
ُتعتبر النزاعات والكوارث الطبيعية هي المحرك األساسي لالحتياجات اإلنسانية، وعادة ما يتم التعامل معها على أنها أحداث متباينة وال يتم إجراء إال القليل 
من التحليل لألسباب الكامنة خلفها والمؤشرات المنذرة بها. واليوم يتغير المشهد العالمي بسرعة أكبر من أي وقت مضى، فبدأ االعتراف بالمخاطر العالمية 
على أنها من أهم عناصر األزمات اإلنسانية، حيث أنها يمكن أن تعرِّض السكان لمزيد من الخطر وأن تحول دون تطوير قدرة على الصمود تكفي لمواجهة 

الصدمات. لذا فإن األزمات الممتدة والمتكررة التي نراها حول العالم اآلن هي نتيجة مباشرة لمواطن الُعرضة للخطر هذه. 

ــي  ــم الت ــزارع العال ــن م ــة م ــا: ۹۰ بالمائ حالًي
يبلغ عددها ٥۷۰ مليون مزرعة تديرها عائالت، 
ونتتج المزارع العائلية هذه ۸۰ بالمائة من غذاء 
العالــم. وبحلــول عــام ۲۰۱٤، عانــى مــا يقرب 
مــن ۸۰٥ مليــون شــخص مــن نقــص التغذيــة 
المزمن، وقد زاد هذا العدد بمقدار ۱۰۰ مليون 

شخص خالل الِعقد الماضي. 

المتوقع: في عام ۲۰٥۰ يجب أن يزيد إنتاج 
مقارنة  بالمائة   ٦۰ بنسبة  العالمي  الغذاء 
بمستويات إنتاج الفترة من ۲۰۰٥-۲۰۰۷ لتلبية 
الذين  العالم  سكان  جانب  من  المتزايد  الطلب 

ُيتوقع أن يبلغ تعدادهم ۹٫۷ مليار نسمة. 

حالًيــا: تعرضــت واحــدة مــن كل ثــالث نســاء 
للضــرب واإلجبــار علــى ممارســة الجنــس 
أو اإليــذاء بشــكل أو بآخــر، وعــادة مــا يكــون 
الجانــي شــخًصا هــي تعرفــه، فعلــى المســتوى 
ــل النســاء  ــم قت ــة مــن جرائ العالمــي ۳۸ بالمائ
يرتكبها شريك حياتهم. وتعيش ٦۰۰ مليون امرأة 
فــي العالــم فــي بلــدان ال يعتبــر العنــف المنزلي 

جريمة فيها. 

خمس  كل  من  واحدة  تصبح  أن  المتوقع: 
نساء في العالم ضحية لالغتصاب أو محاولة 
وأن  حياتها.  فترات  من  فترة  في  االغتصاب 

تكون أغلبية هؤالء الضحايا من الشابات. 

العنف القائم على النوع االجتماعي 
حالًيــا: بنهايــة عــام ۲۰۱٤، تم تأكيــد ۱۲,۸٦۰ 
حالــة إصابــة باإليبــوال فــي غينيــا وليبيريــا 
وســيراليون. وتتســبب الميكروبــات الناشــئة 
لــدى الحيوانــات فــي ۷٥ بالمائة مــن األمراض 

الجديدة التي تصيب البشر. 

والسفر  السكاني  النمو  يستمر  أن  المتوقع: 
والفقر  العالمي  واالحترار  العالميين  والتجارة 
في تحريك أوبئة مثل اإليبوال وميرس واإليدز 
وسارس. ويجب أن تتغير أساليب التعامل مع 
المبادرة  إلى  أفعال  ردود  مجرد  من  األوبئة 

إلدارة الخطر.  

األوبئة 

تغير المناخ 
مصدر  أكبر  المالية  التحويالت  تمثل  حاليا: 
لرأس المال األجنبي (بعد االستثمارات األجنبية 
المباشرة). وفي عام ۲۰۱٤ أرسل ۲٤٥ مهاجر 
نصف ترليون دوالر إلى بلدانهم األصلية ليدعم 
شخص   ٤٫٥ المتوسط  في  منهم  شخص  كل 
ويؤثروا سوًيا على أكثر من مليار شخص حول 

العالم. 

تنوع  بحسب  المهجر  سكان  يتنوع  المتوقع: 
توجد  وال  بها،  يعملون  التي  المجتمعات 
بفهم قدرات ودور هؤالء  بيانات كافية تسمح 
يمكن  اإلنساني  السياق  وفي  المغتربين. 
في  أساسيا  شريًكا  المغتربون  يصبح  أن 

المساعدات.

المهجر
الناتج  إجمالي  كان   ،۲۰۱٤ عام  في  حالًيا: 
المحلي العالمي ۷۷٫۸۷ ترليون دوالر، بمعدل 
نمو سنوي يبلغ ۲٫٦ بالمائة. ولقد وصل عدم 
المساواة في توزيع الثروة إلى مستويات غير 
من  بالمائة   ۱ أغنى  فئة  تملك  حيث  مسبوقة، 
سكان العالم ٤۸ بالمائة من الثروة العالمية، أما 
بالمائة  فيملك ۹٤٫٥  الثروة  الباقي من  الجزء 
منها الفئة التي تمثل أغنى ۲۰ بالمائة من سكان 
العالم، وما تبقى من الثروة العالمية الذي يبلغ 
نسبتة ٥٫٥ بالمائة تتوزع على ۸۰ بالمائة من 

سكان العالم.

المتوقع: ستؤدي زيادة عدم العدالة في أن يملك 
۱ بالمائة فقط من سكان العالم ثروة تزيد عما 
خالل  العالم  سكان  بقية  من  بالمائة   ۹۹ يمله 
العامين القادمين. ومن المتوقع أن يزيد إجمالي 
الناتج المحلي العالمي بنسبة ۳٫۱ بالمائة في عام 

 .۲۰۱٦

االقتصاد 

الصحة
حالًيا: منذ عام ۱۹۹۰، انخفض معدل الوفيات 
ــال دون ســن الخامســة بمــا يقــرب  ــن األطف بي
من ٥۰ بالمائة. كما أن معدل الوفيات أثناء وبعد 
الوالدة انخفض بنسبة ٤٥ بالمائة. وتتسبب أمراض 
االلتهــاب الرئــوي والمالريا في ۷۰ بالمائة من 
الوفيات في ۱٥ بلد تقع كلها في منطقة ما دون 
الصحــراء الكبــرى األفريقيــة وآســيا. كمــا يقتل 

االلتهاب الرئوي ۲٦۰۰ طفل كل عام. 

مبكر  وقت  في  التحرك  يتم  مالم  المتوقع: 
ستستمر األمراض التي يمكن الوقاية منها في 
سن  دون  األطفال  لوفيات  سبب  أهم  كونها 

الخامسة.

حالًيــا: فــي عــام ۲۰۱٤، عــاش مــا يقــرب مــن 
۳٫۸ مليــار شــخص فــي المناطــق الحضريــة. 
ويعيش ٥۳ بالمائة من سكان الحضر في العالم 
فــي قــارة آســيا، وتليهــا أوروبــا (۱٤ بالمائــة) 
وأمريكا الالتينية وجزر الكاريبي (۱۳ بالمائة).

يعيش  أن  يمكن  عام ۲۰٥۰  بحلول  المتوقع: 
المناطق  في  العالم  سكان  من  بالمائة   ٦٦
الحضرية، أي أن ۲٫٥ مليون نسمة سُيضافون 
أن  المتوقع  ومن  الحضر.  سكان  إجمالي  إلى 
 ۳۷ موطن  ونيجيريا  والهند  الصين  تكون 
في  العالمي  السكاني  النمو  معدل  من  بالمائة 

الفترة بين ۲۰۱٤ و۲۰٥۰.

الزحف الحضري
حالًيا: في عام ۲۰۱٤، كان تعداد سكان العالم 
۷٫۲ مليار شخص، ويتزايد سكان العالم بمعدل 
۱٫۱۸ بالمائة سنوًيا أو ۸۳ مليون شخص في 
السنة، وهو معدل أبطأ من معدل الزيادة الذي 

كان موجوًدا منذ عشر سنوات. 

تعداد  سيزيد   ۲۰٥۰ عام  بحلول  المتوقع: 
وستكون  شخص،  مليار   ۷٫۹ إلى  السكان 
دول،  تسع  في  السكانية  الزيادة  هذه  نصف 
وهي جمهورية الكونغو الديموقراطية وإثيوبيا 
والهند وإندونيسيا ونيجيريا وباكستان وتانزانيا 

وأوغندا والواليات المتحدة األمريكية

السكان 

الهجرة 
حالًيا: في عام ۲۰۱٤ مات أكثر من ۲۲,۰۰۰ 
بين  ومن  أوروبا،  إلى  طريقهم  في  مهاجر 
مهاجري العالم الذين يبلغ عددهم ۲۳۲ مليون 
شخص، يعيش ۷۲ مليون في أوروبا، ويشكل 
و۲٤   ۱٥ بين  عملهم  يتراوح  الذين  الشباب 
عاًما ما يقرب من ۱۲ بالمائة من حجم الهجرة 

الدولية. 

المتوقع: أن تشكل الهجرة األُسرية أهم وأكبر 
قناة لدخول المهاجرين، وسيكون لها أثر كبير 
ويجب  واالقتصادية.  اإلنسانية  التنمية  على 
إعطاء اهتمام أكبر بإيجاد سياسية متناسقة لتقييم 
الهجرة  إطار  في  األسرية  الوحدة  إمكانيات 

الدولية، وكذلك تحديات الحماية. 

حالًيا: في عام ۲۰۱٤ مات أكثر من ۲۲,۰۰۰ 
بين  ومن  أوروبا،  إلى  طريقهم  في  مهاجر 
مهاجري العالم الذين يبلغ عددهم ۲۳۲ مليون 
شخص، يعيش ۷۲ مليون في أوروبا، ويشكل 
و۲٤   ۱٥ بين  عملهم  يتراوح  الذين  الشباب 
عاًما ما يقرب من ۱۲ بالمائة من حجم الهجرة 

الدولية. 

المتوقع: أن تشكل الهجرة األُسرية أهم وأكبر 
قناة لدخول المهاجرين، وسيكون لها أثر كبير 
ويجب  واالقتصادية.  اإلنسانية  التنمية  على 
إعطاء اهتمام أكبر بإيجاد سياسية متناسقة لتقييم 
الهجرة  إطار  في  األسرية  الوحدة  إمكانيات 

الدولية، وكذلك تحديات الحماية. 

التكنولوجيا
حالًيا: في عام ۲۰۱٤ يقدر عدد من يعيشون 
في أحياء شعبية فقيرة ب ۸٦۳ مليون شخص، 
وسيكون أغلبهم في منطقة ما دون الصحراء 
مليون  من ۲۰۰  يقرب  (ما  األفريقية  الكبرى 

شخص. 

المتوقع: بحلول عام ۲۰۳۰، سيحتاج ما يقرب 
من ۳ مليار شخص إلى مسكن مالئم، ولتلبية 
وحدة   ۹٦,۱٥۰ استكمال  يجب  الحاجة  هذه 

سكنية في اليوم من اآلن حتى عام ۲۰۳۰.

الفقر 
خالل  الحرارة  درجات  ترتفع  لم  حالًيا: 
التي  الدرجة  إلى  عام ۱۸۸۰  منذ  فترة  أي 
وصلت إليها خالل عام ۲۰۱٤. وخالل عام 
في  الكوارث  من  بالمائة   ٤۸ وقع   ۲۰۱٤
الهادي زاد  والمحيط  آسيا  آسيا. وفي شرق 
عدد األشخاص المعرضين لخطر الفيضانات 
بالمائة   ۷۰ بنسبة  االستوائية  واإلعصارات 

منذ عام ۱۹۸۰. 

من  المناخ  تغير  يخفض  أن  يمكن  المتوقع: 
جودة المياه الطبيعية ويمثل خطًرا على جودة 
التقليدية.  المعالجة  مع  حتى  الشرب  مياه 
وسيؤثر تغير المناخ ما لم يتم تداركه على 
إنتاج المحاصيل عند زيادة درجات الحرارة 
الخسائر  وتقدر  أكثر.  أو  بدرجتين  المحلية 
الكوارث  عن  الناتجة  المستقبلية  السنوية 
اآلهلة  المناطق  في  دوالر  مليار   ۳۱٤ ب 

بالمباني.

موضوع يسبب مزيًدا من القلق
ال يوجد تغير في مستوى القلق

انخفاض في مستوى القلق

األمن الغذائي 

البيانات واالتجاهات 
اإلنسانية العالمية 2015 

العالمي  المشهد 
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ــي  ــم الت ــزارع العال ــن م ــة م ــا: ۹۰ بالمائ حالًي
يبلغ عددها ٥۷۰ مليون مزرعة تديرها عائالت، 
ونتتج المزارع العائلية هذه ۸۰ بالمائة من غذاء 
العالــم. وبحلــول عــام ۲۰۱٤، عانــى مــا يقرب 
مــن ۸۰٥ مليــون شــخص مــن نقــص التغذيــة 
المزمن، وقد زاد هذا العدد بمقدار ۱۰۰ مليون 

شخص خالل الِعقد الماضي. 

المتوقع: في عام ۲۰٥۰ يجب أن يزيد إنتاج 
مقارنة  بالمائة   ٦۰ بنسبة  العالمي  الغذاء 
بمستويات إنتاج الفترة من ۲۰۰٥-۲۰۰۷ لتلبية 
الذين  العالم  سكان  جانب  من  المتزايد  الطلب 

ُيتوقع أن يبلغ تعدادهم ۹٫۷ مليار نسمة. 

حالًيــا: تعرضــت واحــدة مــن كل ثــالث نســاء 
للضــرب واإلجبــار علــى ممارســة الجنــس 
أو اإليــذاء بشــكل أو بآخــر، وعــادة مــا يكــون 
الجانــي شــخًصا هــي تعرفــه، فعلــى المســتوى 
ــل النســاء  ــم قت ــة مــن جرائ العالمــي ۳۸ بالمائ
يرتكبها شريك حياتهم. وتعيش ٦۰۰ مليون امرأة 
فــي العالــم فــي بلــدان ال يعتبــر العنــف المنزلي 

جريمة فيها. 

خمس  كل  من  واحدة  تصبح  أن  المتوقع: 
نساء في العالم ضحية لالغتصاب أو محاولة 
وأن  حياتها.  فترات  من  فترة  في  االغتصاب 

تكون أغلبية هؤالء الضحايا من الشابات. 

العنف القائم على النوع االجتماعي 
حالًيــا: بنهايــة عــام ۲۰۱٤، تم تأكيــد ۱۲,۸٦۰ 
حالــة إصابــة باإليبــوال فــي غينيــا وليبيريــا 
وســيراليون. وتتســبب الميكروبــات الناشــئة 
لــدى الحيوانــات فــي ۷٥ بالمائة مــن األمراض 

الجديدة التي تصيب البشر. 

والسفر  السكاني  النمو  يستمر  أن  المتوقع: 
والفقر  العالمي  واالحترار  العالميين  والتجارة 
في تحريك أوبئة مثل اإليبوال وميرس واإليدز 
وسارس. ويجب أن تتغير أساليب التعامل مع 
المبادرة  إلى  أفعال  ردود  مجرد  من  األوبئة 

إلدارة الخطر.  

األوبئة 

تغير المناخ 
مصدر  أكبر  المالية  التحويالت  تمثل  حاليا: 
لرأس المال األجنبي (بعد االستثمارات األجنبية 
المباشرة). وفي عام ۲۰۱٤ أرسل ۲٤٥ مهاجر 
نصف ترليون دوالر إلى بلدانهم األصلية ليدعم 
شخص   ٤٫٥ المتوسط  في  منهم  شخص  كل 
ويؤثروا سوًيا على أكثر من مليار شخص حول 

العالم. 

تنوع  بحسب  المهجر  سكان  يتنوع  المتوقع: 
توجد  وال  بها،  يعملون  التي  المجتمعات 
بفهم قدرات ودور هؤالء  بيانات كافية تسمح 
يمكن  اإلنساني  السياق  وفي  المغتربين. 
في  أساسيا  شريًكا  المغتربون  يصبح  أن 

المساعدات.

المهجر
الناتج  إجمالي  كان   ،۲۰۱٤ عام  في  حالًيا: 
المحلي العالمي ۷۷٫۸۷ ترليون دوالر، بمعدل 
نمو سنوي يبلغ ۲٫٦ بالمائة. ولقد وصل عدم 
المساواة في توزيع الثروة إلى مستويات غير 
من  بالمائة   ۱ أغنى  فئة  تملك  حيث  مسبوقة، 
سكان العالم ٤۸ بالمائة من الثروة العالمية، أما 
بالمائة  فيملك ۹٤٫٥  الثروة  الباقي من  الجزء 
منها الفئة التي تمثل أغنى ۲۰ بالمائة من سكان 
العالم، وما تبقى من الثروة العالمية الذي يبلغ 
نسبتة ٥٫٥ بالمائة تتوزع على ۸۰ بالمائة من 

سكان العالم.

المتوقع: ستؤدي زيادة عدم العدالة في أن يملك 
۱ بالمائة فقط من سكان العالم ثروة تزيد عما 
خالل  العالم  سكان  بقية  من  بالمائة   ۹۹ يمله 
العامين القادمين. ومن المتوقع أن يزيد إجمالي 
الناتج المحلي العالمي بنسبة ۳٫۱ بالمائة في عام 

 .۲۰۱٦

االقتصاد 

الصحة
حالًيا: منذ عام ۱۹۹۰، انخفض معدل الوفيات 
ــال دون ســن الخامســة بمــا يقــرب  ــن األطف بي
من ٥۰ بالمائة. كما أن معدل الوفيات أثناء وبعد 
الوالدة انخفض بنسبة ٤٥ بالمائة. وتتسبب أمراض 
االلتهــاب الرئــوي والمالريا في ۷۰ بالمائة من 
الوفيات في ۱٥ بلد تقع كلها في منطقة ما دون 
الصحــراء الكبــرى األفريقيــة وآســيا. كمــا يقتل 

االلتهاب الرئوي ۲٦۰۰ طفل كل عام. 

مبكر  وقت  في  التحرك  يتم  مالم  المتوقع: 
ستستمر األمراض التي يمكن الوقاية منها في 
سن  دون  األطفال  لوفيات  سبب  أهم  كونها 

الخامسة.

حالًيــا: فــي عــام ۲۰۱٤، عــاش مــا يقــرب مــن 
۳٫۸ مليــار شــخص فــي المناطــق الحضريــة. 
ويعيش ٥۳ بالمائة من سكان الحضر في العالم 
فــي قــارة آســيا، وتليهــا أوروبــا (۱٤ بالمائــة) 
وأمريكا الالتينية وجزر الكاريبي (۱۳ بالمائة).

يعيش  أن  يمكن  عام ۲۰٥۰  بحلول  المتوقع: 
المناطق  في  العالم  سكان  من  بالمائة   ٦٦
الحضرية، أي أن ۲٫٥ مليون نسمة سُيضافون 
أن  المتوقع  ومن  الحضر.  سكان  إجمالي  إلى 
 ۳۷ موطن  ونيجيريا  والهند  الصين  تكون 
في  العالمي  السكاني  النمو  معدل  من  بالمائة 

الفترة بين ۲۰۱٤ و۲۰٥۰.

الزحف الحضري
حالًيا: في عام ۲۰۱٤، كان تعداد سكان العالم 
۷٫۲ مليار شخص، ويتزايد سكان العالم بمعدل 
۱٫۱۸ بالمائة سنوًيا أو ۸۳ مليون شخص في 
السنة، وهو معدل أبطأ من معدل الزيادة الذي 

كان موجوًدا منذ عشر سنوات. 

تعداد  سيزيد   ۲۰٥۰ عام  بحلول  المتوقع: 
وستكون  شخص،  مليار   ۷٫۹ إلى  السكان 
دول،  تسع  في  السكانية  الزيادة  هذه  نصف 
وهي جمهورية الكونغو الديموقراطية وإثيوبيا 
والهند وإندونيسيا ونيجيريا وباكستان وتانزانيا 

وأوغندا والواليات المتحدة األمريكية

السكان 

الهجرة 
حالًيا: في عام ۲۰۱٤ مات أكثر من ۲۲,۰۰۰ 
بين  ومن  أوروبا،  إلى  طريقهم  في  مهاجر 
مهاجري العالم الذين يبلغ عددهم ۲۳۲ مليون 
شخص، يعيش ۷۲ مليون في أوروبا، ويشكل 
و۲٤   ۱٥ بين  عملهم  يتراوح  الذين  الشباب 
عاًما ما يقرب من ۱۲ بالمائة من حجم الهجرة 

الدولية. 

المتوقع: أن تشكل الهجرة األُسرية أهم وأكبر 
قناة لدخول المهاجرين، وسيكون لها أثر كبير 
ويجب  واالقتصادية.  اإلنسانية  التنمية  على 
إعطاء اهتمام أكبر بإيجاد سياسية متناسقة لتقييم 
الهجرة  إطار  في  األسرية  الوحدة  إمكانيات 

الدولية، وكذلك تحديات الحماية. 

حالًيا: في عام ۲۰۱٤ مات أكثر من ۲۲,۰۰۰ 
بين  ومن  أوروبا،  إلى  طريقهم  في  مهاجر 
مهاجري العالم الذين يبلغ عددهم ۲۳۲ مليون 
شخص، يعيش ۷۲ مليون في أوروبا، ويشكل 
و۲٤   ۱٥ بين  عملهم  يتراوح  الذين  الشباب 
عاًما ما يقرب من ۱۲ بالمائة من حجم الهجرة 

الدولية. 

المتوقع: أن تشكل الهجرة األُسرية أهم وأكبر 
قناة لدخول المهاجرين، وسيكون لها أثر كبير 
ويجب  واالقتصادية.  اإلنسانية  التنمية  على 
إعطاء اهتمام أكبر بإيجاد سياسية متناسقة لتقييم 
الهجرة  إطار  في  األسرية  الوحدة  إمكانيات 

الدولية، وكذلك تحديات الحماية. 

التكنولوجيا
حالًيا: في عام ۲۰۱٤ يقدر عدد من يعيشون 
في أحياء شعبية فقيرة ب ۸٦۳ مليون شخص، 
وسيكون أغلبهم في منطقة ما دون الصحراء 
مليون  من ۲۰۰  يقرب  (ما  األفريقية  الكبرى 

شخص. 

المتوقع: بحلول عام ۲۰۳۰، سيحتاج ما يقرب 
من ۳ مليار شخص إلى مسكن مالئم، ولتلبية 
وحدة   ۹٦,۱٥۰ استكمال  يجب  الحاجة  هذه 

سكنية في اليوم من اآلن حتى عام ۲۰۳۰.

الفقر 
خالل  الحرارة  درجات  ترتفع  لم  حالًيا: 
التي  الدرجة  إلى  عام ۱۸۸۰  منذ  فترة  أي 
وصلت إليها خالل عام ۲۰۱٤. وخالل عام 
في  الكوارث  من  بالمائة   ٤۸ وقع   ۲۰۱٤
الهادي زاد  والمحيط  آسيا  آسيا. وفي شرق 
عدد األشخاص المعرضين لخطر الفيضانات 
بالمائة   ۷۰ بنسبة  االستوائية  واإلعصارات 

منذ عام ۱۹۸۰. 

من  المناخ  تغير  يخفض  أن  يمكن  المتوقع: 
جودة المياه الطبيعية ويمثل خطًرا على جودة 
التقليدية.  المعالجة  مع  حتى  الشرب  مياه 
وسيؤثر تغير المناخ ما لم يتم تداركه على 
إنتاج المحاصيل عند زيادة درجات الحرارة 
الخسائر  وتقدر  أكثر.  أو  بدرجتين  المحلية 
الكوارث  عن  الناتجة  المستقبلية  السنوية 
اآلهلة  المناطق  في  دوالر  مليار   ۳۱٤ ب 

بالمباني.

موضوع يسبب مزيًدا من القلق
ال يوجد تغير في مستوى القلق

انخفاض في مستوى القلق

األمن الغذائي 

وفي بعض الحاالت يزيد التعرض للخطر بسبب غياب الحلول السياسية للنزاعات. ولقد أكد المجتمع اإلنساني مرة أخرى على زيادة الفهم لمحفزات األزمات، 
والتحرك نحو نموذج مدعم باألدلة يمكن من خالله فهم األسباب الجذرية لالحتياجات اإلنسانية، لكي يتمكن المجتمع اإلنساني من خدمة السكان المتضررين 

بشكل أكثر فاعلية.
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