيا  األمر  هذا 
والالجئين،  المضيفة،  والمجتمعات 
الدعم  إلى  حاجة  في  هم  ممن  والعائدين 
اإلنساني. وتوفر خطط االستجابة اإلنسانية 
منبًرا متميًزا يتيح للشركاء اإلنسانيين دمج 
االستراتيجية  والبرامج  الخطط  وعرض 
الجماعية. ومنذ إرسائها في 2013، عملت 
توجيه  على  اإلنسانية  االستجابة  خطط 
األطراف،  ومتعدد  الموحد  اإلنساني  العمل 
سواء المحلي أو الوطني، واألهم أنها قامت 
من  المانحين  من  األموال  لجمع  أداة  بدور 
وجدير  السريعة.  االستجابة  تمويل  أجل 
والمانحين  اإلنسانيين  الفاعلين  أن  بالذكر 
يسعون لتحقيق هدف واحد وهو االستجابة 
الفعالة الحتياجات من يعانون من األزمات. 
استفادة  أفضل  تحقيق  نحو  هامة  وكخطوة 
يأتي  الشحيحة،  المالية  الموارد  من  ممكنة 
متوافًقا  اإلنسانية  االستجابة  خطط  محور 
كما  الكبرى”،  “الصفقة  التزامات  مع 
إلى  يؤدي  التكلفة  تقدير  نهج  تحسين  أن 

اإلنسانية.  االستجابة  خطط  شفافية  تعزيز 
االستراتيجيات  توفر  أخرى،  ناحية  ومن 
متعدد  والتمويل  للتخطيط  إطاًرا  واألهداف 
بين  والتنسيق  الترابط  وتعزز  السنوات 
وتستمر  والتنموية.  اإلنسانية  البرامج 
يمكن  والذي  المشترك  التخطيط  عمليات 
من  المحليين  الفاعلين  تمكين  في  به  التنبؤ 
اإلنسانية  االستجابة  جهود  في  المشاركة 
المنسقة. وترتكز خطط االستجابة اإلنسانية 
أولوية  وتحديد  الشاملة  التقييمات  على 
القائمة على األدلة، فضاًل عن  االحتياجات 
التحليل والتخطيط المشترك. ويكمن الهدف 
المعلومات  من  يمكن  ما  جمع  في  النهائي 
الدقيقة حول االحتياجات المختلفة والمتعددة 
من  والفتيات  والفتيان  والرجال،  للنساء، 
أجل التخطيط لتحقيق أقصى أثر ممكن فيما 
الملحة.  اإلنسانية  االحتياجات  بتلبية  يتعلق 
برسم  اإلنسانية  االستجابة  خطط  وتقوم 
صورة كاملة وشاملة لكافة المتطلبات المالية 
االستجابة  مجال  في  النشطين  والشركاء 
أكثر  على  التركيز  مع  الطوارئ،  لحاالت 
يتيح  أن  شأنه  من  وهذا  إلحاًحا.  األولويات 
لتخصيص  الفرصة  المانحين  لمجتمع 
خطط  وُتعتبر  بفعالية.  المالية  موارده 
لعملية  البداية  نقطة  اإلنسانية  االستجابة 
تعزز  أن  شأنها  من  التي  االستجابة  رصد 
المساءلة أمام السكان المتضررين والجهات 

مستمر  بشكل  تدعيمها  يتم  والتي  المانحة 
فإن  ذلك،  على  عالوة  الغاية.  لهذه  تحقيًقا 
النقد والقسائم لألفراد واألسر  عملية توفير 
من أجل تلبية احتياجاتهم الطارئة يتم تعميمها 
مراحل  كافة  في  متزايد،  بشكل  ودمجها، 
دورة البرامج اإلنسانية حيث أن توزيع النقد 
انخراط  من  للمزيد  الفرصة  يقدم  والقسائم 
وبفضل  كرامتهم.  يصون  كما  المستفيدين 
عمليات  تتمحور  المختلفة،  األبعاد  هذه 
تقييم االحتياجات اإلنسانية والتخطيط حول 
السكان،  وتستهدف النداءات أكثر الموارد 
المالية التي تمس الحاجة إليها من أجل تلبية 

احتياجات الفئات األكثر ضعًفا.
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خطط االستجابة اإلنسانية
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خطط االستجابة
اإلنسانية

تعد دورة برنامج العمل اإلنساني مركزية 
بالنسبة لاللتزامات التي قُطعت في مايو/أيار 

2016 في القمة العالمية للعمل اإلنساني. 
ويتم ترتيب األولويات في خطط االستجابة 

اإلنسانية لعام 2017 استناًدا إلى التحليالت 
الرصينة لسياقات االستجابة –التعامل مع 

شركاء العمل اإلنساني الوطنيين والدوليين 
في جميع جوانب عمليات التخطيط، وتعزيز 
الترابط مع أطر التعافي والتنمية، باإلضافة 

إلى إعداد خطط متعددة السنوات حيثما 
أمكن. 

18



خطط االستجابة اإلنسانية

الصورة: فتاة من النازحين تجلس مع زميالتها في مدرسة داخل 
خيمة في مستوطنة بوليس راه غير الرسمية بالقرب من مدينة 

هرات، أفغانستان. 

المصدر: مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين 

19

أفغانستان  في  اإلنساني  الوضع  يزال  ال 
االحتياجات.  تزايد  ظل  في  مستقر  غير 
شخص   455,000 حوالي  تعرض  فقد 
النزاع،  جراء  من  العام  هذا  للنزوح خالل 
بين  يعتبروا من  نازح   550,000 كما أن 
الذين يعيشون في حالة نزوح طويل األمد. 
األفغان  من  العائدين  أعداد  ارتفعت  وقد 
والالجئين من باكستان بشكل كبير منذ يوليو/
تموز 2016 لتصل إلى 560,000 بحلول 
من  أكثر  ويعاني  الثاني.  نوفمبر/تشرين   5
ربع عدد المحافظات من سوء التغذية الحاد 
بمعدالت تزيد عن 15% وهذا أعلى بكثير 
من عتبة الطوارئ. وفي عام 2017، سوف 
يحتاج 1.8 مليون شخص للعالج من سوء 
التغذية الحاد، بما في ذلك 1.3 مليون طفل 
دون سن الخامسة. تعد أفغانستان من البلدان 
المعرضة للكوارث وليس لديها سوى مقدرة 
محدودة جًدا لمواجهتها: بلغ عدد األشخاص 
المتضررين 69,000 خالل عام 2016، 

ويمكن أن يصل عددهم إلى 200,000 في 
عام 2017. 

استطاع الشركاء اإلنسانيون الوصول ألكثر 
من 3.2 مليون شخص وتقديم المساعدات 
اإلنسانية إليهم حتى سبتمبر/أيلول 2016، 
من  المتضررين  النازحين  ذلك  في  بما 
واستطاع  والعائدين.  والمهاجرين،  النزاع، 
التمويل اإلنساني في عام 2016 سد الفجوة 
الصحية  الرعاية  مثل  العامة  الخدمات  في 
الصدمات  عالج  تشمل  التي  األساسية 

النفسية وعالج سوء التغذية الحاد.  

اتساق  عدم  أدى  ذلك  من  الرغم  على  لكن 
الشركاء  قدرة  تقويض  إلى  التمويل 
اإلنسانيين على االستجابة. وفي ظل وجود 
أكثر من مليون شخص في حالة نزوح، فإن 
أفغانستان أصبحت على شفا كارثة إنسانية. 

لقد أدى تزامن وصول النازحين مع الزيادة 
المناطق  في  العائدين  أعداد  في  الكبيرة 
الحضرية إلى التأثير سلًبا على المجتمعات 
المضيفة، حيث إن قدرتها على االستيعاب 
وتقديم الخدمات األساسية للوافدين محدودة. 

النزاعات،  فإن   ،2017 عام  وفي 
ومحدودية  المتكررة،  المفاجئة  والصدمات 
الحاد  الضعف  وأوجه  المقدمة،  الخدمات 
المتراكم سوف تستدعي كلها استمرار العمل 
اإلنساني بالتوازي مع استراتيجيات التنمية 
لكسر حلقة الفقر، وتعزيز قدرة المجتمعات 
االعتماد  من  والحد  الصمود،  على  المحلية 

على الموارد اإلنسانية.

أفغانستان
المحتاجون للمساعدة

9.3 مليون
المتطلبات )بالدوالر األمريكي(: 

550.2
مليون

المستهدفون

5.7
مليون

% التغيير مقارنًة بعام 2016: 

%62
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تستمر اآلثار اإلنسانية لألزمة السياسية في 
المتوقع  من  حيث  التعمق،  في  بوروندي 
ثالثة  بمقدار  المحتاجين  أعداد  تتزايد  أن 
 1.1 من   2017 عام  خالل  أضعاف 
مليون إلى 3 ماليين على األقل. كما سوف 
يحتاجون  الذين  األشخاص  عدد  يتضاعف 
شخص،  مليون   1.8 إلى  ليصل  للحماية 
على  الغذائي  األمن  انعدام  يؤثر  وسوف 
مقارنًة  األشخاص  عدد  أضعاف  ثالثة 
 2.1 سيتضرر  حيث  السابق،  في  بالوضع 
المواد  أسعار  ارتفاع  بسبب  مليون شخص 
الغذائية األساسية، وقلة األمطار في موسم 
الزراعة في 2016، والفقر المزمن. وكذلك 
إلى  سيحتاجون  الذي  األشخاص  عدد  فإن 
الرعاية الصحية سوف يزيد من 1.1 مليون 
ثالثة  إلى  يصل  سوف  أي  ماليين   3 إلى 

أضعاف. وقد عانت الخدمات األساسية من 
المناخ االقتصادي المتردي وتقليص االنفاق 
بسبب  تفاقم  الذي  الوضع  وهو  الحكومي، 
لدعمها  الرئيسية  المانحة  الجهات  وقف 

المباشر للميزانية.

نطاق  بتوسيع  اإلنسانية  المنظمات  وقامت 
في  اإلنسانية  لالحتياجات  استجابتها 
الكبيرة  القيود  من  الرغم  على  بوروندي، 
المفروضة على التمويل. وفي عام 2016، 
تم تسليم المساعدات الغذائية والتغذية ألكثر 
تم  البالد، كما  736,000 شخص في  من 
تقديم خدمات حماية الطفل لنحو 24,460 
 175,000 إلى  األساسية  واألدوية  طفل، 
الحوامل  النساء  بينهم  من  كان  متلقي، 

واألطفال دون سن الخامسة عشر. 

إن توسيع نطاق القدرة التشغيلية، واالستثمار 
وبذل  لالحتياجات،  المشترك  التقييم  في 
في  حاسًما  يكون  سوف  للتنسيق  القدرات 
لألشخاص  المتزايد  للضعف  االستجابة 
الذين يعانون من آثار األزمة التي استفحلت 

في بوروندي.

سوف يكون ما ال يقل عن 3 ماليين شخص 
المساعدات  إلى  بحاجة  الكاميرون  في 
لقد   .2017 عام  خالل  والحماية  اإلنسانية 
أدى العنف المرتبط بجماعة بوكو حرام إلى 
نزوح ما يقرب من 200,000 كاميروني، 
كما أدى إلى تدفق حوالي 74,000 نيجيري 
وقام  البالد.  شمال  أقصى  في  المنطقة  إلى 
نحو 274,000 الجئ من جمهورية أفريقيا 
المناطق  في  مالذ  عن  بالبحث  الوسطى 
ووصل  أداماوا.  وفي  والشرقية  الشمالية 
من  يعانون  الذين  األشخاص  عدد  إجمالي 
لمستوى  وصل  الذي  الغذائي  األمن  انعدام 
إلى  البالد  في  الطوارئ  حاالت  أو  األزمة 
2.6 مليون. وبلغ سوء التغذية الحاد الشديد 
عتبة الطوارئ في منطقة واحدة في أقصى 

الشمال حيث وصل إلى %2.

وفي عام 2016، قام العاملون في المجال 
شخص   722,000 بمساعدة  اإلنساني 
إلى  الغذاء  تسليم  وتم  الكاميرون،  في 
الخدمات  وتقديم  شخص،   405,000
والدعم  شخص،   263.000 إلى  الصحية 
الغذائي إلى أكثر من 100,000 شخص. 
البيئة  وصعوبة  خطورة  من  الرغم  وعلى 
الشركاء  فإن  العمليات،  فيها  تجري  التي 
العام  هذا  خالل  استطاعوا  اإلنسانيين 
شخص   266,000 أكثر  إلى  الوصول 
وتقديم المساعدات اإلنسانية إليهم في أقصى 
شمال البالد، ومع ذلك ال يزال التهديد الذي 
تشكله أخطار المتفجرات في المنطقة يمثل 

عائًقا أمام وصول المساعدات اإلنسانية.

سوف  الكافي،  التمويل  غياب  ظل  وفي 
النعدام  شخص   288,000 يتعرض 
يتعرض  وسوف  الشديد،  الغذائي  األمن 
314,000 طفل وطفلة دون سن الخامسة 
لخطر سوء التغذية الحاد والمعتدل. وبالمثل 
فإن عشرات اآلالف من األطفال لن يتمكنوا 
من الذهاب للمدارس، كما أن مئات اآلالف 
من النساء والرجال سوف يظلوا تحت طائلة 
العنف، خاصًة في أقصى شمال البالد.       

بوروندي
المحتاجون للمساعدة

3 مليون
المتطلبات )بالدوالر األمريكي(: 

73.7
مليون

المستهدفون

1 مليون
% التغيير مقارنًة بعام 2016: 

%18

الكاميرون
المحتاجون للمساعدة

2.9 مليون
المتطلبات )بالدوالر األمريكي(: 

309.6
مليون

المستهدفون

1.2
مليون

% التغيير مقارنًة بعام 2016: 

%33
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من   %40 من  يقرب  ما  يحتاج  سوف 
 2.2( الوسطى  أفريقيا  جمهورية  سكان 
اإلنسانية  المساعدات  إلى  شخص(  مليون 
في عام 2017. ويظل حوالي 385,000 
الدائر  القتال  بسبب  داخلّيًا  نازحين  شخص 
بين العناصر المسلحة، والنزاع، واألعمال 
وعلى  القبائل.  بين  تندلع  التي  اإلجرامية 
وموجات  السياسي،  التقدم  من  الرغم 
النزوح الجديدة، واستمرار غياب الخدمات 
 420,681 وتردد  األساسية،  االجتماعية 
المضيفة،  المجتمعات  إلى  العودة  نازح في 
فإن االعتماد على الجهات اإلنسانية الفاعلة 
كبيرة  مساعدات  لتوفير  مستمًرا  يزال  ال 

وعاجلة ومنقذة للحياة. 

وفي 2016، ساهم استمرار انعدام األمن، 
في  الحاد  واالنخفاض  اللوجستية،  والقيود 
دون  تحول  التي  التحديات  في  التمويل 

اإلبالغ  وتم  ضعًفا.  األكثر  الفئات  مساعدة 
عن أكثر من 3000 حالة من العنف القائم 
على نوع الجنس، وباإلضافة إلى ذلك فقد تم 
تجنيد 13,000 طفل في الجماعات والقوات 
المدارس  من   %25 أصبحت  المسلحة. 
من   %40 ويعاني  العمل،  عن  متوقفة 
السكان من انعدام األمن الغذائي، كما تخطى 
سوء التغذية الحاد والشديد بين األطفال دون 
)حيث وصل  الطوارئ  عتبة  الخامسة  سن 
إلى 2%( في العديد من المقاطعات. احتوى 
الشركاء اإلنسانيون وباء الكوليرا الذين كان 
سيصيب ما يصل إلى 1.7 مليون شخص 
في حالة تفشيه. وحصل أكثر من 41,000 
طفل على فرص التعليم، كما تم توفير المياه 
الصالحة للشرب لنحو 617,000 شخص.

اإلنسانية  العمليات  تمويل  يلعب  سوف 
الوقت  في   .2017 عام  في  حاسًما  دوًرا 

الراهن، ال يحصل سوى ٪30 من السكان 
بدون  منهم   25٪ ويعيش  نظيفة  مياه  على 
يكون  ما  وغالًبا  الصحي.  للصرف  مرافق 
الشركاء اإلنسانيون وحدهم مقدمي الخدمات 
انتشار  حول  تقارير  وجود  ومع  األساسية. 
جميع  في  المتفجرات  ومخاطر  األسلحة 
الذي  النحو  على  عشر  الستة  المحافظات 
يهدد األمن وسبل العيش، خاصًة في مناطق 
والنازحين،  الالجئين  توطين  وإعادة  عودة 
فإن إزالة األلغام والتوعية بمخاطرها على 
المستوى الوطني سيكون أمًرا مهًما في عام 

.2017

الصورة: النساء يقفن في صفوف مع أطفالهن لتلقي 
العالج في إحدى العيادات في بلدة بمباري بمحافظة 

أواكا، جمهورية أفريقيا الوسطى. 

المصدر: اليونيسيف   

جمهورية أفريقيا الوسطى
المحتاجون للمساعدة

2.2 مليون
المتطلبات )بالدوالر األمريكي(: 

399.5
مليون

المستهدفون

1.6 مليون
% التغيير مقارنًة بعام 2016: 

%25
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في  اإلنساني  للعمل  القطري  الفريق  يتوقع 
مليون شخص   4.4 من  أكثر  احتياج  تشاد 
وهذا   .2017 عام  في  المساعدات  إلى 
جمهورية  من  الجئ   389,000 يتضمن 
باألساس  ونيجيريا  الوسطى  أفريقيا 
نازح.   105,000 أكثر من  إلى  باإلضافة 
ويعتبر الوضع غير مستقر للغاية في منطقة 
التحديد، حيث تضرر أكثر  الك على وجه 
من 250,000 شخص من النزاع اإلقليمي 
المرتبط بجماعة بوكو حرام. ويؤثر انعدام 
األمن الغذائي على طول الساحل على 1.8 

مليون شخص في البالد.

اإلنسانية  الجهات  قامت   ،2016 عام  في 
النازحين وغيرهم  أوضاع  بتحسين  الفاعلة 
على  كبير.  بشكل  الضعيفة  الفئات  من 

أكثر  العالجية  الرعاية  تلقى  المثال،  سبيل 
من  يعانون  ممن  طفل   130,000 من 
من  أكثر  تلقى  كما  الحاد،  التغذية  سوء 
الغذائية.  المساعدات  شخص   600,000
وال يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به 
في  التغذية  وحالة  الغذائي  األمن  لتحسين 
على  الحاد  التغذية  سوء  وحدة  تقدر  تشاد. 
 %11.9 بنسبة  العالمي  القومي  المستوى 
بينما تصل نسبة سوء التغذية الحاد في تشاد 
إلى 2.6% وهي تتجاوز كل حاالت التأهب 

وعتبات الطوارئ.

عام  في  التمويل  نقص  يعيق  وسوف 
يحتاجه  الذي  العالج  توفير  خطط   2017
سن  دون  وطفلة  طفل   400,000 بشدة 
الخامسة ممن يعانون من سوء التغذية. كما 

والنساء  الرجال  من  اآلالف  مئات  سيظل 
المتضررين من النزاع في منطقة الك دون 
مساعدة أو حماية. ولن يتمكن أكثر من 4 
ماليين شخص ممن يعانون من انعدام األمن 
الغذائي في تشاد من تلبية احتياجات أسرهم، 

خاصًة خالل موسم الجدب. 

في  الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  ظلت 
من  عقدين  مدار  على  حادة  طوارئ  حالة 
وتتسع  تتعمق  األزمة  وأخذت  الزمان، 
بمرور السنوات مما دفع ُعشر السكان إلى 
مستوى االحتياجات المهددة للحياة في عام 

.2017

التوترات  زيادة  أدت   ،2016 عام  وفي 
المكثفة،  العسكرية  والعمليات  القبائل،  بين 
الناجمة عن “النينيو”، واألوبئة،  والظواهر 
جنوب  من  لالجئين  المفاجئ  والتدفق 
مزيد  إيجاد  إلى  أدى  ذلك  كل  السودان، 
االستجابة  في  العاملين  أمام  التحديات  من 
اإلنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
مليون   3.8 تلقى  السياق،  هذا  ظل  وفي 
تلقى  كما  الصحية،  المساعدات  شخص 
مجال  في  مساعدات  شخص  مليون   2.2
المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، 

وحصل أكثر من 710,000 شخص على 
الغذاء ودعم سبل كسب العيش خالل الثالثة 
أرباع األولى من عام 2016. وحصل أكثر 
من 5 ماليين شخص على التوعية بمخاطر 

المتفجرات.

لجمهورية  اإلنسانية  االستجابة  خطة  تعد 
الكونغو الديمقراطية خطة متعددة السنوات 
تغطي الفترة من 2017 إلى 2019، وهي 
تعزيز  في  كبيًرا  استراتيجّيًا  تقدًما  تظهر 
الجودة وسرعة االستجابة وما يتعلق بها من 
لبرمجة  مناهج جديدة  يشمل  مساءلة، وهذا 
عدد  يزيد  أن  المتوقع  ومن  األموال.  نقل 
المتضررين في الكونغو زيادة طفيفة ليصل 
 .2017 عام  في  شخص  مليون   7.9 إلى 
شخص  مليون   6.2 الرقم  هذا  ويشمل 
حاد  بشكل  الضعيفة  الفئات  من  أصبحوا 

بسبب النزاع والكوارث الطبيعية.

التمويل ممكًنا، فسوف  وإذا لم يكن ضمان 
الحماية لنحو 1.5 مليون  تتعرض خدمات 
شخص للخطر، بما في ذلك 54,000 من 
ضحايا العنف البدني، و11,000 من ضحايا 
الجنس،  نوع  على  والقائم  الجنسي  العنف 
فضالً عن 7,500 طفل معرضين ألخطار 
انتهاكات الحماية. باإلضافة إلى ذلك، سوف 
متزايًدا  خطًرا  شخص  مليون   4.3 يواجه 
سوء  بسبب  الوفاة  أو  باألمراض  لإلصابة 
التغذية )4.1 مليون شخص(، ونقص الغذاء 
باألوبئة  واإلصابة  شخص(   650,000(
)58,000 حالة(. لذا فإن التمويل مطلوب 
للحد من التأثير السلبي لمخلفات الحرب من 
األطفال  خاصًة  المدنيين،  على  المتفجرات 

الذين يشكلون ثلثي عدد الضحايا. 

تشاد
المحتاجون للمساعدة

4.6 مليون
المتطلبات )بالدوالر األمريكي(: 

588.8
مليون

المستهدفون

2.7 مليون
% التغيير مقارنًة بعام 2016: 

%9

جمهورية الكونغو الديمقراطية 
المحتاجون للمساعدة

7.3 مليون
المتطلبات )بالدوالر األمريكي(: 

748
مليون

المستهدفون

6.7
مليون

% التغيير مقارنًة بعام 2016: 

%8
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جيبوتي  في  اإلنساني  الوضع  يزال  ال 
التي  الجفاف  ظروف  تختلط  حيث  مقلًقا 
مع  الماضيين  العقدين  مدار  على  امتدت 
تأثيرات ظاهرة “النينيو” الحديثة. واعتباًرا 
يعتقد   ،2016 الثاني  تشرين  نوفمبر/  من 
من  بأكثر  الدفع  في  تسبب  قد  الجفاف  أن 
159,000 شخص إلى خطر انعدام األمن 
من  أكثر  يعيش  هؤالء  بين  ومن  الغذائي، 
 )%46 يعادل  ما  )أو  130,000 شخص 
كذلك  المتوقع  ومن  الريفية.  المناطق  في 
مستويات  في  الحاد  التغذية  سوء  يظل  أن 
مرتفعة، بافتراض أن مستوى سوء التغذية 
الحاد العالمي سوف يزيد عن نسبة %17.8 

التي ُسجلت في عام 2013.

غياب  مثل  المزمن،  اإلجهاد  عوامل  إن 
الخدمات األساسية للمياه والصرف الصحي 
والنظافة الصحية، والرعاية الصحية، وقلة 
أسعار  وارتفاع  الغذائي،  األمن  شبكات 
إلى  جميعها  أدت  الهيكلي،  والفقر  الغذاء، 
تفاقم األوضاع اإلنسانية في جيبوتي. ويزيد 
عبر  المارين  والمهاجرين  الالجئين  وجود 
بالفعل  يعد  وضع  في  الضغوط  من  البالد 
شديد التوتر. وقد استمر الشركاء في تقديم 
أدى  ذلك  ومع  للحياة،  المنقذة  المساعدات 
االنخفاض في مستويات التمويل إلى فرض 
للخطر.  الضعفاء  السكان  وتعريض  القيود 
وتآكل  االقتصادية  الفرص  غياب  أن  كما 
أكثر  األطفال  يجعل  العيش  كسب  سبل 

عرضة لخطر عمالة األطفال.

في  الشركاء  يخطط   ،2017 عام  وفي 
من  يقرب  ما  لمساعدة  اإلنساني  المجال 
245,000 شخص بما في ذلك الجيبوتيين 
والالجئين،  مدقع،  فقر  في  يعيشون  الذين 
وطالبي اللجوء، والمهاجرين. وتظهر خطة 
االستجابة اإلنسانية لعام 2017 المساعدات 
الغذائي،  األمن  قطاعات  في  للحياة  المنقذة 
الصحي  والصرف  والمياه  والتغذية، 
والحماية،  والصحة،  الصحية،  والنظافة 
بعض  أيًضا  الخطة  تتناول  كما  والتعليم. 
احتياجات الصمود للمتضررين من الجفاف.             

لتلبية  أثيوبيا  فيه  تكافح  الذي  الوقت  في 
الجفاف  عن  الناشئة  المتبقية  االحتياجات 
الذي أحدثته ظاهرة النينيو، تراجع مستوى 
المناطق  في  المتوسط  عن  األمطار  سقوط 
التأثير  نتيجة  للبالد  والجنوبية  الشرقية 
الهندي  المحيط  حرارة  لتأرجح  السلبي 
وظاهرة “النينيا” التي أدت لظهور أعراض 
جديدة للجفاف. وقد تم بالفعل تسجيل حاالت 
المناطق  في  المياه  ونقص  الماشية  نفوق 
تفشي  فإن  ذلك،  إلى  باإلضافة  المتضررة. 
األمراض، وانعدام األمن الغذائي والتغذوي 
في  الواقعة  المناطق  في  مستمًرا  يزال  ال 

الجيوب.

بإعادة  اإلنسانيون  والشركاء  الحكومة  تقوم 
توجيه االستجابة اإلنسانية التي تعمل تحت 
المتبقية  االحتياجات  تلبي  لكي  قيادة وطنية 
 5.6 يحتاج  أن  المتوقع  ومن  والناشئة. 
الغذائية؛  المساعدات  إلى  شخص  مليون 

األطفال  من  مليون   1.2 يحتاج  وسوف 
التغذية  إلى  والمرضعات  الحوامل  والنساء 
شخص  مليون   9.2 يتمكن  ولن  التكميلية، 
من الحصول على مياه الشرب اآلمنة، كما 
للثروة  إلى دعم  ستحتاج 2.4 مليون أسرة 
أيًضا أن حوالي  الشركاء  الحيوانية. ويقدر 
سوء  من  يعانون  سوف  طفل   300,000

التغذية الحاد خالل عام 2017. 

اإلنسانيون  والشركاء  الحكومة  تقوم 
بكل  خاصة  مفصلة  استجابة  خطط  بإعداد 
للنتائج  وفًقا  تحديثها  يجري  قطاع، وسوف 
وسوف  المستمر.  التقييم  عن  الصادرة 
المتطلبات  وثيقة  على  الخطط  تلك  تنعكس 
يناير/ في  تصدر  سوف  التي  اإلنسانية 
ثالثة  الوثيقة  لتلك  وسيكون  الثاني.  كانون 
والحد  األرواح،  إنقاذ  استراتيجية:  أهداف 
الجفاف،  عن  الناجم  األمراض  انتشار  من 
العيش،  كسب  سبل  واستعادة  وحماية 

اإلنسانية  للصدمات  واالستجابة  واالستعداد 
الطبيعية،  الكوارث  ذلك  في  بما  األخرى، 

والنزاعات، والنزوح.

في عام 2016، أدت المخصصات السخية 
األثيوبية  والحكومة  المانحة  الجهات  من 
إلى تمكين االستجابة التي تعمل تحت قيادة 
 10 إلى  منتظم  بشكل  الوصول  وطنية من 
الغذائية  المساعدات  وتقديم  شخص  ماليين 
إليهم، كما تم توفير المياه الصالحة للشرب 
ماليين شخص.  لعشرة  الصحي  والصرف 
وقد ساهمت المساعدات التي قدمت البذور 
إلى 1.5 مليون شخص في توفير ما يقرب 
أمريكي كانت سُتخصص  مليار دوالر  من 
لعامي  الغذائية  المساعدات  لنفقات 

     .2016/2017

جيبوتي
المحتاجون للمساعدة

289.3
ألف

المتطلبات )بالدوالر األمريكي(: 

43
مليون

المستهدفون

245
ألف

% التغيير مقارنًة بعام 2016: 

%43

إثيوبيا
المحتاجون للمساعدة

5.6 مليون
المتطلبات )بالدوالر األمريكي(: 

895
مليون

المستهدفون

5.6
مليون

% التغيير مقارنًة بعام 2016: 

%44
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منطقة وسط المدينة جيريمي، بعد يومين من اجتياح إعصار 
ماثيو لهايتي محمالً باألمطار الغزيرة والرياح العاتية في 4 

أكتوبر/تشرين األول 2016. 

المصدر: بعثة األمم المتحدة لتحقيق االستقرار في هايتي/ 
لوجان أباسي.

خالل  هايتي  في  اإلنساني  الوضع  تدهور 
إعصار  مأساة  وقوع  بعد   2016 عام 
ماثيو التي كشفت ضعف قدرة هايتي على 
مواجهة الكوارث المفاجئة، األمر الذي جعل 
االستجابة اإلنسانية ضرورة ألكثر من 1.4 
مليون شخص. وسوف يمتد تأثير اإلعصار 
لعام 2017، كما سوف يظل الدعم المنتظم 
الغذائي،  األمن  لمعالجة  خاصًة  مطلوًبا، 
الكوليرا،  لوباء  واالستجابة  العيش،  وسبل 
بالحماية  المتعلقة  الجوانب  إلى  باإلضافة 

المتعلقة بالنزوح الناجم عن اإلعصار. 

إن انعدام األمن الغذائي الناجم عن ظاهرة 
اإلصابة  حاالت  ارتفاع  وتجدد  النينيو، 
اإلعصار(،  بسبب  تفاقمت  )التي  بالكوليرا 
واالحتياجات المتراكمة لـ55,000 شخص 

الذي حدث  الزلزال  قد تضرروا من  كانوا 
االلتزام  يتطلب  سوف  سنوات،  ست  منذ 
العائدين  تدفق  استمرار  الجهود. ومع  ببذل 
أن  ُيتوقع  الدومينيكان،  جمهورية  من 
250,000 خالل  إلى  العائدين  يصل عدد 
زيادة  إلى  يؤدي  سوف  مما   2017 عام 
المنقذة  المساعدات  على  الحصول  مطالب 
للحياة. وفي القطاع الزراعي وحده، يحتاج 
البذور  على  الحصول  إلى  بشدة  المنتجون 

واألسمدة ومواد الزراعة. 

تناضل  الذي  الوقت  في  ذلك  كل  ويحدث 
فيه البالد لوضع مئات اآلالف من الهايتيين 
التنمية  مسار  على  الفقر  من  يعانون  الذين 
على  الحصول  بفرص  إمدادهم  خالل  من 
والصرف  والمياه،  الصحية،  الرعاية 

الصحي، ومساكن آمنة، وسبل العيش. 

وبعد سنوات من عدم االستقرار السياسي، 
في  للدولة  رئيس  انتخاب  يؤدي  أن  يؤمل 
للحكومة  سيسمح  مما  تحسينات  حدوث 
المستدامة  التنمية  تدخالت  على  بالتركيز 
في  الصمود  على  المواطنين  قدرة  لبناء 
مواجهة الصدمات، األمر الذي سوف يسهم 
في الحد من مخاطر األزمات اإلنسانية في 

هذا البلد المعرض للكوارث.

هايتي
المحتاجون للمساعدة

2.5 مليون
المتطلبات )بالدوالر األمريكي(: 

370
مليون

المستهدفون

2.2
مليون

% التغيير مقارنًة بعام 2016: 

%91
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وصول األسر العراقية النازحة بسبب القتال 
الدائر في الشورى، الواقعة على بعد 25 كم 

جنوب الموصل، إلى نقطة تفتيش تابعة للجيش 
العراقي على المشارف الشمالية لمدينة القيارة. 

المصدر: مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون 
الالجئين/ايفور بريكيت.          

تنظيم  ضد  العسكرية  العمليات  تصاعدت 
الدولة اإلسالمية في العراق والشام )داعش( 
إلى  أدى  مما   2016 عام  في  هائل  بشكل 
زيادة أعداد األشخاص الذين يحتاجون إلى 
المساعدات اإلنسانية إلى 11 مليون بحلول 

نهاية العام.

تسببت معركة الموصل فى حدوث خسائر 
األوضاع  أن  فيه  شك  ال  ومما  فادحة 
أعداد  أن  كما  تتدهور،  سوف  اإلنسانية 
النازحين سوف ترتفع بشكل كبير في ظل 
استمرار الحملة العسكرية في عام 2017. 
ويتعرض المدنيون ألخطار جمة حيث من 
المحتمل أن يعلقوا في مناطق إطالق النيران 
أو أن يتم استخدامهم كدروع بشرية. وتقوم 
تحاول  التي  األسر  وقتل  باستهداف  داعش 

الفرار. وسوف يتسبب حصار المدينة لمدة 
طويلة في زيادة مخاطر الجوع، والحرمان، 
وانتهاكات  الطبية،  المساعدات  وانعدام 

حقوق اإلنسان.

إن الوضع اإلنساني في باقي أنحاء العراق 
متقلبة،  التشغيلية  البيئة  أن  كما  للغاية  معقد 
 1.5 من  يقرب  ما  عودة  المتوقع  ومن 
مليون نازح إلى منازلهم في عام 2017، 
مدمرة  مناطق  إلى  منهم  الكثير  وسيعود 
الخطرة،  المتفجرات  بمخلفات  ومليئة  بشدة 
والوصول  األساسية  التحتية  البنية  أن  كما 
إلى الخدمات األساسية يعتبر محدوًدا. وعند 
فتيل  نزع  بعضهم  يحاول  الناس،  عودة 
مخلفات المتفجرات بأنفسهم مما يؤدي إلى 
عواقب قاتلة. وسوف يتبقى ما يصل إلى 3 

البالد  عبر  نزوح  حالة  في  ماليين شخص 
في أكثر من 3,700 موقع. ويعاني ماليين 
األشخاص من التداعيات النفسية والعاطفية 

والجسدية الهائلة الناجمة عن العنف.

لكن ال يمكن التقليل من األهمية االستراتيجية 
للعمليات اإلنسانية في العراق، فسوف  يقدم 
في  مكثفة  مساعدات  اإلنسانيون  الشركاء 
عام 2017 إلى 5.8 مليون شخص بشكل 
عدم  إن  احتياًجا.  األكثر  بين  من  أساسي 
يكون كارثّيًا، وسوف  التمويل سوف  كفاية 
يؤدي إلى دعم غير كافي، األمر الذي ينتج 
عنه مظالم جديدة فضالً عن تقويض الجهود 

المبذولة الستعادة السالم.    

العراق
المحتاجون للمساعدة

11 مليون
المتطلبات )بالدوالر األمريكي(: 

930
مليون

المستهدفون

5.8
مليون

% التغيير مقارنًة بعام 2016: 

%8
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النزاع،  المعاناة من  في  ليبيا  تستمر  سوف 
السياسي،  االستقرار  وعدم  األمن،  وانعدام 
 .2017 عام  خالل  االقتصاد  وانهيار 
ويحتاج حالّيًا 1.3 مليون من بين الليبيين، 
اللجوء  وطالبي  والمهاجرين،  والالجئين، 
إلى المساعدات اإلنسانية بشكل عاجل. وال 
القليل من  المتضررون سوى على  يحصل 
واألدوية  للحياة،  المنقذة  الصحية  الرعاية 
األساسية، والغذاء، والمياه النظيفة الصالحة 
للشرب، والمأوى، والتعليم، وقد ال يجدونها 
األلغام  تؤدي  الوقت،  ذات  وفي  مطلًقا. 
الخطرة،  المتفجرات  ومخلفات  األرضية، 
إلى  والخفيفة  الصغيرة  األسلحة  وانتشار 
عرقلة األمن في سرت، وبنغازي، وغيرها 

من المواقع في جميع أنحاء البالد.

المنظمات  استطاعت   ،2016 عام  في 
على  المساعدات  تقديم  الدولية  اإلنسانية 

محدود  تمويل  ظل  في  عملها  من  الرغم 
واعتباًرا  للغاية.  آمنة  غير  بيئة  وفي  جًدا 
تمكن   ،2016 األول  أكتوبر/تشرين  من 
تقديم  من  اإلنساني  المجال  في  العاملون 
لحوالي  الطبية  واإلمدادات  األدوية 
توزيع  تم  كما  شخص،   300,000
وتوزيع  مستفيد،   114,000 على  الغذاء 
على  الغذائية  غير  والمواد  المأوى  معدات 
 53,000 واستفاد  شخص،   56,000
المياه  خدمات  من  الضعفاء  األشخاص  من 
وتم  الصحية.  والنظافة  الصحي  والصرف 
تقديم خدمات حماية الطفل، وخدمات الدعم 
الحماية  وتدخالت  واالجتماعي،  النفسي 
عمل  تم  كما  شخص،   75,000 لحوالي 
تقييم لما يصل إلى 66,000 من الالجئين 

وطالبي اللجوء والمهاجرين. 

االستجابة  خطة  في  التركيز  ينصب 
المنقذ  الدعم  على   2017 لعام  اإلنسانية 
اآلمن  الوصول  ضمان  خالل  من  للحياة 
واألدوية  الصحية  للخدمات  والكريم 
الضرورية، فضالً عن الخدمات االجتماعية 
والنظافة  والمياه،  الغذاء،  مثل  األساسية 
والمأوى،  الصحي،  والصرف  الصحية، 
توفير  في  الفشل  يؤدي  وسوف  والتعليم. 
شخص  مليون  حوالي  ترك  إلى  التمويل 
بدون الحد األدنى من المساعدات اإلنسانية 
سوف  الالزم،  الدعم  دون  ومن  األساسية. 
النفسي  الدعم  من  طفل   439,000 ُيحرم 
لحماية  المجتمعية  والخدمات  واالجتماعي، 
الطفل، وإعادة االندماج في المجتمع للتغلب 
أساس  القائمة على  النفسية  الصدمات  على 
نوع الجنس أو غيرها من أشكال العنف.   

بـ3.7  يقدر  ما  يحتاج  سوف  مالي،  في 
في  اإلنسانية  للمساعدات  شخص  مليون 
ماليين   3 بينهم  من  سيكون  2017؛  عام 
الغذائي،  األمن  النعدام  معرضين  شخص 
األمن  النعدام   495,000 وسيتعرض 
أن  إلى  التوقعات  وتشير  الشديد.  الغذائي 
حوالي 850,000 شخص سوف يحتاجون 
للمساعدات الغذائية؛ من بينهم 142,000 
من  يعانون  الخامسة سوف  سن  دون  طفل 
المتوقع  ومن  الشديد.  الحاد  التغذية  سوء 
حالة  في  شخص   33,000 نحو  يظل  أن 
يقرب  ما  عودة  ُيتوقع  كما  داخلي.  نزوح 
بالدهم  إلى  مالي  الجئ   18,000 من 
خالل عام 2017. ومن المرجح أن يستمر 
مما  البالد  ووسط  شمال  في  األمن  انعدام 
سيعيق وصول المساعدات اإلنسانية. وتهدد 
اآلالف  حياة  الخطرة  المتفجرات  مخلفات 
من األشخاص في جاو، وكيدال، وموبتي، 

وميناكا، وتمبكتو.

من  اإلنساني  المجال  في  العاملون  تمكن 
الوصول إلى أكثر من 560,000 شخص 
وتقديم المساعدات إليهم خالل عام 2016، 
وعلى الرغم من خطورة وصعوبة السياق 
الغذائي  الدعم  تقديم  استطاعوا  التشغيلي، 
شخص،   306,000 من  ألكثر  والتغذوي 
 537,000 إلى  الصحية  الرعاية  وتقديم 
شخص، باإلضافة إلى تسجيل ومساعدة أكثر 
والعائدين،  النازحين،  من   559,000 من 
والالجئين العائدين إلى وطنهم. وتم توزيع 
أسرة،   5,600 على  الغذائية  غير  المواد 
كما تمكن 177,000 شخص من الحصول 

على مصادر دائمة لمياه الشرب.

قدرة  تقويض  إلى  التمويل  انخفاض  أدى 
حيث  االستجابة،  على  اإلنسانيين  الشركاء 

لعام  اإلنسانية  االستجابة  خطة  حصلت 
قطاع  وتلقى  ضئيل،  تمويل  على   2016
الحماية نسبة ضئيلة من التمويل تبلغ %6  
من المتطلبات. ومن المحتمل أن يتم إغالق 
الخدمات الجوية اإلنسانية لألمم المتحدة في 
استخدام طرق  بديل سوى  ظل عدم وجود 
من  شاسعة  مساحات  لتغطية  آمنة  غير 
المساعدات  توفير  في  الفشل  إن  المناطق. 
أمن  يهدد  سوف   2017 عام  في  الكافية 
وكرامة األشخاص الضعفاء كما سيعرضهم 
التغذية،  وسوء  الغذائي،  األمن  النعدام 

واإلصابة باألمراض.                  

ليبيا 
المحتاجون للمساعدة

1.3 مليون
المتطلبات )بالدوالر األمريكي(: 

151
مليون

المستهدفون

 941
مليون

% التغيير مقارنًة بعام 2016: 

%12

مالي 
المحتاجون للمساعدة

3.7 مليون
المتطلبات )بالدوالر األمريكي(: 

293
مليون

المستهدفون

1.4
مليون

% التغيير مقارنًة بعام 2016: 

%17
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السياسي       اإلصالح  عملية  اكتسبت 
واالجتماعي واالقتصادي في ميانمار مزيًدا 
الجديدة  الحكومة  تولت  عندما  الزخم  من 
المنتخبة ديمقراطّيًا السلطة في نهاية مارس/
والمصالحة  السالم  ويأتي   ،2016 آذار 
الحكومة. عمل  أولويات  رأس  على 

ال  اإليجابية،  التغييرات  من  الرغم  وعلى 
يعانون من عدم  ميانمار  الضعفاء في  زال 
اإلنسانية.  احتياجاتهم  من  كبير  قدر  تلبية 
 %80 نازح،   218,000 يزال  ال  كما 
يعيشون  واألطفال،  النساء  من  بينهم  من 
المخيمات.  تشبه  مناطق  أو  المخيمات  في 
في  يعيشون   98,000 العدد  هذا  ويشمل 
للنزوح بسبب  كاشين وشان ممن تعرضوا 
النزاع المسلح الذي استؤنف في عام 2011 

والذي ال يزال يتسبب في نزوح المواطنين. 
في  للنزوح  آخرين   120,000 وتعرض 
التي  العنف  أعمال  بسبب  راخين  والية 
اندلعت في عام 2012. وعالوة على ذلك، 
فقد تعرض عدد غير محدد من األشخاص 
للنزوح حديًثا في ميانمار في عام 2016. 
البالد  في  الضعفاء  األشخاص  يملك  وال 
العديد  في  الخدمات  على  الحصول  إمكانية 
بالنزاع،  المتأثرة  األخرى  المناطق  من 
والمساعدات.  للحماية  يحتاجون  يزالوا  وال 
أن األشخاص  الشقاء حقيقة  ويزيد من هذا 
في ميانمار سوف يظلوا معرضين ألخطار 
األعاصير  ذلك  في  بما  الطبيعية  الكوارث 
تعد  حيث  والزالزل،  المدارية  والعواصف 
المعرضة  الدول  أكثر  من  واحدة  ميانمار 
بمكان  األهمية  فمن  لذا  آسيا،  في  للكوارث 

المعيشة  سبل  خالل  من  الصمود  تعزيز 
الريفية وتعزيز اإلنتاج المحلي من الغذاء.

جزًءا  اإلنسانية  االستجابة  خطة  تمثل 
األمم  لمشاركة  األوسع  اإلطار  من 
كافة  حصول  لضمان  وشركائها  المتحدة 
وانعدام  والعنف،  النزاع،  من  المتضررين 
الحماية  على  الطبيعية  والكوارث  األمن، 
ذلك  في  بما  يحتاجونها،  التي  والمساعدات 
الحماية من العنف القائم على نوع الجنس. 
التركيز بوجه خاص على األشخاص  ويتم 
واألطفال،  النساء  ذلك  في  بما  الضعفاء، 
والمرضى، وكبار السن، وذوي االحتياجات 

الخاصة. 

شخص  مليون   1.9 حوالي  يحتاج  سوف 
اإلنسانية خالل  المساعدات  إلى  النيجر  في 
في  مليون   1.5 ذلك  في  بما   ،2017 عام 
قطاع التغذية و1.3 مليون في قطاع األمن 
الغذائي. ال تزال البالد معرضة بشكل كبير 
ألخطار الفيضانات، ومن المتوقع أن يحتاج 
للمساعدة  شخص   100,000 من  أكثر 
على  والحصول  العيش  سبل  استعادة  في 

الخدمات االجتماعية األساسية.

واعتباًرا من سبتمبر/أيلول 2016، تعرض 
للنزوح حوالي 302,000 من المهاجرين 
منطقة  في  والعائدين  والنازحين  النيجريين 
تقوم  التي  العنف  بأعمال  المتأثرة  ديفا 
يحتاج  وسوف  حرام.  بوكو  جماعة  بها 
340,000 شخص إلى المساعدات الغذائية 

بما في ذلك المجتمعات المضيفة. 

وباإلضافة إلى النزوح الناجم عن النزاعات، 
تشير التقديرات إلى أن 200,000 مهاجر 
يعبرون  ونيجيريا سوف  أفريقيا  من غرب 
طريقهم  في  القادم  العام  في  أجاديز  إقليم 

للجزائر وليبيا وأوروبا.

ومن يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين 
األول 2016، تم عالج 270,000 طفل 
من سوء التغذية الحاد الشديد، و317,000 
من سوء التغذية الحاد المتوسط. وفي نفس 
الفترة، حصل أكثر من 450,000 شخص 
الممكن  من  وكان  الزراعي.  الدعم  على 
الكافي.  التمويل  توافر  إذا  المزيد  تحقيق 
متطلبات  من  فقط   %46 استيفاء  تم  ولكن 
اإلنسانية  االستجابة  لخطة  الالزمة  التمويل 
2016، وتم تسجيل نقص  للنيجر في عام 
في التمويل الالزم لمنطقة ديفا بنسبة %57 

في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني. وبدون توافر 
الموارد المناسبة في عام 2017، قد يعاني 
من  الخامسة  سن  دون  طفل   250,000
سوء التغذية الحاد الشديد. كما سيظل 1.2 
مليون شخص دون خدمات النظافة الصحية 
سيكون  وبالتالي  للشرب،  الصالحة  والمياه 
عرضة  يكونوا  أن  متزايد  خطر  هناك 
لإلصابة باألمراض المعدية وسوء التغذية. 

ميانمار 
المحتاجون للمساعدة

525
ألف

المتطلبات )بالدوالر األمريكي(: 

150
مليون

المستهدفون

525
ألف

% التغيير مقارنًة بعام 2016: 

%21

النيجر 
المحتاجون للمساعدة

1.9 مليون
المتطلبات )بالدوالر األمريكي(: 

271.3
مليون

المستهدفون

1.5
مليون

% التغيير مقارنًة بعام 2016: 

%4
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يجب أن تتم تلبية احتياجات األطفال في األزمة 
اإلنسانية الراهنة في شمال شرق نيجيريا 

المصدر: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية/ فاجان.
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انحسار  على  تدل  مؤشرات  أي  توجد  ال 
األزمة الناجمة عن أعمال العنف التي تقوم 
غرب  شمال  في  حرام  بوكو  جماعة  بها 
العنف في  أعمال  أن تصاعد  نيجيريا، كما 
أجزاء أخرى من البالد يتطلب أيًضا تدخالً 
إنسانّيًا سريًعا. ومن المتوقع أن يحتاج 8.5 
اإلنسانية  المساعدات  إلى  شخص  مليون 
في  ويوبي  وأداماوا  بورنو  واليات  في 
المتوقع  من  أنه  كما  نيجيريا.  شرق  شمال 
لحوالي  بالمجاعة  شبيهة  ظروف  حدوث 
 5.1 يصبح  وسوف  شخص،   120,000
األمن  النعدام  معرضين  شخص  مليون 
الغذائي بحلول منتصف عام 2017. وتشهد 
أزمة حادة في  نيجيريا  منطقة شمال شرق 
وفي  واألمن.  والتغذية،  والغذاء  الحماية، 

المباني  من   %42 تعرضت  نفسه،  الوقت 
الصحية للتدمير بالكامل. وفي عام 2017، 
بالحماية  الخاص  الدعم  تنظيم  يتم  سوف 
الذين  خاصًة  شخص،  مليون   6.7 لنحو 
يعيشون في المناطق التي تم الوصول إليها 
مؤخًرا في والية بورنو، والنساء واألطفال. 
األشخاص  أعداد  تتزايد  أن  المرجح  ومن 
من  الغذائية  للمساعدات  يحتاجون  الذين 
3.9 مليون في عام 2016 إلى 5.8 مليون 
في عام 2017. وستتزايد احتياجات التغذية 
بمقدار ثالثة أضعاف تقريًبا من 2.5 مليون 
دعم  إن   .2017 عام  في  مليون   6.7 إلى 
الستئناف  والنازحين  المقيمين  األشخاص 
العائدين  اندماج  إعادة  ودعم  الغذاء  إنتاج 
سوف يحد من تعميق أزمة األمن الغذائي، 

الهجرة  عن  للشباب  بديالً  سيعتبر  أنه  كما 
إلى المدن أو االنضمام للجماعات المسلحة.

مليون  حوالي  تلقى   ،2016 عام  وفي 
تقديم  وتم  الغذائية  المساعدات  شخص 
مليون شخص.   1.5 لنحو  التغذية  خدمات 
لخطة  الكامل  التمويل  أن  بالذكر  وجدير 
االستجابة اإلنسانية لعام 2017 سوف يتيح 
بما  األشخاص،  لماليين  الوصول  إمكانية 
في ذلك حصول مئات اآلالف من األطفال 
على  الحاد  التغذية  سوء  من  يعانون  الذين 
يحتاجونها  التي  والتغذية  الغذاء  مساعدات 
مليون شخص   6.5 نحو  وسيحصل  بشدة. 
على الخدمات الصحية الالزمة لحمايتهم من 

األمراض المعدية. 

نيجيريا  
المحتاجون للمساعدة

8.5 مليون
المتطلبات )بالدوالر األمريكي(: 

1.054
مليار

المستهدفون

6.9
مليون

% التغيير مقارنًة بعام 2016: 

%118
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األخوات وبنات العم يلعبن في منازل أسرهن المدمرة 
جزئّيًا في حي الشجاعية بمدينة غزة. يعيش حوالي 60 

طفل و20 من البالغين من نفس العائلة في هذا البيت 
الذي تعرض للقصف خالل غارة جوية.

المصدر: اليونيسيف.   
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يرتبط السياق اإلنساني االستثنائي لألرض 
بأثر  وثيًقا  ارتباًطا  المحتلة  الفلسطينية 
عامه  اآلن  بلغ  الذي  اإلسرائيلي،  االحتالل 

الخمسين، وتعطل العملية السياسية.

سوف يحتاج ما يقرب من مليوني فلسطيني 
إلى المساعدات اإلنسانية، معظمهم في قطاع 
غزة والمنطقة )جـ( والقدس الشرقية بالضفة 
مليون   1.8 عن  يقل  ال  ما  ويعد  الغربية. 
هم  من  أو  يعانون  من  بين  من  فلسطيني 
معرضين لخطر النزاع والعنف، والنزوح، 
العيش،  سبل  إلى  الوصول  من  والحرمان 
وغيرها من التهديدات. يجب ضمان توفير 
تعاني  التي  المياه والرعاية الصحية لألسر 
لديها سوى  ليس  التي  أو  شديد  من ضعف 
الخدمات  تلك  على  للحصول  محدودة  سبل 
إلى  الضعيفة  األسر  وتحتاج  الضرورية. 
الدعم لمواجهة مزيج من األزمات اإلنسانية 

الممتدة لفترات طويلة، والصدمات المتكررة 
صنع  من  أو  الطبيعية  الكوارث  من  سواء 
غزة  في  الديناميات  هذه  وتتفاقم  اإلنسان. 
لعشرة  استمر  الذي  الحصار  أدى  حيث 
إلى  الكبرى  الثالثة  والتصعيدات  أعوام 
العامة، وتعطيل توفير  التحتية  البنية  تدمير 
الخدمات األساسية، مما جعل ظروف الحياة 
التي كانت بالفعل غير مرضية تصبح أسوأ 
من ذي قبل. إن وجود القنابل المدفونة وسط 
إجراءات  إلى  يحتاج  والمنشآت  المباني 
إزالة معقدة تستغرق وقًتا طويالً، وال يزال 
للمدنيين كما  تهديًدا كبيًرا  هذا األمر يشكل 
يبقى  وسوف  اإلعمار.  إعادة  جهود  يعيق 
بسبب  النازحين  من  شخص   60,000
النزاع الذي حدث عام 2014، وهذا األمر 
يضعف فرصهم في الحصول على الخدمات 

وسبل كسب العيش.

عام  في  اإلنسانية  االستجابة  تضع  سوف 
على  والحصول  للحماية  األولوية   2017
ضعًفا  األكثر  األشخاص  ألغلب  الخدمات 
البالغ عددهم 1.6 مليون فلسطيني، خاصًة 
النساء، واألطفال، وكبار السن. كما سوف 
تعزز قدرات األسر المعرضة للخطر على 
والمتكررة،  الممتدة  الصدمات  مواجهة 
وصلت  وقد  غزة.  قطاع  في  خاصًة 
االستجابة  لخطة  المخصصة  المساهمات 
إلى  المحتلة  الفلسطينية  لألرض  اإلنسانية 
أو  المئوية  بالنسبة  سواء  مستوياتها  أدنى 
عاًما  عشر  اإلحدى  في  المطلقة  األرقام 

الماضية.  

األرض الفلسطينية المحتلة
المحتاجون للمساعدة

2 مليون
المتطلبات )بالدوالر األمريكي(: 

550
مليون

المستهدفون

1.6
مليون

% التغيير مقارنًة بعام 2016: 

%4
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في  اإليجابي  السياسي  المسار  يؤد  لم 
األوضاع  في  تحسن  إلى حدوث  الصومال 
الضعف  جوانب  تتزايد  حيث  اإلنسانية، 
الحاد  الضعف  مستويات  وتستمر  اإلنسانية 
والنزوح،  النزاع،  نتيجة  االرتفاع  في 
وضعف الخدمات األساسية، وانعدام األمن 
الغذائي، وسوء التغذية، والتقلبات المناخية. 
يحتاج خمسة ماليين شخص إلى المساعدات 
اإلنسانية بما في ذلك أكثر من 300,000 
طفل يعانون من سوء التغذية. ويؤثر الجفاف 
الشديد بالفعل على مناطق مختلفة في البالد، 
سوف  الوضع  أن  إلى  التوقعات  تشير  كما 
نحو  يواجه   .2017 عام  في  أكثر  يتدهور 
1.1 مليون نازح مخاطر اإلخالء القسري، 
والتمييز، وانتهاكات حقوق الطفل، والعنف 
تؤدي  أن  ويمكن  الجنس.  نوع  على  القائم 
الجدد  والوافدين  كينيا  من  الالجئين  عودة 

الفارين من اليمن إلى زيادة تلك األعداد. 

تمكن   ،2016 سبتمبر/أيلول  من  واعتباًرا 
مليون   1.6 إلى  الوصول  من  الشركاء 
إليهم،  الغذائية  المساعدات  وتقديم  شخص 
طفل   139,000 من  أكثر  عالجوا  كما 
دون سن الخامسة من سوء التغذية. وحصل 
الصالحة  المياه  على  تقريًبا  شخص  مليون 
للشرب لفترة مؤقتة، كما تلقى 745,000 
توفير  وتم  الصحية،  الرعاية  شخص 
وفتاة.  صبي  لـ89,000  التعليمية  المواد 
وباإلضافة إلى ذلك، تم إجراء استبيان على 
40 قرية تغطي مساحة 6 مليون متر مربع، 
واستفاد 46,000 شخص بشكل مباشر من 
إجراءات إزالة األلغام ومخلفات الحرب من 

المتفجرات والدراسات االستقصائية.

الشركاء  يضع  سوف   ،2017 عام  وفي 
إنقاذ  أولوياتهم  رأس  على  اإلنسانيون 
ضعًفا،  األكثر  الفئات  وحماية  األرواح، 

وتعزيز  األساسية،  الخدمات  وتوفير 
فشلنا  وإذا  المستدامة.  والحلول  الصمود 
تم  مليون شخص   3.9 فإن  االستجابة،  في 
المساعدات من خالل خطة  لتلقي  تحديدهم 
عرضة  يكونوا  سوف  اإلنسانية  االستجابة 
سبل  وفقدان  التشريد،  لخطر  متزايد  بشكل 
يصبح  سوف  كما  واألمراض.  العيش، 
على  قادرين  غير  األشخاص  ماليين 
للشرب،  الصالحة  المياه  على  الحصول 
والرعاية الصحية األولية، وقد يلقوا حتفهم 
مثل  منها  الوقاية  يمكن  أمراض  بسبب 
غياب  سيؤدي  كما  والحصبة.  الكوليرا 
مخاطر  إلى  التعليم  على  الحصول  إمكانية 
اختطاف األطفال واالعتداء عليهم وتجنيدهم 

في الجماعات المسلحة. 

تعمًقا  أكثر  اإلنسانية  األزمة  أصبحت 
وانتشاًرا؛ فقد تعرض أكثر من 1.8 مليون 
شخص للنزوح بينما أصبح أكثر من مليون 
من  أكثر  وسعى  الالجئين.  من  شخص 
مأوى  على  للحصول  شخص   200,000
داخل مواقع األمم المتحدة لحماية المدنيين. 
لالستهداف  يتعرضون  المدنيون  يزال  وال 
وتتناثر  واالغتصاب.  واالختطاف  والقتل 
الخطرة عبر مساحات  المتفجرات  مخلفات 
تقييد  إلى  يؤدي  مما  األراضي  من  شاسعة 
حرية التنقل، وإيصال المساعدات اإلنسانية، 
اكتشاف  ويتم  الخدمات.  على  والحصول 
المتفجرات  مخلفات  من   150 حوالي 

الخطرة كل شهر.

في  للقلق  مثير  بشكل  الجوع  انتشر  وقد 
مناطق كانت مستقرة في السابق، وتجاوزت 
معدالت سوء التغذية عتبة الطوارئ في 7 
مقاطعات من أصل 10، وهي تخطت تقريًبا 
ضعف نسبة عتبة الطوارئ في مقاطعتين. 
يشهد  أن  المرجح  من   ،2017 عام  وفي 
تدهوًرا  السودان  جنوب  في  الغذائي  األمن 
سوف  حيث  مسبوقة،  غير  مستويات  إلى 
يصبح اآلالف من الناس في خطر المجاعة 
في المناطق المتضررة من الصراع التي لم 
السكان  إن ضعف  األسواق.  بها  تعمل  تعد 
لإلصابة  متزايد  بشكل  عرضة  يجعلهم 
والكالزار.  والحصبة  والكوليرا  بالمالريا 
في  دولة  أحدث  في  األطفال  ويتعرض 
العالم لمخاطر هائلة في ظل تعرض حوالي 
ثلث عدد المدارس لألضرار أو التدمير أو 
أو االستغالل ألغراض  العمل  التوقف عن 

أخرى. 

بيئة  وصعوبة  خطورة  من  الرغم  وعلى 
من  الشركاء  تمكن  فقد  اإلنساني،  العمل 
تقديم المساعدات اإلنسانية إلى 4.2 مليون 

شخص خالل عام 2016. 

العالمي  والتمويل  االهتمام  استمرار  يجب 
خالل عام 2017 لتوسيع نطاق االستجابة 
الكبرى  االستوائية  الواليات  في  اإلنسانية 
االحتياجات  تزايدت  حيث  الغزال  وبحر 
اإلنسانية فيها بشكل كبير وللبدء مبكًرا في 
الجفاف.  موسم  خالل  المخزونات  وضع 
بدقة  اإلنسانيون  الشركاء  يضع  وسوف 
 2017 عام  في  االستجابة  جهود  أولويات 
وسوف يعملون باستمرار على الوصول إلى 
األشخاص الذين انقطعت عنهم المساعدات 

الكافية. 

الصومال    
المحتاجون للمساعدة

5 مليون
المتطلبات )بالدوالر األمريكي(: 

864
مليون

المستهدفون

3.9 مليون
% التغيير مقارنًة بعام 2016: 

%2

جنوب السودان     
المحتاجون للمساعدة

6.1 مليون
المتطلبات )بالدوالر األمريكي(: 

1.3
مليار

المستهدفون

5.1
مليون

* يجري تحديث هذه النسب حالّيًا ومن 
المتوقع أن ترتفع بشكل ملحوظ. وسوف 
يتم إدراج األرقام الخاصة بعام 2017 
في أول تحديث شهري للمحة العالمية 

اإلنسانية الشاملة لعام 2017.
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إنسانية  تحديات  مواجهة  السودان  تواصل 
الطوارئ  حاالت  من  لمزيج  نتيجة  معقدة 
حوالي  ويعاني  والممتدة.  الجديدة  اإلنسانية 
األمن  انعدام  من  شخص  مليون   4.6
عن  يقل  ال  ما  تعرض  بينما  الغذائي، 
82,000 شخص للنزوح حديًثا في دارفور 
بسبب أعمال القتال الجارية خالل 2016. 
وهذا يشكل ضغًطا على الموارد والخدمات 
التي  المضيفة  والمجتمعات  المخيمات  في 
ويحتاج  نازح.  مليوني  بالفعل  تستضيف 
مئات اآلالف من النازحين إلى المساعدات 
األزرق  والنيل  كردفان  جنوب  واليتي  في 
إلى  فر  وقد  الصراع.  من  المتضررتين 
من  الجئ   90,000 من  أكثر  السودان 
بما   ،2016 عام  خالل  السودان  جنوب 
وبهذا  طفل،   63,000 حوالي  ذلك  في 
جنوب  من  لالجئين  اإلجمالي  العدد  يصل 

ديسمبر/كانون  منذ  السودان  في  السودان 
شخص.   250,000 إلى   2013 األول 
ويعاني نحو مليوني طفل دون سن الخامسة 
من سوء التغذية الحاد بما في ذلك المناطق 
الواقعة شرق البالد التي لم تتأثر بالصراع.

الشركاء  استطاع   ،2016 عام  في 
إلى أكثر  اإلنسانيون في السودان الوصول 
الخدمات  وتقديم  شخص  مليون   2.9 من 
الصحية إليهم، كما قدموا المساعدات الغذائية 
إلى 2.8 مليون شخص، وتمت معالجة أكثر 
من 142,000 طفل من سوء التغذية الحاد 
النقص  فإن  الرغم من ذلك،  الشديد. وعلى 
حيث  وخيمة  عواقب  له  كانت  التمويل  في 
دفع الشركاء اإلنسانيين –خاصًة المنظمات 
في  العمليات  تقليص  إلى  الحكومية-  غير 
العديد من المناطق. على سبيل المثال، نتج 

دارفور  في  الصحية  العيادات  إغالق  عن 
خدمات  من  األشخاص  آالف  حرمان 

الرعاية الصحية األولية.

الشركاء  يعطي  سوف   ،2017 عام  وفي 
اإلنسانية  للمساعدات  األولوية  اإلنسانيون 
المنقذة للحياة بينما يقوموا بتلبية االحتياجات 
متعددة  خطة  خالل  من  الممتدة  اإلنسانية 
وسوف  اإلنسانية.  لالستجابة  السنوات 
للتنمية  التكميلية  البرامج  نطاق  توسيع  يتم 
والمناطق  األمد  طويل  النزوح  مناطق  في 
التي ينتشر فيها سوء التغذية وانعدام األمن 
في  البداية  منذ  ذلك  يسهم  الغذائي. وسوف 
لألشخاص  المدى  طويل  التعافي  تحقيق 

والمجتمعات المتضررة.

الصراع  وطأة  يتحملون  المدنيون  يزال  ال 
دمار  حامالً  السادس  عامه  يدخل  الذي 
احترام  وعدم  لها  مثيل  ال  ومعاناة  هائل 
للحياة البشرية. يحتاج حوالي 13.5 مليون 
ذلك  في  بما  اإلنسانية،  للمساعدات  شخص 
من  ويعانون  عالقين  شخص  مليون   4.9
المناطق  للحماية غير مسبوقة في  تهديدات 
إليها.  الوصول  التي يصعب  أو  المحاصرة 
ويؤثر انعدام األمن الغذائي على أكثر من 7 
ماليين شخص، كما ال يزال التلوث الناجم 
عن مخلفات المتفجرات الخطرة يؤدي إلى 

تقويض األمن اإلنساني. 

تم إجبار أكثر من نصف السكان على ترك 
نازح  مليون   6.3 ذلك  في  بما  منازلهم، 
من  الكثير  وتعرض  مهاجر،  مليون  و4.8 
الناس للتشريد مرات عديدة. ويشكل األطفال 
والشباب، الذين لم يعرفوا العيش في سالم، 

النازحين،  السكان  عدد  نصف  من  أكثر 
اإلنسانية  المساعدات  إلى  نصفهم  ويحتاج 
بما في ذلك 1.75 مليون طفل متسربين من 
انتهاك  في  النزاع  التعليم. وتستمر أطراف 
الدولي  والقانون  الدولي  اإلنساني  القانون 

لحقوق اإلنسان.

الفاعلة  الجهات  اعتمدت   ،2016 عام  في 
لمد  بأكملها  سوريا  يشمل  نهًجا  اإلنسانية 
فتم  الناس،  من  للماليين  الحياة  شريان 
 6 من  ألكثر  الغذائية  المساعدات  تقديم 
ماليين شخص شهرّيًا، وحصل أكثر من 4 
المنزلية  المستلزمات  على  شخص  ماليين 
األساسية، كما حصل أكثر من 10 ماليين 
أكثر  معالجة  وتمت  الطبية  الرعاية  على 
من 7 ماليين شخص. واستفاد أكثر من 8 
ماليين شخص من خدمات المياه والصرف 
أكثر  وحصل  الصحية،  والرعاية  الصحي 

من مليون طفل على التعليم.

تتزايد  أن  المتوقع  من   ،2017 عام  وفي 
الحماية  واحتياجات  اإلنسانية  االحتياجات 
العدائية.  األعمال  استمرت  إذا  كبير  بشكل 
كما من المرجح أن يؤدي النزوح والظروف 
إلى  المتدهورة  واالجتماعية  االقتصادية 
عرقلة إدخال التحسينات على البنية التحتية 
العيش.  سبل  توفير  وفرص  االجتماعية 
ماليين  تواصل  سوف  المناخ،  هذا  وفي 
األسر االعتماد على اإلغاثة اإلنسانية لتلبية 

احتياجاتهم األساسية. 

وفي عام 2017، سوف تسترشد إجراءات 
توفير المساعدات اإلنسانية متعددة القطاعات 
االحتياجات  لكل من شدة  المطور  بالتحليل 
بحسب الموقع الجغرافي ومخاطر الحماية.       

السودان     
المحتاجون للمساعدة

5.8
مليون

المتطلبات )بالدوالر األمريكي(: 

952
مليون

المستهدفون

4.6
مليون

سوريا
المحتاجون للمساعدة

 13.5
مليون

المتطلبات )بالدوالر األمريكي(: 

3.4
مليار

المستهدفون

12.8
مليون

% التغيير مقارنًة بعام 2016: 

%6

)تلك األرقام هي تقديرات تم وضعها مؤقًتا لحين االنتهاء من خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2017( 

* تستند تلك األرقام إلى خطة االستجابة 
اإلنسانية لعام 2016، ويقوم الفريق 
القطري للعمل اإلنساني في السودان 

بإعداد خطة عمل متعددة السنوات سوف 
يتم نشرها في عام 2017.
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نظًرا لعدم وجود حلول سياسية في األفق، 
هوادة  بال  أمده  طال  الذي  الصراع  يستمر 
أماكن  وفي  المواجهة  خط  طول  على 
تلبية  تزال  وال  أوكرانيا.  شرق  في  أخرى 
المبكر،  والتعافي  اإلنسانية،  االحتياجات 
عام  أولويات  ضمن  التنمية  واحتياجات 
لتقديم  حاجة  هناك  تظل  وسوف   .2017
المتضررين  ألولئك  اإلنسانية  المساعدات 
من العنف بشكل مباشر، وللمجتمعات التي 

تستضيف النازحين. 

خالل  التمويل  انخفاض  من  الرغم  وعلى 
عام 2016، فقد تمكن الشركاء اإلنسانيون 
التي  للحياة  المنقذة  المساعدات  تقديم  من 
تمس الحاجة إليها في المناطق التي يصعب 
التي  المناطق  ذلك  في  بما  إليها،  الوصول 
من  وذلك  الحكومة،  لسيطرة  تخضع  ال 
المباشر  التنفيذ  بين  تتنوع  أساليب  خالل 
غير  المناطق  وفي  بعد.  عن  واإلدارة 

الخاضعة لسيطرة الحكومة وحدها، استطاع 
الشركاء تقديم المساعدات الغذائية ألكثر من 
330,000 شخص، والدعم الصحي لنحو 
270,000، والمأوى والمواد غير الغذائية 
الحصول  وإمكانية   ،60,000 لحوالي 
 1.6 لحوالي  للشرب  الصالحة  المياه  على 
مليون شخص من الفئات الضعيفة. وحصل 
130,000 شخص على الخدمات المتعلقة 
شخص   150,000 استفاد  كما  بالحماية، 
األغراض.  متعددة  النقدية  المساعدات  من 
المبادرات  من  للمزيد  األولوية  إعطاء  وتم 
المختلفة.  المجموعات  في  والقسائم  النقدية 
لكن على الرغم من ذلك، فقد أدى انخفاض 
وانقطاعات  تأخيرات  حدوث  إلى  التمويل 
بعض  إيقاف  إلى  أحياًنا  ووصل  كبيرة 
العيادات  خدمات  مثل  الحرجة  األنشطة 
المتنقلة في المناطق التي يصعب الوصول 

إليها.

االستجابة  خطة  تقوم   ،2017 عام  وفي 
على  أساسي  بشكل  بالتركيز  اإلنسانية 
المدنيين  وحماية  للحياة  المنقذة  األنشطة 
االحتياجات،  فيها  تتركز  التي  المناطق  في 
وكذلك  المواجهة،  خط  طول  على  خاصًة 
المتزايدة  االحتياجات  تلبية  على  تعمل 
تضمن  وهي  العيش.  كسب  فرص  لخلق 
للتعافي  اإلنسانية  اإلجراءات  بين  االتساق 
واإلجراءات الخاصة بالتنمية من خالل نهج 
يهدف إلى المساهمة في إيجاد حلول دائمة، 
وتعزيز صمود المجتمع، وتوفير الخدمات، 
تعرضت  التي  التكيف  آليات  وتدعيم 

لالستنزاف، وتجنب العوائد غير اآلمنة. 

تشهد اليمن أزمة إنسانية وسياسية وتنموية 
طويلة األمد، في ظل استمرار النزاع المسلح، 
الحصار  وفرض  السالم،  عملية  وتوقف 
االقتصادي، وهناك توقعات بحدوث حاالت 
طوارئ متكررة. تتسبب أعمال العنف ضد 
ال  معاناة  في  المدنية  واألهداف  المدنيين 
يمكن وصفها. وقد أفادت المرافق الصحية 
عن  ناجمة  وفاة  حالة   7,070 بوقوع 
الصراع كما يبلغ عدد المصابين 36,818 
شخص. ويحتاج ما ال يقل عن 18.7 مليون 
في  بما  اإلنسانية،  المساعدات  إلى  شخص 
ذلك 2.1 مليون نازح. وفي الوقت الراهن، 
فإن 14.1 مليون شخص يعانون من انعدام 
بين  ومن  التغذية،  سوء  أو  الغذائي  األمن 
األمن  انعدام  من  ماليين   7 يعاني  هؤالء 
مليون   3.3 حوالي  ويعاني  الحاد.  الغذائي 
من األطفال والنساء الحوامل والمرضعات 
من سوء التغذية الحاد. وفي ظل عمل %45 

الصراع،  بسبب  الصحية  المراكز  فقط من 
النظام  قدرة  فإن  العالج،  توافر  ومحدودية 
الصحي على االستجابة الحتمال تفشي وباء 

الكوليرا تعد مهددة بشكل خطير.

وسوف تضع خطة االستجابة اإلنسانية لعام 
10.3 مليون  أولوياتها  2017 على رأس 
جميع  عبر  للدعم  ماسة  حاجة  في  شخص 
الغذائية  المساعدات  وستكون  القطاعات. 
األرواح  إلنقاذ  األهمية  شديدة  والزراعية 
وسبل العيش في كافة أرجاء اليمن. سوف 
المساعدات  على  البرامج  أغلب  تشتمل 
العاجلة المنقذة للحياة، والمساعدات الغذائية 
والمياه  الصحية،  والرعاية  الطارئة، 
الصحي،  والصرف  للشرب،  الصالحة 
والمواد  الطوارئ،  حاالت  في  والمأوى 
سوف  ذلك،  إلى  وباإلضافة  الغذائية.  غير 
والصوماليين  اإلثيوبيين  من  اآلالف  يحتاج 

الطوعية  العودة  في  المساعدة  إلى  العالقين 
إلى وطنهم. 

وبالرغم من انعدام األمن، واألضرار التي 
واالقتصاد  الحيوية،  التحتية  بالبنية  لحقت 
المتدهور، والقيود المفروضة على الحصول 
للنظام  الوشيك  واالنهيار  الخدمات،  على 
للمنظمات  المقدم  التمويل  فإن  المصرفي، 
 4.6 من  أكثر  مساعدة  لها  أتاح  اإلنسانية 
 .2016 أغسطس/آب  حتى  مليون شخص 
وتعمل 96 منظمة إنسانية في خمسة محاور 
من  بدعم  اليمن،  أنحاء  جميع  في  تشغيلية 
المكاتب في جيبوتي، واألردن، والسعودية.

أوكرانيا        
المحتاجون للمساعدة

3.8 مليون
المتطلبات )بالدوالر األمريكي(: 

214
مليون

المستهدفون

2.6 مليون
% التغيير مقارنًة بعام 2016: 

%28

اليمن    
المحتاجون للمساعدة

 18.8
مليون

المتطلبات )بالدوالر األمريكي(: 

1.9
مليار

المستهدفون

10.3
مليون

% التغيير مقارنًة بعام 2016: 

%16
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اإلنتاج  انخفاض  يؤدي  فاسو،  بوركينا  في 
إلى  الوصول  وصعوبة  الزراعي، 
المياه وخدمات  الخدمات األساسية، ونقص 
المالئمة،  غير  والتغذية  الصحي،  الصرف 
والممارسات غير الصحية، كل ذلك يزيد من 
وفي  بالفعل.  الكبيرة  اإلنسانية  االحتياجات 
عام 2017، سوف يؤثر سوء التغذية على 
 188,170 بينهم  من  طفل،   621,582

سوف يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد. 
الجئ   32,000 من  أكثر  يظل  وسوف 
مالي يعتمدون اعتماًدا كبيًرا على المعونات 
الدولية الممثلة في توزيع الغذاء، والحماية، 
والصرف  والمياه،  والصحة،  والتعليم، 
الصحي. وقد اتضح أن البالد معرضة بشدة 
للجفاف، والفيضانات، واألوبئة، والنزاعات 

الطائفية.

أسباب  أفضل مع  التعامل بشكل  أجل  ومن 
استراتيجية  تسعى  الكامنة،  الضعف 
االستجابة في عام 2017 لضمان أن العمل 
كحجر  يعمل  فاسو  بوركينا  في  اإلنساني 
وتحقيق  الصمود  على  القدرة  لبناء  زاوية 

التنمية.      

بوركينا فاسو 
المحتاجون للمساعدة

 860.6
ألف

المتطلبات )بالدوالر األمريكي(: 

61.1
مليون

المستهدفون

 477.8
ألف

% التغيير مقارنًة بعام 2016: 

%33

االحتياجات  تظل  سوف   ،2017 عام  في 
السنغال  وشرق  شمال  في  قائمة  اإلنسانية 
وفترات  المزمنة،  الضعف  جوانب  بسبب 
المناخية،  والصدمات  الموسمية،  الذروة 
خاصًة في مناطق شمال وشرق البالد حيث 
التغذية عادًة إلى عتبة  تصل معدالت سوء 
موسم  وفي  أحياًنا.  تتخطاها  أو  الطوارئ 

الجدب، ُيتوقع أن يعاني أكثر من 900,000 
وسانت  وتامباكوندا،  ماتام،  في  شخص 
األمن  انعدام  من  ولوجا  وكافرين،  لويز، 
الغذائي الذي يصل إلى مستوى األزمة، كما 
المناطق  هذه  في  التغذية  سوء  معدالت  أن 
تتجاوز في الغالب عتبة الطوارئ. وسوف 
يتعرض أكثر من 43,000 طفل إلى سوء 

التغذية الحاد الشديد في ماتام، وسانت لويز، 
الجهات  وتقوم  وديوربل.  وتامباكوندا، 
والتنمية  اإلنساني  العمل  مجال  في  الفاعلة 
البرامج  التعاون من خالل  تدريجّيًا بتعزيز 
التي تحقق التآزر واألنشطة المتبادلة.         

السنغال
المحتاجون للمساعدة

   881
ألف

المتطلبات )بالدوالر األمريكي(: 

15.8
مليون

المستهدفون

  379
ألف

% التغيير مقارنًة بعام 2016: 

%21

في عام 2017، سوف يحتاج 539,000 
وسيصبح  اإلنسانية،  للمساعدات  شخص 
النعدام  معرضين  موريتاني   493,000
األمن الغذائي. ومن المرجح أن تتخطى 7 
سوء  عتبات  البالد  في   13 بين  من  أقاليم 
في  الطوارئ،  لحاالت  المستدعية  التغذية 
األطفال  من   165,000 نحو  وجود  ظل 
حاجة  في  والمرضعات  الحوامل  والنساء 
األكثر  الفئات  وتعد  الغذائية.  للمساعدات 
خاص  بشكل  عرضة  السكان  من  ضعًفا 

النتهاكات حقوق اإلنسان.

ومن بين األشخاص المحتاجين للمساعدات 
اإلنسانية، يوجد 46,000 الجئ مالي ليس 
عام  في  للعودة  احتمال ضئيل  سوى  لديهم 
مع  المضيفة  المجتمعات  وتتقاسم   .2017
الالجئين الموارد المائية واألرض والخدمات 
الحيوية الضئيلة أساًسا، مما يستدعي أيًضا 
ألغى   ،2016 إليهم. وفي عام  الدعم  تقديم 
الموريتانيون تسجيلهم في المخيمات وعادوا 
هناك  وجودهم  فإن  لذا  السابقة،  قراهم  إلى 
يمكن أن يسهم في تأجيج التوترات وزيادة 
الضغوط القائمة بالفعل. وتشير قلة الخدمات 

االستجابة  محدودية  إلى  الطبية  والفرق 
الطوارئ،  وحاالت  الحادة  لالحتياجات 
من  بكثير  أقل  هو  اللقاحات  تقديم  أن  كما 
النسبة المستهدفة، مما يثير المخاوف بشأن 
االعتراف  إن  واألطفال.  األمهات  صحة 
والسعي  لالحتياجات،  المزمنة  بالطبيعة 
المساعدات  تقديم  من  “التحول  نهج  لتنفيذ 
إلنهاء االحتياجات” الذي تم االتفاق عليه في 
القمة العالمية للعمل اإلنساني، سوف يجعل 
العمل اإلنساني في موريتانيا يسير متسًقا مع 
أهداف التنمية طويلة األجل.                

موريتانيا
المحتاجون للمساعدة

   539
ألف

المتطلبات )بالدوالر األمريكي(: 

74.5
مليون

المستهدفون

  416
ألف

% التغيير مقارنًة بعام 2016: 

%16
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خطط االستجابة
اإلقليمية

تجمع خطط االستجابة اإلقليمية لالجئين 
جميع الشركاء المعنيين باالستجابة لحاالت 
طوارئ الالجئين المحددة التي تترك أثًرا 

إقليمًيا. وفي 2017، سوف تتناول الخطط 
اإلقليمية اإلستجابة ألوضاع الالجئين الناجمة 
عن األزمات الواقعة في بورندي، ونيجيريا، 

وجنوب السودان، وسوريا في 16 بلًدا من 
البلدان المتضررة. 
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من  شخص   320,000 من  أكثر  خرج 
بوروندي متجهين إلى البلدان المجاورة منذ 
 .2015 أوائل  في  المدنية  القالقل  حدوث 
أخذ  السياسية،  الحلول  غياب  ظل  وفي 
حيث  التدهور  في  بوروندي  في  الوضع 
كما  متزايدة،  عزلة  في  البلد  أصبحت 
انتهاكات  بشأن  مخاوف  عن  اإلبالغ  تم 
تراجع  اإلنسان، فضاًل عن  خطيرة لحقوق 
الالجئين  تدفق  استمرار  وُيتوقع  االقتصاد. 

خالل عام 2017. 

وتهدف خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين في 
أن  ُيتوقع  ما  احتياجات  تلبية  إلى  بوروندي 
يصل إلى 534,000 الجئ في جمهورية 
وتنزانيا،  ورواندا،  الديمقراطية،  الكونغو 
وأوغندا. وفي الوقت الحالي، وبينما يتزايد 
البلدان  قدرة  تتقلص  االحتياجات،  حجم 
المجاورة على استضافة الجئي بوروندي. 

خطة  شركاء  يركز  سوف   ،2017 وفي 
بوروندي  في  لالجئين  اإلقليمية  االستجابة 
في  بما  اإلقليمية،  الحماية  أولويات  على 
غير  األطفال  ودعم  األطفال،  حماية  ذلك 
ذويهم،  عن  والمنفصلين  المصحوبين 
والعنف  الجنسي  العنف  لوقائع  واالستجابة 
تعزيز  الجنس، فضاًل عن  نوع  القائم على 
المخيمات.  على  المدني  الطابع  إضفاء 
الالجئين  استجابة  تدعم  أن  المقرر  ومن 
الالجئين  تمكين  أجل  من  الوطنية  األنظمة 
األساسية  الخدمات  على  الحصول  من 
ناحية  ومن  والتعليم.  الصحية  الرعاية  مثل 
أخرى، سيتم التعامل مع احتياجات الالجئين 
األغذية  توزيعات  خالل  من  للغذاء  الملحة 
أجل  من  المدارس  في  التغذية  وبرامج 
في  األطفال  وإبقاء  التغذية  سوء  من  الحد 

المدارس.

الالجئين  وفود  بدعم  الشركاء  سيقوم  كما 
والمواد  المأوى  توفير  خالل  من  الجديدة 
في  العاملين  عن  ورد  وقد  الغذائية.  غير 
مجال اإلغاثة اإلنسانية أن بعض المخيمات 
في تنزانيا قد وصلت لنقطة التشبع. وعليه، 
لالجئين  اإلقليمية  االستجابة  خطة  فإن 
من  المزيد  منح  إلى  تهدف  بوروندي  في 
آخرها.  عن  الممتلئة  للمخيمات  الخدمات 
األولويات  من  اآلمنة  الشرب  مياه  وُتعتبر 
في  الصحة  تدخالت  تعزيز  سيساعد  كما 
التخفيف من االكتظاظ المتزايد بالمخيمات. 
الالجئين،  تدفق  استمرار  توقع  ظل  وفي 
يؤمل أن فرص كسب سبل العيش المتزايدة 
التي تتاح لالجئين تؤدى الى تعزيز االعتماد 
على الذات وبالتالي دعم التعايش السلمي مع 

المجتمعات المضيفة.

اإلقليمية  االستجابة  خطة  تسعى  سوف 
تلبية  إلى   2017 نيجيريا  في  لالجئين 
إلى  يصل  أن  ُيتوقع  ما  احتياجات 
داخل  استضافتهم  يتم  الجئ   443,000
وتشاد،  بالكاميرون،  المخيمات  وخارج 
المجتمعات  والنيجر بما في ذلك احتياجات 

المضيفة. 

في  المسلحة  القوات  نجحت   ،2016 وفي 
صد متمردي جماعة بوكو حرام وإجبارهم 
على التراجع في الشمال الشرقي من نيجيريا 
مما ترتب عليه تحرير عدة مناطق حكومية 
وصول  أتاح  الذي  األمر  وهو  محلية، 
العاملين في المجال اإلنساني إلى ما يقرب 
رد  وقد  محتاج.  نيجيري   800,000 من 
المتمردون على هذا بزيادة الهجمات القاتلة 
رئيسي،  بشكل  والكاميرون،  النيجر  على 
نزوح  حركات  عدة  حدوث  إلى  أدى  مما 

تدفقات  جانب  إلى  بالنيجر  ديفا  منطقة  في 
زال  وال  الكاميرون.  إلى  الجديدة  الالجئين 
أن  كما  به  التنبؤ  يمكن  ال  األمني  الوضع 
حل  ظهور  إمكانية  إلى  تشير  ال  الدالئل 

سياسي للنزاع في األفق قريًبا.

على  البناء  على  الشركاء  يركز  وسوف 
كما   ،2016 في  تحققت  التي  اإلنجازات 
مع  تتوافق  أنشطة  بتنفيذ  يضطلعون  سوف 
إعالن عمل أبوجا المتفق عليه خالل حوار 
 .2016 في  تم  الذي  الحماية  بشأن  أبوجا 
اللجوء،  إمكانية  على  الحفاظ  وسُيعتبر 
رصد  وتعزيز  األطفال،  حماية  وتعزيز 
االنتهاكات  ظل  في  واالستجابة  الحماية 
في  تحدث  التي  اإلنسان  لحقوق  الجسيمة 
سيضطلع  كما  األولويات.  من  المنطقة 
الشركاء بمساعدة الناجين من العنف الجنسي 
والعنف القائم على نوع الجنس، فضاًل عن 

والخدمات  التعليم  إلى  الوصول  تعزيز 
كما  والتغذية.  الصحة  مجال  في  األساسية 
الغذائي،  األمن  ضمان  على  سيعملون 
الغذائية وبذل  المأوى والمواد غير  وتوفير 
أقصى ما بوسعهم لضمان الوصول إلى مياه 
المحددات  من  الرغم  على  اآلمنة  الشرب 
الطبيعية الخطيرة في المنطقة. ومن جانب 
على  االعتماد  تعزيز  يكون  سوف  آخر، 
الذات وزيادة األنشطة المتعلقة بكسب سبل 
األولويات  من  ذلك،  أمكن  كلما  العيش، 
في  عليها  التركيز  سيتم  التي  األخرى 
2017 حيث أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى 
النيجيريين،  الالجئين  بين  السلمي  التعايش 

والمجتمعات المضيفة، والنازحين.

خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين في بوروندي
المحتاجون للمساعدة

  534
ألف

المتطلبات )بالدوالر األمريكي(: 

406.1
مليون

المستهدفون

  534
ألف

% التغيير مقارنًة بعام 2016: 

%28

خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين في نيجيريا
المحتاجون للمساعدة

  443
ألف

المتطلبات )بالدوالر األمريكي(: 

241.2
مليون

المستهدفون

  443
ألف

% التغيير مقارنًة بعام 2016: 

%21
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منذ يوليو/تموز 2016، تأثر جنوب السودان 
واالنتهاكات  النزاعات  من  عارمة  بموجة 
الجسيمة لحقوق اإلنسان حيث نزح حوالي 
1.8 مليون نسمة من جنوب السودان. ومن 
وأن   2017 في  القتال  يستمر  أن  المتوقع 
يتسبب في المزيد من النزوح داخل وخارج 
البالد. وبينما يدخل النزاع في عامه الرابع، 
نتيجة  اإلنسانية  االحتياجات  تزداد  سوف 
انعدام  من  المرتفعة  المستويات  استمرار 
ذاته  الوقت  في  المصحوبة  الغذائي  األمن 
حوالي  أصبح  وقد  االقتصادي.  بالتدهور 
1.2 مليون شخص من جنوب السودان من 
الالجئين، مما جعلها أكبر حركة لجوء في 

أفريقيا. 

لالجئين  اإلقليمية  االستجابة  خطة  وتهدف 
تلبية  إلى   2017 عام  فى  السودان  في 
الالزمة  االحتياجات  من  األدنى  الحد 
مليون   1.9 إلى  يصل  أن  ُيتوقع  لما 

من  أصبحوا  السودان  جنوب  من  شخص 
وأثيوبيا،  والسودان،  أوغندا،  في  الالجئين 
الديمقراطية،  الكونغو  وجمهورية  وكينيا، 
الضغط  إن  الوسطى.  أفريقيا  وجمهورية 
على الطاقات االستيعابية الستقبال الوافدين 
في المناطق المضيفة التي تعاني من نقص 
الخدمات يتسبب في خلق التوترات والنقص 
الصحية  والمرافق  والمأوى،  المياه،  في 
االستراتيجي  التوجه  ويتمحور  والتعليم. 
لخطة االستجابة المذكورة حول الحفاظ على 
المساعدات  جودة  وتعزيز  اللجوء  إمكانية 
والحماية المقدمة لالجئي جنوب السودان. 

من  الجدد  الوافدين  من   %80 أن  وحيث 
األولوية  إيالء  سيتم  واألطفال،  النساء 
لعملية تسجيل وتحديد األشخاص من ذوي 
األطفال  ذلك  في  بما  الخاصة،  االحتياجات 
ذويهم.  عن  والمنفصلين  المصحوبين  غير 
تدعيم  أهمية  ستتعاظم  ذلك،  إلى  وإضافة 

العنف  لحاالت  واالستجابة  المنع  جهود 
الجنس،  نوع  على  القائم  والعنف  الجنسي 
فضاًل عن احتواء سوء التغذية الحاد العالمي 
تفشي  الدولية. وفي ظل  المعايير  في إطار 
بين  الجمع  سيتم  مضى،  فيما  األمراض 
مرافق  ازدحام  من  للحد  المبذولة  الجهود 
وتخطيطها  المواقع  نقل  وإعادة  االستقبال، 
على نحو مستدام وبين االستجابة القوية في 
العامة، بما في ذلك الفحص  مجال الصحة 

الطبي على الحدود ونقاط العبور. 

باإلضافة إلى ذلك، سوف ُتلبى االحتياجات 
المنقذة للحياة باستخدام طرق مبتكرة تتضمن 
النقدية،  المساعدات  القائمة على  المبادرات 
مع  اإلنسانيون  الفاعلون  سينخرط  كما 
استدامة  لضمان  التنمية  وشركاء  الحكومة 

استجابة الالجئين. 

في  سنوات  لمدة ست  النزاع  استمرار  بعد 
لما  بالنسبة  تدهوًرا  األحوال  تشهد  سوريا، 
تركيا،  في  سوري  الجئ  مليون   4.7 يبلغ 
كما  ومصر.  والعراق،  واألردن،  ولبنان، 
صعوبات  األشخاص  من  العديد  يواجه 
الغذاء، والسكن،  إلى  بالوصول  يتعلق  فيما 
الخدمات  من  وغيرها  الصحية،  والرعاية 
التعليم وحرية الحركة،  األساسية، وخاصة 
التي  التهديدات  عن  نتج  الذي  األمر  وهو 
استنفد  وقد  الخطرة.  المتفجرات  تشكلها 
ومواردهم  مدخراتهم  السوريون  الالجئون 

وأصبحوا يعانون من المزيد من الفقر. 

المضيفة  والمجتمعات  الحكومات  وتستمر 
الكرم  إظهار  في  المنطقة  في  لالجئين 
للتداعيات  تحملهم  ظل  في  حتى  والصمود 
واالجتماعية،  واالقتصادية،  السياسية، 

إلى  الالجئين  تدفق  ومع  للنزاع.  واألمنية 
الخدمات  على  والضغط  المضيفة  البلدان 
من  المتزايدة  األعداد  دعم  أجل  من  العامة 
األشخاص الضعفاء، يختبر هذا األمر حدود 
كانت  التي  العامة  والخدمات  التحتية  البنية 
تعاني بالفعل من الضعف قبل وقوع األزمة.

شريك   200 يستجيب  أن  المقرر  ومن 
المضيفة  والمجتمعات  الالجئين  الحتياجات 
لالجئين  اإلقليمية  الخطة  في  المدرجة 
ومواجهة  الصمود  على  القدرة  وتعزيز 
يضم  شراكة  منبر  وتصميم  األزمات، 
من  أكثر  ومساعدة  لحماية  بلدان  خمسة 
مليون   4.6 وحوالي  الجئ  مليون   4.7
عضو من أعضاء المجتمعات المحلية، وفي 
الوقت ذاته بناء قدرات أنظمة تقديم الخدمة 

الوطنية. 

وعلى الرغم من النزاع الدائر داخل سوريا، 
ال  النزوح،  في  التسبب  في  يستمر  والذي 
البلدان  إلى  كبيرة  أعداًدا  تتوافد  أن  ُيتوقع 
المضيفة لالجئين بسبب الوضع السائد حالًيا 
بشأن  إحكاًما  أكثر  ممارسات  ُتطبق  حيث 

السماح بالدخول من الحدود.

في  أُطلق  الذي  النداء  إلى  وباإلضافة 
لالجئين  اإلقليمية  الخطة  تتضمن   ،2017
ومواجهة  الصمود  على  القدرة  وتعزيز 
ويأتي   .2018 لعام  آخر  نداًء  األزمات 
إلى  االستراتيجي  التحول  مع  متوافًقا  هذا 
منهج طويل األمد وأكثر استدامًة للتخطيط، 

والتمويل، وتنفيذ االستجابة. 

 خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين في السودان
المحتاجون للمساعدة

1.9
مليون

المتطلبات )بالدوالر األمريكي(: 

1.21
مليار

المستهدفون

1.9
مليون

% التغيير مقارنًة بعام 2016: 

%37

 خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين في سوريا
المحتاجون للمساعدة

  4.7
مليون

المتطلبات )بالدوالر األمريكي(: 

4.7
مليار دوالر

المستهدفون

  4.7
مليون

% التغيير مقارنًة بعام 2016: 

%3
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إنقاذ األرواح
الحرج بالتمويل 

)CERF( الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ
)CBPF( الصناديق القطرية المشتركة
كيف يمكنكم  المساهمة في عام 2017

خدمة التتبع المالي

03
القسم الثالث



إنقاذ األرواح بالتمويل الحرج

محمدو وخديجة في أحضان بينتا 
محمدو بمخيم دار السالم لالجئين، 

منطقة البحيرات بتشاد

مرجع: منظمة األمم المتحدة للطفولة/
الشرقاوي

39 38

الصندوق المركزي لمواجهة 
)CERF( الطوارئ

القتال  من  فرت  شجاعة  أم  محمدو  بينتا 
أوائل  في  نيجيريا  شرق  شمال  في  الدائر 
2016. كانت بينتا حاماًل في شهرها الثامن 
في  لمضاعفات  ونتيجة  الوفاض.  وخالية 
الحمل، تم إيداعها بسرعة في مرفق صحي 
الالجئين  مخيم  إلى  بسالم  وصولها  فور 
بتشاد.  البحيرات  بمنطقة  السالم  دار  في 
المركزي  الصندوق  من  بدعم  ذلك  تم  وقد 
لمواجهة الطوارئ. واليوم، تطلق بينتا على 
نفسها لقب “الناجية المباركة”. وقد الُتقطت 
محمدو  الجديد  توأمها  مع  هنا  صورة  لها 

وخديجة وهي تحملهما على ذراعيها. 

من  العديد  من  واحدة  هي  القصة  هذه 
الصندوق  فيها  لعب  التي  النجاة  قصص 
شركائه  مع  الطوارئ،  لمواجهة  المركزي 
من وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير 
حيوًيا  دوًرا  المحلية،  واألطراف  الحكومية 
خالل  ومن   .2006 عام  في  تأسيسه  منذ 
إنشائه كصندوق طوارئ عالمي تابع لألمم 
السريع  التمويل  توفير  إلى  يهدف  المتحدة 
الصندوق  يعمل  اإلنسانيين،  للمستجيبين 

جلب  على  الطوارئ  لمواجهة  المركزي 
جهود  بين  والترابط  االتساق  من  المزيد 
الصندوق  ويخصص  الطارئة.  االستجابة 
تمويالت موجهة لألنشطة المنقذة للحياة وفًقا 
لالحتياجات التي حددها الشركاء اإلنسانيون 
لتحديد  الشاملة  القطرية  العملية  خالل  من 
األولويات، والتي ُتذكر تفصياًل في كثير من 
اإلنسانية  االستجابة  خطط  ضمن  األحيان 

والنداءات العاجلة.

واعتباًرا من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، 
لمواجهة  المركزي  الصندوق  خصص 
الطوارئ ما يقرب من 400 مليون دوالر 
أمريكي لألنشطة العاجلة والمنقذة للحياة في 
الصندوق  تمويل  هذا  ويتضمن  بلًدا.   45
إنسانية  استجابة  خطة   23 لعدد  الموجه 
في  الصندوق،  يكون  حيث  عاجاًل  ونداًء 
أكبر مصدر تمويل بحيث  الحاالت،  بعض 
إجمالي  من   %60 إلى  يصل  ما  يغطي 

التمويل الوارد لتنفيذ النداء.

السيد  قام  العام،  هذا  من  مبكر  وقت  وفي 

المتحدة  لألمم  العام  األمين  مون،  كي  بان 
المركزي  للصندوق  جديدة  رؤية  بصياغة 
المانحين  دعا  حيث  الطوارئ  لمواجهة 
للصندوق  السنوي  التمويل  هدف  لزيادة 
بحلول  أمريكي  دوالر  مليار   1 إلى  ليصل 
الدول  من  العديد  تبنت  وقد   .2018 عام 
هذه  على  اإلنسانيين  والشركاء  األعضاء 
المبادرة، كما تفاعل بعض المانحين بالفعل 
التي  المالية  االلتزامات  زيادة  خالل  من 
لمواجهة  المركزي  للصندوق  بها  يتعهدون 
قيمة  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  الطوارئ. 
ال  أمريكي  دوالر  مليار  البالغة  الصندوق 
تمثل  حيث  إليه  ُيطمح  مالئًما  هدًفا  ُتعتبر 
بالنسبة  المطلق  األدنى  الحد  القيمة  هذه 
لعالم يضم أكثر من 128 مليون نسمة في 
حاجة ملحة للمساعدات اإلنسانية في الوقت 
الحالي وأكثر من 65 مليون نسمة أُجبروا 
على ترك منازلهم. وُيعتبر وجود صندوق 
وُمجهز  قوي  الطوارئ  لمواجهة  مركزي 
مسؤوليات  من  به  المنوطة  بالمهام  للقيام 
االلتزام  الدول األعضاء وخطوة نحو  كافة 

بتعهداتنا التي تنص على عدم إهمال أحد.
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عبد القادر يتلقى عالًجا طبًيا طارًئا في 
حمص بسوريا.

المصدر: مكتب األمم المتحدة لتنسيق 
الشؤون اإلنسانية/ غاليا سيفو

40

الصناديق القطرية المشتركة 
)CBPFs(

عبد القادر طفل رضيع يبلغ من العمر 21 
شهًرا ويعاني من سوء التغذية الحاد المقترن 
باإلصابة بعدوى خطيرة متكررة تؤدي إلى 
وتوقف  المضاعفات  من  المزيد  حدوث 
النمو. وقد دأبت أسرته على تلقي الدعم من 
أجل معالجته طبًيا من خالل مؤسسة البر، 
وهي منظمة غير حكومية محلية تعمل في 
بسوريا،  حمص،  في  المحاصرة  المناطق 
وتقدم خدمات صحية للمستفيدين في المواقع 

التي ال تغطيها مراكز الصحة العامة.

العام، وفر صندوق سوريا  بداية هذا  ومنذ 
مشترك  قطري  صندوق  وهو  اإلنساني، 
ومتعدد المانحين يديره مكتب األمم المتحدة 
لتنسيق الشؤون اإلنسانية، ما يقرب من 25 
التي  اإلغاثة  لهيئات  أمريكي  دوالر  مليون 
8.5 مليون  بما في ذلك  تعمل في سوريا، 
غير  للمنظمات  موجهة  أمريكي  دوالر 
وقد  البر.  مؤسسة  مثل  الوطنية  الحكومية 
دأبت 70% من كافة المشروعات الممولة 
من ِقبل صندوق سوريا اإلنساني على توفير 
الوصول  يصعب  التي  للمناطق  الخدمات 

إليها والمحاصرة في محافظة حمص.

القطرية  الصناديق  أن  بالذكر  وجدير 
المشتركة تتيح الفرصة للحكومات والجهات 
لجمع  سواء،  حد  على  الخاصة،  المانحة 
طوارئ  حاالت  لدعم  إسهاماتهم  ودمج 
توفير  على  تقوم  الصناديق  فهذه  محددة. 
في  للمستجيبين  والمرن  السريع  التمويل 
طوارئ  حاالت  وقوع  عند  المواجهة  خط 
لألرواح.  المنقذة  جهودهم  دعم  أجل  من 
والمنظمات  المتحدة  األمم  وكاالت  وتتمتع 
جميعها  والوطنية  الدولية  الحكومية  غير 
ويتم  الدعم.  هذا  على  الحصول  في  بالحق 
في  الميدان  في  التمويل  قرارات  اتخاذ 
المقدمة من هيئات اإلغاثة،  المشورة  إطار 
والمانحين، والمجتمعات المتضررة، كما يتم 
توفيق هذه األدوات االستراتيجية مع خطط 
واستكمال  الصلة  ذات  اإلنسانية  االستجابة 
مصادر التمويل األخرى بها، مثل الصندوق 
واإلسهامات  الطوارئ  لمواجهة  المركزي 
الثنائية. وتعمل الصناديق القطرية المشتركة 
على تدعيم وتعزيز الدور القيادي والتنسيقي 
اإلنسانية  الشؤون  منسق  به  يضطلع  الذي 
حيث تكون مخصصات التمويل شاملة لكافة 
كونها  عن  فضاًل  بالشفافية،  وتتسم  الفئات 
واالحتياجات  المحددة  باألهداف  مدفوعة 

ذات األولوية. 

وباستخدام الصناديق القطرية المشتركة على 
لتحسين  تؤدي  أن  يمكنها  استراتيجي،  نحو 
الكفاءة التشغيلية الجماعية، وتعزيز األمن، 
الوصول  نطاق  وتوسيع  المدنيين،  وحماية 
الذي  الدور  تعزيز  جانب  إلى  اإلنساني 
المحلية  الحكومية  غير  المنظمات  به  تقوم 
بتقديم  يتعلق  فيما  األوائل  والمستجيبون 
المساعدات في الوقت المناسب وعلى نحو 
المبادئ اإلنسانية. وعلى  متسق وقائم على 
سبيل المثال، أتاح صندوق تركيا اإلنساني، 
القائم على دعم العمليات العابرة للحدود في 
ليزيد  اإلنساني  للمجتمع  الفرصة  سوريا، 
وصوله في ظل بيئة مفككة ومعقدة ومتقلبة 
القيام به  الذي أمكن  األوضاع، وهو األمر 
من خالل إشراك المنظمات غير الحكومية 
تتخذ  استجابة  جهات  باعتبارها  السورية 

موقع الصدارة في تنفيذ المشروعات. 

مشترًكا  قطرًيا  صندوًقا   17 حالًيا  ويوجد 
عاماًل حيث قامت تلك الصناديق، على مدى 
ما  وتوفير  بجمع  الماضية،  الست  السنوات 
لبعض  أمريكي  دوالر  مليار   3 من  يقرب 
من أسوأ األزمات التي وقعت على مستوى 

العالم. 

دعا  االستراتيجية،  بأهميتها  وإقراًرا 
توفير  إلى  المتحدة  لألمم  العام  األمين 
االستجابة  خطة  متطلبات  من   %15
القطرية  الصناديق  خالل  من  اإلنسانية 
القليلة  السنوات  مدار  على  المشتركة 
هذه  ستصبح  المقياس،  وبهذا  القادمة. 
حيث  من  فاعلية  أكثر  أداًة  الصناديق 
التكلفة في تقديم التمويل لهيئات اإلغاثة. 



إنقاذ األرواح بالتمويل الحرج

 من خالل تقديم اإلسهامات المالية

الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ
 

http://www.unocha.org/cerf/donate

صناديق التمويل القطرية المشتركة

االستعداد واالستجابة للكوارث والنزاعات. دعم الموظفين واألسر والمجتمعات المحلية المتأثرة
بالكوارث والنزاعات.

 www.unocha.org/themes/partnerships-private-sector :أو زيارة الموقع التالي pss@un.org :للحصول على المزيد من المعلومات، ُيرجى التواصل مع

fts.unocha.org :أو ملء االستمارة اإللكترونية على الموقع التالي `fts@un.org :ُيرجى إرسال التقارير حول مساهماتكم إلى البريد اإللكتروني التالي

خطط االستجابة اإلنسانية

التبرع من خالل الخدمات والموارد العينية

المشاركة من خالل التأييد العام والدفاع المشترك والحلول المبتكرة

اإلبالغ عن مساهماتكم لخدمة التتبع المالي التابعة لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

يمكن للشركات القيام بالتالي:

2017كـيـف يـمـكـنـكـم الـمـسـاهـمـة فـي عـام

ُيعد الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ أسلوًبا 
فعاًال وسريًعا لدعم االستجابة اإلنسانية السريعة. 
وخالل مؤتمر القمة العالمي للعمل اإلنساني، دعا 

األمين العام لألمم المتحدة لتحقيق إجمالي مساهمات 
سنوية للصندوق تصل إلى مليار دوالر أمريكي 
اعتباًرا من 2017. ويقوم الصندوق المركزي 
لمواجهة الطوارئ بتقديم التمويل الفوري للعمل 

اإلنساني المنقذ لألرواح عند وقوع حاالت الطوارئ 
ولألزمات التي لم تجذب التمويل الكافي. ويتم قبول 
المساهمات على مدار العام من كل من الحكومات، 

والشركات الخاصة، والمؤسسات، والجمعيات 
الخيرية، واألفراد.

تقدم صناديق التمويل القطرية المشتركة فرصة 
للحكومات والجهات المانحة الخاصة لتجميع 

اإلسهامات المالية لتمويل االستجابة لحالة طوارئ 
معينة. وتوفر تلك الصناديق تمويالً عاجالً لتوسيع 
نطاق العمليات اإلنسانية، وسد الثغرات الحرجة، 

وتعزيز الشراكات مع منظمات اإلغاثة بما في ذلك 
المنظمات غير الحكومية المحليةوالدولية. وقد حدد 

األمين العام لألمم المتحدة هدًفا لنسبة ٪15 من 
تمويل خطط االستجابة اإلنسانية لكي يتم تحقيقه من 

خالل صناديق التمويل القطرية المجمعة خالل 
السنوات المقبلة.

يمكن للجهات المانحة من القطاعين العام 
والخاص تقديم مساهماتها لوكاالت المعونة 

اإلنسانية المشاركة في خطط االستجابة 
اإلنسانية.

لالطالع على الخطط الفردية وقائمة نقاط 
االتصال، يرجى زيارة المواقع التالية:

www.humanitarianresponse.info/en/operations
http://data2.unhcr.org/en/situations 

http://www.unfoundation.org/how-to-help/d
onate/support-unherf.html

يشــجع األميــن العــام لألمــم المتحــدة الشــركات علــى تنســيق جهودهــا لالســتجابة مــع األمــم المتحــدة وذلــك لضمــان االتســاق فــي األولويــات والحــد مــن الفجــوات واالزدواجيــة. 
 pss@un.org :أو مراســلة البريــد اإللكترونــي التالــي www.business.un.org :للقيــام بتقديــم تبرعــات عينيــة مــن الســلع أو الخدمــات، ُيرجــى زيــارة الموقــع التالــي
مــع إبــداء معلومــات محــددة حــول طبيعــة اإلســهامات بمــا فــي ذلــك اإلطــار الزمنــي للتســليم وأي شــروط أخــرى. ويجــب أن تتوافــق اإلســهامات مــع المبــادئ التوجيهيــة حــول 

التعاون بين األمم المتحدة وقطاع األعمال.

تدخــل األمــم المتحــدة فــي اتفاقــات للمصلحــة العامــة مــع الشــركات مــن أجــل توفيــر األصــول أو الخدمــات المباشــرة أثنــاء حــاالت الطــوارئ. وتعمــل تلــك الشــراكات بشــكل 
أفضــل إذا تــم إبرامهــا قبــل حــدوث الكــوارث. لمناقشــة الســبل التــي يمكــن مــن خاللهــا دخــول شــركتكم فــي شــراكة مــع األمــم المتحــدة، ُيرجــى االتصــال بالبريــد اإللكترونــي 
التالــي: pss@un.org وكمــا هــو الحــال مــع التبرعــات العينيــة، يجــب أن تتوافــق شــراكات قطــاع األعمــال مــع المبــادئ التوجيهيــة حــول التعــاون بيــن األمــم 

المتحدة وقطاع األعمال.

ــاع  ــام بالدف ــدة للقي ــم المتح ــع األم تأســيس شــراكات م
المشــترك والعمــل جنًبا إلى جنب مع الجهات اإلنســانية 

المستجيبة للتعرف على الحلول المبتكرة وتبادلها.

يعتبر متخصصو اإلغاثة اإلنسانية اإلسهامات المالية المقدمة إلى وكاالت المعونة التي تتمتع بسمعة جيدة بمثابة الشكل األكثر قيمة وفعالية لالستجابة لحاالت
الطوارئ اإلنسانية. ويمكنكم التبرع من خالل:
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إن خدمة التتبع المالي، التي يتولى إدارتها مكتب األمم المتحدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، هي الجهة األولية التي تقوم باســتمرار بتوفير
البيانات المُحدثة عن التمويل اإلنســاني على المســتوى العالمي، كما أنها مســاهم رئيســي في عملية اتخاذ القرارات االســتراتيجية من خالل

إلقاء الضوء على الفجوات واألولويات، مما يجعلها تســهم في تقديم المســاعدات اإلنســانية الفعالة والكفء والقائمة على المبادئ.

تنظيم البياناتالعنصر البشري: 

ُيشجع المبلغون عن اإلسهامات لخدمة  التتبع المالي على استخدام معايير المبادرة الدولية
 للشفافية في المعونة لإلبالغ، على الرغم من قبول النظام لنماذج تقارير اإلبالغ األخرى.

القطاع الخاصالمنظمات غير الحكوميةوكاالت األمم المتحدة الحكومات
الجمعيات الخيرية

والمؤسسات الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ
 والصناديق القطرية المشتركة

أصل استراتيجي من أصول النظام اإلنساني

مصادر متعددة للبيانات

اإلبالغ غير الدقيق/في غير الوقت المناسب

مجموعات بيانات غير مكتملة

نتائج مضللة

قرارات خاطئة

يؤدي انخفاض مستوي االنخراط إلى:

زيادة مصداقية النظام اإلنساني دعم فعال للمحتاجين

اإلبالغ الدقيق/الدوري

مجموعات بيانات كاملة

معلومات موثوقة ويعول عليها

قرارات مدروسة ومستنيرة

دعم المبادرة الدولية للشفافية في المعونة

خطوات العملية

المخرجات

سهولة االستخدامإمكانية المقارنةالحصر المحلي

  جهة مانحة/منظمة متلقية مسجلة8,000

كيف تعمل خدمة التتبع المالي

المنافع الرئيســية لخدمة التتبع المالي

 

االلتزام الكامل للجهات المعنيةانخفاض مستوى انخراط األطراف المعنية

التدقيق لسدالتحققالتحليل
 الثغرات

حل أوجه
االختالف

شطب العد
المزدوج

المقارنة بمتطلبات
النداء

تتيح الخريطة التفاعلية 
للمستخدمين إمكانية مقارنة البلدان

 وحاالت الطوارئ 

 تدفقات التمويل تتبع
من المانحين إلى الفاعلين

اإلنسانيين المحليين
تساعد المخططات والرسومات البيانية 

المستخدمين على فهم الوضع
سريًعا

منظمة
األمم المتحدة

منظمة غير حكومية
دولية

10 مليون
دوالر أمريكي

5 مليون
دوالر أمريكي

2 مليون
دوالر أمريكي
3 مليون

دوالر أمريكي 5 مليون
دوالر أمريكي

5 مليون
دوالر أمريكي

منظمة غير
حكومية محلية

منظمة غير
حكومية محلية

منظمة مجتمع
مدني محلية

منظمة مجتمع
مدني محلية منظمة غير حكومية

دولية

تحقيق الشفافية
والمساءلة

ضمان الحصول
على قيمة مقابل المال

تسهيل عملية
تعبئة الموارد

دعم إتخاذ القرارات
األفضل والمدروسة

حان وقت التقرير الشهري لخدمة التتبع الماليلماذا لم ُتدرج تبرعاتنا على خدمة التتبع المالي بعد؟

هل قمت باإلبالغ عنها؟

مممم......

الجهة المانحة

اإلعالم

خدمة التتبع المالي

FTS

الجهات المانحة

منظمة غير حكومية دولية

الجهات المتلقية

خدمة التتبع المالي

موقع خدمة التتبع المالي

خدمة التتبع المالي

لماذا لم يتم بعد تخصيص
50 مليون دوالر من أصل
90 مليون دوالر أمريكي

مخصصة لهذا النداء
ألي من القطاعات؟

تم تمويل 5% فقط
من 22 خطة من

أصل 31 خطة
في الوقت الحالي

يبدو أن هناك حاالت
طوارئ ينقصها

التمويل أكثر بكثير
هذا العام.

لقد طالبنا المانحون بالمزيد من
التمويل حيث أن النداء قد تلقى
25% فقط من التمويل الالزم

هل أنت متأكد أن هذه األرقام صحيحة؟؟

ماذا؟!؟! لقد تعهدنا
للتو بتوفير 66 مليون

دوالر أمريكي
تم تخصيص األموال ألكثر
المجاالت احتياًجا، مما يمنع

وجود فجوات وتداخالت.

ألن المتلقين لم
يبلغوا بعد عن

التفاصيل القطاعية

لقد تم تحديث خطط
البلدان جميعها اآلن!

يبدو أن خدمة التتبع المالي
تظهر أحدث معلوماتنا

الخاصة بكال  القطاعين.
 أخبر....

مستوى وعي أقل
تشتت األموال

انخفاض مستوى التمويل
انخفاض مستوى الشفافية

يؤدي االلتزام الكامل إلى:

اتخاذ قرارات أفضل
كفاءة تخصيص التمويل

تعبئة الموارد
المساءلة الكاملة

انخفاض مصداقية
النظام اإلنساني

ضعف األثر المرجو
على المحتاجين

FTS.UNOCHA.ORG
fts@un.org

1
2
2
3

4
5
6
6

نعم، لقد قمنا باإلبالغ عن
التمويل على الموقع بحسب

حالة الطوارئ، والنداء،
والقطاع، والمشروع.

HRP

خدمة التتبع المالي
تتبع تدفقات تمويل اإلغاثة اإلنسانية

االتحاد األوروبي ونظام 
االستجابة للطوارئ في حاالت 
الكوارث التابع إلدارة المفوضية 

األوروبية لإلغاثة اإلنسانية 
والحماية المدنية

يمكنك المساعدة! ساهم في تحقيق كفاءة وشفافية نظام العمل اإلنساني:
قم باإلبالغ لخدمة التتبع المالي!
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إنقاذ األرواح بالتمويل الحرج

إن خدمة التتبع المالي، التي يتولى إدارتها مكتب األمم المتحدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، هي الجهة األولية التي تقوم باســتمرار بتوفير
البيانات المُحدثة عن التمويل اإلنســاني على المســتوى العالمي، كما أنها مســاهم رئيســي في عملية اتخاذ القرارات االســتراتيجية من خالل

إلقاء الضوء على الفجوات واألولويات، مما يجعلها تســهم في تقديم المســاعدات اإلنســانية الفعالة والكفء والقائمة على المبادئ.

تنظيم البياناتالعنصر البشري: 

ُيشجع المبلغون عن اإلسهامات لخدمة  التتبع المالي على استخدام معايير المبادرة الدولية
 للشفافية في المعونة لإلبالغ، على الرغم من قبول النظام لنماذج تقارير اإلبالغ األخرى.

القطاع الخاصالمنظمات غير الحكوميةوكاالت األمم المتحدة الحكومات
الجمعيات الخيرية

والمؤسسات الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ
 والصناديق القطرية المشتركة

أصل استراتيجي من أصول النظام اإلنساني

مصادر متعددة للبيانات

اإلبالغ غير الدقيق/في غير الوقت المناسب

مجموعات بيانات غير مكتملة

نتائج مضللة

قرارات خاطئة

يؤدي انخفاض مستوي االنخراط إلى:

زيادة مصداقية النظام اإلنساني دعم فعال للمحتاجين

اإلبالغ الدقيق/الدوري

مجموعات بيانات كاملة

معلومات موثوقة ويعول عليها

قرارات مدروسة ومستنيرة

دعم المبادرة الدولية للشفافية في المعونة

خطوات العملية

المخرجات

سهولة االستخدامإمكانية المقارنةالحصر المحلي

  جهة مانحة/منظمة متلقية مسجلة8,000

كيف تعمل خدمة التتبع المالي

المنافع الرئيســية لخدمة التتبع المالي

 

االلتزام الكامل للجهات المعنيةانخفاض مستوى انخراط األطراف المعنية

التدقيق لسدالتحققالتحليل
 الثغرات

حل أوجه
االختالف

شطب العد
المزدوج

المقارنة بمتطلبات
النداء

تتيح الخريطة التفاعلية 
للمستخدمين إمكانية مقارنة البلدان

 وحاالت الطوارئ 

 تدفقات التمويل تتبع
من المانحين إلى الفاعلين

اإلنسانيين المحليين
تساعد المخططات والرسومات البيانية 

المستخدمين على فهم الوضع
سريًعا

منظمة
األمم المتحدة

منظمة غير حكومية
دولية

10 مليون
دوالر أمريكي

5 مليون
دوالر أمريكي

2 مليون
دوالر أمريكي
3 مليون

دوالر أمريكي 5 مليون
دوالر أمريكي

5 مليون
دوالر أمريكي

منظمة غير
حكومية محلية

منظمة غير
حكومية محلية

منظمة مجتمع
مدني محلية

منظمة مجتمع
مدني محلية منظمة غير حكومية

دولية

تحقيق الشفافية
والمساءلة

ضمان الحصول
على قيمة مقابل المال

تسهيل عملية
تعبئة الموارد

دعم إتخاذ القرارات
األفضل والمدروسة

حان وقت التقرير الشهري لخدمة التتبع الماليلماذا لم ُتدرج تبرعاتنا على خدمة التتبع المالي بعد؟

هل قمت باإلبالغ عنها؟

مممم......

الجهة المانحة

اإلعالم

خدمة التتبع المالي

FTS

الجهات المانحة

منظمة غير حكومية دولية

الجهات المتلقية

خدمة التتبع المالي

موقع خدمة التتبع المالي

خدمة التتبع المالي

لماذا لم يتم بعد تخصيص
50 مليون دوالر من أصل
90 مليون دوالر أمريكي

مخصصة لهذا النداء
ألي من القطاعات؟

تم تمويل 5% فقط
من 22 خطة من

أصل 31 خطة
في الوقت الحالي

يبدو أن هناك حاالت
طوارئ ينقصها

التمويل أكثر بكثير
هذا العام.

لقد طالبنا المانحون بالمزيد من
التمويل حيث أن النداء قد تلقى
25% فقط من التمويل الالزم

هل أنت متأكد أن هذه األرقام صحيحة؟؟

ماذا؟!؟! لقد تعهدنا
للتو بتوفير 66 مليون

دوالر أمريكي
تم تخصيص األموال ألكثر
المجاالت احتياًجا، مما يمنع

وجود فجوات وتداخالت.

ألن المتلقين لم
يبلغوا بعد عن

التفاصيل القطاعية

لقد تم تحديث خطط
البلدان جميعها اآلن!

يبدو أن خدمة التتبع المالي
تظهر أحدث معلوماتنا

الخاصة بكال  القطاعين.
 أخبر....

مستوى وعي أقل
تشتت األموال

انخفاض مستوى التمويل
انخفاض مستوى الشفافية

يؤدي االلتزام الكامل إلى:

اتخاذ قرارات أفضل
كفاءة تخصيص التمويل

تعبئة الموارد
المساءلة الكاملة

انخفاض مصداقية
النظام اإلنساني

ضعف األثر المرجو
على المحتاجين

FTS.UNOCHA.ORG
fts@un.org

1
2
2
3

4
5
6
6

نعم، لقد قمنا باإلبالغ عن
التمويل على الموقع بحسب

حالة الطوارئ، والنداء،
والقطاع، والمشروع.

HRP

خدمة التتبع المالي
تتبع تدفقات تمويل اإلغاثة اإلنسانية

االتحاد األوروبي ونظام 
االستجابة للطوارئ في حاالت 
الكوارث التابع إلدارة المفوضية 

األوروبية لإلغاثة اإلنسانية 
والحماية المدنية

يمكنك المساعدة! ساهم في تحقيق كفاءة وشفافية نظام العمل اإلنساني:
قم باإلبالغ لخدمة التتبع المالي!
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“لقد كنا غير قادرين على الحصول على 
الموارد الالزمة للتكيف مع هذه االتجاهات 

المقلقة، وهو األمر الذي يظهر وجود 
حاجة إلى توجه أكثر مباشرًة وتنبؤاً لتمويل 

االحتياجات اإلنسانية.”

 تقرير األمين العام حول نتائج مؤتمر القمة العالمية
للعمل اإلنساني

األمم المتحدة


