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 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

  ةعلاالف ةاإلنسانينشاطات وتنسيق ال على حشدمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا(  يعمل

على المبادئ بالشراكة مع جهات وطنية ودولية ةوالقائم  

 
  ادولي   اإنساني   نداء  كبر أ

 2017لعام ا لمليار دوالر   22.2 بـ لباطي
 

 عونلل اجةبحمليون شخص  93ل إلى وصلو إلى ا دولة 33في  اإلنسانية نداءاتالو االستجابة تهدف خطط 
 

مليون  128تأثر أكثر من يأزمة إنسانية غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية: العالم يواجه  -( 2016 /كانون األولديسمبر 5)جنيف، 
منظمات اإلغاثة في تهدف  ،نسقممن خالل العمل االستراتيجي والو شديد. الخطر للض تعر شخص بالنزاع والنزوح والكوارث الطبيعية وال
 وتهميشا   مليون من األشخاص األكثر ضعفا   93عم إلى ما يقرب من الحماية والدخدمات جميع أنحاء العالم إلى تقديم اإلغاثة العاجلة و 

 .ي اقطع إطالقهتم نداء إنساني موحد  كبرأ هو وهذا -أمريكي دوالرمليار  22.2 تمويال  يبلغ وسوف يتطلب ذلك . 2017عام الفي 
 

وطوال الذاكرة الحديثة، لم يكن هذا . س األمم المتحدةيحجم األزمات اإلنسانية اليوم أكبر مما كان عليه في أي وقت مضى منذ تأس "إن  
قال ستيفن أوبراين، وكيل األمين العام للشؤون كما " ،من أجل البقاء والعيش في أمان وكرامة ناوتضامن نادعمالعدد من الناس بحاجة إلى 

في جنيف،  ( 2017 لعامل اإلنسانيالعمل حول عامة عالمية لمحة وثيقة ) إطالقأثناء اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ، 
 سويسرا.

 
 وهي -ة اءكفالة و يفعالتتسم بالالجماعية لتلبية احتياجات الناس جاهزة. وهي استثمارات  ناخطط إن"وأضاف رئيس اإلغاثة الدولية قائال : 

ح رواأل ةذنقمإلى مساعدات غذائية سوف ُيترجم إن  عملية تمويل الخطط   أفضل طريقة لمساعدة أولئك الذين يحتاجون للمساعدة اآلن.
في سوريا والعراق  األكثر ضعفا  شخاص سيوفر الحماية لألو  ؛المجاعة في حوض بحيرة تشاد وجنوب السودانشفا على الذين يقفون الناس 
 ".ظاهرة النينيو   المدرسي بفعلنظامهم  ألطفال الذين تعطلاتعليم تيح وسي ؛واليمن

 
 التي توفرجماعية من قبل مئات المنظمات الستجابة االاستراتيجيات  حديدلجهد عالمي لتقييم االحتياجات وت ا  النداء اإلنساني تتويجُيعد 

األساسية األخرى للناس في المناطق المتضررة من  اتالغذاء والمأوى والرعاية الصحية والحماية والتعليم في حاالت الطوارئ والمساعد
العمليات  ،مجتمع المانحين الدوليين اليومإلى بشكل جماعي  هاميقدتم تالتي  ،الخطط سوف تدعم ،2017اع والكوارث. في بداية عام نز ال

 .ولةد 33اإلنسانية الحيوية في 
 
جديد النزوح ال ، حيث أنها تؤججاالحتياجات اإلنسانية كبر دوافعمن بين أهي في سوريا واليمن وجنوب السودان ونيجيريا نزاعات ال إن  

تدفع  بالغة الشدةالجوية  ظواهروفي الوقت نفسه، فإن تأثير الجفاف الناجم عن ظاهرة النينيو والفيضانات وال الحدود. داخل البلدان وعبر 
المجتمع اإلنساني  طويلة األمدلهذه األزمات  ستجابةقد دفعت االالبقاء. و  آخر رمق في القدرة علىلى إضعفة مستالمجتمعات المحلية ال

 /أيارلية في مايوللعمل اإلنساني التحو  ةخالل القمة العالميعلى النحو الذي تم إبرازه أسرع وأكثر فعالية، و  أفضلتقديم المساعدة بطرق إلى 
 من هذا العام.

 



 
 

خالل  ارتفع نداء العالمي الحالي الذيتمويل الل 2016حتى اآلن في عام مليار دوالر  11.4قدمت الجهات المانحة الدولية بسخاء  لقد
والمنظمات اإلنسانية  ،المطلوبفي المئة من  52هذا ال يمثل سوى فإن مليار دوالر. ومع ذلك،  22.1ر دوالر إلى مليا 20.1العام من 

 على اإلطالق.األكبر فجوة الوهي  –مليار دوالر  10.7 تبلغ ية كبيرة فجوة تمويل وهي تعاني منقترب من نهاية هذا العام ت
 

 تلبية"من خالل االستجابة بسخاء و أننا  ، مضيفا  قال السيد أوبراينكما  "والرجال في أيدينا،حياة الماليين من النساء والفتيات والفتيان  "إن  
 سوف نثبت لهم أننا لن نخذلهم."بالكامل، هذا النداء 
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 مالحظة للمراسلين
 

تشاد و جمهورية أفريقيا الوسطى و الكاميرون و بوروندي و لى خطط االستجابة اإلنسانية في أفغانستان إ 2017لعام  يستند النداء اإلنساني
ثيوبيا و جيبوتي و جمهورية الكونغو الديمقراطية و   المحتلة األراضي الفلسطينيةو نيجيريا و النيجر و ميانمار و مالي و ليبيا و العراق و هايتي و ا 
 الصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا وأوكرانيا واليمن. وتغطي نداءات أخرى بوركينا فاسو وموريتانيا والسنغال.و 
 

الدول المجاورة في خطط االستجابة اإلقليمية، ليصل تم إدراج طق بأكملها و بوروندي ونيجيريا وجنوب السودان وسوريا على مناأزمات  تؤثر
 .33بذلك عدد البلدان المدرجة إلى 

 
 
 
 

 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال ب:
  472 79 41+9750محمول:  ،laerke@un.org ،+41 (0)22 917 11 42، أوتشا جنيف، ينس ليركه

 0393 331 917 1+، محمول: geekie@un.org ،+1 212 963 8340، أوتشا نيويورك، راسل غيكي
 www.reliefweb.intأو   www.unocha.org : مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية متاحة علىالصحفية التي يصدرها ات البيان
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