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ملحة عامة

عن العمل اإلنساين العاملي يف منتصف العام 

دخــل العمــل اإلنســاني العالمــي فــي منتصــف 
عــام ٢013 منطقــة مجهولــة مــن حيــث عــدد 
ــاعدة  ــى المس ــون إل ــن يحتاج ــخاص الذي األش
ــك  ــد، وذل ــا بع ــم تأمينه ــم يت ــي ل ــوارد الت والم
ــام األول.  ــي المق ــورية ف ــة الس ــبب األزم بس
للمســاعدات  االســتجابة  خطــة  وتهــدف 
اإلنســانية لســوريا )SHARP( إلــى تقديــم 
لنحــو 6.8 مليــون شــخص داخــل  العــون 
ســوريا فــي عــام ٢013، بينمــا تعتــزم خطــة 
االســتجابة اإلقليميــة لألزمة الســورية مســاعدة 
ــة المتضــررة  ــن والمجتمعــات المضيف الالجئي
وتقديــم المســاعدة لنحــو 5.3 مليــون شــخص 
آخريــن. وقــد أضافــت متطلباتهمــا معــاً مبلــغ 
4.4 مليــار دوالر إلــى المبلــغ الــالزم للعمــل 
اإلنســاني فــي األزمــات الكبــرى هــذا العــام، 
ــو  ــبوق، وه ــر مس ــاً غي ــغ اآلن رقم ــذي يبل ال
مليــون   73 لمســاعدة  دوالر  مليــار   1٢.9
شــخص. وكانــت االســتجابة التمويليــة كبيــرة 
للغايــة، وخاصــة بالنظــر إلــى اســتمرار بــطء 
النمــو االقتصــادي - 5.1 مليــار دوالر حتــى 
ــى  ــم تســجيله عل ــي ت ــغ إجمال ــر مبل اآلن )أكب

ــذا  ــن ه ــام(. ولك ــف الع ــي منتص ــالق ف اإلط
يقتــرب بشــكل ســريع ممــا قدمتــه  المبلــغ 
الجهــات المانحــة خــالل عــام كامــل اســتجابة 
للنــداءات المتعلقــة بأزمــات كبــرى فــي عامــي 

و٢01٢.  ٢011

ــات  ــى ميزاني ــاد عل ومــن الواضــح أن االعتم
المعونــة اإلنســانية التــي تســاوي فــي حجمهــا 
ميزانيــة العــام الماضــي ســيخلق فجــوة هائلــة 
هــذا العــام بســبب زيــادة عــدد المحتاجيــن 
بعــدة مالييــن. ويتعيــن علــى الجهــات المانحــة 
ــن  ــي م ــي النصــف الثان ــل ف ــل عــبء ثقي حم
هــذا العــام، إلتاحــة المزيــد مــن المــوارد بمــا 
يتناســب مــع حجــم االحتياجــات الجديــدة. ومــع 
ــززت  ــل: ع ــن قب ــك م ــت بذل ــد قام ــك، فق ذل
االعتمــادات الخاصــة بشــكل كبير المســاعدات 
لالحتياجــات  االســتجابة  فــي  اإلنســانية 
ــي  ــد الحــرب ف ــا بع ــة م ــي مرحل ــانية ف اإلنس
العــراق فــي عــام ٢003، وتســونامي عــام 
ــي  ــة ف ــذاء العالمي ــة أســعار الغ ٢004، وأزم
فــي  والكــوارث   ،٢009 و   ٢008 عامــي 

ــذه  ــام ٢010. إن ه ــي ع ــتان ف ــي وباكس هايت
ــاني  ــل اإلنس ــنوية للعم ــة نصــف الس المراجع
العالمــي والمراجعــات الخاصــة بــكل بلــد لــكل 
خطــة عمــل إنســاني ونــداء، تثبــت فاعليــة 
ومصداقيــة العمــل اإلنســاني المنســق وحقيقــة 
ــة إذا  ــة الضروري ــام بالمهم ــتطيع القي ــه يس أن

ــة. ــوارد الالزم ــه الم ــا أتيحــت ل م

وبعيــدا عــن األزمــة الســورية، يبــدو أن هنــاك 
ــي منتصــف  ــور ف ــر يتده ــاني آخ وضــع إنس
ــا  ــة أفريقي ــي جمهوري ــام، وهــو الوضــع ف الع
التــي  التمــرد  حركــة  انتهــت  الوســطى. 
تفجــرت فــي وقــت ســابق مــن هــذا العــام 
باســتيالء المتمرديــن علــى العاصمــة وتعييــن 
حكومــة مؤقتــة. وقــد ســاهم انعــدام األمــن 
تفاقــم  فــي  الحكوميــة  الخدمــات  وضعــف 
االحتياجــات اإلنســانية التــي كانــت ســائدة 
بالفعــل فــي معظــم أنحــاء البــالد. وفــي مالــي، 
يقــدم الفريــق القطــري اإلنســاني نــداًء موســعاً 
يكثــف األنشــطة اإلنســانية فــي الشــمال، الــذي 
كان مســرحاً للقتــال بيــن المتمرديــن والقــوات 
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الدوليــة والوطنيــة فــي وقــت ســابق مــن عــام 
أمــام  انفتاحــاً  أكثــر  اآلن  وأصبــح   ،٢013
عمليــات المعونــة )وإن كان ال يــزال غيــر 

ــل(. ــن بالكام آم

ــانية  ــؤون اإلنس ــة للش ــرق القطري ــت الف قلص
الســودان  وجنــوب  وموريتانيــا  كينيــا  فــي 
فــي  نداءاتهــا  متطلبــات  مــن  والصومــال 
أعقــاب المراجعــة نصــف الســنوية، وذلــك 
تناقصــت  االحتياجــات  وشــدة  حجــم  ألن 
قليــالً، علــى الرغــم مــن أنهــا ال تــزال واســعة 

النطــاق.

وهــو   - التحويلــي  األعمــال  جــدول  يؤكــد 
االســتجابة  وســرعة  جــودة  لرفــع  مبــادرة 
اإلنســانية الدوليــة إلــى المســتوى الــالزم - 
علــى أهميــة اإلدارة والتنســيق والمســاءلة. 
ــات نصــف الســنوية هــذه  ــإن المراجع ــذا ف ول
تقيــس مــا إذا كانــت الفــرق القطريــة اإلنســانية 
ــا  ــذه، وم ــدت بتنفي ــا تعه ــذ م ــي تنفي ــح ف تنج
إذا كانــت تحقــق التأثيــر الــالزم لمصلحــة 
المحتاجيــن، واتخــاذ أي إجــراءات تصحيحيــة 
يظهــر مــن هــذه النتائــج أن هنــاك حاجــة 
رصــد  عمليــات  فإنهــا  ثــم،  ومــن  إليهــا. 
أساســية. فــي كل مراجعــة نصــف ســنوية، 

 )HCT( يرفــع الفريــق القطــري اإلنســاني
ــرازه  ــم اح ــذي ت ــدم ال ــس التق ــر ويعك التقاري
ــل  ــتراتيجية للعم ــداف االس ــق األه ــاه تحقي تج
ــى  ــي عــام ٢013. فعل اإلنســاني الجماعــي ف
الفريــق  تقاريــر  تعكــس  المثــال،  ســبيل 
القطــري اإلنســاني فــي اليمــن أنهــم يســيرون 
وفقــاً لمــا هــو مخطــط لتحقيــق جــزء مــن 
هدفهــم االســتراتيجي، وهــو منــع المزيــد مــن 
االرتفــاع فــي معــدل الوفيــات، كمــا يتبيــن مــن 
ــن  ــاد بي ــة الح ــوء التغذي ــدل س ــم بمع احتفاظه
ــة  ــن عتب ــل م ــال دون ســن الخامســة أق األطف
الطــوارئ التــي تبلــغ 5٪؛ إذ يشــير القياس في 
ــل،  ــى نســبة 4.6٪. وبالمث ــام إل منتصــف الع
القطاعيــة  العمــل  مجموعــات  تســتعرض 
التقــدم الــذي تــم احــرازه نحــو تحقيــق أهدافهــا 
علــى  الســودان،  جنــوب  وفــي  الجماعيــة. 
عمــل  مجموعــة  أعلنــت  المثــال،  ســبيل 
أتاحــوا  أنهــم  الصحيــة  والمرافــق  الميــاه 
ــة الوصــول  لنحــو 449,000 شــخص إمكاني
ــى  ــتناداً إل ــرب اس ــة للش ــاه الصالح ــى المي إل
المســتفيدين  إجمالــي  مــن  اســفير،  معاييــر 
 ٢.5 وهــو   ٢013 عــام  فــي  المســتهدفين 
ــال  ــل أعم ــغ نســبة تموي ــون شــخص. )تبل ملي
مجموعــة عمــل الميــاه والمرافــق الصحيــة 

الســودان  جنــوب  فــي  لتنفيذهــا  المخطــط 
38٪(. وهنــاك تحديــث لتطــورات األوضــاع 
واالحتياجــات، وتحليــالت للتمويــل الــوارد 
تنقيحــات ضروريــة  وأيــة  تاريخــه،  حتــى 

والميزانيــات. لألهــداف 

ــامل  ــاني الش ــل اإلنس ــذ العم ــل تنفي ــن أج وم
والعــادل الــذي يصــل إلــى أكبــر عــدد ممكــن 
مــن النــاس فــي ٢4 دولــة فــي النصــف الثانــي 
مــن عــام ٢013، هنــاك حاجــة للتبــرع بمبلــغ 
التبرعــات  إن  إضافــي.  دوالر  مليــار   8.7
الخاصــة مهمــة ويمكــن أن تصــل إلــى نطــاق 
األرجــح  علــى  تســد  لــن  ولكنهــا  واســع، 
فجــوة مــوارد بهــذا الحجــم. إننــا مقدمــون 
ــكل صــارخ  ــؤال بش ــذا الس ــة ه ــى مواجه عل
يمكــن  هــل  مضــى:  وقــت  أي  مــن  أكثــر 
لحكومــات العالــم توفيــر مــوارد إنســانية علــى 
ــوب لمســاعدة كل مــن يعانــون  النطــاق المطل
الحاجــة فــي مختلــف أنحــاء العالــم؟ بــات مــن 
الضــروري حــث الحكومــات علــى تخصيــص 
مبالــغ إضافيــة كبيــرة للعمــل اإلنســاني، و / أو 
االعتمــاد علــى بنــود أخــرى أكبــر حجمــاً فــي 
ــة  ــن المرون ــن م ــدر ممك ــر ق ــا بأكب ميزانياته

ــانية. ــداف اإلنس ــم األه لدع

خالل موسم األمطار في بوركينا فاسو، استخدمت وكاالت االغاثة كافة الوسائل الممكنة لتوزيع المواد الغذائية على المجتمعات المنعزلة. الصورة: برنامج األغذية العالمي / سايدو ساوادوغو
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تبلــغ نســبة التمويــل فــي منتصــف العــام ٪40 
مــن  مليــار دوالر  االحتياجــات )5.1  مــن 
1٢.9 مليــار دوالر(. توجــد زيــادة كبيــرة 
العالمــي، ويرجــع  التمويــل  فــي متطلبــات 
ذلــك إلــى مبلــغ 4.4 مليــار دوالر المطلــوب 
لتمويــل نداءيــن لصالــح ســوريا. والجديــر 
ــة عــدم حــدوث األزمــة  ــي حال ــه ف بالذكــر أن
ــة ســتبلغ  ــات العالمي الســورية، كانــت المتطلب
التمويــل  ويبلــغ  دوالر.  مليــار   8.5 اآلن 
ــة  ــص ألزم ــو مخص ــا ه ــدا عم ــاح، بعي المت
ــادل  ــا يع ــار دوالر، أي م الســورية، 3.6 ملي

عــدا  اإلجماليــة،  االحتياجــات  مــن   ٪4٢
احتياجــات ســوريا، أي أن االحتياجــات غيــر 
باســتثناء  دوالر  مليــار   4.9 تبلــغ  الملبــاة 
ســوريا، وهــذا الوضــع ال يختلــف كثيــراً عنــه 

ــرة. ــوام األخي ــف األع ــي منتص ف

ــة االســتراتيجية اإلنســانية  ــات ترجم إن تحدي
مفصلــة  تنفيذيــة  خطــة  إلــى  المشــتركة 
ــرات أو  ــن العش ــا، بي ــة له ــات مطابق وميزاني
المئــات مــن منظمــات المعونــة، تعنــي أن 
ــداء  ــة الن ــات عملي ــة لمتطلب ــام اإلجمالي األرق

الموحــد )CAP( ينبغــي أن ُتفهــم علــى أنهــا 
ــن  ــة بي ــإن المقارن ــك، ف ــع ذل ــرات. وم مؤش
ــات تكشــف بعــض  ــل1 والمتطلب ــام التموي أرق

الحقائــق الهامــة.

الجهــات المانحــة والنــداءات تعمــل بشــكل 
جيــد معــاً: فــي معظــم الحــاالت، يبــدو أن 
الجهــات المانحــة تســتخدم النــداء باعتبــاره 
عرضــاً لالســتراتيجية اإلنســانية الشــاملة لــكل 

ــة ــراءات المقترح ــوج لإلج ــة وكتال أزم

الجهات المانحة تركز التمويل
على النداءات الموحدة

تمويل المساعدات اإلنسانية في عام ۲۰۱۳
 لألزمات ذات النداءات الموحدة (باستثناء األزمة السورية)

تمويل عملية النداء الموحد
۳٫٦ مليار دوالر

٪۸٥٪۱٥

إجراءات غير منسقة
 ضمن عمليةالنداء الموحد

۰٫٦ مليار دوالر

التمويل واالحتياجات غير الملباة في كل نداء في عام ۲۰۱۳ حتى اآلن 
(بماليين الدوالرات)

۲ ۱مليار دوالر أمريكي

جيبوتي 

الفلبين 

موريتانيا 

زيمبابوي

بوركينا فاسو 

هايتي

جمهورية أفريقيا الوسطى 

النيجر 

األرض الفلسطينية المحتلة 

أفغانستان 

مالي 

تشاد 

كينيا 

اليمن 

جمهورية الكونغو الديمقراطية 

السودان

جنوب السودان 

الصومال 

خطة اإلستجابة اإلنسانية
 لمساعدة سوريا

خطة اإلستجابة اإلنسانية
  االقليمية لمساعدة سوريا

غير الملبىالتمويل 

مطلوب ۲,۹۸۲
(نسبة التمويل ٪۳٥)

۱,٤۱۰ 
(٪۳٦)

۱,۱٥۳
(٪۳۳)

۱,۰٥۲
(٪٥٤)

۹۸٥
(٪۳۹)

۸۹۳
(٪٥۰)

۷۰۲
(٪۳۸)

٦٦۳
(٪٤۱)

٥۱۰
(٪۳٦)

٤۷٦
(٪۲۹)
٤۷٤

(٪٥٥)
٤۰۱

(٪٥٥)
۳٥٥

(٪۳۸)
۱۹٥

(٪۳۰)
۱٥۰

(٪۳٦)
۱۳۹

(٪۳٦)
۱۳۲

(٪٦٦)
۱۰۷

(٪٤۷)
۹۱

(٪٤۸)
۷۰

(٪۲۲)

التمويل حتى تاريخه

المتطلبات غير الملباة:
۷٫۸ مليار دوالر

(٪٦۰)

االحتياجات المنقحة:
۱۲٫۹ مليار

 دوالر أمريكي

التمويل
٥,۱ مليار دوالر
(٪٤۰)

تحليل التمويل المتاح حتى اآلن

1- وفقاً لتقارير الجهات المانحة و/أو المنظمات المستفيدة.
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ــار  ــر، وتخت ــتراتيجية أكب ــن اس ــددة ضم  المح
ــزء  ــذا ج ــك )وه ــاً لذل ــتفيدين وفق ــم المس معظ
تشــاد  وفــي  النــداء(.  عمليــة  مقصــد  مــن 
ــا  ــوب الســودان والســودان وكيني ــن وجن واليم
وموريتانيــا، تــم اســتخدام أكثــر مــن 90٪ مــن 
لتلــك األزمــات  الدولــي  اإلنســاني  التمويــل 
ــات  ــار عملي ــن إط ــقة ضم ــال منس ــذ أعم لتنفي
ــل  ــغ متوســط نســبة تموي ــداء الموحــد. ويبل الن
البلــدان  فــي جميــع  الموحــد  النــداء  عمليــة 
)باســتثناء األزمــة الســورية( فــي عــام ٢013 
حتــى اآلن 85٪، وهــو أفضــل مــن المتوســط 
المحقــق فــي الســنوات األخيــرة الــذي كان يبلــغ 
ــات  ــبة للجه ــة بالنس ــام للغاي ــن اله 80٪.٢  وم
المانحــة أن تشــجع المهمة الصعبــة لمجموعات 
العمــل القطاعيــة والمتمثلــة فــي وضــع خطــط 
المنظمــات  أساســها  علــى  تقــوم  مفصلــة 
بتحديــد االحتياجــات التــي ســتغطيها وأماكنهــا، 
وإعــداد جــدول مفصــل لهــذه االحتياجــات مــع 
الميزانيــات، عــن طريــق إعطــاء تلــك الخطــط 
فوائــد  تحقيــق  وبالتالــي  تفضيليــاً،  اهتمامــاً 
التخطيــط االســتراتيجي والتنســيق التشــغيلي 
ــي  ــى اآلن ف . ويجســد اإلحصــاء المشــجع حت
ــم  ــي تقدي ــليمة ف ــات الس ــام ٢013 الممارس ع

ــانية. ــح اإلنس المن

التمويــل غيــر المتكافــئ فــي النــداءات: توزيــع 
الجهــات المانحــة ألموالهــا بيــن النــداءات يحيــد 
كثيــراً عــن المتطلبــات المحــددة فيهــا. فــي 
أفضــل الحــاالت، تزيــد نســبة تمويــل النــداءات 
الديمقراطيــة  الكونغــو  بجمهوريــة  الخاصــة 
الفلســطينية  واألراضــي  الســودان  وجنــوب 
وعلــى  50٪؛  عــن  وأفغانســتان  المحتلــة 
ــي  ــداءات جيبوت ــل ن ــل نســبة تموي العكــس، تق

والصومــال ومالــي عــن ٪35.

تتســم  األولويــة:  مســتوى  التمويــل حســب 
جمهوريــة  فــي  األولويــات  تحديــد  عمليــة 
ــوب الســودان  ــن وجن ــا الوســطى والفلبي أفريقي
بالتقييــد النســبي، بمعنــى أن األولويــة تمنــح 
للمشــاريع التــي تبلــغ تكلفتهــا أقــل مــن نصــف 

مجمــوع متطلبــات النــداء النقديــة.

ــة  ــة ذات األولوي ــي، تحصــل الفئ وبشــكل مثال
فــي  تمويــل.  نســبة  أعلــى  علــى  القصــوى 
اجتذبــت  الوســطى،  أفريقيــا  جمهوريــة 
المشــاريع المدرجــة فــي فئــة أعلــى أولويــة 

’غير محدد‘

’أولوية منخفضة‘

’أولوية متوسطة‘

’أولوية عليا‘

’أولوية مرتفعة - فورية‘

’أولوية متوسطة‘

’أولوية عليا‘

’مشاريع تعتبر
أولوية فورية' 

التزام الجهات المانحة باألولويات المحددة في عملية النداء الموحد (بماليين الدوالرات)

جمهورية أفريقيا الوسطى

جنوب السودان

التمويل
۱۲٫۸ مليون دوالر
(٪۱۷) 

المتطلبات 
غير الملباة  

٦۲٫۱
(٪۸۳)

٤۱٫٥
(٪۳۸)

٦۹
(٪٦۲)

۰
(٪۰)

۹٫۷
(٪۱۰۰)

۲۸۳٫۱
(٪٦۷)

۱٤۱٫٦
(٪۳۳)

۱۷۸٫۸
(٪۳٥)

۳۲۹٫۳
(٪٦٥)

٤۱٫٤
(٪٤۹)

٤۲٫۹
(٪٥۱)

۱۷٫۱
(٪٤۹)

٤٦٫۹

۱۷٫۸
(٪٥۱)

٢- هــذه الجمــع ال يشــمل تعهــدات اإلتحــاد االوروبــى والتــى 
ــه  ــددة. وعلي ــات مح ــع منظم ــات م ــى إتفاق ــد ال ــم تصــل بع ل
ــى  ــدة أو ف ــداءات الموح ــى الن ــموله ف ــا مش ــن إعتباره ال يمك

ــرى.  ــداءات األخ الن
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الملبــاة  غيــر  المتطلبــات 
) والر د ( نسبة التغطية ــام  ــي منتصــف الع ــل ف التموي

)دوالر(

منتصــف  فــي  المتطلبــات 
)دوالر( العــام 

المحتاجون المستهدفون
)اعتباراً من منتصف العام(

غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر 39 مليون 2002

5.3 مليار دوالر 1.8 مليار دوالر ٪33 3.5 مليار دوالر غير متوفر 2003

3.0 مليار دوالر 0.7 مليار دوالر ٪٢3 ٢.3 مليار دوالر غير متوفر 2004

5.0 مليار دوالر ٢.4 مليار دوالر ٪48 ٢.6 مليار دوالر 40 مليون 2005

4.8 مليار دوالر 1.7 مليار دوالر ٪36 3.1 مليار دوالر 3٢ مليون 2006

4.4 مليار دوالر 1.9 مليار دوالر ٪43 ٢.5 مليار دوالر ٢6 مليون 2007

6.3 مليار دوالر ٢.9 مليار دوالر ٪46 3.4 مليار دوالر ٢8 مليون 2008

9.5 مليار دوالر 4.6 مليار دوالر ٪49 4.9 مليار دوالر 43 مليون 2009

9.5 مليار دوالر 4.5 مليار دوالر ٪48 5.0 مليار دوالر 53 مليون 2010

7.9 مليار دوالر 3.6 مليار دوالر ٪45 4.3 مليار دوالر 65 مليون 2011

8.8 مليار دوالر 4.0 مليار دوالر ٪45 4.8 مليار دوالر 6٢ مليون 2012

12.9 مليار دوالر 5.1 مليار دوالر ٪40 7.8 مليار دوالر 73 مليون 2013

المطلقــة  القيمــة  حيــث  مــن  أقــل  تمويــالً 
ــة  ــك المدرج ــن تل ــات م ــة بالمتطلب وبالمقارن
ــة األقــل منهــا. وســيكون مــن المهــم  فــي الفئ
تحديــد ســبب حــدوث ذلــك، ألنــه يخاطــر 
بإضعــاف دوافــع مجموعــات العمــل القطاعية 
ــد  ــة فــي تحدي ــة المتمثل ــة الصعب ألداء المهم

األولويــات.

فــي الفلبيــن، تعتبــر المشــاريع ذات األولويــة 
ــث  ــن حي ــالً م ــل تموي ــي األفض ــوى ه القص
النســبة المئويــة والقيمــة المطلقــة، بهامــش 
كبيــر. وفــي جنــوب الســودان، الفئــة ذات 
األفضــل  أيضــاً  هــي  القصــوى  األولويــة 
حوالــي  تخصيــص  تــم  ولكــن  تمويــالً، 
179 مليــون دوالر لمشــاريع فــي مســتوى 
ــل  ــي لتموي ــغ يكف ــو مبل ــل، وه ــة األق األولوي
القصــوى.  األولويــة  ذات  المشــاريع  كافــة 
ويبــدو أنــه مــن المستحســن بحــث أســباب 

القــرارات. هــذه 

الصناديــق  تلقــت  المجمعــة:  الصناديــق 
القطريــة المشــتركة )5 ›صناديــق إنســانية 
لمواجهــة  ›صندوقــاً  و13  مشــتركة‹ 
الطــوارئ‹( ٢٢9 مليــون دوالر فــي عــام 

٢013 حتــى اآلن )باســتثناء المرحــل(، أي 
حوالــي 4.5٪ مــن مجمــوع تمويــل النــداءات. 
)فــي عــام ٢01٢، بلــغ الرقــم النهائــي لتمويــل 
ــون  ــة المشــتركة 461 ملي ــق القطري الصنادي
ــي  ــم الحال ــن الرق ــر م ــر بكثي دوالر، أي أكث
ــد  ــل الجدي ــي منتصــف العــام، ولكــن التموي ف
فــي النصــف الثانــي مــن عــام ٢013 قــد 
يرفــع هــذا الرقــم إلــى مــا يقــرب مــن مجمــوع 
العــام الماضــي(. وقــد خصصــت ٢38 مليون 
دوالر حتــى اآلن فــي عــام ٢013 للمنظمــات 
التــي  الصناديــق،  هــذه  وتقــوم  المنفــذة. 
تخضــع الشــراف منســقي الشــؤون اإلنســانية، 
ــن  ــزاء م ــة ألج ــوارد الالزم ــص الم بتخصي
ــر  ــى أكب ــاج إل ــي تحت ــقة الت ــتجابة المنس االس
ــه  ــق علي ــى النحــو المتف ــدر مــن الدعــم، عل ق
ــاً لتطــور االحتياجــات. كمــا  ــداء ووفق فــي الن
الســريعة  لالســتجابة  األمــوال  توفــر  أنهــا 
المتوقعــة.  غيــر  المفاجئــة  لالحتياجــات 
وقــد تلقــى الصنــدوق المركــزي لمواجهــة 
عــام  فــي  دوالر  مليــون   4٢1 الطــوارئ 
الســريعة  االســتجابة  أجــل  مــن   ٢013
ــال  ــم األعم ــم ودع ــاء العال ــف أنح ــي مختل ف
ــص  ــن نق ــي  م ــي تعان ــة الت ــانية الحيوي اإلنس
ــي المســاهمات  ــارب اجمال ــل. )هــذا يق التموي

ــام الماضــي  ــي الع ــدوق ف ــا الصن ــي تلقاه الت
والتــي تبلــغ 4٢6 مليــون دوالر(.

أصبحــت  الحكوميــة:  غيــر  المنظمــات 
ــداءات الموحــدة اآلن متوافقــة مــع برامــج  الن
المنظمــات غيــر الحكوميــة بقــدر توافقهــا مــع 
منظمــات األمــم المتحــدة. وعــدد مشــاريع 
يفــوق  اآلن  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات 
ــداءات  ــي الن ــم المتحــدة ف عــدد مشــاريع األم
تنســيق  تحســين  نجــح  وقــد  الموحــدة. 
مجموعــات العمــل فــي معظــم المناطــق فــي 
تحديــد قــدر أكبرمــن مــدى وقــدرة خطــط 
ــق تقســيم  ــة، وتحقي ــر الحكومي ــات غي المنظم
بالواقعيــة  ويتســم  تنافســي  غيــر  للعمــل 
والكفــاءة. وتبلــغ نســبة تمويــل مقترحــات 
عمليــات  فــي  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات 
النــداء الموحــد هــذا العــام 30٪، أي أنهــا أقــل 
ــي  ــبة 8٪،3 وبالتال ــام  بنس ــن المتوســط الع م
فإنهــا تســتحق التركيــز المتجــدد مــن قبــل 
ــن  ــي م ــف الثان ــي النص ــة ف ــات المانح الجه

.٢013 عــام 

إحصاءات عملية النداء الموحد في منتصف العام -- االتجاه التاريخي 2013-2002

___________________________
3- وال يشــمل ذلــك النــداءات الخاصــة بجمهوريــة الكونغــو 

الديموقراطيــه وافغانســتان ألنهــم ال يقدمــون مقترحــاات 

ــة.  ــات معين ــات أو متطلب منظم
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ملحة عامة

عن العمل اإلنساين العاملي يف منتصف العام 

ملحات عامة عن الدول

أفغانستان
األشخاص المقرر

حصولهم على مساعدات
المتطلبات المنقحة
في منتصف العام

 نسبة التمويل
۸٫۸ مليون

۲۱۲ مليون٥٥%

۲٦۲ مليون ٤۷٤ مليون

 التمويل حتى تاريخه

المتطلبات غير الملباة

لالحتياجات  الرئيسي  المحرك  هو  المتصاعد  الصراع  كان 
واالستجابة اإلنسانية في األشهر الستة األولى من هذا العام، 
ومن  الطبيعية.  الكوارث  لوقوع  النسبي  لالنخفاض  نظراً 
القوات  النسحاب  نتيجة  االحتياجات  تزداد  أن  المرجح 
السياسية  القطاعات  على  وآثاره  الدولية  العسكرية 
عرضة  تزال  ال  البالد  أن  كما  واألمنية.  واالقتصادية 
األمني  االنتقال  عملية  تدخل  وبينما  والفيضانات.  للزالزل 
اإلغاثة حاجة ملحة  المنظمات  تواجه  النهائية،  في مرحلتها 
لتعزيز وجودها اإلنساني، والتواجد حيثما تشتد الحاجة إليها 
أفغانستان  في  المعونة  وتسليم  البقاء  كيفية  على  والتركيز 
على  وللحفاظ   . المغادرة)  موعد  على  التركيز  من  (بدالً 
الحفاظ  يجب  اإلنساني،  للعمل  والنزيهة  المحايدة  الطبيعة 
بناء  وأنشطة  اإلنساني  الدعم  بين  واضحة  مسافة  على 
حماية  هو  المسافة  هذه  من  الغرض  وسيكون  الدولة. 
أثناء  العنف  أعمال  من  اإلنساني  المجال  في  العاملين 

المرحلة االنتقالية في أفغانستان.

FUNDING TO DATE

UNMET REQUIREMENTS

$59 million 

$136 million 

جمهورية أفريقيا الوسطى
األشخاص المقرر

حصولهم على مساعدات
المتطلبات المنقحة
في منتصف العام

 نسبة التمويل
۱٫٦ مليون

۱۳٦ مليون%۳۰

٥۹ مليون ۱۹٥مليون

 التمويل حتى تاريخه

المتطلبات غير الملباة

أفريقيا  بجمهورية  المتكررة  المسلحة  الصراعات  عصفت 
الوسطى طوال العقد الماضي، وتركت البالد في حالة من عدم 
شن   ،۲۰۱۲ ديسمبر  وفي  والعسكري.  السياسي  االستقرار 
تحالف الجماعات المتمردة المسمى سيليكا هجوماً على بانغي. 
وبعد ذلك سيطر سيليكا على البالد وعين ميشال جوتوديا نفسه 
االنتقالية.  الحكومات  من  سلسلة  ذلك  أعقب  ثم  للبالد.  رئيساً 
في  انتشر  الذي  والتدمير  والنهب  والسلب  العنف  أدى  وقد 
وزعزعة  العيش  سبل  إضعاف  إلى  األحداث  هذه  أعقاب 
انتهاكات  انتشرت  كما  األساسية.  الخدمات  تدمير  أو  استقرار 
الحماية، بما في ذلك عمليات اإلعدام مع إفالت تام من العقاب 
والقانون  اإلنسان  لحقوق  الدولي  للقانون  خطيرة  وانتهاكات 
السكان.  من  كبيرة  أعداد  نزوح  ذلك  وتبع  الدولي.  اإلنساني 
عام ۲۰۱۳  من  المتبقية  للفترة  اإلنسانية  االستراتيجية  وتركز 
من  الضعيفة  الفئات  إلى  للحياة  المنقذة  المساعدة  تقديم  على 
المحلية.  المجتمعات  لتعزيز صمود  المتواصل  السكان والعمل 
في  المنقحة  التمويل  متطلبات  لزيادة  ضرورة  هناك  وكانت 

منتصف العام بنسبة ٥٥٪ عن االحتياجات األولية.

بوركينا فاسو
األشخاص المقرر

حصولهم على مساعدات
المتطلبات المنقحة
في منتصف العام

 نسبة التمويل
۱٫٤ مليون

۸۸ مليون%۳٦

٥۱ مليون ۱۳۹ مليون

 التمويل حتى تاريخه

المتطلبات غير الملباة

تعني المديونية وضعف القدرة الشرائية والعزلة الجغرافية أن 
األمن  انعدام  يعانون من  يزالون  مليون شخص ال  هناك ۱٫۸ 
منطقة  التي ضربت  والتغذية  الغذاء  أزمة  أعقاب  في  الغذائي 
الساحل في العام الماضي، على الرغم من تحسن الحصاد في 
اإلنسانية  االستجابة  تزال  ال  وبالتالي   .۲۰۱۲ عام  أواخر 
مستهدف  شخص  مليون   ۱٫٤ من   ٪۲۰ نحو  تلقى  مستمرة. 
مساعدات غذائية في صورة تحويالت نقدية وبذور في الجزء 
المخطط  األطفال  ثلث  حوالي  تطعيم  تم  العام.  هذا  من  األول 
الموجه  التمويل  ضعف  بسبب  فقط  الحصبة  ضد  لتحصينهم 
لتحقيق  السرعة  وجه  على  مطلوبة  واألموال  الصحة.  لقطاع 
اإلنسانية،  األزمات  مواجهة  في  الصمود  على  القدرة  أعمال 
على  بالقدرة  الخاصة  الحكومية  التشغيلية  الخطة  ودعم 
الصمود، ودعم الفئات الضعيفة من السكان. وقد أدت األحداث 
األخيرة في شمال مالي، مع العمليات العسكرية الفرنسية ضد 
فاسو.  بوركينا  إلى  الالجئين  تدفق  إلى  الجهاديين،  المتمردين 
الالجئين  لشؤون  السامية  المفوضية  تقترح  ذلك،  على  وبناًء 
لنحو  الكافية  والحماية  المساعدة  توفير  المنفذون  وشركاؤها 

٥۰,۰۰۰ الجئ على األقل حتى نهاية العام.

CHAD
PEOPLE TO 
RECEIVE HELP

4.2 million

FUNDING TO DATE

UNMET REQUIREMENTS

$59 million 

$136 million 

األشخاص المقرر
حصولهم على مساعدات

المتطلبات المنقحة
في منتصف العام

 نسبة التمويل
٤٫۲ مليون

۳۲٥ مليون%۳٦

۱۸٥ مليون ٥۱۰ مليون

 التمويل حتى تاريخه

المتطلبات غير الملباة

فوق  كان  تشاد  في  المحاصيل  حجم  أن  من  الرغم  على 
المتوسط، ال يزال ۲٫۱ مليون شخص يعانون من انعدام األمن 
منطقة  ضمن  الواقع  الجزء  في  منهم  مليون   ۱٫۲) الغذائي 
سوء  لخطر  معرضون  طفل   ۱٤۷,۰۰۰ وهناك  الساحل) 
التغذية الحاد في عام ۲۰۱۳. ونظراً لعدم االستقرار السياسي 
في البلدان المجاورة، ال يزال تدفق الالجئين والعائدين مدعاة 
للقلق اإلنساني. ومنذ شهر أبريل الماضي، فر ۲۰,٦٤۰ عائد 
في  القبائل  بين  الصراع  من  الجئ  و۲۹,۹۰۰  جديد  تشادي 
السودان بحثاً عن مالذ آمن في تشاد. كما وصل عدد الالجئين 
إلى  اآلن  تشاد  في  الوسطى  أفريقيا  جمهورية  من  الفارين 
يتلقون  سوداني  الجئ   ۳۳۸,۰۰۰ إلى  وانضموا   ،۷۰,۰۰۰
مساعدات إنسانية في بيئة شرق تشاد القاسية. ويهدف المجتمع 
والفتيان  والرجال  النساء  مساعدة  إلى  تشاد  في  اإلنساني 
وحماية  استعادة  على  الكوارث  من  المتضررين  والفتيات 
الصمود  على  قدراتهم  تعزيز  أجل  من  معيشتهم  سبل  وتأمين 
الجفاف  مثل  الدورية  البيئية  الصدمات  مواجهة  في 
والفيضانات، بالتعاون مع السلطات الوطنية، وضمان الشفافية 

أمام السكان المتضررين.

تشاد
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ملحات عامة عن الدول

ملحة عامة

عن العمل اإلنساين العاملي يف منتصف العام 

PEOPLE TO 
RECEIVE HELP

14.7 mil.

CHAD
PEOPLE TO 
RECEIVE HELP

4.2 million

FUNDING TO DATE

UNMET REQUIREMENTS

$59 million 

$136 million 

األشخاص المقرر
حصولهم على مساعدات

المتطلبات المنقحة
في منتصف العام

 نسبة التمويل
۱٤٫۷مليون

٤٤۸ مليون٥۰%

٤٤٤ مليون ۸۹۳ مليون

 التمويل حتى تاريخه

المتطلبات غير الملباة

الكونغو  جمهورية  في  الوضع  ظل   ،۲۰۱۳ عام  بداية  منذ 
الديمقراطية مقلقاً، حيث ظهرت عواقب إنسانية لثالثة أحداث 
هامة. أدت االشتباكات الجديدة بين الحركات المتمردة والجيش 
نزوح  إلى  كيفو  شمال  في  مايو/آيار  شهر  في  الحكومي 
النازحين من  ۱۲۰,۰۰۰ شخص، ليصل إجمالي عدد السكان 
إلى ما يقرب من مليون شخص، وعدد  المحافظة وحدها  هذه 
إلى ۲٫٦ مليون شخص. كما  البالد  أنحاء  النازحين في جميع 
 ۳٥۰,۰۰۰ من  أكثر  نزح  كاتانغا.  في  النازحين  عدد  ازداد 
سعى  وأخيراً،  ماي.  ماي  ميليشيا  هجمات  بسبب  شخص 
إلى  الوسطى  أفريقيا  جمهورية  من  الجئ   ۳۹,۰۰۰ حوالي 
االضطرابات  من  فرارهم  بعد  االستوائي،  اإلقليم  إلى  اللجوء 
طلب  هذه،  العام  منتصف  مراجعة  إطار  وفي  بالدهم.  في 
الفريق القطري اإلنساني من مجموعات العمل القطاعية تحديد 
أولويات خططها في مجاالت الصحة والتعليم والخطط متعددة 
من  أخرى  مجموعة  باعتبارهم  الالجئين  لمساعدة  القطاعات 
 ۲۰۱۳ ميزانية  على  الحفاظ  مع  المستضعفين،  األشخاص 

األولية دون تغيير.

جمهورية الكونغو الديمقراطية

PEOPLE TO 
RECEIVE HELP

14.7 mil.

CHAD
PEOPLE TO 
RECEIVE HELP

4.2 million

FUNDING TO DATE

UNMET REQUIREMENTS

$59 million 

$136 million 

األشخاص المقرر
حصولهم على مساعدات

المتطلبات المنقحة
في منتصف العام

 نسبة التمويل
۰٫۹مليون

۹٦ مليون%۳٦

٥۳ مليون ۱٥۰ مليون

 التمويل حتى تاريخه

المتطلبات غير الملباة

على مدى األشهر الستة الماضية، ساعدت المعونة اإلنسانية 
مئات اآلالف من مواطني هايتي المستضعفين. وعلى الرغم 
من هذه الجهود، ال يزال أكثر من مليون مواطن معرضين 

للخطر والصدمات المستقبلية. ويشمل هؤالء ۸۱,٦۰۰ طفل 
دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد (من بينهم 
۲۰,۰۰۰ يعانون سوء التغذية الحاد الشديد) و۳۲۰,۰۰۰ 

نازح في المخيمات يعانون من تدهور األحوال المعيشية. ومن 
المرجح أن يفرض موسم األعاصير لعام ۲۰۱۳ ضغوطاً 

على آليات التكيف. وفي الفترة المتبقية من العام، ستركز خطة 
العمل اإلنساني على ۹۳٥,٥۰۰ شخصاً، من بينهم الضحايا 

المحتملين لمرض الكوليرا واألعاصير. ويشمل هؤالء 
۸۰۰,۰۰۰ شخص بحاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية 
وفرص العمل والدعم الزراعي؛ و۱۲۰,۰۰۰ نازح في 

انتظار حلول العودة؛ و۱۰۰,۰۰۰ من الضحايا المحتملين 
للكوليرا، و۲۲٥,۰۰۰ شخص على األقل من المحتمل أن 

يتضرروا بشدة من األعاصير.

هايتي

PEOPLE TO 
RECEIVE HELP

14.7 mil.

CHAD
PEOPLE TO 
RECEIVE HELP

4.2 million

FUNDING TO DATE

UNMET REQUIREMENTS

$59 million 

$136 million 

األشخاص المقرر
حصولهم على مساعدات

المتطلبات المنقحة
في منتصف العام

 نسبة التمويل
۰٫۳مليون

٥٥ مليون%۲۲

۱٥ مليون ۷۰ مليون

 التمويل حتى تاريخه

المتطلبات غير الملباة

ســوف يواجه ربع ســكان جيبوتي احتياجات ملحة في األشهر 
المقبلة. ويهدد الجفــاف المتكرر على مدى عدة ســنوات عدداً 
أكبــر من الســكان الذيــن يعانون مــن انعــدام األمــن الغذائي 
وجعلهم معرضين للخطر على نحــو متزايد. ومن المرجح أن 
يؤدي ضعــف هطــول األمطار في األشــهر األخيرة وموســم 
الجفاف القادم إلى تفاقم االحتياجات الغذائية في النصف الثاني 
من السنة. وسوف تتفاقم هذه المشكلة بسبب تنافس المجتمعات 
المحليــة المضيفــة مــع الالجئيــن والمهاجرين علــى الموارد 
الشــحيحة. في ظل وجود أكثر من ۲٦,۰۰۰ الجئ (معظمهم 
من الفارين من الصومال)، وعشــرات اآلالف من المهاجرين 
غيــر الشــرعيين فــي طريقهــم إلــى اليمــن ودول الخليج، و

٦٥,۰۰۰ مهاجر مســجلين، أصبح هناك طلب هائل للحصول 
على المساعدات اإلنســانية والحماية. ولكن نقص التمويل (تم 
تلقي ۱٥ مليــون دوالر من أصل ۷۰ مليــون دوالر مطلوبة) 
يعنــي أن معظم المشــاريع التــي تهدف ليــس فقط إلــى تقديم 
المساعدة ولكن أيضاً إلى تعزيز قدرة أشــد الفئات ضعفاً على 
الصمود لم يتم تنفيذها أو تم تنفيذها جزئياً فقط بحلول منتصف 

العام.

جيبوتي

PEOPLE TO 
RECEIVE HELP

14.7 mil.

CHAD
PEOPLE TO 
RECEIVE HELP

4.2 million

FUNDING TO DATE

UNMET REQUIREMENTS

$59 million 

$136 million 

األشخاص المقرر
حصولهم على مساعدات

المتطلبات المنقحة
في منتصف العام

 نسبة التمويل
۱٫۷ مليون

۳۹٤ مليون٤۱%

۲٦۹ مليون ٦٦۳ مليون

 التمويل حتى تاريخه

المتطلبات غير الملباة

خلص تقييم موسم األمطار القصير الذي صدر في فبراير/شباط 
۲۰۱۳ إلى أن عملية االنتعاش مستمرة في معظم أنحاء البالد. 

ومع ذلك، استمرت حالة انعدام األمن الغذائي في أجزاء من 
المناطق الرعوية في الشمال الشرقي والشمال الغربي، 

واألراضي المنخفضة الزراعية الهامشية في الجنوب الشرقي. 
انخفض عدد السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي من 

ما يقدر بنحو ۲٫۱ مليون شخص في أغسطس ۲۰۱۲ إلى 
حوالي ۱٫۱ مليون شخص في فبراير ۲۰۱۳. وشهد موسم 

األمطار الطويل في الفترة من مارس إلى مايو ۲۰۱۳ سقوط 
كميات أكبر من األمطار مما تسبب في فيضانات في المناطق 
الغربية والساحلية والوسطى. واصلت كينيا استقبال عدد كبير 

من الالجئين من بلدان أخرى في المنطقة منذ بداية العام، ال 
سيما من جنوب السودان والسودان. وما لم تحدث تطورات غير 

متوقعة، فمن المنتظر أن يصل عدد الالجئين في كينيا إلى 
حوالي ٥۷٦,۰۰۰ شخص. أجريت االنتخابات العامة في 

مارس ۲۰۱۳ وشهدت البالد حاالت متفرقة فقط من العنف. 
ومع ذلك، عطلت حوادث العنف الطائفي الدورية الخدمات 

األساسية المقدمة لحوالي ٤,۸۸۰ أسرة.

كينيا
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ملحة عامة

عن العمل اإلنساين العاملي يف منتصف العام 

ملحات عامة عن الدول

PEOPLE TO 
RECEIVE HELP

14.7 mil.

CHAD
PEOPLE TO 
RECEIVE HELP

4.2 million

FUNDING TO DATE

UNMET REQUIREMENTS

$59 million 

$136 million 

األشخاص المقرر
حصولهم على مساعدات

المتطلبات المنقحة
في منتصف العام

 نسبة التمويل
غير متوفر

۳٤۰ مليون%۲۹

۱۳٦ مليون ٤۷٦ مليون

 التمويل حتى تاريخه

المتطلبات غير الملباة

تأثرت مالي بأزمات سياسية وأمنية وإنسانية غير مسبوقة. 
وال تزال االحتياجات اإلنسانية الناجمة عن النزاع كبيرة 

الحجم وتمثل إضافة إلى االحتياجات القائمة من قبل 
والناجمة عن أزمة األمن الغذائي والتغذية في عام ۲۰۱۲. 
وعلى الرغم من جودة الموسم الزراعي، ال يزال الوضع 

الغذائي خطيراً. ومنذ بداية العام، ازداد عدد األشخاص 
المتضررين من انعدام األمن الغذائي من ۲ مليون إلى ۳٫٥ 

مليون نسمة، بما في ذلك ۱٫٤ مليون بحاجة إلى مساعدة 
عاجلة. ونتيجة لهذه األزمة، ال يزال هناك ۳۰۰,۷۸۳ 

نازحاً داخل البالد، بينما فر ۱۷٤,۱۲۹ شخصاً إلى البلدان 
المجاورة. وفي شهر مارس ۲۰۱۳، في أعقاب عملية 

تحديد األولويات، دعت وكاالت اإلغاثة في مالي إلى جمع 
٤۰۹ مليون دوالر. وقد تم تنقيح هذا المبلغ اآلن ليصل إلى 

٤۷٦ مليون دوالر، وال تزال هناك حاجة لجمع ۳٤۰ 
مليون دوالر خالل الفترة المتبقية من عام ۲۰۱۳.

مالي

PEOPLE TO 
RECEIVE HELP

14.7 mil.

CHAD
PEOPLE TO 
RECEIVE HELP

4.2 million

FUNDING TO DATE

UNMET REQUIREMENTS

$59 million 

$136 million 

األشخاص المقرر
حصولهم على مساعدات

المتطلبات المنقحة
في منتصف العام

 نسبة التمويل
۱٫۸مليون

۲۲۲ مليون%۳۸

۱۳٤ مليون ۳٥٥ مليون

 التمويل حتى تاريخه

المتطلبات غير الملباة

يعيش أكثر من ۲٫۸ مليون رجل وامرأة وطفل في مناطق 
بزيادة  أي   - البالد  أنحاء  مختلف  في  الغذائي  األمن  انعدام 
الرغم  الثاني ۲۰۱۲، على  قدرها ۱۰٪ منذ نوفمبر/تشرين 
فإن  ذلك،  عن  وفضالً  العام.  هذا  محصول  جودة  من 
معدالت سوء التغذية الحاد المعتدل والشديد أعلى مما كانت 
عليه في ۲۰۱۲، بشكل رئيسي في تاهوا وزندر ومارادي. 
في  الكوليرا  وباء  تفشى  الماضي،  مايو/آيار  شهر  ومنذ 
 ۱۰ وتوفي  مؤكدة  حالة   ۳۲۲ وظهرت  تيالبيري،  منطقة 
أشخاص. تستضيف النيجر اآلن أكثر من ٥۰,۰۰۰ شخص 
فروا من العنف في مالي. وباإلضافة إلى ذلك، فر ۰۰۰,٦ 
شخص من المعارك المكثفة ضد األصولية والتمسوا اللجوء 
عرقلت  وقد  البالد.  شرق  أقصى  في  ديفا،  منطقة  في 
األمن  وانعدام  الوصول  عدم  مثل  الرئيسية،  المعوقات 
وبعض  اإلنسانية،  المساعدات  وصول  الموارد،  ونقص 

أهداف منتصف العام لم يتم تحقيقها بعد.

النيجر

PEOPLE TO 
RECEIVE HELP

14.7 mil.

CHAD
PEOPLE TO 
RECEIVE HELP

4.2 million

FUNDING TO DATE

UNMET REQUIREMENTS

$59 million 

$136 million 

األشخاص المقرر
حصولهم على مساعدات

المتطلبات المنقحة
في منتصف العام

 نسبة التمويل
۰٫٤مليون

٥۷ مليون٤۷%

٥۰ مليون ۱۰۷ مليون

 التمويل حتى تاريخه

المتطلبات غير الملباة

تواصل موريتانيا التصدي لآلثار الناجمة عن أزمة الغذاء 
والتغذية في عام ۲۰۱۲، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، 

وعدد الالجئين الفارين من مالي. وعلى الرغم من األمطار 
المواتية ووفرة الحصاد في عام ۲۰۱۲، من المتوقع أن يظل 
۸۰۰,۰۰۰ شخص يعانون من انعدام األمن الغذائي. وبينما 

حدث تحسن طفيف في األمن الغذائي في المناطق الريفية، فقد 
ازداد عدد األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي 

في المناطق الحضرية وفي شمال البالد. وسوف تستهدف 
عملية النداء الموحد ۳٥۰,۰۰۰ شخص هم األشد معاناة من 

انعدام األمن الغذائي. كما ستساعد الحكومة ۲٤۰,۰۰۰ 
شخص آخرين عن طريق توفير المواد الغذائية بأسعار 

مدعومة من خالل خطة الطوارئ (أمل) في عام ۲۰۱۳. 
وسو يتلقى الباقون المساعدة من خالل مشاريع المعونة 

التكميلية األخرى والبرامج العادية التي تنفذها المنظمات غير 
الحكومية ووكاالت األمم المتحدة (إطار عمل األمم المتحدة 
للمساعدة اإلنمائية، واإلطار االستراتيجي للحد من الفقر). 

ويقدر عدد الالجئين في موريتانيا حالياً بنحو ۷٥,٥۰۰ 
شخص، وترجع زيادة تدفق الالجئين في بداية العام جزئياً إلى 

العمليات العسكرية في مالي في يناير/كانون الثاني ۲۰۱۳.

موريتانيا

PEOPLE TO 
RECEIVE HELP

14.7 mil.

CHAD
PEOPLE TO 
RECEIVE HELP

4.2 million

FUNDING TO DATE

UNMET REQUIREMENTS

$59 million 

$136 million 

األشخاص المقرر
حصولهم على مساعدات

المتطلبات المنقحة
في منتصف العام

 نسبة التمويل
۱٫۸مليون

۱۸۲ مليون٥٥%

۲۱۹ مليون ٤۰۱ مليون

 التمويل حتى تاريخه

المتطلبات غير الملباة

ال يزال الصراع الدائر والقيود المتراكمة المرتبطة باالحتالل 
في  تتسبب  الفلسطينية  الداخلية  السياسية  واالنقسامات 
عام  في  اآلن  وحتى  الفلسطينيين.  بين  اإلنسانية  االحتياجات 
 ٪۲٦ بنسبة  الغربية  الضفة  في  النازحين  عدد  زاد   ،۲۰۱۳
مقارنة بعام ۲۰۱۲، كما ارتفع انعدام األمن الغذائي بنسبة ۲٤
 ۱٫۸ يستهدف  الذي   ،۲۰۱۳ لعام   الموحد  النداء  يتناول   .٪
مليون فلسطيني، قضايا انعدام األمن الغذائي والحماية وحقوق 
الخدمات األساسية، وبخاصة  إلى  المحدود  اإلنسان والوصول 
في قطاع غزة والقدس الشرقية والمنطقة ج من الضفة الغربية 
المجال  في  الشركاء  إنجازات  بين  ومن  التماس.  ومنطقة 
مليون   ۱٫۳ إلى  غذائية  مساعدات  تقديم  العام،  هذا  اإلنساني 
شخص،   ۷٤۰,۰۰۰ إلى  والتغذية  الصحة  وخدمات  شخص، 
النفسي  والدعم  محلياً،  مجتمعاً  ل۲٥  اآلمن  المدرسي  والنقل 
هناك  يزال  ال  ذلك،  ومع  طفل.   ۷۹,۰۰۰ لنحو  واالجتماعي 
لعام   الموحد  النداء  عملية  تلقت  إنجازه.  يتعين  الذي  الكثير 
۲۰۱۳ أكثر من نصف التمويل المطلوب، ولكن ال يزال هناك 
عدد من مشاريع مجموعات العمل القطاعية ذات األولوية التي 

تعاني من نقص التمويل بشكل كبير.

األرض الفلسطينية المحتلة
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ملحات عامة عن الدول

ملحة عامة

عن العمل اإلنساين العاملي يف منتصف العام 

PEOPLE TO 
RECEIVE HELP

14.7 mil.

CHAD
PEOPLE TO 
RECEIVE HELP

4.2 million

FUNDING TO DATE

UNMET REQUIREMENTS

$59 million 

$136 million 

األشخاص المقرر
حصولهم على مساعدات

المتطلبات المنقحة
في منتصف العام

 نسبة التمويل
۰٫٥ مليون

٤۷ مليون٤۸%

٤٤ مليون ۹۱ مليون

 التمويل حتى تاريخه

المتطلبات غير الملباة

ال يزال النزاع المسلح والنزاعات العشائرية والعنف المعمم 
يطارد المجتمعات المحلية في مينداناو منذ إطالق خطة 
العمل اإلنساني في ديسمبر/كانون األول ۲۰۱۲. ومما 

أضاف الكثير إلى هذه التحديات اإلنسانية، اجتاح إعصار 
بوبا مينداناو في نفس هذا الشهر مما تسبب في تدمير واسع 

النطاق وأثر على ٦٫۲ مليون شخص، وخلف ۱,۱٤٦ 
قتيالً، وال يزال ۸۳٤ شخصاً في عداد المفقودين، فضالً 

عن تدمير ۲۳۰,۰۰۰ منزل. وفي حين تمكنت خطة عمل 
بوبا المشتركة بين الحكومة والفريق القطري اإلنساني من 
التصدي لبعض المشاكل، يجب السعي بقوة لتوفير اإلغاثة 

والحماية للنازحين بسبب العنف والكوارث الطبيعية، إذا ما 
قدر للمجتمعات المحلية أن تتمتع بالقدرة على الصمود في 

مواجهة غموض المستقبل. وقد وجهت الجهات المانحة 
معظم تمويلها اإلنساني المخصص للفلبين حتى اآلن في 

عام ۲۰۱۳ لالستجابة آلثار اإلعصار، ولم تمنح شيئاً يذكر 
حتى اآلن لالستجابة لحالة الصراع.

الفلبين

PEOPLE TO 
RECEIVE HELP

14.7 mil.

CHAD
PEOPLE TO 
RECEIVE HELP

4.2 million

FUNDING TO DATE

UNMET REQUIREMENTS

$59 million 

$136 million 

األشخاص المقرر
حصولهم على مساعدات

المتطلبات المنقحة
في منتصف العام

 نسبة التمويل
۳ مليون

٤۸٥ مليون٥٤%

٥٦۷ مليون ۱,۰٥۲ مليون

 التمويل حتى تاريخه

المتطلبات غير الملباة

والعائدين عن  الالجئين  وتناقص عدد  الحصاد  تحسن  سمح 
بنسبة  التمويلية  طلباته  من  بالحد  اإلنساني  للمجتمع  المتوقع 
۹٪. في بداية عام ۲۰۱۳، دعت وكاالت اإلغاثة في جنوب 
هذا  تنقيح  تم  وقد  دوالر.  مليار   ۱٫۱٦ تقديم  إلى  السودان 
المبلغ ليصل إلى ۱٫۰٥ مليار دوالر، وال تزال هناك حاجة 
إلى جمع ٤۸٥ مليون دوالر للفترة المتبقية من عام ۲۰۱۳. 
وفي حين أن الوضع اإلنساني في جنوب السودان استقر في 
وتدفق  العنف  لتناقص  نظراً  العام  من  األول  النصف 
الالجئين، ال تزال احتياجات العديد من الناس المستضعفين 
من  يعانون  شخص  مليون   ٤٫۱ حوالي  يزال  ال  كبيرة. 
نزوح عشرات  في  القتال  تسبب  وقد  الغذائي،  األمن  انعدام 
العيش في أجزاء من والية  الناس وتدمير سبل  اآلالف من 
السودان  جنوب  في  اإلنسانية  المنظمات  وتناشد  جونقلي. 
الجهات المانحة أن تواصل دعمها حتى يحصل الناس على 

المساعدة والحماية التي يحتاجون إليها في الوقت الالزم.

جنوب السودان

PEOPLE TO 
RECEIVE HELP

14.7 mil.

CHAD
PEOPLE TO 
RECEIVE HELP

4.2 million

FUNDING TO DATE

UNMET REQUIREMENTS

$59 million 

$136 million 

األشخاص المقرر
حصولهم على مساعدات

المتطلبات المنقحة
في منتصف العام

 نسبة التمويل
۳٫۸مليون

۷۷٦ مليون%۳۳

۳۷۸ مليون ۱,۱٥۳ مليون

 التمويل حتى تاريخه

المتطلبات غير الملباة

على الرغم من أن الوضع اإلنساني قد تحسن في عام ۲۰۱۳، 
ال تزال أزمة الصومال واحدة من أكبر األزمات وأكثرها تعقيداً 
مساعدات  الى  بحاجة  مليون شخص  هناك  يزال  ال  العالم.  في 
لتلبية احتياجاتهم األساسية، فضالً عن ۱٫۷ مليون شخص نجوا 
مرة  حالتهم  تتدهور  أن  ويمكن  األزمة  من  األخيرة  اآلونة  في 
لم يحصلوا على دعم مستدام. وتعتبر معدالت سوء  إذا  أخرى 
التغذية في البالد من بين أعلى المعدالت في العالم. وقد خلفت 
عقود من الصراع أكثر من مليون نازح داخلياً، واضطر مليون 
عاد  المجاورة.  البلدان  في  اللجوء  اللتماس  آخرين  شخص 
عام  منذ  األولى  للمرة  الصومال  إلى  األطفال  شلل  فيروس 
اإلصابة  لخطر  األقل  على  طفل   ٥۰۰,۰۰۰ معرضاً   ،۲۰۰۷
من   للفترة  الموحد  النداء  عملية  استراتيجية  تمنح  بالمرض. 
۲۰۱۳ إلى ۲۰۱٥ األولوية لتعزيز القدرة على الصمود، ولكن 
دفع  العام  منتصف  في  فقط  المالية  االحتياجات  ثلث  تغطية 
اإلجراءات  على  التركيز  إلى  اإلنساني  المجال  في  العاملين 
األساسية  الخدمات  في  االستثمار  يجعل  مما  للحياة،  المنقذة 
الصمود ضعيفاً. ويقوض  القدرة على  األمان وبرامج  وشبكات 
التمويل أهداف استراتيجية مدتها ثالث سنوات  النقص في  هذا 

إلعادة بناء قدرة الصوماليين على الصمود.

الصومال

FUNDING TO DATE

PERCENTAGE FUNDED UNMET REQUIREMENTS

REQUIREMENTS AS
REVISED AT MID-YEAR

$985 million $382 million 

$603 million 39%

PEOPLE TO 
RECEIVE HELP

14.7 mil.

CHAD
PEOPLE TO 
RECEIVE HELP

4.2 million

FUNDING TO DATE

UNMET REQUIREMENTS

$59 million 

$136 million 

األشخاص المقرر
حصولهم على مساعدات

المتطلبات المنقحة
في منتصف العام

 نسبة التمويل
٤٫۳ مليون

٦۰۳ مليون%۳۹

۳۸۲ مليون ۹۸٥ مليون

 التمويل حتى تاريخه

المتطلبات غير الملباة

 ٤۰۰,۰۰۰ حوالي  نزوح  الماضية  الستة  األشهر  شهدت 
في  للقلق  ومثيرة  كبيرة  زيادة  وهي  السودان،  في  شخص 
صعوبات  اإلنسانية  المنظمات  وتواجه  النزوح،  مستويات 
في التعامل مع هذا التدفق. كما أن بعض مخيمات النازحين 
الخدمات  على  شديد  ضغط  من  وتعاني  مكتظة  داخلياً 
القائمة. يتخذ الوافدون الجدد أحياناً مالذاً تحت قطع صغيرة 
في  الساخنة  الصحراء  شمس  في  المشمع  القماش  من 
من  وغيرها  والتعليم  الصحية  والرعاية  بائسة،  ظروف 
وصول  فرص  زادت  ذلك،  ومع  كافية.  غير  الخدمات 
في بعض  المتحدة  لألمم  التابعة  اإلنسانية  الوكاالت  موظفي 
المناطق، مثل أجزاء من والية النيل األزرق. وعلى الرغم 
ونسبة  يتناقص  التمويل  فإن  المتزايدة،  االحتياجات  من 
مرحلة  في   ٪۳۹ تتعدى  ال  العمل  خطة  مشاريع  تمويل 
إلشراك  الجهود  تضافر  من  الرغم  على  العام،  منتصف 
الجهات المانحة غير التقليدية. وفي يونيو/حزيران ۲۰۱۳، 
فاليري أموس  للشؤون اإلنسانية  العام  وجهت وكيلة األمين 
نداًء لعكس االتجاه المنخفض في التمويل ودعت إلى تأسيس 

روابط أقوى بين العمل اإلنساني والتنمية.

السودان
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ملحة عامة

عن العمل اإلنساين العاملي يف منتصف العام 

ملحات عامة عن الدول

خطة االستجابة اإلقليمية لسورياخطة اإلستجابة للمساعدات اإلنسانية لسوريا

في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان، زاد عدد النازحين 
داخل سوريا إلى أكثر من الضعف ليصل إلى حوالي 4.٢5 مليون 

شخص ومن المتوقع أن يكون 6.8 مليون شخص اآلن متضررين من 
األزمة، بما في ذلك أكثر من 3 ماليين طفل. أعطت الجهات المانحة 

بسخاء في األشهر األخيرة، وتمكنت األمم المتحدة والهالل األحمر 
والمنظمات اإلنسانية األخرى في سوريا من تقديم المساعدة المنقذة للحياة 
إلى الناس الذين يتحملون وطأة األزمة، على الرغم من القيود المفروضة 
على وصول المساعدات اإلنسانية وانعدام األمن. كل دوالر له أهميته: إذا 
لم يتم تمويل المشاريع المخطط لها في خطة اإلستجابة اإلنسانية لمساعدة 
سوريا بشكل كاف، سيتعطل إيصال المساعدات اإلنسانية بشدة، وستكون 

التكلفة البشرية مروعة، ال سيما في موسم الصيف ومخاطر الصحة 
العامة ذات الصلة به. كما سيكون له تأثير كبير على مستقبل سوريا من 

حيث الحفاظ على الخدمات االجتماعية األساسية الضرورية وتماسك 
النسيج االجتماعي. إن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لوقف المعاناة 

التي تسببها هذه الحالة الطارئة التي من صنع اإلنسان. وإذا استمر 
الوضع في التدهور، فإن تكلفة العملية اإلنسانية ستصبح أعلى من ذلك.

وسط تفاقم العنف داخل سوريا، من المتوقع أن يستمر تدفق الالجئين 
- يتجاوز عددهم حالياً  1.7 مليون شخص، مما سيمثل إضافة إلى 

الضغط الحالي على البلدان المضيفة. تطالب خطة االستجابة اإلقليمية 
لألزمة السورية بجمع ٢.9 مليار دوالر لتغطية االحتياجات المتوقعة 

لنحو 3.45 مليون الجئ سوري، و1.75 مليون من رعايا البلدان 
المضيفة و 100,000 الجئ فلسطيني فروا من سوريا إلى بلدان أخرى 

في المنطقة. يصل معظم الالجئين إلى البلدان المجاورة بدون أغراض 
سوى المالبس التي يرتدونها، بعد أن استنفدوا مدخراتهم في رحلة 

طويلة هرباً من الصراع. وتعد المساعدات المنقذة للحياة، بما في ذلك 
الغذاء والمأوى والمياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي، هي األولويات 

الرئيسية لالجئين لدى وصولهم. ويعمل شركاء االستجابة والحكومات 
المضيفة على توسيع نطاق المساعدات في مجالي التعليم والصحة من 

خالل اإلغاثة اإلنسانية والدعم المباشر للخدمات الحكومية والبنية التحتية 
المحلية. وتهدف المساعدة المقدمة للحكومات والمجتمعات المضيفة إلى 
مواجهة التوترات المتصاعدة بين المجتمعات المضيفة والالجئين الذين 

يتنافسون على الموارد الشحيحة وفرص العمل والخدمات. 

PEOPLE TO 
RECEIVE HELP

14.7 mil.

CHAD
PEOPLE TO 
RECEIVE HELP

4.2 million

FUNDING TO DATE

UNMET REQUIREMENTS

$59 million 

$136 million 

األشخاص المقرر
حصولهم على مساعدات

المتطلبات المنقحة
في منتصف العام

 نسبة التمويل
۷٫۷ مليون

٤۳۳ مليون%۳۸

۲۷۰ مليون ۷۰۲ مليون

 التمويل حتى تاريخه

المتطلبات غير الملباة

 ۱۳٫۱ حوالي  أي  اليمن،  سكان  نصف  من  أكثر  يحتاج 
من  نوع  إلى  البالد  أنحاء  مختلف  في  شخص  مليون 
على  المفروضة  القيود  بسبب  ولكن  اإلنسانية.  المساعدات 
والموارد،  التنفيذ  على  والقدرة  األمن  وانعدام  الوصول 
مليون شخص  اإلنساني ۷٫۷  المجال  في  الشركاء  يستهدف 
 ۲۰۱۳ عام  في  عديدة  أحداث  خلقت  وقد  العام.  هذا  فقط 
فرصة حاسمة إليجاد حلول دائمة ومستدامة لألزمة اليمنية. 
في  القائمة  البرامج  على  أدخلت  التي  التعديالت  وتشمل 
دمج  خالل  من  الفرصة  هذه  من  لالستفادة  جهوداً  الغالب 
سوف  والتي  للحياة،  المنقذة  األنشطة  في  المبكر  اإلنعاش 
تساعد أيضاً على ترسيخ فوائد االستثمارات اإلنسانية حتى 
اآلن. ونظراً لشدة تأثير نقص التمويل على خطة االستجابة 
المجال  في  الشركاء  قام   ،۲۰۱۳ لعام  اليمن  في  اإلنسانية 
اإلنساني بتعديل متطلباتهم للجزء المتبقي من السنة بغرض 
انخفضت  ولذلك  أهمية.  األكثر  األنشطة  على  التركيز 
اليمن بشكل طفيف  متطلبات تمويل االستجابة اإلنسانية في 

من ۷۱٦ مليون دوالر إلى ۷۰۲ مليون دوالر.

اليمن
PEOPLE TO 
RECEIVE HELP

14.7 mil.

CHAD
PEOPLE TO 
RECEIVE HELP

4.2 million

FUNDING TO DATE

UNMET REQUIREMENTS

$59 million 

$136 million 

األشخاص المقرر
حصولهم على مساعدات

المتطلبات المنقحة
في منتصف العام

 نسبة التمويل
۱٫۷مليون

٤٥ مليون٦٦%

۸۷ مليون ۱۳۲ مليون

 التمويل حتى تاريخه

المتطلبات غير الملباة

إلى  مستقرة  وتظل  تحسنها  زيمبابوي  في  اإلنسانية  األوضاع  تواصل 
المصلحة  أصحاب  جميع  جانب  من  متضافرة  جهود  بفضل  كبير  حد 
طوال  البلد  هذا  واجهها  التي  التحديات  عن  الناجمة  االحتياجات  لتلبية 
العقد الماضي. وعلى الرغم من هذه المكاسب اإليجابية، ال تزال هناك 
الجفاف  عن  أساساً  الناجم  الغذائي  األمن  انعدام  تشمل  إنسانية  تحديات 
تزال  ال  ذلك،  إلى  وباإلضافة  المياه.  تنقلها  متفرقة  أمراض  وتفشي 
بأمراض  المصابين  مثل  للغاية،  الضعيفة  الفئات  من  واسعة  مجموعة 
إلى  بحاجة  والنازحين،  اللجوء  وطالبي  العائدين  والمهاجرين  مزمنة 
للنداء من أجل  العام  إنسانية. وقد تأخرت مراجعة منتصف  مساعدات 
بعد  ما  فترة  في  الوكاالت  بين  المشترك  التقييم  نتائج  من  االستفادة 
الحصاد، وهو تقييم أوجه الضعف في زيمبابوي (ZIMVAC). ومن 
دون  العام  منتصف  مراجعة  بعد  االستجابة  خطط  تظل  أن  المرجح 
تغيير، باستثناء الزيادة المتوقعة في االحتياجات الغذائية (اعتماداً على 

النتائج التي توصل إليها تقييم أوجه الضعف في زيمبابوي).

*سيتم اإلنتهاء من مراجعة منتصف العام فى أغسطس/آب  ۲۰۱۳, 
واألرقام المدرجة بناء على النداء األصلى.

زيمبابوي* 

األشخاص المقرر
حصولهم على مساعدات

المتطلبات المنقحة
في منتصف العام

 نسبة التمويل
٦٫۸مليون

۹۰٥ مليون%۳٦

٥۰٥ مليون ۱٫٤۱۰مليون

 التمويل حتى تاريخه

المتطلبات غير الملباة

األشخاص المقرر
حصولهم على مساعدات

المتطلبات المنقحة
في منتصف العام

 نسبة التمويل
٥٫۳ مليون

۱٫۹٥۱ مليون%۳٥

۱٫۰۳۰ مليون ۲٫۹۸۲مليون

 التمويل حتى تاريخه

المتطلبات غير الملباة



جيبوتي
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موريتانيا
الفلبين
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بوركينا فاسو
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األرض الفلسطينية المحتلة
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 خطة اإلستجابة اإلنسانية لمساعدة سوريا
اليمن
أفغانستان
۱٤٫۷جمهورية الكونغو الديمقراطية * 

۸٫۸
۷٫۷

٦٫۸
٥٫۳

٤٫۳
٤٫۲

۳٫۸
۳

۱٫۸
۱٫۸
۱٫۷
۱٫۷
۱٫٦

۱٫٤
۰٫۹

۰٫٥
۰٫٤
۰٫۳

=٥۰۰,۰۰۰ شخص تم الوصول إليهم 

كم عدد المحتاجين الذين تم الوصول إليهم؟

كم مقدار التمويل الممنوح نسبة إلى التمويل المطلوب؟

 بلدان لديها خطط عمل إنساني مشترك

* سيتم االنتهاء من مراجعة منتصف العام في شهر أغسطس/آب عام ۲۰۱۳؛ هذه األرقام تستند إلى النداء األصلي. 

=٥۰۰,۰۰۰ شخص لم يتم الوصول إليهم 

عدد المتلقين
للمعونة بالماليين 

** المجموع الدقيق للسكان المستهدفين ال يزال يخضع للتعريف 
* ال توجد معلومات متوفرة بعد عن عدد األشخاص الذين تم الوصول إليهم 
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 اليمن

األرض الفلسطينية
 المحتلة 
 خطة اإلستجابة اإلنسانية لمساعدة سوريا
 خطة االستجابة اإلقليمية لألزمة السورية
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$

۷۳مليون
شخص سيتلقون مساعدات

دولة۲٤
متضررة

٦۲۰
۱۲٫۹مليار

قيمة التمويل اإلجمالي المطلوب

٥٫۱ مليار
مقدار التمويل حتى ۸ يوليو/تموز ۲۰۱۳

 ٪٤۰
نسبة التمويل حتى ۸ يوليو/تموز ۲۰۱۳

وكالة معونة 
تشارك في النداءات

إن التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد في 
هذه الخريطة ال تعبر عن أية آراء من جانب األمانة 
العامة لألمم المتحدة بشأن الوضع القانوني ألي بلد أو 

إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطاتها، أو بشأن تحديد 
حدودها أو تخومها. ولم يتم بعد ترسيم الحدود النهائية بين 

جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان. 

البيانات: قسم رسم الخرائط في األمم المتحدة، خدمة التتبع 
المالي، عملية النداء الموحد 

www.unocha.org/cap   cap@un.org

 
لمحة عامة عن العمل اإلنساني العالمي في منتصف عام ۲۰۱۳


