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مقدَّمة من منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ

لمحة سريعة

اإلنجازات العالمية

النداءات المنسقة بين الوكاالت:

وتعــّد اللمحــة العامــة عــن العمــل اإلنســاني العالمــي 
ومصداقيــة  شــمولية  األكثــر  العالمــي  التقييــم  هــي 
وقائــم علــى األدلــة فيمــا يتعلــق باالحتياجــات اإلنســانية. 
والمســتقبلية  الحاليــة  االتجاهــات  عــن  موجــًزا  وُتقــدم 
ـفـي العمــل اإلنســاني بشــأن جهــود تعبئــة المــوارد عـلـى 
نطــاق واســع، وتستكشــف الفــرص لتقديــم المســاعدة 

كثــر فّعاليــة. اإلنســانية بشــكل أ

المكاتــب  قبــل  مــن  النــداءات  أرقــام  عــن  اإلبــاغ  تــم 
يــة والجهــات المانحــة والمنظمــات المســتفيدة  القطر
تشــرين   19 مــن  اعتبــاًرا  الماـلـي  التتبــع  خدمــة  إـلـى 
البيانــات  جميــع  تحديــث  2021.  يتــم  الثاني/نوفمبــر 
الماليــة لخطــط االســتجابة بشــكل مســتمر علــى موقــع          
هــذه  ـفـي  الــدوالر  عامــات  وتشــير   .  fts.unocha.org

المتحــدة. الواليــات  دوالرات  إـلـى  الوثيقــة 

قندهــار  مــن  بالقــرب  قريــة  ـفـي  صغيــرات  فتيــات  أفغانســتان.  قندهــار، 

كان أوتشا/شــارلوت  العنــف.  بســبب  عائالتهــم  نزحــت  بأفغانســتان. 

مة من منسق اإلغاثة  مقدَّ
في حاالت الطوارئ

مارتن غريفثس

وكيــل األميــن العــام لألمــم المتحــدة للشــؤون اإلنســانية ومنســق اإلغاثــة فــي 

حــاالت الطــوارئ

كان عــام 2021 عــام التحــدي واإلنجــاز. اســتمرت االحتياجــات اإلنســانية ـفـي 

االزديــاد مدفوعــة بالصراعــات وأزمــة المنــاخ والمــرض. تفــوِّت علــى األطفــال، 

وخاصــة الفتيــات، فرصــة التعّلــم. حقــوق المــرأة مهــددة والمجاعــات المتعــددة 

تلــوح فــي األفــق.

مــن  وعقــود  واإلقليمــي،  الوطنــي  واالســتقرار  عيشــهم،  وســبل  األفــراد  حيــاة 

التنميــة فــي خطــر. إن تكلفــة التقاعــس عــن العمــل فــي مواجهــة هــذه التحديــات 

باهظــة. ومــع ذلــك، قــد شــهد هــذا العــام تقــدم النظــام اإلنســاني الــذي يرقــى إلــى 

مســتوى التحــدي، متغلًبــا عـلـى مــا يبــدو أنــه عقبــات ال يمكــن التغلــب عليهــا 

وأظهــر قــدرة المجتمــع الدوـلـي عـلـى التصــرف عندمــا يجتمــع مًعــا.

واألدويــة  الغــذاء  اإلنســاني  النظــام  قــدم  الســخية،  المانحــة  الجهــات  بفضــل 

مليــون   107 إـلـى  األساســية  المســاعدات  مــن  وغيرهــا  الصحيــة  والرعايــة 

كثــر مــن نصــف مليــون  شــخص هــذا العــام. ـفـي جنــوب الســودان، تــم إنقــاذ أ

كثــر مــن 10 ماييــن  شــخص مــن عـلـى حافــة المجاعــة. وأجريــت ـفـي اليمــن أ

الماييــن مــن  النظــام اإلنســاني عـلـى مئــات  استشــارة طبيــة خارجيــة. حصــل 

الــدوالرات كمســاعدات نقديــة تــم توجيههــا إلــى األشــخاص الذيــن يكافحــون مــن 

أجــل البقــاء عـلـى قيــد الحيــاة.

إن النتائــج التــي حققهــا العاملــون ـفـي المجــال اإلنســاني هــي نتيجــة لتصميــم 

وقــدرة النظــام اإلنســاني وللمانحيــن الذيــن يدعمونــه. إنهــم يســتحقون امتناننــا. 

ومــا يحتاجونــه حًقــا هــو دعمنــا.

الجديــدة  األزمــات  وتســتمر  تتزايــد.  التحديــات  لكــن  قــوي،  اإلنســاني  النظــام 

للبقــاء  المســاعدة  إـلـى  اآلن  الماييــن  يحتــاج  إثيوبيــا،  ـفـي شــمال  الظهــور.  ـفـي 

عـلـى قيــد الحيــاة نتيجــة الصــراع المدمــر. التقيــت بنســاء نجيــن مــن العنــف 

الجنســي المــروع واقتصــرت آفاقهــن علــى البقــاء اليومــي. فــي أماكــن أخــرى مــن 

البــاد، يدفــع الجفــاف والجــراد والصــراع المزيــد مــن النــاس إلــى حافــة الهاويــة. 

االحتياجــات فــي أفغانســتان آخــذة فــي االرتفــاع. هنــاك رأيــت أنظمــة علــى حافــة 

االنهيــار التــام وحقــوق النســاء والفتيــات تحــت التهديــد. ـفـي ميانمــار، يتدهــور 

الوضــع اإلنســاني بســرعة بســبب الصــراع المتزايــد وانعــدام األمــن.
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وال يــزال الصــراع الطاحــن الــذي طــال أمــده ســمة مأســاوية للحيــاة 

يــة الكونغــو الديمقراطيــة،  لكثيــر مــن النــاس ـفـي أجــزاء مــن جمهور

يــة إفريقيــا الوســطى، وســورية، واليمــن، وأماكــن أخــرى. وجمهور

وفــي الوقــت نفســه، تمثــل أزمــة المنــاخ تهديــًدا وجوديـًـا مباشــًرا لحيــاة 

يــن. ـفـي عــام 2020، دفعــت الظواهــر المناخيــة  وســبل عيــش الكثير

أزمــات غذائيــة  إـلـى  المتطرفــة مــا يقــرب مــن 16 مليــون شــخص 

العنــف  مــن  يــد  المز بدورهــا  الغــذاء  أزمــات  وتؤجــج  دولــة.  ـفـي 15 

واالســتغال ضــد النســاء واألطفــال. مــن بيــن البلــدان الخمســة عشــر 

األولــى المصنفــة علــى أنهــا األكثــر ضعًفــا واألقــل اســتعداًدا للتكيــف 

مــع تغيــر المنــاخ، كان لــدى 12 منهــم خطــة اســتجابة إنســانية ـفـي 

عــام 2020. وـفـي عــام 2021، انضــم تغيــر المنــاخ إـلـى جانــب النــزاع 

ليصبــح ســبب جــذري للمجاعــة، ويتضــح ذلــك مــن خــال الجفــاف 

ـفـي مدغشــقر، حيــث يتســبب المنــاخ ـفـي ظــروف شــبيهة بالمجاعــة.

يجــب أن يتكيــف العمــل اإلنســاني مــع أزمــة المنــاخ. ومــع ذلــك، ال 

أزمــة  نكافــح  بينمــا  األخــرى  التهديــدات  بإغفــال  المجازفــة  يمكننــا 

المنــاخ. يجــب علينــا جميًعــا أن نواصــل الدعــوة إلــى المشــاركة الكاملة 

كالتعليــم  المجــاالت  جميــع  ـفـي  والفتيــات  للنســاء  والمتســاوية 

واالقتصــاد والحيــاة العامــة. ويجــب أن ُيشــكلّن جــزًءا مــن صنــع القرار.

لعــام  العالمــي  اإلنســاني  العمــل  عــن  العامــة  اللمحــة  هــذه  تتوقــع 

التــي  النظــرة  إن  المقبــل.  للعــام  اإلنســانية  االحتياجــات   ،2022

تعرضهــا فــي كثيــر مــن النواحــي قاتمــة. لكنــي متشــجع. ليــس فقــط 

بفضــل النتائــج التــي يمكــن للنظــام اإلنســاني تحقيقهــا ولكــن أيًضــا 

االســتباقي  العمــل  يســاعد  أن  يمكــن  االبتــكار.  عـلـى  قدرتــه  بســبب 

ـفـي التخفيــف مــن عواقــب تغّيــر المنــاخ. فقــد أنقــذت الحكومــات 

إجــراءات  اتخــاذ  خــال  مــن  األرواح  ماييــن  اإلنســانية  والــوكاالت 

يــا  نيجير شــرق  شــمال  ـفـي  المجاعــة  لمنــع  عــام 2017  ـفـي  مبكــرة 

والصومــال وجنــوب الســودان واليمــن. يتخــذ النظــام اإلنســاني أيًضــا 

إجــراءات حاســمة إلعطــاء األولويــة للمســاواة والدمــج والوصــول إلــى 

المعلومــات للمجتمعــات المتضــررة. كمــا يجــب أن يعمــل النظــام 

كبــر مــن أي وقــت مضــى لحمايــة الفئــات األكثــر ضعًفــا مــن  بجديــة أ

الجنســي. واالعتــداء  الجنســي  االســتغال 

التحديات هائلة، والتمويل ال يزال أقل بكثير مما هو مطلوب.

يــز الجهــود رغــم المخاطــر، لحمايــة المكاســب التــي  هــذه لحظــة تعز

تحققــت بشــق األنفــس، والوقــوف إلــى جانــب أولئــك الذيــن يحتاجــون 

إلــى دعمنــا، واتخــاذ تلــك اإلجــراءات الحاســمة التــي تصــب فــي مصلحــة 

الجميع.

نحن بحاجة إلى دعمكم.

مارتن غريفثس

هــوزن، إثيوبيــا. يشــرح مديــر مستشــفى هــوزن التــي تســتقبل اإلحــاالت، لـــمنسق اإلغاثــة ـفـي حــاالت الطــوارئ، مارتــن غريفيثــس، كيــف تــم تــرك المنشــأة معطلــة تماًمــا بعــد 
يًبــا ســوى  اســتخدامها كقاعــدة عســكرية لمــدة ثمانيــة أشــهر، ممــا تــرك حواـلـي 160.000 شــخص يعيشــون ـفـي المنطقــة دون رعايــة طبيــة مناســبة. لــم ُيتــرك أي شــيء تقر
الجــدران، وتــم تخريــب وتدميــر المعــدات، بمــا ـفـي ذلــك وحــدة العنايــة المركــزة لحديثــي الــوالدة )الصــورة هنــا(. الســتعادة الخدمــات، يجــب اســتبدال جميــع المعــدات واألدويــة. 

أبــرو أوتشا/ســافيانو 

 ND-GAIN تقيــس ،)ND-GAIN( 1 وفًقــا لمبــادرة  نوتــردام العالميــة للتكيــف

مــدى تعــرض الدولــة للخطــر بســبب تغيــر المنــاخ باإلضافــة إلــى مــدى االســتعداد 

لتحســين القــدرة علــى الصمــود.
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فيــروس  انحصــار  إـلـى  تشــير  دالئــل  أي  توجــد  ال 
كوفيــد-19، حيــث أودى بحيــاة مــا ال يقــل عــن 1.9 
التــي  الــدول  أنحــاء  جميــع  ـفـي  شــخص  مليــون 
تشــملها اللمحــة العامــة للعمــل اإلنســاني، بســبب 
اللقاحــات.  ونقــص  للفيــروس  المختلفــة  األنــواع 
لقــد دمــر االقتصــادات وســبل العيــش، ممــا أدى إلــى 
يــادة االحتياجــات اإلنســانية وتأجيــج النــزاع. فقــط  ز
تــم  التــي  لقــاح  مليــارات  الـــ7  مــن  المائــة  ـفـي   4
لديهــا خطــة  التــي  البلــدان  إـلـى  إعطاؤهــا، وصلــت 
اســتجابة إنســانية. وفــي ثلثــي هــذه البلــدان، تــم دفــع 
الفقــر  براثــن  إـلـى  يــن  آخر شــخص  مليــون   20

المدقع.

التحــول  نقــاط  إـلـى  بالفعــل  الوصــول  تــم  ربمــا 
الرئيســية بالنســبة للمنــاخ أو تجاوزهــا؛ فيجــب أن 
يتكيــف العمــل اإلنســاني. وتعــد أحــداث الكــوارث 
كثــر تواتــًرا وتغيــًرا. قــد يضطــر مــا  المرتبطــة بالمنــاخ أ
يصــل إلــى 216 مليــون شــخص إلــى االنتقــال داخــل 
تغيــر  آثــار  بســبب   2050 عــام  بحلــول  بلدانهــم 

المناخ.

بشــدة  التأثيــر  ـفـي  السياســية  النزاعــات  تســتمر 
الفئــات  ســيما  وال  المدنييــن،  الســكان  عـلـى 
الضعيفــة بمــا فــي ذلــك األطفــال واألشــخاص ذوي 
والفتيــات  النســاء  تــزال  ال  الخاصــة.  االحتياجــات 
معرضــات بشــكل متزايــد لخطــر العنــف الجنســي 
ضــد  الهجمــات  وتتواصــل  بالنــزاع.  المرتبــط 
حيــث  واألصــول؛  اإلنســاني  المجــال  ـفـي  العامليــن 
ُقتــل 117 مــن العامليــن ـفـي المجــال اإلنســاني ـفـي 
داخــل  يعملــون  كانــوا  منهــم   108  ،2020 عــام 

بادهم.

كثــر مــن 1 فــي المائــة مــن ســكان العالم مشــردون  أ
اآلن، حواـلـي 42 ـفـي المائــة منهــم أطفــال. ويعيــش 
طــال  أوضــاع  ـفـي  داخلًيــا  النازحيــن  مــن  الماييــن 
أمدهــا، و40 ـفـي المائــة أقــل، قــادرون عـلـى العــودة 

إلى ديارهم.

يؤثــر كوفيــد-19 بشــدة علــى األنظمــة الصحيــة فــي 
جميــع أنحــاء العالــم.، حيــث انخفضــت االختبــارات 
بفيــروس  الخاصــة  والعاجــات  والتشــخيصات 
يــا.  والمار والســل  البشــرية  المناعــة  نقــص 
يــارات الرعايــة الســابقة للوالدة بنســبة  وانخفضــت ز
43 ـفـي المائــة وفقــد 23 مليــون طفــل ـفـي جميــع 
أنحــاء العالــم لقاحــات الطفولــة األساســية فــي عــام 

.2021

لقــد تراجعــت المكاســب اإلنمائيــة التــي تحققــت 
واألمــن  العمالــة  مجــاالت  ـفـي  األنفــس  بشــق 
الغذائــي والتعليــم والرعايــة الصحيــة. يــزداد الفقــر 
المدقــع بعــد عقديــن مــن التدهــور. ال يــزال التعافــي 
ســببها  التــي  االســتثنائية  االضطرابــات  مــن 
كوفيــد-19 غيــر واضحــة. وتتأثــر النســاء والعمــال 
بفقــدان  متناســب  غيــر  بشــكل  ســناً  األصغــر 

الوظائف.

الغذاـئـي  األمــن  وانعــدام  االزديــاد  ـفـي  آخــذ  الجــوع 
وصــل إلــى مســتويات غيــر مســبوقة. علــى الصعيــد 
العالمــي، يعانــي مــا يصــل إلــى 811 مليــون شــخص 
الشــبيهة  الظــروف  وتظــل  التغذيــة.  نقــص  مــن 
دولــة   43 ـفـي  ومرعًبــا  حقيقًيــا  احتمــااًل  بالمجاعــة 
حــول العالــم. وبــدون عمــل مســتدام وعاجــل، قــد 

يصبح عام 2022 كارثًيا.

التعليــم  تعطيــل  ـفـي  يتســبب  مــازال كوفيــد-19 
األطفــال  عـلـى  المــدارس  إغــاق  أثّــر  العالمــي. 
الصعيــد  عـلـى  غيرهــم.  مــن  كثــر  أ يــن  المتضرر
العالمــي، يواجــه 870 مليــون طالــب اضطرابــات فــي 
التعليــم. ال يمكــن أن يصــل التعلــم عــن بعــد إـلـى 
اتصــال  لديهــم  ليــس  طفــل  مليــار   2.2 الجميــع؛ 
باإلنترنــت فــي المنــزل. ال يمكــن أن يحــل التعلــم عبــر 
يجنيهــا  التــي  الحمايــة  فوائــد  محــل  اإلنترنــت 

األطفال من التحاقهم بالمدرسة.

بيــن  للمســاواة  كبيــرة  ضربــة  الوبــاء  وجــه  لقــد 
بيــن  الفجــوة  تتســع  المــرأة.  الجنســين وتوظيــف 
مليــون   247 وتعيــش  الفقــر،  بســبب  الجنســين 
امــرأة علــى أقــل مــن 1.90 دوالر أمريكــي فــي اليــوم. 
بســبب  اإلغــاق  فيهــا  يســتمر  أشــهر  ثاثــة  كل 
كوفيــد-19، يكــون مــن المتوقــع حــدوث 15 مليــون 
حالــة أخــرى مــن حــاالت العنــف القائــم علــى النــوع 
كثــر مــن 70 بالمائــة مــن  االجتماعــي. وقــد تعــرض أ
للعنــف  اإلنســانية  البيئــات  ـفـي  والفتيــات  النســاء 

القائم على النوع االجتماعي.

كان القطــاع الخــاص حليًفــا رئيســًيا خــال جائحــة 
تعبئــة  عـلـى  قدرتــه  عـلـى  يــدل  ممــا  كوفيــد-19، 
يــز التأهــب لحــاالت الطــوارئ والتعافــي  المــوارد وتعز
منهــا. هنــاك حاجــة إلــى مزيــد مــن التعــاون إلشــراك 
القطــاع الخــاص بشــكل منهجــي فــي أنظمــة تنســيق 

الشؤون اإلنسانية.
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فــي عــام 2022، ســيحتاج 274 مليــون شــخص إلــى 
يــادة  ز وهــي   - والحمايــة  اإلنســانية  المســاعدة 
العــام  عــن  شــخص  مليــون  بـــ235  تقــّدر  كبيــرة 
الماضــي، والتــي كانــت تمثــل بالفعــل أعـلـى رقــم 
منــذ عقــود. وتهــدف األمــم المتحــدة والمنظمــات 
الشــريكة إـلـى مســاعدة 183 مليــون شــخص ـفـي 
أمــس الحاجــة إليهــا، فــي 63 دولــة ممــا يتطلــب 41 

مليار دوالر أمريكي.

كثــر عشــر حــاالت طــوارئ لــم يتــم تمويلهــا  تلقــت أ
نصــف  مــن  أقــل   2021 عــام  ـفـي  كاـفـي  بشــكل 
التمويــل المطلــوب لتلبيــة االحتياجــات اإلنســانية. 
ال يمكــن للمســاعدات اإلنســانية أن توفــر مخرًجــا 
مــن األزمــات التــي طــال أمدهــا بينمــا تســتمر نــدرة 
األمــوال. وقــد تــم تقليــص الحصــص الغذائيــة رغــم 
خدمــات  تخفيــض  تــم  كمــا  إليهــا،  الحاجــة  شــدة 
الرعايــة الصحيــة المنقــذة للحيــاة. مــن الضــروري 
تلبيــة متطلبــات التمويــل لعــام 2022 بالكامــل وفــي 

الوقت المحّدد.

وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقتــان،  تــزال  ال 
مــن  تعانيــان  إفريقيــا،  ووســط  وغــرب  إفريقيــا 
معظــم االحتياجــات اإلنســانية بســبب األزمــة التــي 
بــوادر للتراجــع. عـلـى  طــال أمدهــا والتــي ال تظهــر 
يــادات حــادة فــي  مــدى العاميــن الماضييــن، ظهــرت ز
يــكا  االحتياجــات ـفـي آســيا والمحيــط الهــادئ، وأمر
الاتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي، وجنــوب وشــرق 
أفريقيــا. قبــل خمــس ســنوات، كانــت هايتــي هــي 
ـفـي  التــي لديهــا خطــة اســتجابة إنســانية  الوحيــدة 
الكاريبــي، واآلن  البحــر  الاتينيــة ومنطقــة  يــكا  أمر

هناك ستة برامج في جميع أنحاء المنطقة.

مليــون   24 مــن  كثــر  أ يحتــاج  أفغانســتان،  ـفـي 
لمنــع  للحيــاة  المنقــذة  المســاعدة  إـلـى  شــخص 
ـفـي  كبيــرة  يــادة  ز هــذا  ويمثــل  كارثــة.  وقــوع 
الصــراع،  مــن  بمزيــج  مدفوعــة  االحتياجــات، 
وكوفيــد-19، واالضطرابــات السياســية، والصدمــات 
االقتصاديــة المتكــّررة، باإلضافــة إـلـى تعــرض البــاد 

ألسوأ موجة جفاف منذ 27 عاًما.

يــزال تقديــم  ـفـي ســوريا، ال  بعــد عقــد مــن األزمــة 
كبيــر  حــد  إـلـى  كاٍف  غيــر  األساســية  الخدمــات 
ويعيقــه تضــرر البنيــة التحتيــة، ونقــص اإلمــدادات 

التكاليــف  تحمــل  عـلـى  القــدرة  وعــدم  الحيويــة، 
إنفــاق  متوســط  يتجــاوز  متزايــد.  بشــكل  الماليــة 
األســرة اآلن الدخــل المتــاح بنســبة 50 ـفـي المائــة 

مقارنة بـ 20 في المائة في آب/أغسطس 2020.

علــى الرغــم مــن الجهــود المســتمرة للتخفيــف مــن 
مخاطــر المجاعــة ـفـي اليمــن، ال يــزال انعــدام األمــن 
الغذائــي يمثــل تحديـًـا رئيســًيا. ويعتبــر انعــدام األمــن 
 16.2 لـــ  بالنســبة  واقعــة  حقيقــة  الحــاد  الغذاـئـي 
المســتويات  ورغــم  البــاد.  ـفـي  شــخص  مليــون 
الحاليــة للمســاعدة اإلنســانية إال أنــه يعاـنـي 40 ـفـي 

المائة من السكان من نقص في الغذاء.

في إثيوبيا، التزال الصدمات المناخية والمستويات 
األمــن  وانعــدام  الصــراع  مــن  المســبوقة  غيــر 
وتفشــي األمــراض إـلـى جانــب االقتصــاد المتدهــور 
مليــون  لـــ 25.9  اإلنســانية  االحتياجــات  تفاقــم  ـفـي 
داخلًيــا  النازحيــن  مــن  العديــد  يســعى  شــخص. 
البالــغ عددهــم 4.3 مليــون شــخص إـلـى الحصــول 
يــد  يز ممــا  يــة،  الحضر المناطــق  ـفـي  مــأوى  عـلـى 
الضغــط علــى األســر الضعيفــة داخــل المجتمعــات 

المضيفة.

يواجــه النــاس فــي ميانمــار أزمــة سياســية وحقوقيــة 
وإنســانية غيــر مســبوقة، مــع تصاعــد االحتياجــات 
والموجــة  العســكري  االنقــاب  منــذ  كبيــر  بشــكل 
 .2021 عــام  ـفـي  كوفيــد-19  لـــ  الشــديدة  الثالثــة 
المســاعدة  إـلـى  شــخص  مليــون   14.4 يحتــاج 

اإلنسانية.

فــي هايتــي، يحتــاج 43 فــي المائــة مــن الســكان إلــى 
المســاعدة اإلنســانية، حيــث تشــهد البــاد تدهــوًرا 
االجتماعــي  الصعيــد  عـلـى  ومقلًقــا  عميقــاً 
واالقتصــادي والسياســي واألمنــي إـلـى جانــب آثــار 
جائحــة كوفيد-19فضــاً عــن زلــزال بقــوة 7.2 درجــة 

كثر من 800000 شخص. أثر على أ

يواجــه جنــوب الســودان أعـلـى مســتويات انعــدام 
البــاد  إعــان  التغذيــة منــذ  الغذاـئـي وســوء  األمــن 
اســتقالها قبــل عشــر ســنوات. وأدت الهــزات علــى 
مســتوى االقتصــاد الكـلـي، والفيضانــات المتتاليــة 
لثــاث ســنوات، وتفشــي األمــراض وتزايــد العنــف 
دون الوطنــي إلــى ارتفــاع عــدد المحتاجيــن إلــى 8.4 
مليــون شــخص وازديــاد التهديــدات ضــد العامليــن 

في المجال اإلنساني.

الجزء الثاني

النداءات المنسقة 
المشتركة بين  

الوكاالت
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تلبيــة  ـفـي  المعــّدل  البيانــات  جمــع  يســاعد 
االحتياجــات المحــددة للنســاء والفتيــات فــي تحديــد 
األولويــات اإلنســانية واالســتجابة لهــا. هنــاك حاجــة 
إلــى مزيــد مــن النســاء فــي األدوار القياديــة اإلنســانية. 
ال يــزال نقــص التمويــل لاســتجابة للعنــف القائــم 
حدتــه  مــن  والتخفيــف  االجتماعــي  النــوع  عـلـى 

والوقاية منه مصدر قلق بالغ.

الطــوارئ  لمواجهــة  المركــزي  الصنــدوق  يواصــل 
إـلـى  الوصــول  المشــتركة  القطريــة  والصناديــق 
األولويــة  إعطــاء  مــع  ضعًفــا،  األكثــر  األشــخاص 
لاســتجابة والتعاـفـي والتنســيق لظواهــر الطقــس 
المتطرفــة والصراعــات وتفشــي األمــراض وتأثيــرات 

كوفيد-19.

إحــراز  تــم  أزمــات جديــدة ومتصاعــدة،  مــع ظهــور 
األشــخاص  لصالــح  المســاءلة  يــز  لتعز تقــدم 
المتضرريــن ومــن أجــل الحمايــة مــن االســتغال 

الجنسي واالعتداء الجنسي.

يكتســب القــادة والمجتمعــات المحليــة اعتراًفــا 
كأول  االنســانية  المنظومــة  قبــل  مــن  كبــر  أ
مســتجيبين رئيســيين فــي األزمــات وكمقدمــي دعــم 
طويــل األجــل. لقــد كانــوا حاســمين فــي الحفــاظ علــى 
طليعــة  ـفـي  كونهــم  وـفـي  اإلنســانية  العمليــات 

االستجابة لـ كوفيد-19.

شــخص  مليــون   45 فيــه  كان  الــذي  الوقــت  ـفـي 
رفيــع  العمــل  فريــق  فــإن  المجاعــة،  حافــة  عـلـى 
المســتوى المعنــي بالوقايــة مــن المجاعــة يناصــر 
وتحســين  المجاعــة،  مــن  الوقايــة  مــوارد  بفّعاليــة 
يــز  وتعز المحتاجيــن،  األشــخاص  إـلـى  الوصــول 
البيانــات والتحليــات. بــدون اتخــاذ إجــراءات عاجلــة 
ومســتدامة لمنــع المجاعــة، ســتتجاوز االحتياجــات 
العقــد  شــاهدها  التــي  تلــك  بكثيــر  اإلنســانية 

الماضي.

المحــوري  الــدور  ولوتــا  إيتــا  اإلعصــاران  أظهــر 
األرواح  إنقــاذ  ـفـي  المحليــة  اإلنســانية  للمنظمــات 
أثنــاء التعامــل مــع الوبــاء. لقــد اســتجاب الشــركاء 
المحليــون بشــكل مباشــر للمجتمعــات المتضــررة 
التخطيــط  وأبلغــوا  وهنــدوراس  غواتيمــاال  ـفـي 
المباشــرة  األساســية  المعرفــة  التشــغيلي. 
االســتجابة  أتاحــت  المتضــررة  للمجتمعــات 

المناسبة في الوقت المناسب.

مــا يقــدر بنحــو نصــف أزمــات اليــوم يمكــن التنبــؤ 
بهــا إلــى حــد مــا. يخفــف العمــل االســتباقي مــن تأثيــر 
الصدمــة ويقلــل مــن االحتياجــات اإلنســانية، ممــا 
يــز القــدرة عـلـى الصمــود وجعــل  يســاعد عـلـى تعز

كثر كفاءة. الموارد أ

الجزء الثالث

توصيل أفضل 
للمساعدة
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بــورت أو برنــس، هايتــي. ضابــط مــن المنظمــة الدوليــة للهجــرة يتحقــق مــع شــخص نــازح فــي مدرســة دلمــاس 103 فــي بــورت أو برنــس، وهــو ملجــأ مؤقــت ألكثــر مــن 200 مــن 
المقيمين من ذوي االحتياجات الخاصة الذين تم استهدافهم من قبل عنف العصابات. أوتشا/ماتيو ميناسي 

اســتجاب العاملــون ـفـي المجــال اإلنســاني ـفـي مشــهد 
حيــث  عاجــل  بشــكل   ،2021 عــام  ـفـي  التغيــر  دائــم 
ـفـي  المحاصريــن  لألشــخاص  المســاعدة  قدمــوا 

األزمات.

أدت جائحــة كوفيــد-19 وآثارهــا إـلـى تفاقــم التحديــات المتعــددة 
التــي تواجــه بالفعــل العامليــن فــي المجــال اإلنســاني، بمــا فــي ذلــك 
المنــاخ.  لتغيــر  المدمــرة  واآلثــار  الجــوع  يــادة  وز العنيــف  الصــراع 
كّثــف الشــركاء المحليــون جهودهــم للمســاعدة ـفـي الوصــول إـلـى 
إليهــا  التــي ال يمكــن للمســتجيبين الدولييــن الوصــول  المناطــق 

وتقديم المساعدات الطارئة.

فــي عــام 2021، اســتهدفت األمــم المتحــدة والمنظمــات الشــريكة 
يــة و7  مســاعدة 174 مليــون شــخص، مــن خــال 38 خطــة قطر
تســتهدفهم  شــخص  مليــون   153 بيــن  ومــن  إقليميــة.  خطــط 
الخطــط علــى المســتوى القطــري، تــم الوصــول إلــى 107 ماييــن - 
70 فــي المائــة مــن إجمالــي المســتهدفين. يشــمل الرقــم الــذي تــم 
الوصــول إليــه جميــع األشــخاص المســتهدفين الذيــن اســتفادوا 

من شكل واحد على األقل من المساعدات في العام.

تــم تســليم المســاعدات الغذائيــة المنقــذة للحيــاة إلــى العديــد مــن 
عــززت  موزمبيــق،  شــمال  ـفـي   .2021 عــام  ـفـي  األزمــات  حــاالت 
المنظمــات اإلنســانية اســتجابتها بشــكل كبيــر، ممــا مكـّـن الشــركاء 
الحيــاة  عـلـى  والحفــاظ  للحيــاة  المنقــذة  المســاعدة  توفيــر  مــن 
كثــر مــن ضعــف عــدد  والحمايــة لـــ 1.23 مليــون شــخص - أي أ
األشــخاص الذيــن تــم الوصــول إليهــم ـفـي عــام 2020. ـفـي جنــوب 
شــفا  مــن  مقاطعــات  ســت  اإلنســاني  العمــل  أنقــذ  الســودان، 
كثــر  المجاعــة مــن خــال توّســع مســتهدف ومتعــدد القطاعــات فــي أ
كثــر مــن  المناطــق التــي تعانــي مــن انعــدام األمــن الغذائــي. تلقــى أ

الشــديد  الغذاـئـي  األمــن  انعــدام  مــن  يعانــون  شــخص   500000
الحــاد  الغذاـئـي  األمــن  انعــدام  مــن  كارثيــة  مســتويات  ويواجهــون 
منقــذة  مســاعدات  للبــراءات(  الدوـلـي  التصنيــف  مــن   5 )المرحلــة 

للحياة، كما تلقت 100000 أسرة مساعدات لسبل العيش. 

ـفـي  شــخص  ماييــن   4 إـلـى  الغذائيــة  المســاعدات  تســليم  تــم 
أفغانســتان، واعتبــاًرا مــن آب/أغســطس 2021، تــم الوصــول إلــى مــا 
يقــرب مــن 6 ماييــن شــخص بســال غذائيــة منتظمــة فــي ســورية، 

البلد الذي شهد ارتفاًعا حاًدا في تكلفة السال الغذائية.

مــع اســتمرار تزايــد آثــار النــزاع عـلـى المدنييــن، عمــل العاملــون ـفـي 
لمســاعدة  بالمخاطــر  محفوفــة  بيئــات  ـفـي  اإلنســاني  المجــال 
ـفـي  أمــده  الــذي طــال  تأثيــر االحتــال  الرغــم مــن  المحتاجيــن. عـلـى 
عــام  ـفـي  المســاعدة  تقديــم  اســتمر  المحتلــة،  الفلســطينية  األرض 
2021. اســتجاب العاملــون ـفـي المجــال اإلنســاني لتصاعــد األعمــال 
بتلبيــة  وقامــوا  الغربيــة  والضفــة  غــزة  ـفـي  واالضطرابــات  العدائيــة 
االحتياجــات اإلضافيــة الناتجــة عــن جائحــة كوفيــد-19. فــي ليبيــا، طهــر 
شــركاء مكافحــة األلغــام مــا يقــرب مــن 2.3 مليــون متــر مربــع مــن 

المتفجرات الخطرة.

اســتمر تقديــم الخدمــات األساســية لمــن هــم فــي أمــس الحاجــة إليهــا 
ـفـي عــام 2021. ـفـي العــراق، تلقــى 1.2 مليــون عائــد ونــازح داخلًيــا 
كثــر مــن نصــف مليــون شــخص حصلــوا  المســاعدة، بمــا ـفـي ذلــك أ
الصحــي  الصــرف  وخدمــات  األساســية  الصحيــة  الرعايــة  عـلـى 
والنظافــة وخدمــات الحمايــة الخاصــة. فــي فنزويــا، تلقــى 1.8 مليــون 
شــخص مســاعدات ـفـي مجــال الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة، 
وحصــل 537000 امــرأة ورجــل وفتــاة وفتــى علــى خدمــات الحمايــة، 

بما في ذلك الوصول إلى الوثائق والمعلومات القانونية.
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ــا.  تعطلــت الخدمــات الصحيــة العالميــة بســبب جائحــة كوفيــد-19، ممــا أثــر بشــدة علــى الفئــات األكثــر ضعًف
تضمنــت االســتجابة اإلنســانية توفيــر إمــدادات الحمايــة الشــخصية فــي 29 دولــة، وحمــات التحصيــن المنقــذة 

للحياة لألطفال، وتوريد مواد النظافة والخدمات الحيوية. 

لقــد دمــر مــرض كوفيــد 19- ســبل العيــش حــول العالــم وأدى إلــى ارتفــاع مســتويات الفقــر المدقــع. لقــد هــّدد الجفــاف والفيضانات 
واألزمــات المناخيــة األخــرى ســبل عيــش أولئــك الذيــن يعيشــون ـفـي المناطــق الريفيــة باإلضافــة إـلـى الصــراع المســتمر وعــدم 
االســتقرار السياســي. زاد عــدد األشــخاص الذيــن يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذاـئـي الحــاد بشــكل كبيــر وأصبــح خطــر المجاعــة 
حقيقــة واقعــة اآلن. اســتجاب العاملــون فــي المجــال اإلنســاني بإجــراءات عاجلــة تتمثــل فــي التحويــات النقديــة والمســاعدة الغذائيــة 

المباشرة، ودعم العاملين لحسابهم الخاص، وعلف الماشية والمساعدة في إنتاج المحاصيل.

WHO

FAO

UNFPA

WFP

UNICEF

UNICEF

UNHCR

WFP

التغلب على تعطيل الخدمات الصحية

تجنب المستويات المقلقة من الجوع والفقر المدقع

الاجئونمواد النظافةاإلمدادات الطبيةكوفيد-19
جرعــة  مليــون   362 شــحن  تــم 
مــن اللقــاح علــى مســتوى العالــم 
مــن خــال مرفــق كوفاكــس. ومــن 
المتوقــع شــحن 1.4 مليــار جرعــة 

أخرى في عام 2022.

تــم الوصــول إلــى مليونــي شــخص، 
بمــن فيهــم العاملــون الصحيــون، 
الحمايــة  معــــــــــــــــــــدات  بإمــدادات 
الشــخصية ـفـي تســعة وعشــرين 

دولة. 

مليــون   26.9 إـلـى  الوصــول  تــم 
الميــاه  بإمــــــــــــــــــــــــدادات  شــخص 
والصــرف الصحــــــــــــــــــي والنظافــة 
ـفـي ذلــك مــواد  يــة - بمــا  الضرور
النظافة الشخصية - والخدمات.

تلقــى 4.2 مليــون الجــئ وطالــب 
لجــوء وآخريــن موضــع اهتمــام فــي 
ــات الرعايــة  74 دولــة، خدمـــــــــــــــــــــــــ

الصحية األساسية.

التحويات النقديةالمياه اآلمنةالمساعدات الغذائيةسبل العيش
حصــل 18 مليــون شــخص علــى 
مســاعدات لســبل العيــش: النقــد 
والتدفئــة وتربيــة الماشــية وإنتــاج 

المحاصيل وصيد األسماك.

تلقــى مــا يقــرب مــن 105 مايين 
غذائيــة  مســـــــــــــــــاعدات  شــخص 
التســعة  األشهــــــــــــــر  ـفـي  مباشــرة 
 – الثاني/ينايــــــر  )كانــون  األوـلـى 
أيلول/سبتمبـــــــــــــر( مــن عــــــــــــــــــــام 

.2021

شــخص،  مليــون   34 حصــــــــــل 
عـلـى  قســـــــــــــــــًرا،  نزحــوا  بعضهــم 
الميــاه الصالحــة للشــرب والطبــخ 

وللنظافة الشخصية.

قــام الشــركاء بتســليم 1.6 مليــار 
دوالر مــن التحويــات النقديــة إلــى 
األشخــــــــــــــــــــــــــــــاص والمجتمعــات 

الضعيفة في 67 دولة. 

تعّرف على المزيد من اإلنجازات
gho.unocha.org االنجازات حسب القطاع
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لقــد تســببت جائحــة كوفيــد-19 وآثارهــا فــي خســائر فادحــة فــي الفئــات األكثــر ضعًفــا فــي المجتمعــات، والذيــن 
الرعايــة الصحيــة  ـفـي ذلــك  إـلـى الخدمــات بمــا  ـفـي الوصــول  كانــوا يواجهــون بالفعــل تحديــات غيــر متكافئــة 
والتعليــم. اســتجاب العاملــون فــي المجــال اإلنســاني مــن خــال إجــراءات تشــمل توفيــر المرافق للنســاء واألطفال 
للوصــول إلــى خدمــات الصحــة اإلنجابيــة، ودعــم األشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصة للمشــاركة في المجتمعات 

ومساعدة الناجين.

ال يــزال عــدد الاجئيــن مرتفًعــا. مــع تزايــد تعقيــد األزمــات وطــول أمدهــا، يمكــن لعــدد أقــل مــن األشــخاص 
العــودة إلــى ديارهــم ويعيشــون فــي ظــروف صعبــة وقــدرة محــدودة فــي الوصــول إلــى الميــاه وخدمــات الصــرف 
يًبــا مــن  الصحــي والمرافــق الصحيــة. قــدم النظــام اإلنســاني خدمــات أساســية لدعــم الاجئيــن، نصفهــم تقر
النســاء والفتيــات. وهــذا يشــمل توفيــر ميــاه الشــرب اآلمنــة، والمســاعدة النقديــة، وخدمــات الصحــة النفســية 

والرعاية الصحية الحيوية.

إعطاء األولوية لألشخاص األكثر ضعًفا

الخدمات األساسية لدعم الالجئين

التخفيف من الصحة الجنسيةالتوعية بالمخاطرالدعم النفسي واالجتماعي
المخاطر والوقاية منها

حصــل 5 ماييــن طفــل ومقــدم 
رعايــة عـلـى خدمـــــــــــــــــات الصحــة 
النفســي  والدعــــــــــــــــــــم  النفســية 

واالجتماعي.

1.3 مليــون طفــل يحصلــون علــى 
المتعلقــة  بالمخاطــر  التوعيــة 
باألســلحة المتفجــرة وبالتدخــات 

لمساعدة الناجين.

تــم الوصــول إلــى 29 مليــون امــرأة 
فــي ســن اإلنجــاب وتوفيــر خدمــات 
واإلنجابيــة  الجنســية  الصحــة 

واإلمدادات.

اســتفاد 8.6 مليــون امــرأة وفتــاة 
وفتــى مــن تدابيــر التخفيــف مــن 
عـلـى  القائــم  العنــف  مخاطــر 
النــوع االجتماعــي والوقايــة منــه 

أو االستجابة له.

الحماية االجتماعيةالتعليمإدارة المخيماتالحماية
اســتفاد 4.75 مليــون طفــل نــازح 
الجنســية  عديمــو  فيهــم  بمــن   -
الخاصــة  االحتياجـــــــــــــــــــــــــات  وذوو 
والمنفصلــــــــــــــــــــون - مــن خدمــات 

الحماية.

 6.6 مــن  كثــر  أ إـلـى  الوصــول  تــم 
خــال  مــن  شــخص  مليــون 
تدخـــــــــــــــــــــــات تنســــــــــــــــــيق وإدارة 
ــا فــي  المخيمــات فــي 4074 موقًع

13 دولة.

 896،900 مــن  كثــر  أ دعــم  تــم 
مضيــف  ومجتمــع  الجــئ  طفــل 
خدمــات  بتوفيــر  دولــة   80 ـفـي 
التعليــــــــــــــــــــــــــم عبــر اإلنترنــت أو فــي 

المنزل.

الجــئ  مليــون   2.51 يســتفيد 
وطالــب لجــوء ـفـي 95 دولــة مــن 
الحمايــة االجتماعيــة المتزايــدة أو 

الموسعة.
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المصــدر: بيانــات مجموعــة ET، قطــاع تنســيق وإدارة المخيمــات، منظمــة األغذيــة والزراعــة، قطــاع الصحــة، اليونيســف، مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لشــؤون الاجئيــن، دائــرة 
ــر. بيانــات صنــدوق األمــم المتحــدة  كتوب األمــم المتحــدة لألعمــال المتعلقــة باأللغــام، برنامــج األغذيــة العالمــي ومنظمــة الصحــة العالميــة، اعتبــاًرا مــن منتصــف تشــرين األول/أ
كتوبــر وال تشــمل كل دولــة تــم تقديــم الخدمــات اإلنســانية فيهــا. ســيتم تحديــث النتائــج عـلـى بوابــة بيانــات صنــدوق األمــم  للســكان هــي تقديــرات اعتبــاًرا مــن تشــرين األول/أ

المتحدة للسكان عندما تتوفر بيانات جديدة.

كثــر مــن 70 بالمائــة مــن النســاء والفتيــات الائــي يعشــن فــي بعــض ســياقات النــزاع للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي.  تعــرض أ
يــادة فــرص الحصــول  يــادة حــدة هــذه المخاطــر. هنــاك حاجــة ماســة إلــى ز وقــد أدت التأثيــرات االجتماعيــة واالقتصاديــة للوبــاء إلــى ز
عـلـى الحمايــة االجتماعيــة وخدمــات رعايــة صحيــة عاليــة الجــودة وميســورة التكلفــة ويســهل الوصــول إليهــا. قدمــت الجهــات 
الفاعلــة اإلنســانية خدمــات الحمايــة بمــا فــي ذلــك المســاعدة القانونيــة وخدمــات العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي والدعــم 

النفسي للفئات الضعيفة بما في ذلك النساء والفتيات والشباب الاجئون وطالبو اللجوء.

يــن مــن الكــوارث، تعتمــد االســتجابة اإلنســانية عـلـى أنظمــة نقــل  مــن نقــل البضائــع والمعــدات إـلـى نقــل األشــخاص المتضرر
واتصــاالت فّعالــة للوصــول إـلـى مــن هــم ـفـي أزمــات وتقديــم المســاعدة التــي يحتاجــون إليهــا. يعــد التنســيق وإدارة المعلومــات 
عامليــن أساســيين فــي دعــم اتخــاذ القــرارات التشــغيلية وتحســين القــدرة علــى التنبــؤ وحســن التوقيــت والكفــاءة فــي االســتجابة 

اإلنسانية للطوارئ.

تعميم الحماية والعنف القائم على النوع االجتماعي

ضمان العمليات اإلنسانية في الوقت المناسب وبكفاءة

المجتمعاتأماكن آمنةالمعونة القانونيةقنوات إباغ آمنة
لديهــم  شــخص  مليــون   3.2
قنــوات  إـلـى  الوصــول  إمكانيــة 
االســتغال  عــن  لإلبــاغ  آمنــة 

الجنسي واالعتداء الجنسي.

شــخص  مليــون   11.3 تلقــى 
ذلــك  ـفـي  بمــا  الحمايــة،  خدمــات 
المســاعدة القانونيــة واإلحالــة إلــى 
عـلـى  القائــم  العنــف  خدمــات 
والدعــم  االجتماعــي  النــوع 

النفسي واالجتماعي.

آمــن  مــكان   12000 دعــم  تــم 
والشــباب  والمراهقــات  للنســاء 

في 38 دولة. 

ـفـي  شــخًصا   656680 شــارك 
أنشــطة  ـفـي  الســورية  األزمــة 
عـلـى  القائــم  للعنــف  االســتجابة 
والمبــادرات  االجتماعــي  النــوع 

التي يقودها المجتمع.

االتصاالتاالستعدادمواد اإلغاثةالخدمات الجوية
عبــر  كــب  را  236،100 نقــل  تــم 
خدمــات  بواســطة  عمليــة   23
الجــوي  للنقــل  المتحــدة  األمــم 

للمساعدة اإلنسانية.

تــم تخزيــن 42394 متــًرا مكعًبــا 
وتوصيــل  اإلغاثــة  مــواد  مــن 
يـًـا مــن البضائــع  19.959 طًنــا متر
مــن 400 موقـــــــــــــــع  كثــــــــــــر  أ إـلـى 

مختلف.   

يــز  لتعز االستعــــــــــــداد  أنشـــــــــــطة 
مجــال  ـفـي  الوطنيــة  القــدرات 
والقــدرة  المعلومــات  تكنولوجيــا 
مواجهــة  ـفـي  الصمـــــــــــــود  عـلـى 

الكوارث في ثمانية بلدان.

كثــر مــن 10،500 عامــل  ســاعد أ
إغاثــة عبــر 450 منظمــة مختلفــة 

في خدمات اتصاالت الطوارئ.
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مــأرب، اليمــن. فــّرت العائــات مــن قراهــا عندمــا اندلــع القتــال بيــن قــوات المتمرديــن الحوثييــن ومقاتلــي المقاومــة المدعوميــن مــن التحالــف فــي منتصــف عــام 2020. خصصــت 

حكومة مأرب عدة مساحات من األراضي ليستفيد منها النازحين مؤخًرا. أوتشا/جيل كارك
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النداءات المنسقة المشتركة بين الوكاالت
لمحة عامة لعام 2022

عرضــت اللمحــة العامــة عــن العمــل اإلنســاني العالمــي 
لعــام 2021، متطلبــات التمويــل األوليــة البالغــة 35 
أصــل 235  مــن  مليــون  لمســاعدة 160  دوالر  مليــار 

مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.

بحلــول منتصــف تشــرين الثاني/نوفمبــر 2021، زادت المتطلبــات 
ـفـي 60  الــوكاالت  بيــن  إـلـى 37.7 مليــار دوالر للخطــط المشــتركة 
دولــة، بعــد االنتهــاء مــن العديــد مــن خطــط االســتجابة ـفـي الربــع 
األول مــن العــام. كان هــذا أيًضــا بســبب التعديــات عـلـى بعــض 
)إثيوبيــا  المتغّيــرة  األوضــاع  بســبب  اإلنســانية  االســتجابة  خطــط 
الجديــدة  اإلنســانية  االســتجابة  وخطــة  الســودان(،  وجنــوب 
للســلفادور وغواتيمــاال وهنــدوراس والنــداءات العاجلــة وغيرهــا مــن 
وهايتــي  الــوكاالت ألفغانســتان  بيــن  المشــتركة  الطــوارئ  خطــط 
وهنــدوراس وكينيــا ومدغشــقر وميانمــار وشــمال إثيوبيــا واألرض 
الفلســطينية المحتلــة. هــذا يقــل هــذا المبلــغ بمقــدار 873 مليــون 
البالغــة 38.6 مليــار  دوالر فقــط عــن الرقــم الســابق للمتطلبــات 

دوالر في عام 2020.

عـلـى الرغــم مــن المســتويات العاليــة للمســاهمات هــذا العــام - 
17.2 مليــون دوالر أو 46 فــي المائــة مــن المتطلبــات - فــإن الفجــوة 
البالغــة 20.5 مليــار دوالر بيــن المتطلبــات والتمويــل هــي األعـلـى 
عـلـى اإلطــاق. عاـنـى نقــص تمويــل الــوكاالت اإلنســانية عـلـى مــدار 
حــاالت  مــن  للعديــد  مطلوبًــا  كان  التوســع  وأن  خاصــة  العــام، 
اآلثــار  واســتمرت  وإثيوبيــا،  أفغانســتان  ذلــك  ـفـي  بمــا  الطــوارئ 
المجتمعــات  عـلـى  التأثيــر  ـفـي  كوفيــد-19  ألزمــة  المســتمرة 
الضعيفــة. كمــا أدى االرتفــاع العالمــي ـفـي انعــدام األمــن الغذاـئـي 
والجهــود المبذولــة لتجنــب خطــر المجاعــة مــن خــال االســتجابة 

متعــددة القطاعــات إلــى إجهــاد تخطيــط الميزانيــة والمــوارد الحاليــة. 
العالمــي  التطــور الشــهري للتغطيــة المئويــة للرقــم الصحــي  ظــل 
مشــابًها لمســتويات مــا قبــل الجائحــة وخــال الجائحــة طــوال معظــم 
التغطيــة  تظــل  أن  المرجــح  فمــن  هــو،  كمــا  الحــال  ظــل  إذا  العــام. 
النهائيــة لعــام 2021 أقــل مــن تغطيــة عــام 2019 والتــي وصلــت إلــى 
ـفـي  بـــ50  التــي تقــّدر  بالمائــة، وتقــرب مــن تغطيــة عــام 2020   63

المائة.

فعاليــات رفيعــة المســتوى لتعبئــة المــوارد منســقة مــن 
قبل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

ُعقــدت العديــد مــن الفعاليــات رفيعــة المســتوى فــي عــام 2021 لرفع 
مســتوى الوعــي وتعبئــة المــوارد بشــأن األزمــات الكبــرى. أقيمــت 
لألزمــة  التبرعــات  إلعــان  المســتوى  رفيعــة  االفتراضيــة  الفعاليــة 
ســبعة  عــن  اإلعــان  وتــم  آذار/مــارس،   1 ـفـي  اليمــن  ـفـي  اإلنســانية 
وثاثيــن إعانًــا عــن تقديــم مســاعدات ماليــة، بلــغ مجموعهــا 1.67 
مليــار دوالر. انعقــد مؤتمــر بروكســل الخامــس حــول دعــم مســتقبل 
عــن  المشــاركون  أعلــن  آذار/مــارس.   30 ـفـي  والمنطقــة  ســورية 
تعهــدات لــكل مــن ســورية والمنطقــة: 4.4 مليــار دوالر لعــام 2021 
بمــا يقــرب مــن 2 مليــار دوالر لعــام  الســنوات  وتعهــدات متعــددة 
2022 ومــا يليــه. ُعقــد االجتمــاع الــوزاري الرفيــع المســتوى بشــأن 
الحالــة اإلنســانية فــي أفغانســتان فــي 13 أيلول/ســبتمبر. علــى الرغــم 
ــا رســمًيا إلعــان التبرعــات، فقــد أعلــن العديــد  مــن أنــه لــم يكــن حدثً
مــن الــدول األعضــاء والمشــاركين اآلخريــن عــن دعــم مالــي بأكثــر مــن 

1.2 مليار دوالر لشعب أفغانستان.

الُمحتاجون

مليون 250

المستهدفون

174مليون
المتطلبات المالية 

 )بالدوالر األمريكي(

مليار دوالر37

نسبة تغطية التمويل

46%
التمويل  

 )بالدوالر األمريكي(

مليار دوالر17.2
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النداءات اإلنسانية المنّسقة بين الوكاالت: نتائج من عام 2021
النداءات العاجلة وخطط االستجابة اإلقليمية

المصــدر: خدمــة التتبــع الماـلـي / نظــرة متعمقــة بشــأن العمــل اإلنســاني. ماحظــات: تشــمل المتطلبــات الماليــة واألشــخاص المحتاجيــن واألشــخاص المســتهدفين جميــع خطــط االســتجابة اإلنســانية 
ومكونــات خطــط االســتجابة اإلنســانية للــدول التــي ال توجــد بهــا خطــط اســتجابة إنســانية ونــداءات أخــرى. حدثــت تغييــرات فــي أرقــام الســكان والمتطلبــات الماليــة لخطــة االســتجابة العاجلــة بســبب التداخــل 
مــع خطــط االســتجابة اإلنســانية. عناصــر النــداءات اإلقليميــة المدرجــة هــي كمــا يلي: خطــة االســتجابة اإلقليميــة ألفغانســتان والخطــة اإلقليميــة لاجئيــن فــي ســورية وخطــة االســتجابة اإلقليميــة لاجئيــن 
يــة الكونغــو وروانــدا وتنزانيــا وأوغنــدا وزامبيــا. تــم اســتبعاد بورونــدي. خطــة  يــة الكونغــو الديمقراطيــة شــملت أنغــوال وجمهور والمهاجريــن مــن فنزويــا: مشــمولة بالكامل. خطــة االســتجابة اإلقليميــة لجمهور
يــة الكونغــو الديمقراطيــة والســودان. خطــة االســتجابة اإلقليميــة للمهاجريــن للقــرن األفريقــي واليمــن: وشــملت  االســتجابة اإلقليميــة لجنــوب الســودان شــملت كينيــا وأوغنــدا وإثيوبيــا، وتــم اســتبعاد جمهور
إثيوبيــا وجيبوتــي، والصومــال جزئًيــا، وتــم اســتبعاد اليمن. يمكــن العثــور علــى األرقــام الكاملــة لخطــة االســتجابة الســريعة فــي الصفحــات الخاصــة بهــا فــي خطــة الصحــة العالميــة 2021 وفــي النظــرة المتعمقــة 
بشــأن العمــل اإلنســاني. تعــد خطــط االســتجابة اإلنســانية للســلفادور وغواتيمــاال وهنــدوراس ومدغشــقر جــزًءا مــن خطــط متعــددة الســنوات تغطــي عامــي 2021 و2022. أصــدرت ســتة بلــدان لديهــا بالفعــل 
خطــة اســتجابة إنســانية، خطــة منفصلــة، وهــي أفغانســتان، إثيوبيــا، هايتــي، هنــدوراس، األرض الفلســطينية المحتلــة وميانمــار. تــم تخفيــض أعــداد الســكان لهــذه النــداءات لتجنــب التداخــل مــع أرقــام خطــة 
االســتجابة اإلنســانية لــكل بلــد. األرقــام الكاملــة للســكان )PIN / PT( لهــذه الخطــط هــي كمــا يلــي: أفغانســتان )18.4 مليــون/17.7 مليــون(، إثيوبيــا )5.2 مليــون/5.2 مليــون(، هايتــي )0.7 مليــون/0.5 

مليــون(، هنــدوراس )2.3 مليــون/1.4 مليــون(، األرض الفلســطينية المحتلــة )1.3 مليــون/1 مليــون( وميانمــار )2.1 مليــون/2.1 مليــون(.

HRP خطة االستجابة اإلنسانية          ERP خطة االستجابة للطوارئ        FA النداء العاجل   

 RRP خطة االستجابة اإلقليمية        3RPالخطة اإلقليمية لاجئين وتعزيز القدرة على الصمود       RMRP خطة االستجابة اإلقليمية لاجئين والمهاجرين
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النداءات المنسقة المشتركة بين الوكاالت
لمحة عامة لعام 2022

15

االرتفــاع  ـفـي  المحتاجيــن  األشــخاص  عــدد  يســتمر 
بمعــدل ينــذر بالخطــر. ـفـي عــام 2022، ســيحتاج 274 
مليــون شــخص إـلـى المســاعدة اإلنســانية والحمايــة. 
إـلـى  الشــريكة  والمنظمــات  المتحــدة  األمــم  تهــدف 
مســاعدة 183 مليــون شــخص هــم األكثــر احتياًجــا عبــر 

63 دولة، وهو ما سيتطلب 41 مليار دوالر.

إـلـى  يحتاجــون  العالــم  أنحــاء  جميــع  ـفـي  شــخًصا   29 كل  مــن   1
يــادة كبيــرة ففــي عــام 2020 كان  المســاعدة، ومــع ذلــك هنــاك ز
بينمــا  المســاعدة  إـلـى  هنــاك شــخص واحــد مــن كل 33 يحتــاج 
احتاج شــخص واحد من كل 45 إلى المســاعدة في 2019. تســتمر 
االحتياجــات فــي االزديــاد، مدفوعــة بتاقــي عــدم االســتقرار السياســي، 
يــادة مســتويات النــزوح، وتأثيــرات المنــاخ وتأثيــرات كوفيــد-19.  وز
ضعيفــة  دول  داخــل  الجغراـفـي  نطاقهــا  األزمــات  وســعت  لقــد 
يــادة فــي االحتياجــات اإلنســانية مدفوعــة أيًضــا  بالفعــل. كمــا أن الز
هايتــي  ضــرب  الــذي  الزلــزال  مثــل  محــددة  طبيعيــة  بكــوارث 
ـفـي أفغانســتان، كان  الوســطى.  يــكا  ـفـي أمر إيتــا ولوتــا  وإعصــاري 
أربعــة  مــن  كميــة ألكثــر  الترا واآلثــار  أســوأ جفــاف منــذ 27 عاًمــا 
الغذاـئـي: حتــى بعــد  عقــود مــن الصــراع تؤثــر بشــدة عـلـى األمــن 
موســم الحصــاد، لــم يكــن لــدى 57 فــي المائــة من األســر احتياطيات 

غذائية كافية لألشهر الثاثة المقبلة.

تضاعــف إجماـلـي متطلبــات "اللمحــة العامــة عــن العمــل اإلنســاني 
العالمــي فــي 4 ســنوات فقــط، وهــذا العــام توجــد تســع خطــط قطريــة 
يــة الكونغــو  يــد عــن مليــار دوالر: أفغانســتان، وجمهور بمتطلبــات تز
الســودان،  وجنــوب  والصومــال،  يــا،  ونيجير وإثيوبيــا،  الديمقراطيــة، 
ثــاث خطــط إقليميــة  إـلـى  والســودان، وســورية، واليمــن، باإلضافــة 
ــا )خطــة االســتجابة  كثــر مــن 1 مليــار دوالر أمريكــي إجمالًي تتطلــب أ
ـفـي  لاجئيــن  اإلقليميــة  والخطــة  الســودان،  جنــوب  ـفـي  اإلقليميــة 
مــن  والمهاجريــن  لاجئيــن  اإلقليميــة  االســتجابة  وخطــة  ســورية 
كبــر مــن النــاس  فنزويــا(. ـفـي عــام 2022، ســيتم اســتهداف أعــداد أ
األمــن  وانعــدام  والفقــر  الصــراع  أثــار  المســاعدة.  عـلـى  للحصــول 
الغذائــي المتفاقــم ونقــاط الضعــف األخــرى نــداءات منســقة عبــر 30 

دولة و7 مناطق.

ال تــزال منطقتــان، الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وغــرب ووســط 
إفريقيــا، تعانيــان مــن معظــم االحتياجــات اإلنســانية بســبب األزمــة 
التــي طــال أمدهــا والتــي ال تظهــر بــوادر للتراجــع. علــى مــدى العاميــن 
يــادات حــادة فــي االحتياجــات فــي آســيا والمحيــط  الماضييــن، ظهــرت ز
الهــادئ، وأمريــكا الاتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي، وجنــوب وشــرق 
أفريقيــا. قبــل خمــس ســنوات، كانــت هايتــي هــي الوحيــدة التــي لديهــا 
خطــة اســتجابة إنســانية فــي أمريــكا الاتينيــة ومنطقــة البحر الكاريبي، 

واآلن هناك ستة برامج في جميع أنحاء المنطقة.

بانجاسو، جمهورية إفريقيا الوسطى. حشد ينتظر توزيع الغذاء من برنامج الغذاء العالمي في موقع النازحين بسيوة. أوتشا/أدريان سوربرينانت

15

الُمحتاجون

مليون 274
المستهدفون

مليون 183
المتطلبات المالية 

 )بالدوالر األمريكي(

مليار دوالر414

النداءات

37
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النداءات اإلنسانية المنّسقة بين الوكاالت:لمحة عامة لعام 2022
خطط االستجابة اإلنسانية

HRP خطة االستجابة اإلنسانية                 ERP خطة االستجابة للطوارئ                FA النداء العاجل
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النداءات المنسقة بين الوكاالت: التوزيع اإلقليمي

النداءات اإلنسانية المنّسقة بين الوكاالت:لمحة عامة لعام 2022
خطط االستجابة اإلقليمية

المصــدر: خدمــة التتبــع المالــي / نظــرة متعمقــة بشــأن العمــل اإلنســاني. ماحظــات: تشــمل المتطلبــات الماليــة والمحتاجيــن والمســتهدفين جميــع خطــط االســتجابة اإلنســانية ومكونــات خطــط االســتجابة 
اإلنســانية للــدول التــي ال توجــد بهــا خطــط اســتجابة إنســانية ونــداءات أخــرى. حدثــت تغييــرات فــي أرقــام الســكان والمتطلبــات الماليــة لخطــة االســتجابة العاجلــة بســبب التداخــل مــع خطــط االســتجابة 
اإلنســانية. عناصــر النــداءات اإلقليميــة المدرجــة هــي كمــا يلــي: خطــة االســتجابة اإلقليميــة ألفغانســتان والخطــة اإلقليميــة لاجئيــن فــي ســورية وخطــة االســتجابة اإلقليميــة لاجئيــن والمهاجريــن مــن فنزويــا: 
يــة الكونغــو وروانــدا وتنزانيــا وأوغنــدا وزامبيــا. تــم اســتبعاد بورونــدي. خطــة االســتجابة اإلقليميــة  يــة الكونغــو الديمقراطيــة شــملت أنغــوال وجمهور مشــمولة بالكامــل. خطــة االســتجابة اإلقليميــة لجمهور
يــة الكونغــو الديمقراطيــة والســودان. خطــة االســتجابة اإلقليميــة للمهاجريــن للقــرن األفريقــي واليمــن: وشــملت إثيوبيــا وجيبوتــي،  لجنــوب الســودان شــملت كينيــا وأوغنــدا وإثيوبيــا، وتــم اســتبعاد جمهور
ــا، وتــم اســتبعاد اليمــن. يمكــن العثــور علــى األرقــام الكاملــة لخطــة االســتجابة العاجلــة فــي الصفحــات الخاصــة بهــا فــي اللمحــة العامــة عــن العمــل اإلنســاني 2022 وفــي النظــرة المتعمقــة  والصومــال جزئًي
بشــأن العمــل اإلنســاني. تعــد خطــط االســتجابة اإلنســانية للســلفادور وغواتيمــاال وهنــدوراس، ولبنــان، ومدغشــقر جــزًءا مــن خطــط متعــددة الســنوات تغطــي 2021 و2022. األرقــام الخاصــة بخطــة االســتجابة 

اإلنســانية فــي كولومبيــا والعــراق واألرض الفلســطينية المحتلــة والصومــال وســورية وفنزويــا مؤقتــة. األرقــام الخاصــة بخطــة االســتجابة اإلنســانية فــي النيجــر والنــداءات اإلقليميــة هــي تقديــرات.

المصدر: خدمة التتبع المالي/نظرة متعمقة بشأن العمل اإلنساني

 RRP خطة االستجابة اإلقليمية     RMRP خطة االستجابة اإلقليمية لاجئين والمهاجرين     JRP خطة االستجابة األردنية     3RPالخطة اإلقليمية لاجئين وتعزيز القدرة على الصمود      RMRP خطة االستجابة للمهاجرين
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"نحن على حافة الهاوية. ونحن نتحرك في 

االتجاه الخاطئ. 

يجب أن يستيقظ العالم.

حان الوقت اآلن الستعادة الثقة. حان الوقت 

اآلن لبث األمل. حان وقت التسليم ".

أنطونيو غوتيريس
األمين العام لألمم المتحدة

ماحظات الجمعية العامة لألمم المتحدة، 2021


