
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 نقص التمويل يقوض

االستجابة اإلنسانية اجلارية 

في باكستان، حيث تخفض 

املساعدات وكاالت املعونة 

 .احليوية املنقذة للحياة

 زادت االحتياجات في سوريا إلى

مليون شخص  2.5حوالي 

وتضاعف عدد الالجئني منذ 

يوليو/متوز. وفي حني أن 

الوكاالت اإلنسانية قد وسعت 

نطاق أعمالها، فإن نقص 

 .التمويل يعرقل هذه اجلهود

 قادت حكومة إيران االستجابة

 300اإلنسانية لزلزالني خلفا 

جريح وأكثر من  2,600قتيل، و

 .متضرر 150,000

 وصلت نسبة متويل النداءات

املوحدة والعاجلة في منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

٪، مع ظهور 41حالياً إلى 

متطلبات إضافية تقدر بأكثر 

 .مليار دوالر أمريكي 1.1من 

 ساهمت عشرة بلدان من

منطقة الشرق األوسط 

متويل  وشمال أفريقيا في

. بلغ 2012النداءات في عام 

 65مجموع هذه املساهمات 

مليون دوالر، وكانت الصومال 

ولبنان واليمن واألرض 

الفلسطينية احملتلة هي أكبر 

 .املستفيدين

 

 

: قيود التمويل تؤثر على اإلغاثة واإلنعاش  باكستان

يكافح الشركاء في اجملال اإلنساني في باكستان للتغلب على القيود املفروضة على التمويل أثناء تقدميهم 
نازح في املنطقة الشمالية الغربية من البالد بسبب انعدام  000,777ملساعدات اإلغاثة األساسية لنحو 

مليون متضرر من فيضانات العام املاضي في  2.0األمن. وباإلضافة إلى ذلك، حتاول وكاالت املعونة مساعدة 
 اجلنوب، وهم بحاجة ماسة لدعم اإلنعاش املبكر.

 ت املنقذة للحياة في الشمال الغربيالشركاء يسعون للحصول على أموال ملواصلة تقدمي اخلدما

مليون دوالر أمريكي على األقل ملواصلة تقدمي اخلدمات  007إن وكاالت املعونة اإلنسانية بحاجة ماسة إلى 
( واملناطق القبلية KPة واملنقذة للحياة للنازحني في اخمليمات وخارجها في إقليمي خيبر بختونخوا )األساسي

 ( في شمال غرب باكستان حتى نهاية العام.FATAاخلاضعة لإلدارة االحتادية )

نقص التمويل يقوض االستجابة اإلنسانية املستمرة 
وسيكون له تأثير خطير وسلبي على رفاه السكان 

عرضني للخطر في األشهر املقبلة. وفي نفس الوقت، امل
تتوقع السلطات احلكومية في خيبر بختونخوا أن 

  .0702تستمر االحتياجات اإلنسانية حتى منتصف عام 

خفض الشركاء في اجملال اإلنساني الذين يعملون في 
خيبر بختونخوا واملناطق القبلية اخلاضعة لإلدارة 

احليوية املنقذة للحياة منذ  االحتادية بالفعل اخلدمات
عدة أشهر بسبب تضاؤل املوارد. وباإلضافة إلى ذلك، 

نازح داخلياً منذ يناير/كانون  007,777تدفق أكثر من 
الثاني ومن املرجح أن يستمر هذا التدفق، الذي يرافقه 

الطائفي تسببا في هذا معدل عودة أكثر بطئاً مما كان متوقعاً. اجلدير بالذكر أن العمليات األمنية والعنف 
 .0772النزوح من خيبر بختونخوا واملناطق القبلية اخلاضعة لإلدارة االحتادية منذ عام 

وتشمل اآلثار املباشرة لعدم كفاية التمويل على اخلدمات اإلنسانية خفضاً إضافياً في احلصص الغذائية، 
ستواجه مرافق الرعاية الصحية األولية بعد أن كانت قد ُخفضت بالفعل في شهر مايو/آيار املاضي. كما 

اإلغالق؛ وسينتهي العالج املنقذ للحياة املقدم لألطفال والنساء احلوامل الذين يعانون سوء التغذية؛ ولن 
تكون املواد األساسية متاحة للمساعدة في تدفئة الناس مع اقتراب فصل الشتاء، وسوف يتوقف تعليم 

  العديد من األطفال.

تنياتها عبر مياه الفيضانات في مدينة حيدر إمرأة حتمل مق
 /واريك بيج0700أباد، إقليم السند اليونسيف باكستان/

 

 النشرة اإلنسانية
 الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 2012أغسطس/آب  -العدد الثالث / يوليو/متوز 

 1صفحة التحديات اإلنسانية في باكستان 

 3صفحة تدهور الوضع في سوريا 

 4صفحة الزالزل تؤثر على اآلالف في إيران 

 5صفحة التحدي األمني في أفغانستان 

 7صفحة أخر تطورات التمويل اإلقليمي 

ية تنظم تدريباً على منظومة جامعة الدول العرب

 8صفحة العمل اإلنساني 

UNICEF 
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خيبر في يوية احلملواصلة أنشطة اإلغاثة مجموعة عمل األموال الالزمة من قبل كل  التالياجلدول يوضح 
لقيود  احملتمل ثر اإلنسانيول واألكانون األ/حتى ديسمبربختونخوا واملناطق القبلية اخلاضعة لإلدارة االحتادية 

 التمويل احلالية.

مجموعة 
 العمل

 نقص
التمويل 

 )دوالر(

 املستفيدون املستهدفون األثر اإلنساني احملتمل لنقص التمويل

 مليون شخص 0.0 انعدام األمن الغذائي، وتآكل آليات التكيف مليون   58 األمن الغذائي

 مليون شخص 0.2 الوفياتض وامرزيادة خطر األ مليون   17.3 الصحة

النمو  تأخرأو تقزم والوفاة السوء التغذية وزيادة خطر  مليون   7 التغذية
 األمراض املعديةأو 

إمرأة  98,000وطفل؛  144,000
 ةحامل ومرضع

املياه والصرف 
الصحي 
 والنظافة

حالة عدم احلصول على مياه الشرب املأمونة وسوء  مليون   14.6
قد تؤدي إلى تفشي األمراض  الصرف الصحي، التي

 القاتلة

 داخلياً  نازح 742,000
 

املتبعة  السلبية كيفاالفتقار إلى املأوى وآليات الت مليون   9.6 املأوى
من قبل العائدين احملتملني، مبا في ذلك بيع األصول، 

 لفترات طويلة نزوحض والارتقاال

 أسرة 168,000
 

تنسيق وإدارة 
اخمليمات واملواد 

 لغذائيةغير ا

املواد األساسية االفتقار إلى و اتعدم تنسيق اخمليم مليون   20
 كيفإلى آليات الت يديؤللبقاء على قيد احلياة، مما 

 السلبية

 أسرة 168,000
 

زيد من يي قد الذفجوات في التعليم وإنهاء التعلم، ال مليون   3.9 التعليم
دفعهم إلى وبهم واالجتار استغالل األطفال خطر 

 عملال

 76,000طفل في اخمليمات و 47,000
 اجملتمعات املضيفة في

 ،الدعم النفسي ، ومحدوديةمايةاحلخدمات خفض  مليون   8 احلماية
 ،وعدم وجود خدمات اإلحالة حلاالت العنف املنزلي

 وانقطاع خدمات الصحة اإلجنابية

 داخلياً  نازح 742,000
 

 الوكاالت اإلنسانية اإلنسانية اتعدم تنسيق املساعد مليون  1.23 التنسيق

   مليون  140 اجملموع

 النقص الشديد في التمويل يعيق اإلنعاش املبكر في املناطق املتضررة من الفيضانات

تواجه باكستان أيضاً األمطار املوسمية، على الرغم من أنها كانت أقل من املتوسط املوسمي في شهر 
تنفيذ أنشطة بناء القدرات إلدارة يوليو/متوز. واستعداداً ألي حاالت طارئة، يواصل الشركاء في اجملال اإلنساني 

الكوارث واحلد منها، وذلك ملصلحة منظمات اجملتمع املدني واملنظمات غير احلكومية والدوائر احلكومية 
اإلقليمية والوطنية. ويقوم هؤالء الشركاء بتحديث خطط الطوارئ اخلاصة بهم بشكل منتظم، لضمان 

 احملتملة. استعدادهم ملواجهة حاالت الطوارئ اإلنسانية

 

، 0700و  0707ومع ذلك، ففي أعقاب الفيضانات السابقة، في عامي 
ال تزال أعمال التخفيف من آثار الكوارث املعلقة هائلة، ولكن املوارد 
املتاحة لتنفيذ املبادرات التي تشتد احلاجة إليها محدودة. وال يزال 

ه احلكومة ، الذي أطلقت0700متويل إطار اإلنعاش املبكر بعد فيضانات 
 024باالشتراك مع األمم املتحدة في شهر فبراير/شباط املاضي جلمع 

مليون دوالر من أجل متويل مشاريع اإلنعاش املبكر، ضعيفاً؛ إذ لم 
باملائة، ولم يتم تنفيذ العديد من أنشطة احلد  07تتعد نسبة متويله 

 من مخاطر الكوارث املدرجة في هذا اإلطار.

 باكستان، -حالة التمويل 
 0700إطار اإلنعاش املبكر، عام  

 

خفض الشركاء في المجال 

اإلنساني العاملون في شمال 

غرب باكستان الخدمات 

الحيوية المنقذة للحياة بسبب 

 تضاؤل الموارد.
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وباإلضافة إلى ذلك، فإن املشاريع التي تسعى إلى إعادة تأسيس سبل العيش واستعادة اجملتمعات احمللية في 
في إقليمي السند وبلوشستان في جنوب البالد لم تتلق متويالً  0700ناطق املتضررة من فيضانات عام امل

يُذكر، مما جعل الشركاء في اجملال اإلنساني يعانون من نقص شديد في التمويل أثناء سعيهم إلى بناء قدرة 
 السكان على املواجهة وكسر احللقة املفرغة من الفيضانات واإلنعاش.

نشطة الهامة التي تسهم في قدرة السكان على التصدي غير ممولة حتى اآلن، وال توجد مؤشرات تذكر األ
على قرب تلقي التمويل الالزم ألنشطة التأهب للكوارث والتخفيف من آثارها، واإلنعاش. وحتتاج الوكاالت 

من مخاطر الكوارث في املناطق  اإلنسانية إلى املزيد من الدعم لهذه املناطق أثناء حتديدها ألولويات احلد
 املتضررة من الفيضانات.

إن عدم وجود التمويل الالزم ألنشطة إعداد اجملتمعات ملواجهة الكوارث وحمايتهم من اخملاطر هو مصدر قلق 
كبير آخر، بالنظر إلى أن باكستان لديها تاريخ من حاالت الطوارئ اإلنسانية التي ال هوادة فيها، والناجمة عن 

 الفيضانات واألعاصير واجلفاف والزالزل.

: نقص التمو  يل يعيق االستجابة ألزمة إنسانية متدهورةسوريا

على مدى الشهرين املاضيني، تدهورت األوضاع اإلنسانية في سوريا بشكل كبير. وقد عرض تصاعد القتال 
في دمشق وضواحيها وفي محافظات حلب ودرعا وإدلب وحمص وحماة والالذقية ودير الزور املدنيني العاديني 

إصابة العديد من األشخاص، واضطر أكثر من مليون شخص إلى الفرار، للخطر. أدى القتال إلى مصرع و
سواء داخل سوريا أو إلى البلدان اجملاورة. زاد عدد الالجئني املسجلني إلى أكثر من الضعف خالل الفترة من 

شخص. تستضيف تركيا  027,777إلى أكثر من  077,777يوليو/متوز إلى نهاية أغسطس/آب؛ حيث ارتفع من 
في العراق. وبشكل عام، هناك ما  02,020في لبنان، و 20,020في األردن، و 00,070الجئاً، باإلضافة إلى  27,007

 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية داخل سوريا. 0.2يقدر بنحو 

متكنت األمم املتحدة واملنظمات غير احلكومية الدولية، التي تعمل مع شركاء محليني، من بذل املزيد من 
شخص في األسابيع الثالثة األخيرة  222,777جهود االستجابة. وقد ساعد برنامج األغذية العاملي أكثر من 

شخص بحلول منتصف سبتمبر/أيلول. وقدمت  227,777من شهر أغسطس/آب ويهدف إلى الوصول إلى 
نازح داخلياً. كما قامت  207,777وكاالت األمم املتحدة األخرى والشركاء في اجملال اإلنساني املواد األساسية إلى 

الثماني منظمات غير حكومية الدولية التي أذنت لها احلكومة السورية بتقدمي املساعدة بزيادة توزيعاتها 
 بنسبة كبيرة  على مدار األسابيع األخيرة.

   
 خطة االستجابة اإلنسانية        خطة االستجابة اإلقليمية            
 0700لألزمة السورية                    0700ألزمة الالجئني السوريني             

  
 

  

األنشطة الهامة التي تسهم في 

قدرة السكان على التصدي 

غير ممولة حتى اآلن، وال 

توجد مؤشرات تذكر على 

قرب تلقي التمويل الالزم 

ألنشطة التأهب للكوارث 

والتخفيف من آثارها، 

 واإلنعاش.
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ال ومع ذلك، فإن خطر نقص التمويل قد يعرقل هذه اجلهود. تسعى وكاالت األمم املتحدة والشركاء في اجمل
مشروعاً في إطار خطة االستجابة اإلنسانية لألزمة  00مليون دوالر أمريكي لتمويل  027اإلنساني إلى جمع 

السورية. وبينما زادت مستويات التمويل بشكل مطرد على مدى الشهرين املاضيني )أنظر الرسم البياني 
أيلول(، األمر الذي خلف فجوات كبيرة في سبتمبر/ 0باملائة فقط )حتى  20أدناه(، فإن نسبة التمويل لم تتعد 

مجاالت الصحة، واملياه والصرف الصحي، واملأوى وتوفير املواد األساسية. وبينما يتم تعديل اخلطة لتغطية 
االحتياجات املتزايدة داخل سوريا، من املرجح أن تتسع هذه الفجوات. وباملثل، شهدت خطة االستجابة 

مليون دوالر، أيضاً زيادة في التمويل خالل الشهرين  042تي تسعى للحصول على اإلقليمية ألزمة الالجئني، ال
أغسطس/آب(، رغم أن أعداد الالجئني  20باملائة فقط )حتى  20املاضيني، ولكن نسبة متولها لم تتعد 

 السوريني املتزايدة تتطلب إعادة النظر في اخلطة برمتها.

 0700يونيو/حزيران  02اجتاه التمويل منذ 

حني : الزالزل في أذربيجان الشرقية تخلف مئات القتلى وآالف الناز يران  إ

درجة على مقياس ريختر محافظة أذربيجان  0.2و  0.0الن بلغت قوتهما ، ضرب زلزا0700أغسطس/آب  00في 
الشرقية في إيران. أثر الزلزاالن بشكل كبير على مدن اهار وورزاغان وهريس، وإلى حد أقل تبريز. حلق دمار كبير 

 277ثر من قرية لتدمير تام. بلغ عدد القتلى أك 00٪( وتعرضت 27٪ و 27قرية )بنسبة تتراوح بني  202بحوالي 
هزة ارتدادية خالل األسبوعني اللذين  0,277شخص بجروح. حدث أكثر من  0,077شخص، وأصيب أكثر من 

شخص، واضطر ما يقرب من ثلثيهم إلى اإلقامة  022,777أعقبا الزالزل. ووفقاً للتقديرات الرسمية، تضرر 
  بشكل مؤقت في خيام بسبب التلف الذي أصاب ديارهم.

( NDMOالوطنية إلدارة الكوارث )قادت املنظمة 
التابعة للحكومة جهود االستجابة اإلنسانية 
بالشراكة مع جمعية الهالل األحمر اإليراني، التي 
تعتبر جهة التنسيق الوطنية لعمليات اإلغاثة 
واإلنقاذ. مت إرسال فرق البحث واإلنقاذ للبحث على 

 ناجني محاصرين ودعمهم. كما مت توفير املأوى

ص الذين فقدوا منازلهم أو أُجبروا على لألشخا 
البقاء في العراء بسبب الهزات االرتدادية املتكررة. 
ً حلقت باملستشفيات في املدن  وحيث أن أضرارا

الرئيسية الثالث املتضررة، قد مت إرسال العديد من اجلرحى إلى مستشفيات في تبريز، وأقيمت عيادات صحية 
الل األحمر اإليراني واحلكومة وسكان احملافظات اجملاورة مواد اإلغاثة، مبا في متنقلة أيضاً. وأرسلت جمعية اله

ذلك املواد الغذائية وغير الغذائية، إلى املناطق املتضررة. كما أُنشئت مرافق التخلص من النفايات والصرف 
 الصحي في مواقع إعادة التوطني بعد وقت قصير من وقوع الكارثة.

صورة ملنزل دمره الزلزال الذي ضب محافظة آذربايجان الشرقية؛  
 إيران/حامد نظري تاجاباديمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، 

خطر نقص التمويل قد يعرقل 

جهود االستجابة الحالية، سواًء 

داخل سوريا أو في الدول 

 المجاورة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زلزاالن يضربان المدن 

والقرى الرئيسية في محافظة 

أذربيجان الشرقية بقوة، مما 

 شخص. 155,000أثر على 
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رة على التعامل مع حجم الكارثة ولم تطلب مساعدة دولية. ومع ذلك، أعلنت شعرت احلكومة أنها قاد
السلطات احلكومية في وقت الحق أنها سترحب باملساعدة الدولية إذا ُعرضت. وهكذا، فقد زار وفد من األمم 
املتحدة برئاسة املنسق املقيم واليونيسيف ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية املناطق املتضررة لرصد 
االحتياجات واالستجابة والتعبير عن التضامن مع احلكومة والسكان املتضررين. كما قدمت املفوضية 
السامية لشؤون الالجئني ومنظمة أطباء بال حدود بعض مواد اإلغاثة للحكومة وجمعية الهالل األحمر 

 اإليراني.

حلكومة على اإلنعاش وإعادة اإلعمار. ومع وصول مرحلة االستجابة حلاالت الطوارئ إلى نهايتها، ركزت جهود ا
منزل  00,777مليون دوالر في شكل قروض ميسرة لدعم إصالح وإعادة بناء  000وأعلن مسؤولون عن توفر 

تعرض للتلف. كما يجري تقدمي القروض امليسرة ملساعدة األسر املتضررة على إستعادة سبل معيشهم، ال 
وري عن هذه األموال أمر بالغ األهمية من أجل متكني الناس من سيما في القطاع الزراعي. إن اإلفراج الف

االستعداد لفصل الشتاء القادم. ويواصل اجملتمع اإلنساني الدولي رصد األحداث والعمل بشكل وثيق مع 
 السلطات احلكومية لتقدمي املساعدة عند احلاجة.

ا حتياجات الناس  حلقيقي في أفغانستان يعتمد على تلبية ا  ألساسيةاألمن ا

مليار  0في قمة حلف الناتو مبدينة شيكاغو في شهر مايو/آيار املاضي، تعهد اجملتمع الدولي بتقدمي أكثر من 
. ورغم أن هذا ميثل قدراً كبيراً من الدعم، فإنه ال يكفي. ما 0700دوالر سنوياً لقوات األمن األفغانية بعد عام 

اس األساسية وجهود قوية حلماية املدنيني وحقوق اإلنسان مع لم يتساوى االستثمار في تلبية احتياجات الن
 التمويل املقدم لقوات األمن األفغانية، فإن األموال التي تنفق على األمن قد تذهب هباًء.

بالنسبة لألفغان، وخاصة النساء، األمن ليا يتعلق فقط باحلماية من التهديدات اخلارجية واملتمردين، رغم 
دات، بل يتعلق أيضاً باحلماية من املسؤولني وقوات األمن الذين ال يخضعون للمساءلة في أهمية هذه التهدي

سياق احلياة اليومية. كما يتعلق بتكافؤ الفرص في احلصول على الوظائف، واحترام حقوق امللكية، ومعاجلة 
  املظالم ووقف إساءة استخدام السلطة.

من الضروري اآلن ضمان عدم عكس اجلهود 
اسب التي حتققت على مدى العقد املاضي، وأن واملك

تسفر عن حتقيق األمن املستدام. املطلوب اآلن هو 
شراكة تركز على تلبية االحتياجات العملية 
للشعب األفغاني. ال ميكن للمعونة والتنمية 
وحدهما، أو لقوات األمن وحدها، أن حتقق السالم. إن 

راف العملية السياسية الشاملة التي جتمع األط
 األفغانية أمر ال بد منه،

 بدعم من الدول اجملاورة، وذلك إلنهاء الصراع الطويل في البالد، واحلد من احلاجة إلى األمن الباهظ التكلفة. 

إن األساس الذي يقوم عليه األمن واالستقرار على املدى الطويل هو حتسني جودة احلياة، والسلطات التي 
تي تعمل، وفرص العمل. وعلى الرغم من التقدم الذي حتقق على مدار عقد تخضع للمساءلة، واملؤسسات ال

من الزمان في مجاالت متنوعة مثل حرية التعبير واملشاركة السياسية والبنية التحتية وإزالة األلغام 
 والرعاية الصحية وتعليم البنات، ال يزال املواطنون األفغان يشعرون بقلق كبير بشأن املستقبل.

خمسة ماليني أفغاني يعيشون كالجئني أو مهاجرين غير شرعيني. وارتفعت نسبة النزوح بسبب  ال يزال
 277,777الصراعات بشكل مطرد على مدى السنوات اخلمس املاضية، حتى وصلت حالياً إلى أكثر من 

، حصل ربع السكان 0700شخص. كما يعاني النساء واألطفال بشكل غير متناسب من الصراع. في عام 
٪ من 22لى دعم الغذائي، وحصل أكثر من مليون شخص على مياه الشرب في ظروف طارئة. أصيب ع

األطفال األفغان دون سن اخلامسة بالتقزم، وفرصهم في االعتماد على النفس واملساهمة في النمو 
ات األمهات االقتصادي في وقت الحق من حياتهم ضعيفة. وفضالً عن ذلك، فإن معدالت األمية بني اإلناث ووفي

 من بني أعلى املعدالت في العالم.

 يبيكا كونواي/إيرينر: أفغانستان

شعرت الحكومة أنها قادرة 

على التعامل مع حجم الكارثة 

 ولم تطلب مساعدة دولية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما لم يتساوى االستثمار في 

ألساسية تلبية احتياجات الناس ا

مع التمويل المقدم لقوات األمن 

األفغانية، فإن األموال التي 

تنفق على األمن قد تذهب 

 هباًء.
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تدهورت األراضي والتربة والغابات واملوارد املائية والرواسب املعدنية بفعل وقوع البالد فريسة لالستغالل غير 
املشروع على مدار أكثر من ثالثة عقود من الصراع. كما أن معدل وقوع الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات 

نهيارات الثلجية واجلفاف، آخذ في االزدياد. وإنتاج اخملدرات يستجيب للطلب الدولي، حيث يسعى والزالزل واال
عاماً، لكن آفاق  02املزارعون إلى احلصول على دخل من أجل البقاء. تقل أعمار ما يقرب من نصف السكان عن 

 التقدم ضئيلة، وال سيما في املدن التي تنمو بسرعة.

ستقرار، وهناك حاجة إلى شراكة طويلة األجل للتصدي للمشاكل التي أصبحت اآلن هذه ليست مكونات اال
تتخطى األجيال. أوالً، ينبغي أن يشمل ذلك حماية املدنيني. كما أن دمج املساءلة وسيادة القانون في خطط 

 ضروري. املرحلة االنتقالية، وتعزيز قوة الشرطة بحيث تصبح مهنية ومسؤولة ومتجاوبة مع املدنيني أمر

ثانياً، يجب أن يتساوى متويل األمن مع متويل جدول أعمال إمنائي عملي قائم على أساس االحتياجات، ويركز 
على ما يريده الشعب األفغاني، ال سيما الوظائف واملؤسسات العاملة واخلدمات األساسية. كما أنهم 

 اق.بحاجة إلى مساعدة للتعامل مع االحتياجات اإلنسانية العاجلة واسعة النط

يجب أن يسير هذا جنبا إلى جنب مع دعم الشراكات بني القطاعني العام واخلاص لتوليد إيرادات من شأنها أن 
البنية التحتية واخلدمات العامة واإلدارة املسؤولة واستغالل موارد  -ترفع مستوى االكتفاء الذاتي في البالد 

 البالد الطبيعية الهائلة.

وضوح في األدوار واملسؤوليات بني احلكومة األفغانية واجملتمع الدولي، وأن يكون  ثالثاً، يجب أن يكون هناك
هناك اتفاق على آلية املساءلة املتبادلة. ويجب أن يكون احلكم األقوى واألكثر خضوعاً للمساءلة في قلب 

الساسة  هذه الصفقة. هذا هو ما يريده السكان احملليون ويحتاجه رجال األعمال، وما يجب أن يضمنه
 الغربيون إذا كانوا سيحصلون على أموال.

إن ثمن الدعم املتواصل سيكون كبيراً، ولكنه سيكون متواضعاً باملقارنة مع املبالغ الضخمة التي ينفقها 
والتكلفة التي سيتحملها األفغان  -مليار دوالر حالياً في األسبوع الواحد  0أكثر من  -الغرب اآلن على األمن 

واجملتمع الدولي إذا مرت التوترات االجتماعية والشعور بالظلم دون رادع. والتصرف الصحيح واملنطقة 
 سيحقق أرباحاً هائلة لألفغان واملنطقة والعالم أجمع.

يستند هذا املقال إلى افتتاحية كتبها منسق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة في أفغانستان مايكل 
 كيتنغ. وميكن االطالع عليها على العنوان التالي:

http://mpwiis07-beta02.dfs.un.org/Default.aspx?tabid=1783&ctl=Details&mid=1882&ItemID=17149 

 0700النداء املوحد: أفغانستان                              
 

 

  

 حقائق حول نداء أفغانستان

 مليون دوالر 444 المطلوب
 مليون دوالر  761 الممول

 مليون دوالر  147 النقص

 (1171ول سبتمبر/أيل 4حتى )

االحتياجات اإلنسانية ال تزال 

، حصل 2011كبيرة. في عام 

ربع السكان على دعم الغذائي، 

وحصل أكثر من مليون 

شخص على مياه الشرب في 

٪ 55ظروف طارئة. أصيب 

من األطفال األفغان دون سن 

الخامسة بالتقزم، وفرصهم في 

االعتماد على النفس والمساهمة 

في النمو االقتصادي في وقت 

من حياتهم ضعيفة. الحق 

وفضاًل عن ذلك، فإن معدالت 

األمية بين اإلناث ووفيات 

األمهات من بين أعلى 

 المعدالت في العالم.
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الدولة املدفوع وتعهدت

قطر - 3,000,000

الكويت 1,000,000 -

تركيا 200,000 -

السعودية - 150,000

- اإلمارات العربية املتحدة 50,000

إسرائيل 20,000

مصر 15,000 -

باكستان 10,000 -

أفغانستان 1,000 -

مراكش

US$34.5 M

US$26.8 M

US$23.4 M

US$3.9 M US$2.9 M US$2 M

التمويل
متطلبات

US$26.2 million
US$17.1 million

US$84.7 million
US$30.8 million

US$55.2 million
US$21.9 million

US$25.3 million
US$1.37 million

Notes:  1. Funding information: OCHA FTS, as of 2nd September 2012, all changes are reflected on http://fts.unocha.org 2. Revised Syria Regional Response Plan August 2012 
 3 - 4. OCHA FTS         5. http://www.unocha.org/cerf/our-donors/funding/pledges-and-contributions/2012 6. http://www.unocha.org/cerf/cerf-worldwide/2012

  متطلبات
193.2 m

 نسبة
التمويل

54 %

التمويل

103.8 m

املكتب اإلقليمي ملنطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا  | سبتمبر  ٢ ١ ٠ ٢

تبرعات بالدوالر األمريكي
تعهدات بالدوالر األمريكي
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ليمن ا

أفغانستان

 األرض الفلسطينية
احملتلة

سوريا

باكستان

 األرض الفلسطينية
احملتلة

سوريا

ليمن ا

ن باكستا

أفغانستان

مليون دوالر أمريكي

املناشدة في  والعجز  التمويل   مجموع 

2012 لسنة 

دوالر –  ٢ ١ ٠ ٢ )باملليون  والعجز  املعنية بسوريا  اإلقليمية  اإلستجابة  التمويلية خلطة   التغطية 
2 األمريكي( 

1  ٢ ١ ٠ ٢  – أفريقيا  األوسط وشمال  الشرق  النداءات في منطقة  والثغرات حسب  التمويلية  التغطية  إجمالي 

 تلقت 32.7 مليون دوالر
 أمريكي من خالل التمويل

سوريا RRP اإلقليمية على

تركيا

 األردن

سوريا
لبنان العراق

3٢ ١ ٠ ٢ -  حسب اجلهة املانحة،   أفريقيا  تدفق املساعدات من منطقة الشرق األوسط وشمال 

 اإلمارات العربية المتحدة

السعودية

 قطر

 الكويت

تركيا

 إسرائيل

مصر

فغانستان أ

باكستان

التلقي،  ٢ ١ ٠ ٢ -  حسب بلد  أفريقيا   تدفق املساعدات من منطقة الشرق األوسط وشمال 
4 األمريكي(  دوالر  )باملليون 

 الصومال
لبنان

األردن

أفغانستان

ليمن ا

*إقليم
 سريالنكا

بوركينا فاسو

موريتانيا

 كينيا
اجلبل األسود

جيبوتي

تركيا

فلبينيون

سوريا

السودان

جزر القمر

النيجر

لم تخصص

جمهورية أفريقيا الوسطى

األرض الفلسطينية احملتلة

 ليبيا
طاجيكستان

أثيوبيا

ليبيريا

تبرعات بالدوالر األمريكي
التمويل اإلقليمي الالزم لسوريا *

األوسط الشرق  ملنطقة  الطوارىء  ملواجهة  املركزي  الصندوق   مخصصات 
5 وشمال أفريقيا في عام  ٢ ١ ٠ ٢ )باملليون دوالر األمريكي( 

باكستان

سوريا

ليمن ا

األردن لبنان تركيا

املركزي للصندوق  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة   مساهمات 
األمريكي ملواجهة الطوارىء في عام   ٢ ١ ٠ ٢ 6 - دوالر 

مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

ح  )٢  ٠  ١  ٢ أيلول   / سبتمبر   ٢( التمويل اإلنساني اإلقليمي  نشرة 

املوقف حملة عامة عن 

1

2

3

4

الذي اليمن،  هو  مستفيد  أكبر  وكان  دوالر.  مليون   849 أفريقيا   وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  والعاجلة  املوحدة  النداءات   تلقت 
ونسبة  41٪ النداءات  متويل  نسبة  بلغت  إجماالً،  دوالر.  مليون   263 مببلغ  احملتلة  الفلسطينية  األرض  تلته  دوالر،  مليون   280 على   حصل 

59٪ العجز 

والعراق، واألردن  ولبنان  تركيا  اخلطة  تشمل  دوالر.  مليون   193.2 السورية  لألزمة  لالستجابة  اإلقليمية  اخلطة  متطلبات  مجموع   يبلغ 
لشؤون السامية  املفوضية  قبل  من  اخلطة  تنقيح  اآلن  يجري  الالجئني،  عدد  في  السريع  لالرتفاع   ً نظرا  .54٪ حالياً  متويلها  نسبة   وتبلغ 

جئني لال ا

وبلغ  .2012 عام  خالل  العالم  أنحاء  جميع  في  اإلنسانية  النداءات  في  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  من  دول  عشر   ساهمت 
العربية واململكة  املتحدة  العربية  اإلمارات  هي  املانحة  الدول  أكبر  كانت  دولة.   24 ل تخصيصها  مت  دوالر  مليون   65 املساهمات   مجموع 

تلقت حيث  املستفيدين،  أكبر  هي  واليمن  ولبنان  الصومال  وكانت  دوالر.  مليون   43.5 من  أكثر  معاً  مساهماتهما  وبلغت   السعودية، 
دوالر مليون   32 من  أكثر  معاً 

الطوارئ ملواجهة  املركزي  الصندوق  2012. وكانت (CERF) وزع  عام  في  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  بلدان  ستة  على   األموال 
األوسط الشرق  منطقة  من  دول  تسع  دوالر. وقدمت  26.8 مليون  مببلغ  باكستان  تليها  دوالر،  34.5 مليون  مببلغ  سوريا  هي  املستفيدين   أكبر 

واململكة وقطر  وباكستان  والكويت  ومصر  أفغانستان  الدول  هذه  وتشمل   .2012 عام  في  الصندوق  إلى  مساهمات  بتقدمي  تعهدت   أو 
املتحد العربية  واإلمارات  وإسرائيل  وتركيا  السعودية  العربية 

مليون دوالر أمريكي
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  بالتنسيق تُنقذ األرواح –مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( 

 للمزيد من المعلومات، يرجى اإلتصال بـ :

 elhawary@un.org, Tel. (+20) 106 665 0625  ، مسؤول الشؤون اإلنسانيةسمير الهواري

 http://ochaonline.un.org/romena | www.unocha.org | www.reliefweb.intالنشرات اإلنسانية ألوتشا متوفرة على: 

: التدريب على النظام اإلنساني الدولي  جامعة الدول العربية

( في تنظيم دورة تدريبية ملدة يومني على النظام اإلنساني LASاشتركت األمم املتحدة وجامعة الدول العربية )
التدريب على بنية النظام اإلنساني، وأدوات إدارة املعلومات،  في القاهرة. وركز 0700يوليو/متوز  2-0الدولي في 

وإعداد التقارير اإلنسانية والصحة، واملساواة بني اجلنسني، واحلماية في حاالت الطوارئ. وقد أجريت أيضاً 
عملية محاكاة لسيناريوهات مختلفة )فيضانات وزالزل وصراعات مسلحة(، مما وفر للمشاركني فرصة 

 ظرية على حاالت عملية.لتطبيق الن

اشترك في عقد الدورة التدريبية مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية واملفوضية السامية لشؤون الالجئني 
وصندوق األمم املتحدة للسكان وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعني بفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز 

موظفاً من ثماني إدارات  27ة العاملية، مبشاركة أكثر من وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة الصح
مختلفة في جامعة الدول العربية. وأُجري التدريب وفقاً للتوصيات التي خرج بها االجتماع القطاعي بني األمم 

 00املتحدة وجامعة الدول العربية بشأن التعاون في تقدمي املساعدة اإلنسانية، والذي عقد في القاهرة يومي 
 .0700فبراير/شباط  02و
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