
 واشنطن العاصمة   ستوكهولم   لندن   جنيف   بروكسل   برلين 

 
 

  
 بيان صحف 

 
 

كاؤها يطلقون خطة إنسانية واسعة النطاق   األمم المتحدة وشر
 االحتياجات العالمية  تزايد مع استمرار 

 
ي جميع أنحاء العالم، أطلقت   -(  2021كانون األول/ديسمبر    2)جنيف، 

مع استمرار تزايد االحتياجات اإلنسانية ف 
كاؤها اليوم تقييمهم السنوي  ي عام عن  األمم المتحدة وشر

 . وخطتهم لتحقيق ذلك 2022كيفية تخفيف المعاناة ف 
 

ي جميع أنحاء العالم إىل 274 ما مجموعهسيحتاج 
ي عام مليون شخص ف 

، بزيادة  2022 المساعدة والحماية الطارئة ف 
ي المائة مقارنة    17قدرها 

ــالــــمـــــيالإطالق بوقت ف  .  لـمحـة العـامة عن الــعمـل اإلنـســانـي الــــعـــ ي
 العام الماض 

 
ثة والحماية لنحو  مليار دوالر أمريكي لتوفبر اإلغا 41أن هناك حاجة إىل  2022وتقدر منظمة الصحة العالمية لعام 

ي أمس الحاجة إليها   183
 تشملهم الخطط. ممن مليون شخص ف 

ي   بحياة أزمة المناخ تعصف "  قال منسق الشؤون اإلنسانية باألمم المتحدة مارتن غريفثس: 
ا ف 
ً
الناس األكبر ضعف

 
ً
ي طال أمدها، ويت . وبأسوأ شكلالعالم أوال

ي أجزاء عديدة من العالم، وال  فاقم عدم وتستمر الرصاعات الت 
االستقرار ف 

ي إثيوبيا وميانمار وأفغانستان. 
ة محرومة من اللقاحات. الوباء بعد لم ينته  سيما ف  ي هو أن  والدول الفقبر

يتمكن  هدف 
  منهذا النداء العالمي 

ً
ي أمس الحاجة  أن يقطع شوط

ي استعادة بصيص من األمل لماليير  األشخاص الذين هم ف 
ا ما ف 

  . إليه"

ي المائة من سكان العالم  1أكبر من  إن 
ي النساء والفتياتو  الفقر المدقع مرة أخرى. ويرتفع  . نازحونف 

ي معظم   تعان 
ف 

هن،أكبر من  األزمات   شبًحا ال تزال المجاعة تمثل و  عدم المساواة بير  الجنسير  ومخاطر الحماية. أوجه زداد وت  غبر
ي  45ـمرعًبا لـ 

 دولة.  43مليون شخص ف 
 

ي الخطوط األمامية ناقوس الخطر حيث ت عمال اإلغاثةيدق 
ي   120قوم حواىلي ف 

منظمة من منظمات المجتمع المدن 
رت بشدة من الجوع 100 حواىلي - ي ترص 

ي البلدان الت 
  - منها ف 

 
ك يحث قادة العالم عىل تمويل    بإصدار خطاب مشب 

ي تؤدي إىل  من أجل بالكامل،  الستجابة الالزمة لمنع المجاعة عىل مستوى العالما
مواجهة التهديدات الرئيسية الت 

ي 
اع وأزمة المناخ وكوفيد  انعدام األمن الغذان   االقتصادية.  واالضطرابات 19-كالب  

 
ي عام 

فت  ،2021ف 
 
ي نفذتها  ف  حتواء أسوأ عواقب األزمات. جهودها ال منظمات اإلغاثة  كث

من خالل المشاريــــع الت 
  107تم الوصول إىل   القطري،األمم المتحدة والمنظمات غبر الحكومية والحكومات والقطاع الخاص عىل المستوى 

.   70أي  مليون شخص  ي المائة من المستهدفير 
 ف 

 
ي جنوب السودان، تم إنقاذ أكبر من نصف مليون شخص  ف
ي  و عىل حافة المجاعة. ممن كانوا ف 

كاء   ،اليمنف  أجرى الشر
ي مجال الصحة

مئات الماليير  من الدوالرات كمساعدات   تخصيصوقد تم  ماليير  استشارة طبية.  10أكبر من  ف 
ي   لمساندةنقدية 

 وسائل العيش األخرى. تفتقر إىل العائالت الت 
 

ي العالمي لعام تتضمن 
اليوم   ا تم إطالقه دولة.  63 تشملخطة استجابة  37  ،2022اللمحة العامة عن العمل اإلنسان 

ي حدث  
ي جنيف ف 

يش.  يتخللهف  سيتم تقديم العروض  و  مالحظات من األمير  العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتبر
ي برلير  وبروكسل ولندن وستوكهولم وواشنطن العاصمة. 

 الالحقة ف 
 



 2022إطالق اللمحة العامة عن العمل اإلنساني العالمي 

ي عام 
ي  17قدم المانحون الدوليون أكبر من  ، 2021حت  اآلن ف 

اللمحة العامة للعمل  مليار دوالر للمشاريــــع المدرجة ف 
ي العالمي 

يكة.  . اإلنسان   لكن التمويل ال يزال أقل من نصف ما طلبته األمم المتحدة والمنظمات الشر
 
 

 ***** 
 

 مالحظة للمحررين 
 

مث •
ُ
 وقائًما عىل األدلة لالحتياجات اإلنسانية. للمحة العامة عن ل ات

ً
ي العالمي تقييًما شامًل

تقدم  العمل اإلنسان 
ي من أجل 

ي مجال العمل اإلنسان 
حشد وتعبئة  لمحة عالمية موجزة عن االتجاهات الحالية والمستقبلية ف 

 الموارد عىل نطاق واسع. و جهود ال

ا خاصة ب 2022خطة العمل العالمية  تشمل •
ً
ون و   وبوروندي فاسو بوركينا و  نأفغانستاخطط الكامبر

  وإثيوبيا وغواتيماال السلفادور وجمهورية الكونغو الديمقراطية و كولومبيا و  تشاد و  جمهورية إفريقيا الوسىطو 
ي و 

ي  مدغشقر و ليبيا و لبنان و العراق و هندوراس  وهايت 
يا واألراض  وماىلي وموزمبيق وميانمار والنيجر ونيجبر

ويال واليمن.  ةالمحتلة والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريالفلسطينية   وأوكرانيا وفب  
 

ا  •
ً
ي  دمجيتم أيض

كة بير  الوكاالت التالية ف  ي العالمي  الخطط اإلقليمية المشب 
اللمحة العامة عن العمل اإلنسان 

ي  : 2022 لعام
كة للروهنغ وخطة أفغانستان،خطة االستجابة لالجئير  ف  ، وخطة يا االستجابة المشب 
ي جمهورية الكونغو 

ي القرن  الديمقراطية،االستجابة لالجئير  ف 
وخطة االستجابة اإلقليمية للمهاجرين ف 

ي 
ي جنوب  واليمن،األفريف 

وخطة االستجابة اإلقليمية لالجئير    السودان،وخطة االستجابة لالجئير  ف 
ي 
ي   وخطة االستجابة اإلقليمية  سورية،والصمود ف 

ويال. لالجئير  والمهاجرين ف    فب  

  المصادر اإلعالمية

كانون  2بتوقيت وسط أوروبا،  0600على الويب الساعة   ا)تم رفعه 2022اللمحة العامة عن العمل اإلنساني العالمي 

 األول/ديسمبر( 
 ة توضيحي اتصور مع تعليق

  فيديو
 من منظمات المجتمع المدني رسالة مشتركة

 
 :  للتواصل اإلعالم 

 
ي جنيف: 

كيه، هاتف جوال:  ف   laerke@un.org،  41+-79-472-9750يانس اليبر
ي نيو يورك/لندن: 

، جوال:  ف   zoe.paxton@un.org،  1+-917-297-1542زويه باكسي  
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