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The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effective and 

principled humanitarian action in partnership with national and international actors 
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 بًبهغ طبنبٍٍي 6102عبو ههب ٌطهقىٌ انُذاء اإلَسبًَ نؤاأليى انًتحذة وشركب

  يهٍىٌ شخص بحبجت نهًسبعذة 78هىصىل إنى ب نأيرٌكٍ   ايهٍبر دوالر   6100

         

خالل  تيدف منظمات اإلغاثة مميون شخص في العالم لمساعدات إنسانية.  052يحتاج أكثر من  ، 5102ديسمبر  7جنيف، 
 من الفئات امميون شخصً  67.2ألكثر من من خالل العمل الجماعي المنسق، إلى إيصال المساعدات العاجمة و  5102عام 

مب قبل مبمغ الذي ط  خمسة أضعاف ال يمثل أي ما -اأمريكيً  امميار دوالرً  51.0 مبمغجمع  يتطمب، مما األكثر ضعفًا وتيميشاً 
  عقٍد من الزمان.

 
خالل مراسم ، وكيل األمين العام لألمم المتحدة لمشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ قال السيد ستيفين أوبراين

لم نشيدىا منذ جيل كامل.  مستوياتفي العالم إلى  "لقد وصمت المعاناة: 5102العالمية الشاممة لعام اإلنسانية الممحة إطالق 
إنيم   الحياة. ى قيدالبقاء عممرحمة الصراع من أجل النساء والرجال إلي دفعت النزاعات والكوارث بماليين من األطفال و فقد 

 ."بحاجة ماسة إلى مساعدتنا
 
 من ممتضررينللالحتياجات الممحة  الٍ نستجيب بشكٍل سريٍع وفع  ل وسعناا لفعل كل ما في نشركائمع  المتحدةٍ  أممٍ ا كقد إلتزمنل

. إني أناشد المجتمع الدولي مستقبميمضمان  يعتمدون عمينا اليوم من أجلٍ  ومجتمعات. إن  ىؤالء جميًعا عائالتٍ أشخاٍص و 
  الميمة.مكننا من تأدية يسذي لتمويل النا الطارئ لمحصول عمى النداءمرًة أخرى لالستجابة بسخاء 

 
 الطارئ التعميملحماية و واوالدواء الغذاء والمأوى تقدم التي  المؤسساتلمئات  دوليةٍ  جيودٍ لخالصة النداء اإلنساني ىذا يعتبر 

لتقييم  ؤسساتىذه الملمناس الذين يعيشون في أماكن تضررت من النزاعات والكوارث، حيث اجتمعت  أخرى ساسيةأومساعدات 
الخطط عمميات االستجابة ت تضمن 5102بداية  ومعلممانحين.  يمخطط وقدموااالحتياجات وتحديد استراتيجيات االستجابة 

 دولة.  77 في
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، 5102اجات اإلنسانية الممتدة في الحتيبين أكبر مؤججي ا واليمن من النزاعات في سوريا والعراق وجنوب السودان ستظل
 مستو  ، عمى وصل عدد الناس الذين اضطروا لميرب من منازليم د وعبر الحدود. داخل البال جديدةٍ  نزوحٍ لعممياِت  محدثةً 
 ي فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. غير مسبوق ف مستوً  وىومميون  21إلى  العالم،

 
 اأناسً حرك الجماعي لمناس، سواء كانوا الجئين أو تقال المفوض السامي لشؤون الالجئين، السيد أنطونيو غوتيريس: "أصبح ال

مان لي شبكة األالنظام اإلنساني الدو  يشكلفي أغمب األحيان ". "نيعشر الو حادي لمقرن المًة وسِ  واقًعا، يفرون في داخل بمدانيم
و لقد أضحى جمًيا أن   . مع التحديات اليائمة يتناسب واقعيٍ ظام عمى نحٍو تمويل ىذا الن، لذا يتوجب الوحيدة لمفارين من الحروب

المساعدات المنقذة ننا لن نتمكن من تقديم الحد األدنى في مجالي الحماية األساسية و أب ومن خالل مستوى التمويل الحالي
  ".رواحلأل

 
بالمائة فقط من  97يمثل ىذا الرقم و  لمنداء الدولي.  امميار دوالرً  7.7م المانحون الدوليون ،  قد  5102اآلن في  ىحت

 ؤسساتالم تعاني ،مع اقتراب نياية العام الحاليو . امميار دوالرً  07.7لتصل إلى  ،مدار العام ىعمارتفعت االحتياجات التي 
 . امميار دوالرً  01.5ير مسبوقٍة عمى اإلطالق بقيمٍة تعادل تمويميٍة غ اإلنسانية من فجوةٍ 

 
الناس المتأثرين بالنزاعات وغيرىا  عدد  إن  " :قائمةً  ير العام لمنظمة الصحة العالمية، المدالدكتورة مارجريت تشانصرحت و ىذا 

منظمة الصحة العالمية  إن  "  ."غير مسبوقةستوياٍت قد وصل إلي م صحتيم ىره عميأثت ىومد مسبوقٍ  ىو غير  من الكوارث 
كننا . لبشدة الرعاية الصحية التي يحتاجونيا ىعم -خاصًة النساء واألطفال –حصول الجميع  وشركائيا ممتزمون بضمانِ 

   ."لمقيام بذلك إضافيٍ  تمويلٍ بحاجٍة ماسٍة ل
 

 فيم أن  ن   أن   عمينا : "يجبا(ميرسي ماليزي)وقال السيد أحمد فيصل بيرداوس، رئيس المجمس الدولي لمييئات التطوعية ورئيس 
في حاجة، ىو ربح كيفما  ىم ن  م  مساعدة  من أجلِ االستثمار إن  ىي استثمار بشري وليست تكمفة ضائعة. نسانية االستجابة اإل

الثمن الحقيقي ن  بثمٍن وىو ربح حتى عمى المستوى المالي. إ ر  فعمى صعيد حياة البشر وكرامتيم فيو أغمى من أن يقد  -قسناه 
 الحرب والرعب.ومن يفرون من  من ىم دون أمٍن وأمانٍ اع و ييدفعو اليوم الجىو ما 

 
: ةالمواقع التالي ىلكترونية وخريطة التمويل الدولية عم، متضمنة النسخة اإل5102 العالمية الشاممة لعاماإلنسانية طالع عمى الممحة يمنكم اإل 

www.unocha.org/stateofaid ،http://bit.ly/1OMQMQy 

 
 :محررمالحظة ال

جميورية أفريقيا و  الكاميرونو بوركينا فاسو و  : أفغانستانةأزم 57عمى خطط واستراتيجيات االستجابة في  5102يستند النداء اإلنساني 
ثيوبيا و جيبوتي و  جميورية الكونغو الديمقراطيةو اد تشو الوسطى  موريتانيا و مالي و ليبيا و العراق و ىندوراس و ىايتي و غواتيماال و غامبيا و ا 

 أوكرانيا واليمن.و  سورياو  السودانو جنوب السودان و لصومال واالسنغال و  المحتمةاألراضي الفمسطينية و نيجيريا و النيجر و ميانمار و 
، طى و بوروندي ونيجيريا وجنوب السودان وسوريا واليمن ىي أزمات تؤثر عمى مناطق بأكمميا والدول المجاورة لياجميورية أفريقيا الوس

 .77ى لإخطط الرفع عدد البمدان المدرجة في مما تم تضمينيا في خطط االستجابة اإلقميمية  لذا فقد
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