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لمحة عامة عن العمل اإلنساين العالمي

لمحة عامة
المحتاجون

131.7

مليون

االتجاهات والتحديات
العالمية

األشخاص المتلقون لإلغاثة

93.6

مليون

التمويل المطلوب*

21.9

مليار دوالر

شخصا حول العالم من أزمة ويحتاج
بالرغم من المكاسب اإلنمائية العالمية ،يعاين واحد من كل 70
ً
بشكل عاجل إىل المساعدات اإلنسانية والحماية.
يعاين المزيد من األشخاص من النزوح بسبب النزاع ،فقد ارتفع عدد النازحين قسريًّا من  59.5مليون
يف عام  2014إىل  68.5مليون يف عام .2017
الكوارث الطبيعية والتغير المناخي لهما تكلفة بشرية عالية حيث تؤثر الكوارث على  350مليون
شخص يف المتوسط كل عام وتتسبب يف خسائر تقدر بمليارات الدوالرات.
يتزايد انعدام األمن الغذايئ؛ ففي غضون عامين فقط بين  2015و ،2017ارتفع عدد األشخاص الذين
يعانون من انعدام األمن الغذايئ أو ما هو أسوأ من  80مليون إىل  124مليون شخص.
تؤدي األزمات إىل تفاقم عدم المساواة بين الجنسين ،فالفتيات يف أوضاع النزاع هن أ كثر عرضة
للحرمان من التعليم مقارن ًة بالفتيان.
تؤثر األزمات اإلنسانية على المزيد من الناس لفترات أطول .ارتفع عدد األشخاص المستهدفين لتلقي
المساعدات من خالل خطط االستجابة اإلنسانية ( )HRPsالتي تقودها األمم المتحدة من  77مليون
شخص يف عام  2014إىل  101مليون يف عام .2018
تدوم األزمة اإلنسانية اآلن أ كثر من تسع سنوات يف المتوسط .ويعيش ما يقرب من ثالثة أرباع
األشخاص الذين كانوا مستهدفين لتلقي المساعدات يف عام  2018يف البلدان المتضررة من األزمات
اإلنسانية لمدة سبع سنوات أو أ كثر.
تنجح المنظمات اإلنسانية بشكل متزايد يف إنقاذ األرواح والحد من المعاناة ولكن ال تزال الكثير من
االحتياجات غير ملباة.
على الرغم من الزيادة الكبيرة يف التمويل الذي ارتفع من  10.6مليار يف عام  2014إىل  13.9مليار دوالر
يف عام  ،2017إال أن الفجوة يف تغطية خطط االستجابة اإلنسانية التي تقودها األمم المتحدة تصل إىل
نحو  40يف المائة.
عاما قياس ًّيا آخر للتمويل اإلنساين .حتى  19نوفمبر/تشرين الثاين ،أبلغ
يتجه عام  2018ألن يكون ً
المانحون والشركاء عن تقديم مساهمات بقيمة  13.9مليار دوالر لصالح خطط االستجابة اإلنسانية،
مقارن ًة بمبلغ  12.6مليار دوالر يف نفس الوقت من العام الماضي.
كما تزايدت معدالت التغطية .فحتى  19نوفمبر/تشرين الثاين ،بلغت نسبة تغطية خطط االستجابة
اإلنسانية  56يف المائة ،مقارن ًة بـ 52يف المائة يف نفس الوقت من عام .2017
وصل التمويل اإلنساين العالمي إىل مستوى مرتفع جديد حيث بلغ  22مليار دوالر ،متجاو ًزا مبلغ 21.5
مليار دوالر الذي تم جمعه يف عام .2017
تسيطر األزمات الكبيرة الممتدة على غالبية الموارد .يف الفترة من  2014حتى  ،2018حصلت أربع
أزمات فقط (الصومال ،وجنوب السودان ،والسودان ،وسوريا) على  55يف المائة من مجموع التمويل
المطلوب والمستلم.
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* ال يشمل هذا الرقم المتطلبات المالية لسوريا ،والتي سيتم تأكيدها عند االنتهاء من إعداد خطة االستجابة اإلنسانية لعام  .2019وإذا بقيت عند نفس مستويات عام ،2018
فإن إجمايل التمويل المطلوب لعام  2019سيصبح  25.3مليار دوالر أي أعلى بـ 400مليون دوالر عن التمويل المطلوب يف عام  ،2018والذي كان يمثل أعلى رقم قياسي
حتى اآلن.

لمحة عا مة عن العمل اإلنسا ين العالمي

التوقعات والمتطلبات
يف عام 2019

ستظل االحتياجات اإلنسانية مرتفعة للغاية .يف عام  ،2019سيحتاج  132مليون شخص يف  42دولة حول
العالم إىل المساعدات اإلنسانية ،بما يف ذلك الحماية.
تظهر غالبية االحتياجات اإلنسانية يف األزمات طويلة األمد التي لم يحرز فيها سوى تقدم محدود يف معالجة
األسباب الجذرية .لذا فمن األهمية بمكان أن تتصدر الحلول السياسية جدول أعمال عام .2019
سيبقى الصراع المحرك الرئيسي لالحتياجات اإلنسانية يف عام .2019
سيظل انعدام األمن الغذايئ مصد ًرا كبي ًرا للقلق ،ال سيما يف المناطق المتضررة من النزاعات والمخاطر
المناخية.
هناك احتمال بنسبة  80يف المائة لحدوث ظاهرة النينيو يف نهاية عام  .2018وتعتبر  25دولة معرضة للخطر
الشديد نتيجة الجفاف ،واألعاصير المدارية ،والفيضانات الناجمة عن تلك الظاهرة.
لقد ساء الوضع يف اليمن بشكل كبير وال يزال يتدهور بسرعة .يف عام  ،2019سيحتاج حوايل  24مليون
شخص إىل المساعدات اإلنسانية والحماية ،مما يجعل اليمن مرة أخرى أسوأ أزمة إنسانية يف العالم.
مرتفعا بشكل استثنايئ يف سوريا ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية،
سيظل مستوى االحتياجات اإلنسانية
ً
وإثيوبيا ،ونيجيريا ،وجنوب السودان.
وقد استقر الوضع يف عدد من البلدان ،بما يف ذلك بوروندي وهايتي والعراق ،مما أدى إىل انخفاض
االحتياجات اإلنسانية المتوقعة .أما يف بلدان أخرى ،مثل ليبيا ،فجاء انخفاض عدد األشخاص الذين
سيتلقون المساعدات من المنظمات اإلنسانية نتيجة تحليل منقح لالحتياجات ووضع معايير أ كثر صرامة
الستهداف المحتاجين.
وقد تدهورت االحتياجات اإلنسانية بشكل كبير يف أفغانستان بسبب الجفاف ،وعدم االستقرار السياسي،
وتدفق الالجئين العائدين .وتدهورت كذلك يف الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى بسبب تصاعد النزاع
والعنف.
سيتم إطالق خطة إقليمية جديدة يف عام  2019لالستجابة لالجئين والمهاجرين من فنزويال.
تحسن الوضع يف موريتانيا والسنغال .ولم تعد هذه البلدان بحاجة إىل خطط االستجابة اإلنسانية التي
تنسقها األمم المتحدة.

تحسين االستجابة
اإلنسانية يف عام 2019

يف عام  ،2019ستهدف األمم المتحدة والمنظمات اإلنسانية األخرى لمساعدة ما يقرب من  94مليون
شخص وسوف تتطلب أ كثر من  21.9مليار دوالر للقيام بذلك.

يف عام  ،2019سيركز المجتمع اإلنساين على تقديم مساعدات وحماية أ كثر كفاء ًة وفعالي ًة .وسيتيح
التحليل الرصين لمدى إلحاح وشدة االحتياجات لخطط االستجابة اإلنسانية هذا العام التركيز بشكل أ كبر
على الفئات الضعيفة للغاية.
سيتم استخدام المساعدات النقدية لتلبية االحتياجات حيثما أمكن ،إىل جانب أشكال أخرى من
المساعدات .وسيضمن ذلك دعم المحتاجين بالطريقة األنسب لهم.
وسيتم استخدام البيانات التنبؤية بشكل متزايد لتحريك التمويل للعمل المبكر من أجل التخفيف من آثار
انعدام األمن الغذايئ واالستجابة السريعة لحاالت الطوارئ الناجمة عن الظروف الجوية القاسية.
كما سيتم إيالء المزيد من االهتمام للتدابير العملية التي يمكن أن تعزز من احترام القانون اإلنساين الدويل
يف النزاعات ،مثل التنسيق المدين-العسكري.
يف أوضاع النزاعات ،سيواصل مقدمو المعونات البناء على الدروس المستفادة لتقديم المساعدات والحماية
اإلنسانية على نحو يستند إىل المبادئ ،مع تعزيز النظم والعمليات التي تحافظ على سالمة موظفي اإلغاثة.
سيتم تسريع تنفيذ التدابير التي تهدف إىل حماية األشخاص من االستغالل واالعتداء الجنسيين على
المستوى الميداين.
سيجري تحسين التنسيق مع الشركاء يف مجال التنمية لضمان تحقيق االستجابات المترابطة والمتكاملة
التي تلبي االحتياجات العاجلة ،ومعالجة األسباب الجذرية لجوانب الضعف من أجل دعم التقدم نحو تحقيق
أهداف التنمية المستدامة.
إن تحسين رصد وتحليل فعالية االستجابة الجماعية من شأنه أن يساعد على اتخاذ قرارات أفضل يف عام
.2019
سيتم ترتيب فعاليات رفيعة المستوى لحشد الموارد وتركيز االهتمام على عدد من القضايا الهامة ،بما
يف ذلك التصدي للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي ،فضال ً عن التركيز على األزمات
الرئيسية بما يف ذلك سوريا واليمن.
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مقدمة
مارك لوكوك

وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية
ومنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ

ً
وقت مضى .لقد أصبحنا أفضل يف
فعالية وتأثي ًرا من أي
“إن النظام اإلنساين هو أكثر
ٍ
معرفة االحتياجات المحددة لمختلف الفئات خالل األزمات وأسرع يف االستجابة عند وقوع
الكوارث”.

على مدار العام الماضيُ ،
زرت  18بلدًا يعاين فيها الناس من نزاعات وكوارث كبرى .قابلت
ُ
ورأيت أس ًرا أُجبرت
آباء وأمهات يائسين ال يعلمون من أين ستأيت الوجبة التالية ألطفالهم.
على الفرار من منازلها والسير لعدة أسابيع للوصول إىل األمان هر بًا من النزاع المسلح أو
ُ
والتقيت بناجين من الكوارث الطبيعية
االضطهاد على أساس العرق أو المعتقدات الدينية.
ُ
وسمعت شهادة أشخاص تمكنوا بطريقة ما من النجاة
التي دمرت منازلهم وسبل عيشهم.
من أ كثر فظائع الحرب وحشي ًة وال يزال لديهم األمل يف السالم ويف مستقبل أفضل.
نحن نشهد مستويات عالية للغاية من االحتياجات اإلنسانية حتى يف الوقت الذي وصلت
فيه الثروات العالمية إىل أعلى مستوياتها على اإلطالق .لهذا فإن اللمحة العامة عن العمل
اإلنساين العالمي ( )GHOلهذا العام تقدم للمرة األوىل تحليال ً ال يدور فقط حول عدد
األشخاص الذين يحتاجون للمساعدات اإلنسانية ،ولكن ً
فهما أوضح لألسباب.
أيضا
ً
وبالرغم من المكاسب االقتصادية العالمية ،ال يزال  10يف المائة من سكان العالم يعيشون
يف فقر مدقع .ويعيش ما ال يقل عن ملياري شخص يف جميع أنحاء العالم يف مناطق
متضررة من جراء الضعف والنزاعات والعنف ،حيث يؤدي تاليق الفقر ،وارتفاع النمو السكاين،
وتدهور البيئة ،والمخاطر الطبيعية ،والنزاعات الممتدة إىل جعلهم عرضة بشكل خاص
للضعف.
يف عام  ،2019سوف يحتاج ما يقرب من  132مليون شخص إىل المساعدات اإلنسانية
والحماية ،وغالبيتهم بسبب تأثير النزاعات .تهدف األمم المتحدة والمنظمات الشريكة إىل
مساعدة حوايل  94مليون شخص منهم.
إن خطط االستجابة اإلنسانية المبينة يف اللمحة العامة على العمل اإلنساين العالمي لهذا
العام هي نتاج تحليل متعمق لكل بلد ألكثر البيانات المتاحة شموالً .ومن المتوقع أن تكون
متطلبات التمويل قابلة للمقارنة مع أرقام العام الماضي .ويف الوقت الذي تفاقمت فيه
بعض األزمات ،فإن لدينا هذا العام ً
أيضا ترتي ًبا أفضل لألولويات فيما يتعلق باألشخاص
األكثر ضع ًفا واألشد تضر ًرا ،وتنسي ًقا أقوى مع شركاء التنمية لضمان تحقيق استجابة
إنسانية ُمركَّزة.
وقت مضى .لقد
وعلى الرغم من التحديات ،فإن النظام اإلنساين أ كثر فعالي ًة وتأثي ًرا من أي
ٍ
أصبحنا أفضل يف معرفة االحتياجات المحددة لمختلف الفئات خالل األزمات وأسرع يف
االستجابة عند وقوع الكوارث .كما إن خطط االستجابة أصبحت أ كثر تضمينًا وشموال ً وابتكا ًرا
وترتي ًبا لألولويات .لدينا صورة أفضل لالحتياجات وأوجه الضعف .وقد قمنا بتخصيص
شبكات يف أ كثر من  20دولة لحماية األشخاص من االستغالل واالعتداء الجنسيين .تسمح
لنا كل هذه العوامل بتصميم استجابات فعالة إلنقاذ األرواح وحماية سبل العيش.
ولكن المساعدات اإلنسانية ال يمكنها أن تقوم مقام الحلول السياسية واإلنمائية طويلة األجل
التي يأمل األشخاص الذين يعانون من األزمات بشدة يف حدوثها .ولهذا فإننا نعمل على
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جوبا ،جنوب السودان
مارك لوكوك ،وكيل األمين العام للشؤون
اإلنسانية ومنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ،
يقوم بجولة يف مدرسة مال االبتدائية مع كبيرة
المعلمين السيدة /نياليا ويبان يف جوبا بجنوب
السودان .المصدر :كانالشتاين /بعثة األمم
المتحدة يف جنوب السودان.

حشد إرادة ومهارة وإبداع المجتمع العالمي لوضع نهاية لألزمات ،وتعزيز التنمية لمساعدة األشخاص
على أن يصبحوا أ كثر صمودًا يف مواجهة األزمات التي ال يمكن تجنبها.
لقد اتخذنا بالفعل خطوات مهمة يف هذا الشأن .ويف عام  ،2019سيتم تنفيذ خطط واستراتيجيات إنسانية
متعددة السنوات يف  12دولة ،مما سيسمح بمزيد من المواءمة بين التدخالت اإلنسانية واإلنمائية،
والتركيز على بناء القدرة على الصمود مع تلبية االحتياجات األساسية ،والعمل سويًّا لتحقيق أهداف
مشتركة متوسطة وطويلة األجل.
المحسن بين الشركاء يف المجال اإلنساين واإلنمايئ بثماره .يف سبتمبر/أيلول  ،2018أطلق
ويؤيت التنسيق
َّ
البنك الدويل واألمم المتحدة وشركاء التكنولوجيا المتطورة آلية العمل لمكافحة المجاعة ،وهي تهدف
تماما.
للتنبؤ بالمجاعات قبل حدوثها ،وتحريك التمويل المبكر لإلجراءات التي قد تمنعها
ً
لن يكون أي من هذا ممكنًا بدون اآلالف من موظفي اإلغاثة والمتطوعين يف جميع أنحاء العالم،
والمنظمات اإلنسانية ،والحكومات ،والجهات المانحة ،الذين يجعلون هذا العمل المنقذ لألرواح ممكنًا.
أشعر بالتواضع أمام الخبرة والتفاين وروح اإلنسانية التي أراها بين األشخاص الذين يقومون بهذا العمل
يف جميع أنحاء العالم ،وأنا ممتن للخدمات التي يقدموها.

مارك لوكوك

7

لمحة عامة عن العمل اإلنساين العالمي

االحـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــاج ـ ـ ـ ــاتاإلنـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــةو
التمويل المطلوب

24.88

التمويل المستلم

13.87

مليار
دوالر

خطط االستجابة

التمويل
المطلوب

التمويل
المستلم

المتطلبات غير المستوفاة

11.01

مليار
دوالر

دعم الصناديق
المشتركة

ممول

التغطية

56

مليار
دوالر

غير ممول

%

المحتاجون

%
المتلقون
لإلغاثة

خطط االستجابة اإلنسانية
أفغانستان
بوروندي
الكاميرون
جمهورية أفريقيا الوسطى
تشاد
جمهورية الكونغو الديمقراطية
إثيوبيا
هايتي
العراق
ليبيا
مايل
ميانمار
النيجر
نيجيريا
األرض الفلسطينية المحتلة
الصومال
جنوب السودان
السودان
سوريا
أوكرانيا
اليمن

546.6
141.8
 319.7مليون دوالر
 515.6مليون دوالر
 543.8مليون دوالر
 1.68مليار دوالر
 1.18مليار دوالر
 252.2مليون دوالر
 568.7مليون دوالر
 312.7مليون دوالر
 329.6مليون دوالر
 183.4مليون دوالر
 338.3مليون دوالر
 1.05مليار دوالر
 539.7مليون دوالر
 1.54مليار دوالر
 1.72مليار دوالر
 1.01مليار دوالر
 3.36مليار دوالر
 186.9مليون دوالر
 2.96مليار دوالر

444.6
76.0
 117.3مليون دوالر
 240.6مليون دوالر
 255.1مليون دوالر
 733.3مليون دوالر
 635.7مليون دوالر
 28.2مليون دوالر
 455.3مليون دوالر
 77.6مليون دوالر
 172.5مليون دوالر
 124.9مليون دوالر
 159.4مليون دوالر
 677.9مليون دوالر
 223.8مليون دوالر
 796.8مليون دوالر
 1.03مليار دوالر
 603.6مليون دوالر
 2.00مليار دوالر
 66.6مليون دوالر
 2.29مليار دوالر

مليون دوالر

مليون دوالر

مليون دوالر

مليون دوالر

% 81.3
% 53.6
% 36.7
% 46.7
% 46.9
% 43.8
% 54.0
% 11.2
% 80.1
% 24.8
% 52.3
% 68.1
% 47.1
% 64.7
% 41.5
% 51.7
% 59.8
% 59.9
% 59.5
% 35.6
% 77.3

6.5
 3.6مليون
 3.4مليون
 2.9مليون
 4.9مليون
 13.1مليون
 7.0مليون
 2.8مليون
 8.7مليون
 1.1مليون
 5.2مليون
 863ألفً ا
 2.3مليون
 7.7مليون
 2.5مليون
 5.4مليون
 7.0مليون
 5.5مليون
 13.0مليون
 3.4مليون
 22.2مليون
مليون

4.2
 2.4مليون
 1.4مليون
 1.9مليون
 2.1مليون
 10.5مليون
 7.0مليون
 2.2مليون
 3.4مليون
 940ألفً ا
 2.9مليون
 832ألفً ا
 1.8مليون
 6.1مليون
 1.9مليون
 5.2مليون
 6.0مليون
 4.3مليون
 11.2مليون
 2.3مليون
 13.1مليون
مليون

خطط االستجابة اإلقليمية لالجئين
391.2
547.0
 156.6مليون دوالر
 1.38مليار دوالر
 5.61مليار دوالر

110.6
164.1
 65.2مليون دوالر
 517.4مليون دوالر
 2.66مليار دوالر

خطة االستجابة اإلقليمية يف بوروندي

مليون دوالر

مليون دوالر

خطة االستجابة اإلقليمية يف جمهورية الكونغو الديمقراطية

مليون دوالر

مليون دوالر

خطة االستجابة اإلقليمية يف نيجيريا
خطة االستجابة اإلقليمية يف جنوب السودان
خطة االستجابة اإلقليمية وتعزيز الصمود لالجئين يف سوريا

% 28.0
% 30.0
% 42.0
% 38.0
% 47.5

484
 941ألفً ا
 443ألفً ا
 1.4مليون
 5.3مليون
ألفً ا

484
 941ألفً ا
 443ألفً ا
 1.4مليون
 5.3مليون
ألفً ا

النداءات األخرى
بنغالديش
بوركينا فاسو
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
اندونيسيا
موريتانيا
باكستان
الفلبين
السنغال

950.8
90.3
 111.2مليون دوالر
 50.5مليون دوالر
 116.0مليون دوالر
 123.0مليون دوالر
 61.0مليون دوالر
 16.3مليون دوالر

682.1
51.8
 26.2مليون دوالر
 16.7مليون دوالر
 70.6مليون دوالر
 76.5مليون دوالر
 14.0مليون دوالر
 6.8مليون دوالر

مليون دوالر

مليون دوالر

مليون دوالر

مليون دوالر

% 71.7
% 57.4
% 23.5
% 33.1
% 59.2
% 62.2
% 22.9
% 40.2

1.3
 954ألفً ا
 10.3مليون
 1.5مليون
 830ألفً ا
 2.9مليون
 199ألفً ا
 814ألفً ا
مليون

تعبر األمم المتحدة عن شكرها للمساهمات السخية للمانحين الذين يقدمون التمويل غير المخصص أو األساسي
للمنظمات اإلنسانية ،وللصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ ( ،)CERFوللصناديق ال ُقطرية المشتركة (.)CBPFs

1.3
 702ألفً ا
 6.0مليون
 191ألفً ا
 618ألفً ا
 1.3مليون
 199ألفً ا
 340ألفً ا
مليون

لمحة عا مة عن العمل اإلنسا ين العالمي

ونـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــجالت ـ ـ ـ ــموي ـ ـ ـ ــليفع ـ ـ ـ ــام2018
مؤتمرات إعالن التبرعات
مؤتمر إعالن التبرعات

جمهورية الكونغو الديمقراطية
1
منطقة بحيرة تشاد
الصومال
2
سوريا والمنطقة
اليمن

التعهدات لعام
2018

528.1
980.7
 353.9مليون دوالر
 4.35مليار دوالر
 2.01مليار دوالر

اليمن
إثيوبيا
أوغندا
السودان
بنغالديش
الصومال
تشاد

األرض الفلسطينية المحتلة

مايل

مليون دوالر
مليون دوالر

الجهات المانحة للصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ (أعلى  10دول)

الدولة

ألمانيا
السويد
المملكة المتحدة
هولندا
النرويج
كندا
الدنمارك
بلجيكا
أيرلندا
أستراليا

52.6
49.9
 30.3مليون دوالر
 23.1مليون دوالر
 20.0مليون دوالر
 18.0مليون دوالر
 17.3مليون دوالر
 17.0مليون دوالر
 16.3مليون دوالر
 15.0مليون دوالر
مليون دوالر

مليون دوالر

الدولة

اليمن
تركيا
جنوب السودان
إثيوبيا
الصومال
العراق
السودان
أفغانستان

جمهورية الكونغو الديمقراطية

سوريا

المساهمات

103.9
85.1
 71.3مليون دوالر
 65.5مليون دوالر
 51.2مليون دوالر
 22.8مليون دوالر
 16.4مليون دوالر
 14.7مليون دوالر
 9.6مليون دوالر
 8.6مليون دوالر

مليون دوالر

مليون دوالر

الجهات المانحة للصناديق ال ُقطرية المشتركة (أعلى  10دول)

المخصصات ال ُقطرية للصناديق ال ُقطرية المشتركة (أعلى  10دول)

التمويل المخصص

93%
93%
95%
غير متاح
97%

493.1
914.3
 337.2مليون دوالر
غير متاح
 1.93مليار دوالر
مليون دوالر

التمويل المخصص

جمهورية الكونغو الديمقراطية

االلتزامات/
المدفوعات
مليون دوالر

مخصصات الصندوق المركزي لحاالت الطوارئ (أعلى  10دول)

الدولة

االلتزامات/المدفوعات

التعهدات

نسبة االلتزامات/
المدفوعات

الدولة

168.1
94.5
 68.0مليون دوالر
 63.1مليون دوالر
 49.9مليون دوالر
 48.7مليون دوالر
 43.8مليون دوالر
 40.5مليون دوالر
 40.0مليون دوالر
 35.8مليون دوالر

مليون دوالر

مليون دوالر

المملكة المتحدة
ألمانيا
السويد
هولندا
بلجيكا
أيرلندا
النرويج
الواليات المتحدة
الدنمارك
السعودية

المساهمات

197.4
90.8
 90.3مليون دوالر
 77.8مليون دوالر
 47.9مليون دوالر
 41.5مليون دوالر
 34.7مليون دوالر
 34.0مليون دوالر
 25.3مليون دوالر
 25.0مليون دوالر

مليون دوالر

مليون دوالر

 1تغطي هذه األرقام التعهدات اإلنسانية لعام  2018فقط .وقد بلغ إجمايل إعالنات التبرعات لعام  2018وما بعده  2.17مليار دوالر تشمل المساعدات اإلنسانية ،ودرء األزمات وتحقيق االستقرار ،والتعاون اإلنمايئ يف الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا.
 2التعهدات اإلنسانية واإلنمائية التي تم اإلعالن عنها يف مؤتمر بروكسل الثاين لدعم سوريا والمنطقة يتم رصدها يف وثيقة منفصلة .يمكن االطالع على التقرير من خالل الرابط التايل:

www.consilium.europa.eu/media/36437/syria-report-six.pdf

9
مالحظة :جميع األرقام حتى  19نوفمبر/تشرين الثاين  .2018لالطالع على آخر األرقام المحدثةُ ،يرجى زيارة موقع خدمة التتبع المايلfts.unocha.org :
لالطالع على تفاصيل مخصصات الصناديق القُ طرية المشتركةُ ،يرجى زيارة gms.unocha.org/content/cbpf-contributions :ولالطالع على تفاصيل مخصصات الصندوق المركزي لالستجابة للطوارئُ ،يرجى زيارةwww.unocha.org/cerf/cerf-worldwide/allocations-country/2018 :

لمحة عامة عن العمل اإلنساين العالمي

اﻹﻧﺠﺎزات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﻋﺎم

2018
47 %

ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق اﻹﻧﺴﺎﻲﻧ ﻟﻠﺼﻮﻣﺎل ﺗﻢ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ
ﻳﺘﺠﺎوز ﺑﻜﺜﻴﺮ اﻟﻬﺪف اﻟﻤﺤﺪد ﺑﻨﺴﺒﺔ  25%اﻟﺬي
ﻛﺎن ﺟﺰ ًءا ﻣﻦ اﻟﺘﺰام اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻲﻓ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻲﻧ ﻲﻓ ﻋﺎم .2016

ﻲﻓ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ ،وﺳﻌﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻰﻟ

135,000

ﺷﺨﺺ ﻲﻓ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻏﻴﺮ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ
ﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم
وﺻﻮل اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.

41

دوﻟﺔ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﻟﻴﻬﺎ.

ﻲﻓ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻢ اﻟﻮﺻﻮل إﻰﻟ

 1.2ﻣﻠﻴﻮن
ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ
أﺷﻬﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ ﺣﺪوث
ﺟﻔﺎف ﻣﺪﻣﺮ ﻲﻓ ﻋﺎم .2018

ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﺗﻢ ﺗﺰوﻳﺪ أ ﻛﺜﺮ ﻣﻦ

 7ﻣﻠﻴﻮن

ﻃﻔﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻲﻓ ﺣﺎﻻت
اﻟﻄﻮارئ ﻲﻓ أ ﻛﺜﺮ ﻣﻦ 20
دوﻟﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ.

ﻲﻓ ﺳﻮرﻳﺎ

 5.4ﻣﻠﻴﻮن

ﺷﺨﺺ ﺗﻢ إﻳﺼﺎل اﻹﻣﺪادات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻄﺒﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت
اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ إﻟﻴﻬﻢ داﺧﻞ اﻟﺒﻼد.

ﻲﻓ اﻟﺼﻮﻣﺎل ،ﻳﺘﻠﻘﻰ

 2ﻣﻠﻴﻮن

ﺷﺨﺺ ﺷﻬﺮﻳ�ﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻏﺬاﺋﻴﺔ أو
ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻲﻓ ﺗﺠﻨﺐ اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ
اﻟﻐﺬاﻲﺋ.

أ ﻛﺜﺮ ﻣﻦ

 8ﻣﻼﻳﻴﻦ

ﻳﻤﻨﻲ ﻳﺘﻠﻘﻮن ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻃﺎرﺋﺔ
ﻛﻞ ﺷﻬﺮ.

ﻻﺟﺊ ﻣﻦ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ
ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻲﻓ ﺳﺖ دول.

ﻲﻓ ﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ ﺑﺪأ

899,000

ﻻﺟﺊ ﻣﻦ اﻟﺮوﻫﻴﻨﺠﺎ ﻲﻓ
ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ.

ﻲﻓ اﻷرض اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ اﺳﺘﻔﺎد

ﻲﻓ اﻟﻨﻴﺠﺮ ،ﺣﺼﻞ أ ﻛﺜﺮ ﻣﻦ

ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ إﻣﺪادات اﻟﻮﻗﻮد
اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻲﻓ ﺗﺸﻐﻴﻞ  250ﻣﺮﻓﻖ ﻣﻦ ﻣﺮاﻓﻖ
اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻤﻴﺎه واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ.

ﻋﻠﻰ أﺣﺪ أﺷﻜﺎل اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻲﻓ
ﻋﺎم  ،2018ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ ﺳﺘﺔ أﺿﻌﺎف ﻋﻦ
ﻋﺎم .2016

 1.9ﻣﻠﻴﻮن
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 3.1ﻣﻠﻴﻮن

االتجاهات الحديثة يف
األزمات والمساعدات
اإلنسانية
					
االتجاهات والتحديات العالمية

			
االتجاهات الحديثة يف المساعدات اإلنسانية
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لمحة عامة عن العمل اإلنساين العالمي

االتجـ ــاهـ ــاتوالتـ ــحديـ ــاتالعـ ــالم ـ ـيـ ـ ـ ــة
أكثر من  1يف المائة من الناس يف جميع أنحاء الكرة األرضية اآلن عالقون يف واحدة من األزمات اإلنسانية الكبرى.
وقت مضى يف تلبية احتياجات هؤالء األشخاص -ولكن االتجاهات
إن النظام اإلنساين الدويل هو أكثر فعالية من أي
ٍ
وقت
العالمية ،بما يف ذلك الفقر والنمو السكاين والتغير المناخي ،تترك أعدادًا أكبر من األشخاص عرضة أكثر من أي
ٍ
مضى للتأثيرات المدمرة للصراعات والكوارث.

العالم أ كثر ثرا ًء لكن
األشخاص الذين
يعانون من األزمات
يتخلفون عن الركب

تتزايد االحتياجات اإلنسانية على الرغم من المكاسب االقتصادية واإلنمائية العالمية .يف العقد الماضي ،أحرز
تقدما إنمائ ًّيا ً
بالغا؛ فبين عامي  2008و ،2015انخفض عدد األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع
العالم
ً
وقت مضى؛ حيث ارتفع الناتج
من  1.2مليار إىل  736مليون شخص .كما أصبح العالم أ كثر ثرا ًء من أي
ٍ
المحلي اإلجمايل من  63.4تريليون دوالر يف عام  2008إىل  80.7تريليون دوالر يف عام .2017
لكن يف السنوات األخيرة ،أصبح أكثر من  120مليون شخص يحتاجون كل عام إىل المساعدات اإلنسانية
والحماية بشكل عاجل .وهناك المزيد من األزمات التي تلقي بظاللها على المزيد من األشخاص ،وتستمر
لفترات أطول اآلن مقارن ًة بالوضع منذ عقد مضى .إن معظم األزمات اإلنسانية ليست نتاج عامل أو حدث
واحد ولكنها ناجمة عن التداخل بين األخطار الطبيعية والنزاع المسلح والضعف البشري.
وال يقتصر ضعف الناس أمام األزمات على المكان الذين يعيشون فيه فحسب ،ولكن يتعلق األمر ً
أيضا
بكيفية عيشهم .فيمكن أن يؤدي الفقر وعدم المساواة والنمو السكاين والتنمية الحضرية والتغير المناخي
إىل تقويض صمود األشخاص وجعلهم أكثر عرضة للصدمات .وعلى الرغم من تحقيق المكاسب اإلنمائية إال
أن التقدم المحرز كان متفاوتًا .فال تزال معدالت الفقر المدقع مرتفعة يف البلدان منخفضة الدخل ويف البلدان

كوكس بازار ،بنغالديش
صبي يتسلق على سطح مأوى مؤقت .يف نهاية أ كتوبر/تشرين األول  ،2018وصل  899.000الجئ من الروهينجا إىل بنغالديش.
المصدر :مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية /فنسنت تريمو.
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اال تجا هات

والتحديات

العالمية

المتضررة من النزاعات .ولألزمات عواقب غير متناسبة على الفقراء؛ فاألشخاص الذين يتعرضون لألخطار
الطبيعية من أفقر الشعوب هم أكثر عرضة ألن يلقوا حتفهم بسبعة أضعاف على األقل من أولئك الذين
يعيشون ضمن أغنى الشعوب.

المناطق الهشة والمتضررة من النزاعات تتنامى بشكل أسرع
وتتوسع حضريًّا أ كثر من بايق المناطق يف العالم
على مدار السنوات الخمس الماضية ،ازداد عدد سكان العالم بمقدار  400مليون نسمة من  7.2مليار يف
عام  2014إىل  7.6مليار يف عام  .2017وعلى الرغم من أن النمو السكاين العالمي قد تباطأ مقارن ًة بالعقود
السابقة ،إال أن المعدل كان متفاوتًا .واليوم يعيش ما يقدر بملياري شخص يف مناطق هشة ومتضررة من
النزاعات 3،حيث يكونون معرضين بشدة لتأثيرات النزاعات والكوارث .ومن المتوقع أن يتزايد هذا العدد ألن
أعداد السكان يف هذه المناطق تنمو بمعدل أسرع مرتين من بقية العالم ،بمعدل سنوي يبلغ  2.4يف المائة
مقارن ًة بـ 1.2يف المائة على مستوى العالم .وينمو سكان الحضر يف المناطق الهشة بنسبة  3.4يف المائة كل
عام ،مقارن ًة بالمعدل العالمي البالغ  2يف المائة .ويمكن لهذه االتجاهات أن تزيد من ندرة الموارد وتزيد من
إمكانية التعرض للكوارث .كما يمكن أن تزيد الكثافة السكانية الحضرية من تأثير الكوارث والنزاعات .يف عام
 ،2017عندما استُخدمت أسلحة متفجرة يف مناطق مأهولة بالسكان ،كان  92يف المائة من الضحايا من
4
المدنيين ،مقارن ًة بـ 20يف المائة يف مناطق أخرى.
كما أن سكان البلدان التي تعاين من الضعف والصراع والعنف هم أصغر سنًا من المعدل العالمي .فبينما
نسبة سكان العالم الذين تقل أعمارهم عن  14سنة قد انخفضت بشكل مطرد لتصل اليوم إىل نحو  25يف
المائة ،فإن المتوسط بالنسبة للبلدان التي تعاين من أوضاع هشة يبلغ  40يف المائة .ونتيجة لذلك ،يعيش
واحد من كل أربعة أطفال يف العالم يف بلد متضرر من الصراع أو الكوارث ،ويواجهون مخاطر العنف والجوع
واألمراض .يف عام  ،2017عاىن أكثر من  75مليون طفل من انقطاعات يف تعليمهم بسبب األزمات اإلنسانية،
مما ال يهدد فقط رفاههم الحايل ولكن يؤثر ً
أيضا على مستقبلهم.

نظرة عن كثب

دار السالم ،تشاد
تعيش خديجة كاكو يف مخيم دار السالم لالجئين
يف منطقة الك يف تشاد .تقول بفخر “أيب مزارع ،وقد
تركنا للذهاب إىل العمل على قطعة أرض مستأجرة
بالقرب من شاطئ البحيرة .فهو ال يريدنا أن نعيش
على المساعدات اإلنسانية فقط ”.المصدر :مكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية /فنسنت تريمو.

منطقة بحيرة تشاد :العمل على إيجاد حلول طويلة األجل

يف ظل وجود بعض أعلى معدالت النمو السكاين وأقل مؤشرات للتنمية البشرية يف العالم ،فإن البلدان يف
منطقة بحيرة تشاد تتقاطع فيها الضغوط البيئية مع الضغوط اإلنسانية المتزايدة .إن بحيرة تشاد ،الواقعة
على حدود الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا ،قد فقدت  90يف المائة من سطحها األصلي على مدار
السنوات الستين الماضية بسبب تغير أنماط المناخ وتزايد استخدام البشر لمياهها .لقد أدى عقد من الصراع
إىل تدمير سبل العيش ومفاقمة جوانب الضعف .وبحلول نهاية عام  ،2018أصبح  10.7مليون شخص يف
المنطقة بحاجة إىل المساعدات اإلنسانية للبقاء على قيد الحياة .وباإلضافة إىل توفير المساعدات المنقذة
لألرواح ،تعمل المنظمات اإلنسانية بشكل وثيق مع الحكومات والجهات الفاعلة يف مجال التنمية لوضع
حلول طويلة األجل للحد من جوانب الضعف وتعزيز الصمود يف السنوات القادمة.
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 3لالطالع على التعريفات وقائمة األوضاع الهشة الصادرة عن البنك الدويل لعام ُ ،2019يرجى زيارة.http://pubdocs.worldbank.org/en/892921532529834051/FCSList-FY19-Final.pdf :
 4إجراءات التصدي للعنف المسلح ،عبء الضرر ،ومراقبة العنف الناجم عن استخدام المتفجرات يف عام 2017

لمحة عامة عن العمل اإلنساين العالمي

المزيد من األشخاص يتعرضون للنزوح بسبب النزاعات

بحلول نهاية عام  ،2017أدت الحروب والعنف واالضطهاد إىل اقتالع  68.5مليون رجل وامرأة وطفل يف
جميع أنحاء العالم -وهو أعلى رقم على اإلطالق ،ويزيد بنحو  10ماليين شخص عن أعداد النازحين يف
عام  .2014وقد نزح ما يزيد عن  40مليون شخص بسبب العنف داخل بالدهم ،وأُجبر  25.4مليون الجئ
و 3.1مليون من طالبي اللجوء على الفرار من بلدانهم هر بًا من الصراع واالضطهاد .وتفوق مستويات النزوح
الجديدة بكثير محاوالت العودة أو غيرها من الحلول .يف عام  ،2017عاد  5ماليين شخص إىل مناطقهم أو
بلدانهم األصلية ،لكن تعرض  16.2مليون شخص للنزوح حدي ًثا -بمعدل شخص جديد نازح كل ثانيتين،
وهو أعلى معدل ُسجل للنزوح الجديد حتى اآلن.
إن الزيادة يف النزوح القسري ليست نتيجة لزيادة عدد النزاعات .يف الواقع ،بعد أن بلغ عدد النزاعات
السياسية يف جميع أنحاء العالم ذروته يف عام  ،2014انخفض بعد ذلك بنحو  10يف المائة ليصبح من 424
يف عام  2014إىل  385يف عام  ،2017وذلك على الرغم من أن هناك المزيد من النزاعات مقارن ًة بالعقد
الماضي ( 328يف عام  .)2007غير أنه يف خالل الفترة نفسها ازدادت نسبة النزاعات العنيفة وشديدة العنف،
التي من المرجح أن تسبب المعاناة البشرية والدمار والتشريد ،لتصبح من  53يف المائة إىل  58يف المائة من
نسبة النزاعات يف جميع أنحاء العالم 5.كما تزايد إجمايل األثر االقتصادي للنزاعات والعنف من  14.3تريليون
دوالر يف عام  2014إىل  14.8تريليون دوالر يف عام  .6 2017وتتحمل البلدان النامية الجزء األكبر من التكلفة
البشرية واالقتصادية حيث إنها تستضيف  85يف المائة من الالجئين.

اتجاهات النزوح القسري
()2017 - 2007

طالبو اللجوء

النازحون

النازحون الجدد

الالجئون

المصدر :مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين.

ماليين األشخاص
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نظرة عن كثب

كاغا باندورو ،جمهورية أفريقيا الوسطى
تقف جيرترود ،وهي عضوة سابقة يف مجموعة
مناهضة لباالكا ،أمام جدار يف قرية ندنغا يف كاغا
باندورو ،جمهورية أفريقيا الوسطى .المصدر:
اليونيسف /فالد سوخين.
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جمهورية أفريقيا الوسطى :النزوح يزداد مرة أخرى

بعد فترة قصيرة من الراحة استمرت بين عامي  2014و ،2016عاد النزوح الداخلي لالزدياد بشكل حاد يف
جمهورية أفريقيا الوسطى يف أواخر عام  ،2017ووصل إىل ذروته يف يناير/كانون الثاين  2018حيث وصل
عدد النازحين إىل حوايل  694.000شخص .وعلى الرغم من ظهور مؤشرات إيجابية يف النصف األول من
عام  ،2018عندما انخفضت األعداد إىل  608.000نازح ،عادت أعداد النازحين تزداد مرة أخرى لتصل إىل
 643.000شخص بحلول سبتمبر/أيلول  .2018وبالمثل ،تزايدت أعداد الالجئين من جمهورية أفريقيا
الوسطى بين عامي  2013و 2016بأكثر من خمسة أضعاف -لتصل إىل  674.000شخص .وعلى الرغم
من انخفاض أعداد الالجئين خالل النصف األول من عام  ،2017فقد ازدادت بنسبة تقترب من  14يف المائة
منذ سبتمبر/أيلول  2017لتصل إىل  573.000يف أواخر سبتمبر/أيلول

 5معهد هايدلبرج ألبحاث الصراعات الدولية ،مقياس التنبؤ بالنزاع لعام  ،2017متاح على https://hiik.de/conflict-barometer/current-version/?lang=en :لالطالع على المالحظات المتعلقة بالتعريفات
والمنهجية ،أنظر ص.7-11 .
 6معهد االقتصاد والسالم ،مؤشر السالم العالمي لعام  ،2018يتم تعديل األرقام من أجل تكافؤ القوة الشرائية .لالطالع على التفاصيل الكاملة للمنهجية ،أنظرhttp://visionofhumanity.org/app/ :
uploads/2018/06/Global-Peace-Index-2018-2.pdf

اال تجا هات

والتحديات

العالمية

الكوارث تؤثر على ماليين األشخاص كل عام
يف الفترة بين عامي  2014و ،2017أثرت الكوارث الناجمة عن األخطار الطبيعية على أكثر من  870مليون
شخص كل عام يف أكثر من  160دولة ومنطقة حول العالم ،مما تسبب يف خسائر يف األرواح ،وتدمير سبل
العيش ،وإجبار حوايل  20مليون شخص على النزوح من منازلهم كل عام 7.وقد حدث أكبر عدد من الكوارث
الطبيعية خالل تلك الفترة يف عام  2015عندما أدت أسوأ ظاهرة للنينيو يف خمسة عقود إىل إثارة أحداث
مناخية قاسية يف جميع أنحاء العالم ،األمر الذي أثر على نحو  60مليون شخص.
ووف ًقا للبنك الدويل ،تبلغ تكلفة الكوارث الناجمة عن األخطار الطبيعية على االقتصاد العالمي  520مليار
دوالر سنويًّا ،حيث تؤدي تلك الكوارث إىل إفقار  26مليون شخص كل عام .وال تحتوي معظم تقارير الكوارث
على بيانات اقتصادية دقيقة ولكن تراوحت تقديرات األضرار يف الفترة من  2014حتى  2017من المستوى
األدىن الذي بلغ  90مليار دوالر يف عام  2015إىل المستوى األعلى الذي وصل إىل  340مليار دوالر يف عام
.2017
وتمثل الكوارث المناخية ،بما يف ذلك الفيضانات والعواصف والجفاف ،أ كثر من  90يف المائة من الكوارث
العالمية وتؤثر على أكبر عدد من األشخاص .يف الفترة بين عامي  2014و ،2017كانت الفيضانات هي أكثر
أنواع الكوارث الطبيعية انتشا ًرا ،بما يتماشى مع االتجاهات العالمية طويلة المدى ،باستثناء عام  2017الذي
شهد قفزة يف أعداد العواصف ،وهذا ُيعزى جزئ ًّيا إىل موسم األعاصير شديد النشاط يف المحيط األطلنطي.

أعداد الكوارث وتكلفتها

()2017–2007

عدد الكوارث

تكلفة األضرار (بالمليار دوالر أمريكي)
المصدر :البيانات واالتجاهات اإلنسانية العالمية ،قاعدة بيانات أحداث الطوارئ الدولية الصادرة عن مركز بحوث وبائيات الكوارث.
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نظرة عن كثب

سوالويسي الوسطى ،إندونيسيا
تضمن التنسيق الذي قادته الحكومة اإلندونيسية
لالستجابة لزلزال سوالويسي الوسطى اإلنشاء
المبكر لمركز اإلمدادات اإلنسانية ومركز لإلرسال يف
باليكبابان لتسهيل إمدادات اإلغاثة الدولية القادمة.
المصدر :مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية-فريق
األمم المتحدة للتقييم والتنسيق يف حاالت
الكوارث /يوسوكي تاكادا.
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آسيا ومنطقة المحيط الهادئ :تعزيز قدرات إدارة الكوارث

ال تزال آسيا والمحيط الهادئ أكثر منطقة عرضة للكوارث يف العالم ،وهي معرضة للكوارث المفاجئة وبطيئة
الحدوث على حد سواء .من عام  2014حتى  ،2017شهدت تلك المنطقة  55زلزاال ً و 217عاصفة وإعصار
و 236حالة من حاالت الفيضانات الشديدة .وقد أثرت هذه الكوارث على  650مليون شخص وأدت إىل
دوما يف األفق ،فقد حققت
مقتل ما يقرب من  33.000شخص .وبينما يلوح خطر الكارثة الكبيرة القادمة ً
هاما يف السنوات األخيرة فيما يتعلق بزيادة قدراتهم على االستجابة
الحكومات والهيئات اإلقليمية
ً
تقدما ًّ
للكوارث .ونتيجة لذلك ،أصبحت البلدان يف آسيا والمحيط الهادئ أقل طل ًبا للمساعدات الدولية ولكنها من
المرجح أن تطلب الدعم يف مجاالت محددة الستكمال قدراتها الوطنية واإلقليمية.
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 7مركز رصد النزوح الداخلي ،قاعدة البيانات العالمية للنزوح .ملحوظة :ال تشمل هذه األرقام النزوح عبر الحدود الناجم عن الكوارث أو تأثير التغيرات المناخية.

لمحة عامة عن العمل اإلنساين العالمي

األمن الغذايئ آخذ يف االرتفاع
منذ عام  ،2014شكلت احتياجات المساعدات الغذائية الجزء األكبر من متطلبات التمويل اإلنساين .وبين
عامي  2015و ،2017ارتفع عدد األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذايئ على مستوى األزمات
وما فوقها 8ليصبح من  80مليون إىل  124مليون شخص .وهذا يتوافق مع االتجاهات العالمية األخرى.
وبعد سنوات من التراجع ،ارتفعت أعداد األشخاص الذين يعانون من نقص التغذية مرة أخرى يف جميع
أنحاء العالم من  795مليون شخص يف عام  2014إىل  821مليون شخص يف عام  9 2017بسبب التقلبات
المناخية والنزاعات والركود االقتصادي .إن البلدان التي لديها أعلى مستويات نقص التغذية تكون غال ًبا تلك
التي عانت مؤخ ًرا أو التي تشهد حال ًّيا صراعات عنيفة ،مما يؤدي إىل تعطيل إنتاج الغذاء ويقوض التنمية
الزراعية .يف الفترة ما بين عامي  ،2017-2018أدى مزيج من الصراع والجفاف وانعدام األمن الغذايئ الحاد
إىل تعرض أكثر من  20مليون شخص إىل مواجهة أو الوقوف على حافة المجاعة يف أربع دول :نيجيريا،
والصومال ،وجنوب السودان ،واليمن.

انعدام األمن الغذايئ
على مستوى األزمات

نسبة الزيادة

السكان المتضررون

()2017–2015
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نظرة عن كثب

اليمن :محاربة المجاعة

عدن ,اليمن
عاىن عالء من الحصبة والدفتيريا ساب ًقا،
وهو اآلن يعاين من سوء التغذية .ومن
خالل دعم منظمة الصحة العالمية ،تقدم
مستشفى الصداقة العالج المجاين لعالء
باإلضافة إىل توفير اإلمدادات الغذائية إىل
والدته .المصدر :مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية/ماتيو ميناسي.

إن ما يقرب من أربع سنوات من النزاع واالنهيار االقتصادي واألزمات المتفاقمة قد جعل اليمن أقرب إىل
وقت مضى .خالل عام  ،2018ازداد الوضع سو ًءا؛ فأصبح نحو  80يف المائة من مجموع
المجاعة من أي
ٍ
السكان -أي  24مليون شخص -يف حاجة اآلن إىل أحد أشكال المساعدات والحماية اإلنسانية .ويف جميع
أنحاء البالد ،يعاين  18مليون شخص من انعدام األمن الغذايئ ،بما يف ذلك  8.4مليون شخص يعانون من
الجوع الشديد .كما يعاين  7ماليين يمني من سوء التغذية ،بما يف ذلك ما يقرب من مليوين طفل وأكثر من
مليون سيدة من المرضعات والحوامل.
ويف مواجهة واحدة من أكبر األزمات الغذائية يف الذاكرة الحديثة ،تبذل المنظمات اإلنسانية كل ما يف وسعها
لتوسيع نطاق عملياتها لتفادي انعدام األمن الغذايئ وتجنب خطر المجاعة .ويقوم برنامج األغذية العالمي
التابع لألمم المتحدة بتوزيع  100.000طن متري من السلع الغذائية يف أكثر من  5000موقع للوصول إىل
أكثر من ثمانية ماليين يمني .وخالل العام الماضي ،استفاد  4.6مليون شخص من برامج التغذية.
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 8التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذايئ ( ،)IPCالمرحلة الثالثة وما فوقها أو ما يعادلها.
 9منظمة األغذية والزراعة ( ،)FAOوالصندوق الدويل للتنمية الزراعية ( ،)IFADوبرنامج األغذية العالمي ( ،)WFPومنظمة الصحة العالمية ( .WHO)، 2018حالة انعدام األمن الغذايئ والتغذية يف
العالم  .2018بناء القدرة على التكيف مع المناخ من أجل تحقيق األمن الغذايئ والتغذية.

اال تجا هات

سوء التغذية

والتحديات

العالمية

السكان المتضررون

()2017–2015

المصدر :شبكة بيانات األمن الغذايئ.

ماليين األشخاص
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األزمات تفاقم من عدم المساواة بين الجنسين
تؤدي النزاعات والكوارث إىل مفاقمة عدم المساواة بين الجنسين ،ال سيما ضد النساء والفتيات .فالكوارث
الطبيعية تقتل يف المتوسط عدد أكثر من النساء مقارن ًة بالرجال أو تقتل النساء يف سن أصغر من الرجال
ويمكن أن تواجه النساء والفتيات ً
أيضا جوانب ضعف متزايدة أثناء أو يف أعقاب األزمات .وتحدث حوايل
 60يف المائة من جميع وفيات األمهات التي يمكن منع حدوثها يف العالم يف حاالت النزاعات أو النزوح أو
الكوارث .وباإلضافة إىل ذلك ،يزيد احتمال تسرب الفتيات من التعليم بمقدار مرتين ونصف أ كثر من الفتيان،
األمر الذي ال يؤثر فقط على حاضرهن وإنما على آفاق مستقبلهن.
10.

وعالوة على ذلك ،فإن تصاعد أو تجدد الصراع والتطرف العنيف ،مع ما يعقبه من انتشار األسلحة والتهجير
الجماعي وانهيار سيادة القانون ،يؤدي إىل ظهور أنماط من العنف الجنسي ،بما يف ذلك االغتصاب،
واالستعباد الجنسي ،والزواج القسري .وبينما يمكن أن يكون كل من الرجال والنساء ،والفتيان والفتيات،
من ضحايا العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات ،فإن الغالبية العظمى من الضحايا هم من بين النساء
المهمشات سياس ًّيا واقتصاديًّا .وتشير التقديرات إىل أنه يف الحاالت اإلنسانية المعقدة فإن واحدة على األقل
من بين خمسة نساء الجئات قد تعرضت للعنف الجنسي 11وآثاره ،والتي تشمل الصدمة ،والوصم ،والفقر،
وسوء الحالة الصحية ،والحمل غير المرغوب فيه .ومن المرجح أن تكون األعداد الحقيقية أعلى من ذلك
بكثير ،ألن البيانات المتعلقة بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي يف السياقات اإلنسانية
ال تزال متفرقة ويصعب تتبعها ،وكثي ًرا ما ال يتم اإلبالغ عن تلك الحوادث .وحيثما توافرت األدلة ،فإنها تظهر
اتجاهًا مقل ًقا الستخدام العنف الجنسي كأسلوب من أساليب الحرب ،واستفادة الجهات المسلحة من هذه
االعتداءات.

نظرة عن كثب

كوكس بازار ،بنغالديش
امرأة من الجئي الروهينجا تجلس يف مأواها
المؤقت يف كوكس بازار ،بنغالديش .إن النساء
والفتيات اللوايت يتمكن من الفرار من بنغالديش
قد يواجهن مخاطر جديدة مثل الزواج القسري،
واالستغالل الجنسي ،واإلتجار بالبشر .المصدر:
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية/فنسنت تريمو.

بنغالديش :دعم الناجين

يف بنغالديش ،قدمت المنظمات اإلنسانية خدماتها إىل  2.756من الجئي الروهينجا الناجين من العنف
الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي خالل عام  .2017وعلى الرغم من ذلك ،ال تزال  47يف المائة
من مناطق االستيطان تفتقر إىل خدمات الرعاية السريرية األساسية للناجيات من االغتصاب وغيرها من
أشكال الرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية .وبالرغم من الحاجة الملحة ،فإن فجوة التمويل الفوري المطلوب
لتقديم تلك الخدمات تتجاوز  9مليون دوالر .وتوفر “األماكن الصديقة للمرأة والطفل” شريان حياة للناجين
والمعرضين للخطر وتعمل على تعزيز دعم األقران والتضامن بينهم.
المصدر :تقرير األمين العام عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات يف عام .)S/2018/250( 2017
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االتجاهات الحديثة يف المساعدات
اإلنسانية

األزمات اإلنسانية تؤثر على المزيد من األشخاص لفترات أطول
تؤثر األزمات اإلنسانية على عدد أكبر من األشخاص ،وتستمر لفترات أطول ،وتتطلب موارد أ كثر مما كان
عليه الوضع يف العقود السابقة .يف عام  ،2018كان هناك  22خطة استجابة إنسانية مشتركة بين الوكاالت،
مقارن ًة بـ 12خطة يف عام .2008

عدد النداءات اإلنسانية
ومتوسط مدتها

عدد النداءات اإلنسانية

()2018–2008

متوسط مدة األزمات
المصدر :خدمة التتبع المايل

عدد النداءات اإلنسانية

متوسط المدة بالسنوات

تتضمن األرقام خطط االستجابة اإلنسانية
والخطة اإلقليمية لالستجابة لالجئين

30

30

27

السوريين ،و ُيستثنى منها النداءات اإلنسانية
العاجلة وغيرها من النداءات.
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يف السنوات األخيرة ،أصبحت األزمات الممتدة أكثر تجذ ًرا .ولالستجابة لذلك األمر ،فإن المنظمات اإلنسانية
تبقى لفترات أطول وتهدف إىل الوصول إىل المزيد من األشخاص .وقد ازداد متوسط الفترة الزمنية التي
تغطيها خطط االستجابة اإلنسانية من  5.2سنة يف عام  2014إىل  9.3سنة يف عام  .2018ويف الفترة نفسها،
ارتفع عدد األشخاص المستهدفين بالمساعدات يف إطار خطط االستجابة اإلنسانية من  77مليون إىل 101
مليون شخص 12.وبالتوازي مع ذلك ،زاد مبلغ التمويل المطلوب من خالل خطط االستجابة اإلنسانية لتلبية
االحتياجات اإلنسانية من  17.3مليار دوالر يف عام  2014إىل  24.9مليار دوالر يف عام .2018

األشخاص المستهدفون
بحسب مدة خطط
االستجابة اإلنسانية

سنة إىل سنتين

تتضمن األرقام خطط االستجابة اإلنسانية
والخطة اإلقليمية لالستجابة لالجئين

 3-4سنوات

المصدر :خطط االستجابة اإلنسانية

93

100

السوريين ،و ُيستثنى منها النداءات
اإلنسانية العاجلة وغيرها من النداءات.

 5سنوات فأكثر

ماليين األشخاص
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مالحظة :جميع األرقام الواردة يف هذا القسم لعام  2018هي أرقام أولية وتمثل المساهمات المعلنة حتى  19نوفمبر/تشرين الثاين .2018
 12يسمح التركيز على األشخاص المستهدفين بتحليل االتجاهات الزمنية ،وقد تم البدء يف اعتماد “األشخاص المحتاجين” كمقياس يف النظرة العامة لالحتياجات اإلنسانية فقط يف عام .2015

االتجاهات ا لحديثة يف ا لمساعدات ا إل نسانية

المانحون أصبحوا أ كثر سخا ًء لكن ال تزال فجوة
التمويل قائمة
لقد استجاب المانحون لمستويات عالية من االحتياجات بكرم غير منقطع .وازدادت المساهمات المبلغ عنها
لصالح خطط االستجابة اإلنسانية التي تنسقها األمم المتحدة من  10.6مليار دوالر يف عام  2014إىل 13.9
مليار دوالر يف عام  ،2018وهذا ال يمثل سوى جزء من التمويل اإلنساين العالمي الذي تجاوز  20مليار دوالر
سنويًّا منذ عام .2014

التمويل اإلنساين العالمي

تمويل النداءات اإلنسانية

()2018–2008

التمويل اآلخر
المصدر :خدمة التتبع المايل

بالمليار دوالر أمريكي
يشمل رقم تمويل النداءات اإلنسانية
التمويل الموجه لخطط االستجابة اإلنسانية،

25

السوريين ،والنداءات اإلنسانية العاجلة،

20

24.1

وخطة االستجابة اإلقليمية لالجئين
وغيرها من النداءات.
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حتى تاريخه

هاما
وتظل الحكومات أكبر جهة مقدمة للموارد اإلنسانية ،على الرغم من وجود جهات أخرى تلعب دو ًرا ً
مثل الشركات واألفراد .وبالرغم من المستويات القياسية للتمويل ،فإن الفجوة التمويلية السنوية تقترب
من  40يف المائة يف المتوسط منذ عام  ،2014وهذا يعني أن ماليين األشخاص كل عام ال يحصلون على
المساعدات والحماية التي يحتاجون إليها.

فجوة تمويل النداءات
اإلنسانية

متطلبات التمويل

()2018–2008

فجوة التمويل

التمويل المستلم

المصدر :خدمة التتبع المايل

بالمليار دوالر أمريكي

تتضمن أرقام التمويل المستلم خطط
االستجابة اإلنسانية والخطة اإلقليمية
لالستجابة لالجئين السوريين ،و ُيستثنى
منها النداءات اإلنسانية العاجلة وغيرها
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األزمات الكبيرة الممتدة تستحوذ على غالبية الموارد
ازداد عدد األزمات التي تجاوزت حاجز المليار دوالر يف متطلبات التمويل اإلنساين من ثالث أزمات يف عام
( 2014العراق ،وجنوب السودان ،وسوريا) إىل رقم قياسي يبلغ ثماين أزمات يف عام ( 2018جمهورية
الكونغو الديمقراطية ،وإثيوبيا ،ونيجيريا ،وجنوب السودان ،والصومال ،والسودان ،وسوريا ،واليمن) .ويف الفترة
من عام  2014إىل  ،2018سيطرت األزمات الممتدة 13على التمويل اإلنساين ،حيث استحوذت أربع أزمات
فقط -الصومال ،وجنوب السودان ،والسودان ،وسوريا -على  55يف المائة من إجمايل التمويل المطلوب
والمستلم .ويف عام  2018حتى اآلن ،كان  86يف المائة من التمويل المستلم موج ًها لصالح االستجابة
لألزمات الممتدة التي استمرت لمدة أطول من  5سنوات.

التمويل المستلم
بحسب مدة النداءات
اإلنسانية

سنة إىل سنتين

 5سنوات فأكثر

 3-4سنوات

المصدر :خدمة التتبع المايل

بالمليار دوالر أمريكي

تتضمن أرقام التمويل المستلم خطط
االستجابة اإلنسانية والخطة اإلقليمية

13.9

13.9

لالستجابة لالجئين السوريين ،و ُيستثنى
منها النداءات اإلنسانية العاجلة وغيرها
من النداءات.
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عموما من بين الخطط األكثر تمويالً ،إال أن خطط االستجابة ال تستطيع كلها اجتذاب
وبينما تعد هذه الخطط
ً
قدر متساوي من التمويل من الجهات المانحة .يف عام  ،2018كانت الكاميرون وهايتي وليبيا وأوكرانيا من
بين األزمات التي طلبت أقل قدر من التمويل ،ولكن فجوات تمويلها كانت من بين أ كبر الفجوات خالل هذا
العام حيث وصلت إىل  63و 89و 75و 64يف المائة على التوايل .ومن الممكن أن يتذبذب التمويل بشكل
كبير من عام آلخر؛ ففي نوفمبر/تشرين الثاين  ،2018حقق تمويل النداء اإلنساين لهايتي  11يف المائة من
المتطلبات ،مقارن ًة بـ 40يف المائة يف عام  .2017وبالنسبة للنداء اإلنساين يف ليبيا ،بلغت تغطية التمويل 25
يف المائة يف عام  2018مقارن ًة بـ 70يف المائة يف العام السابق.
وقد أوجدت الطبيعة الممتدة لألزمات مزيدًا من االهتمام ب ُن ُهج التخطيط والتمويل متعددة السنوات .وازداد
عدد األزمات التي تصدر لها خطط استجابة إنسانية أو استراتيجيات متعددة السنوات من أزمة واحدة يف
عام  2011إىل  12أزمة يف عام  14 .2018كما تزايدت متطلبات النداءات اإلنسانية متعددة السنوات؛ ففي
عام  ،2018بلغت نسبتها  49يف المائة من مجموع متطلبات تمويل خطط االستجابة اإلنسانية ،أو ما يعادل
 10.9مليار دوالر .كما زادت الجهات المانحة مساهماتها متعددة السنوات المقدمة إىل الصناديق ال ُقطرية
المشتركة التي تديرها األمم المتحدة من  63.5مليون دوالر يف عام  2014إىل  216مليون دوالر يف عام
 .2016ويف عام  ،2018ساهمت ست جهات مانحة بمبلغ  174.2مليون دوالر يف شكل تمويل متعدد
السنوات لصالح الصناديق ال ُقطرية المشتركة ،مقارن ًة بثالثة مانحين فقط يف عام .2014

الهجمات على موظفي اإلغاثة
بالرغم من كونهم محميين بموجب القانون اإلنساين الدويل ،فإن العاملين يف المجالين اإلنساين والطبي
يتعرضون بشكل دوري لالستهداف أو االعتداءات أو اإلصابة أو القتل أو االختطاف أثناء أدائهم لعملهم ،مما
يمنعهم من إيصال المساعدات وتوفير الحماية .يف الفترة من عام  2014إىل  ،2017كان هناك ما مجموعه
 660هجوم مسجل على أكثر من  1200موظف من موظفي اإلغاثة .وكان ما يقرب من  90يف المائة من
الضحايا من موظفي اإلغاثة الوطنيين ،مما يعكس التوزيع غير المتكائف للمخاطر يف أقل المناطق أمنًا .كما
أصبحت الهجمات أكثر عن ًفا خالل السنوات الخمس الماضية؛ ففي عام  ،2017تعرض  139من موظفي
اإلغاثة للقتل ،وهو ما يعادل  44يف المائة من عدد الذين تعرضوا للهجوم ،وهذا يعد ثاين أعلى عدد مسجل
للوفيات سنويًّا منذ عام .2013
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 13ليس لدى مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أي تعريف رسمي لألزمات الكبيرة الممتدة .وألغراض كتابة هذا التقرير ،فإن هذه األزمات هي التي تستمر لمدة أكثر من خمس سنوات وتصدر لها
نداءات إنسانية بانتظام تتجاوز المليار دوالر.
 14يشمل ذلك خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين السوريين.

االتجاهات ا لحديثة يف ا لمساعدات ا إل نسانية

الهجمات على
موظفي اإلغاثة

عدد الحوادث

الوفيات

()2017–2007

اإلصابة/االختطاف

المصدر :قاعدة بيانات أمن موظفي اإلغاثة
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الحد من االحتياجات اإلنسانية مرتبط بشكل وثيق بالحد من أوجه
الضعف
يف مؤتمر القمة العالمية للعمل اإلنساين يف مايو/أيار  ،2016أعلن المشاركون من  180دولة عن أكثر من
 3500التزام بتنفيذ “خطة العمل من أجل اإلنسانية” ،وهي خطة مؤلفة من خمس نقاط تهدف إىل الحد من
االحتياجات اإلنسانية والمخاطر وأوجه الضعف .وقد أدى تنفيذ هذه االلتزامات إىل إحراز التقدم يف العديد من
المجاالت الحرجة .استطاع صندوق “التعليم ال يمكنه االنتظار” جمع  172مليون دوالر للحد من عدد األطفال
المنقطعين عن التعليم بسبب األزمات .وبحلول نهاية عام  ،2017مكن الصندوق  650.000طفل وشاب
يف  14دولة من مواصلة تعليمهم ،وكان  48يف المائة منهم من الفتيات .وقد حشد ميثاق إدماج األشخاص
ذوي اإلعاقة يف العمل اإلنساين أكثر من  200من الجهات المعنية لإلعالن عن تعهدهم بضمان أن تصبح
االستجابة اإلنسانية أكثر شموال ً لألشخاص ذوي اإلعاقة .وجمعت الصفقة الكبرى أكبر الجهات المانحة
والمقدمة للمساعدات يف العالم للسعي من أجل تحسين كفاءة وفعالية العمل اإلنساين.
ومع ذلك ،فإن عكس اتجاه تزايد أوجه الضعف يف مواجهة األزمات الممتدة والمتكررة -وبالتايل تمكين
تحقيق التقدم يف إحراز أهداف التنمية المستدامة -يتطلب جهودًا متضافرة تتجاوز تحسين العمل اإلنساين.
دائما احتياج للمساعدات اإلنسانية المنقذة لألرواح ،فإن معظم األشخاص العالقين
ويف حين سيكون هناك
ً
يف األزمات الممتدة والمتكررة يحتاجون يف أوقات متفاوتة إىل المساعدات والحماية قصيرة المدى والدعم
متوسط إىل طويل المدى .وقد قام األمين العام لألمم المتحدة بإنشاء اللجنة التوجيهية المشتركة التي
عملت على إرساء التعاون بين العمل اإلنساين واإلنمايئ ،باعتباره جز ًءا من إصالحات األمم المتحدة ،واقتدا ًء
باألمين العام ،تسعى المنظمات اإلنسانية واإلنمائية إىل العمل سويًّا بشكل أفضل.
على المستوى العالمي ،قام البنك الدويل واألمم المتحدة ومنظمات القطاع الخاص بوضع آلية العمل
لمكافحة المجاعة ( )FAMلمحاربة خطر المجاعة .تهدف تلك اآللية إىل جعل التمويل أ كثر استراتيجي ًة
وقابلي ًة للتنبؤ من خالل الربط بين التحذيرات المبكرة للمجاعة بالتمويل المحدد سل ًفا لضمان صرف األموال
قبل اندالع األزمة .وتسعى ً
أيضا إىل معالجة األسباب الجذرية للمجاعات والمساهمة يف بناء سبل العيش،
وشبكات األمان ،ومهارات تكيف أقوى يف المجتمعات المحلية.
وعلى المستوى ال ُقطري ،تم إحراز تقدم هام لتحسين العمل اإلنساين واإلنمايئ مع التركيز على الحلول
وتحسين حياة الناس بشكل ملموس وقابل للقياس.
وبالرغم من أن هذه المبادرات ال تزال يف مراحلها األوىل ،إال أنها توضح ما يمكن فعله عندما يتم الجمع بين
نقاط القوة والخبرات المتنوعة للجهات الفاعلة يف المجالين اإلنساين واإلنمايئ يف ظل وجود أهداف مشتركة
تتمثل يف تخفيف المعاناة ،والحد من المخاطر ،وتقليل أوجه الضعف أمام األزمات اليوم وغدًا.
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ا لمحركا ت ا أل سا سية لالحتياجات اإلنسانية

المحركات األساسية لالحتياجات
اإلنسانية

ستستمر النزاعات يف التسبب يف النزوح وإضعاف القدرة على
الصمود

عمان ،األردن
الالجئة السورية ،أركان ،البالغة من العمر
 10أعوام ،تقف أمام مركز مكاين الذي تديره
جمعية المركز اإلسالمي الخيرية ،وهي أحد
شركاء اليونيسف ،يف مخيم غير رسمي
جنوب عمان ،األردن .عاشت أركان وعائلتها
يف األردن لمدة ثالث سنوات منذ فرارهم
من منزلهم يف حماة ،سوريا .المصدر:
اليونيسف/هيرويج.

سيبقى الصراع المحرك الرئيسي لالحتياجات والحماية اإلنسانية يف عام  .2019ومن المرجح أن تتخلف
البلدان الهشة والمتضررة من النزاعات فيما يتعلق بمعظم مؤشرات التنمية البشرية ،بما يف ذلك مستويات
الفقر ،وسوء التغذية ،وإمكانية الحصول على الخدمات األساسية ،والحقوق االجتماعية .وتشير التوقعات
العالمية إىل أن التدهور االقتصادي يف هذه البلدان سوف يستمر يف إضعاف قدرة الناس على الصمود والحد
من قدرة حكوماتهم على توفير متطلباتهم .و ُيرجح استمرار العنف المطول يف بلدان مثل جمهورية أفريقيا
الوسطى ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،وسوريا ،واليمن ،مما يخلق مستويات عالية من االحتياجات
اإلنسانية والنزوح القسري .وسيستمر انعدام األمن يف إعاقة عمليات اإلغاثة يف العديد من البلدان ،مما يجعل
كل من المدنيين وموظفي اإلغاثة اإلنسانية عرضة للمخاطر .على سبيل المثالُ ،قتل أ كثر من  110من
موظفي اإلغاثة منذ بدء الصراع يف جنوب السودان يف ديسمبر/كانون األول  ،2013بما يف ذلك  13موظ ًفا يف
عام  .2018وعالوة على ذلك ،يعيش حوايل  1.5مليون شخص يف مناطق تواجد الجماعات المسلحة ،وغيرها
من العقبات مثل مخاطر المتفجرات ،األمر الذي يجعل من الصعب حصولهم على المساعدات والحماية.
ويف هذه الحاالت وغيرها الكثير يف جميع أنحاء العالم ،تعتبر المساعدات اإلنسانية شريان هام للحياة ،ولكنها
ليست كافية للحد من االحتياجات اإلنسانية .إن بذل المزيد من الجهود القوية لدرء النزاعات وحلها يعد من
األولويات القصوى ،كما هو الحال بالنسبة لتحقيق التنمية بشكل مبكر وسريع للحد من أوجه الضعف
ومساعدة الناس على أن يصبحوا أكثر قدرة على الصمود.
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لمحة عامة عن العمل اإلنساين العالمي

نظرة عن كثب

الفلوجة ،العراق
عاما:
يقول المدرس المتقاعد ،جعفرً 74 ،
“يف المرة األوىل التي حاولت فيها الفرار
من المدينة ،أُحرقت سياريت عقابًا يل .ثم
أمكننا المرور فوق أحد الجسور الرئيسية.
لقد شهدت خالل هذه األشهر األخيرة
عمليات قتل وحرق ..لم تشهد هذه المدينة
أي شيء من هذا القبيل خالل مائة عام”.
المصدر :مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية/
ثيمبا ليندن.

القيام بالعمليات يف السياقات غير اآلمنة

يف النزاعات المسلحة يف عالمنا اليوم ،يتعرض المدنيون للقتل أو التشويه بشكل مستمر ،كما يضطر
الماليين إىل الفرار من ديارهم .فالنزاعات تستمر لفترات أطول ،وينخرط فيها المزيد من األطراف ،وتجري
على نحو متزايد يف المناطق الحضرية حيث يكون المدنيون هم الضحايا الرئيسيون ،ويكون تدمير البنية
التحتية الحيوية له عواقب وخيمة على الخدمات األساسية .ومع استمرار القتال ،تستمر كذلك االحتياجات
اإلنسانية .ويف الوقت نفسه ،يتعرض العاملون يف المجال اإلنساين ً
أيضا للهجوم ،مما يهدد العمليات اإلنسانية
الهامة والموجهة إىل المدنيين المحتاجين .وتحدث تلك األمور نتيجة للتجاهل الفاضح للقانون اإلنساين
الدويل ،ولكن هناك بعض اإلجراءات األساسية التي يمكن أن تسهم يف تعزيز احترام القانون اإلنساين الدويل،
أال وهي )1( :التأكد من أن المقاتلين ،سواء كانوا من الدول أو من غير الدول ،يعرفون التزاماتهم بموجب
القانون اإلنساين الدويل )2( .دمج القانون اإلنساين الدويل باستمرار يف العقيدة العسكرية للدول ،وإجراءات
التشغيل الموحدة ،وقواعد االشتباك ،ويف سياسات ومدونات سلوك الجماعات المسلحة من غير الدول.
( )3إنشاء تنسيق مدين-عسكري فعال للمساهمة يف تيسير امتثال األطراف للقانون اإلنساين الدويل .يف
اليمن ،على سبيل المثال ،يسمح إخطار مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بالتحركات اإلنسانية ومواقع البنية
التحتية اإلنسانية األساسية للتحالف الذي تقوده السعودية بضبط مواقع عملياته العسكرية لتجنب إلحاق
األذى به.

خمسة وعشرون دولة معرضة للخطر الشديد يف
حال تصاعدت ظاهرة النينيو
ال تزال العديد من البلدان عرضة لتأثير الكوارث الناجمة عن الظواهر الجوية القاسية ،مثل الجفاف
والفيضانات والعواصف واألعاصير المدارية .ومن المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إىل زيادة شدة الكوارث التي
تسببها األخطار الطبيعية ،مما يؤدي إىل النزوح الجماعي وظهور احتياجات إنسانية هامة .يمكن للكوارث
الطبيعية ً
أيضا أن تفاقم حاالت الصراع .يف عام  ،2017تعرض ما يقدر بـ 18.7مليون شخص للنزوح بسبب
الكوارث ،وكان معظمهم يف األمريكتين ،وشرق آسيا ،والمحيط الهادئ ،وجنوب آسيا .وتشير توقعات
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية إىل وجود احتمال بنسبة  80يف المائة لحدوث ظاهرة النينيو يف أوائل
عام  .2019وعلى الرغم من أنه من المحتمل أن يكون مستوى الحدث ضعيف إىل متوسط ،فال يزال من
الممكن أن يكون له تأثير كبير .وتعتبر  25دولة يف آسيا والمحيط الهادئ ،وشرق وجنوب أفريقيا ،وأمريكا
الالتينية األكثر عرضة للخطر وسيتطلبون رصدًا دقي ًقا .إن الوضع يف منطقة جنوب أفريقيا مثير للقلق بشكل
خاص بالنظر إىل اآلثار التراكمية لفترات الجفاف السابقة .يف أواخر عام  ،2018قام رؤساء اللجنة الدائمة
المشتركة بين الوكاالت بتفعيل اإلجراءات التشغيلية القياسية الجديدة المشتركة بين الوكاالت من أجل
االستجابة المبكرة لظاهريت النينيو/النينيا .واستنادًا إىل عتبات متفق عليها عالم ًّيا ،سيتم تفعيل عناصر
محددة من اإلجراءات التشغيلية القياسية ،والتي ستكون فعالة يف تنفيذ اإلجراءات المبكرة للتخفيف من آثار
تلك األحداث.

انعدام األمن الغذايئ هو مصدر كبير للقلق
من بين العواقب العديدة للصراع والكوارث الطبيعية ،سيظل انعدام األمن الغذايئ يشكل مصد ًرا ً
بالغا
للقلق .نتيجة ألزمة اقتصادية طاحنة والنزاع المتصاعد ،يقترب اليمن من حافة المجاعة اآلن أ كثر من أي
وقت مضى .بحلول نهاية عام  ،2017كان  8.4مليون شخص يعانون بالفعل من انعدام األمن الغذايئ
الشديد ويواجهون ظروف ما قبل المجاعة .وتشير التقديرات الحالية إىل أن ثلث جميع المناطق يف البالد
تعاين بالفعل من ظروف ما قبل المجاعة ،وقد يحتاج ما ال يقل عن  12مليون يمني إىل المساعدات الغذائية
يف األشهر المقبلة .ويف جنوب السودان ،سيعاين أكثر من  5ماليين شخص -أي نصف السكان -من انعدام
األمن الغذايئ الشديد خالل األشهر األوىل من عام  ،2019مع عدم وجود تحسن مقارن ًة باألعداد يف عام .2018
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يف جميع البلدان المتضررة من النزاعات ويف بعض البلدان األخرى ،فإن األمراض واألوبئة ،مثل الكوليرا،
المرتبطة بنقص المياه الصالحة للشرب ،وخدمات الصرف الصحي ،والخدمات الطبية ،تتسبب يف سوء
التغذية وتسهم يف حدوث وفيات كان من الممكن منعها.

االحتيا جا ت

نظرة عن كثب

اإلنسا نية

ومتطلبات

التمو يل

تعزيز القدرات المحلية وبناء القدرة على الصمود

تسببت الطبيعة الممتدة لألزمات يف جعل العديد من المنظمات اإلنسانية تعيد التفكير يف نهجها التقليدي
قصير المدى يف مثل هذه السياقات .يف القمة العالمية للعمل اإلنساين لعام  ،2016تم االعتراف بالجهات
المحلية الفاعلية باعتبارها أول المستجيبين لألزمات ومقدمي الدعم على المدى الطويل ،وقدم المشاركون
التزامات مهمة للعمل بطرق تعزز القدرات الوطنية والمحلية بدال ً من استبدالها .وستظل الجهود المبذولة
للعمل يف إطار الشراكة مع الجهات الوطنية والمحلية وتعزيز قدراتها على التصدي واالستعداد واالستجابة
لألزمات تمثل أولوية يف العديد من العمليات يف عام .2019
كابول ،أفغانستان
مارك لوكوك ،وكيل األمين العام للشؤون
اإلنسانية ومنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ،
يلتقي بالدكتور بشير ،رئيس المنظمة غير
الحكومية الوطنية للمعاقين الذين يستخدمون
الدراجات إلعادة تأهيلهم وتسليتهم .يركز عمل
هذه المنظمة على إعادة التأهيل واإلدماج
االجتماعي واالقتصادي للمعاقين وغيرهم من
الفئات الضعيفة يف المجتمع .المصدر :مكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية/فيليب كروبف.

وعلى المستوى ال ُقطري ،كان هناك تقدم يف تفعيل “طريقة العمل الجديدة” لتحسين التكامل المنهجي
بين المنظمات اإلنسانية واإلنمائية للحد من االحتياجات والمخاطر وأوجه الضعف مع تلبية االحتياجات
األساسية .يف تشاد ،تم بذل الجهود لتأسيس طريقة العمل الجديدة يف عامي  2016و 2017عن طريق
الجمع بين المنتديات اإلنسانية واإلنمائية والحكومية .إن تحديد األولويات االستراتيجية لمنطقة بحيرة تشاد
واألقاليم الجنوبية والشرقية ،استنادًا إىل معرفة الجهات التشغيلية الفاعلة بالتحديات على أرض الواقع ،أتاح
تحديد النتائج الجماعية الالزمة إلنقاذ األرواح وتحسين رفاهية ما يقرب من  5ماليين شخص متضررين من
الصراع والكوارث الطبيعية.

االحتياجات اإلنسانية ومتطلبات
التمويل

ستظل االحتياجات العالمية مرتفعة للغاية .يف عام  ،2019ستبقى االحتياجات اإلنسانية مرتفعة للغاية؛ فسيحتاج
حوايل  132مليون شخص للمساعدات اإلنسانية والحماية ،وهو يقترب من عدد المحتاجين يف عام  .2018تهدف األمم
المتحدة وغيرها من المنظمات اإلنسانية إىل توفير المساعدات اإلنسانية والحماية إىل ما يقرب من  94مليون شخص
من بين الفئات األكثر ضع ًفا ،وتقدر المتطلبات المالية بما ال يقل عن  21.9مليار دوالر.

ساءت االحتياجات اإلنسانية بشكل ملحوظ يف العديد من البلدان
على مدار عام  ،2018ازدادت االحتياجات اإلنسانية يف العديد من
البلدان .وقد تدهور الوضع يف اليمن على نح ٍو سريع .يف عام ،2019
تهدف المنظمات اإلنسانية إىل الوصول إىل  15مليون شخص ،أي بزيادة
قدرها  39يف المائة عن العام الماضي ،من بينهم  14مليون يف حاجة
ماسة .يف أفغانستان ،تضاعف عدد األشخاص المحتاجين تقري ًبا من
 3.3مليون إىل  6.3مليون شخص .ويرجع ذلك يف الغالب إىل التوترات
السياسية ،واستمرار آثار الجفاف ،والتدفقات المتوقعة للعائدين من
البلدان المجاورة .يف الكاميرون ،وف ًقا لتقديرات المنظمات اإلنسانية فقد
تزايدت أعداد المحتاجين بنسبة  30يف المائة نتيجة لثالثة أوضاع معقدة
رئيسية ومترابطة أال وهي :أزمة بوكو حرام يف إقليم أقصى الشمال،
والنتائج المترتبة على تدفق الالجئين من جمهورية أفريقيا الوسطى يف

المناطق الشرقية ،واألثر اإلنساين المتزايد للنزاع يف المناطق الناطقة باللغة
اإلنجليزية يف البالد .ولالستجابة لذلك ،تستهدف المنظمات اإلنسانية
 2.3مليون شخص ،بزيادة قدرها  77يف المائة عن العام الماضي .وتشير
التقديرات إىل أنه ستكون هناك زيادة قدرها  16يف المائة يف أعداد
المحتاجين يف جمهورية أفريقيا الوسطى مقارن ًة بعام  .2018ومع ذلك،
فسيكون هناك انخفاض يف أعداد األشخاص المستهدفين يف عام 2019
بمقدار  11يف المائة ،ويرجع ذلك إىل إجراء تحليل االحتياجات بشكل أكثر
صرامة أخ ًذا يف االعتبار القدرات التشغيلية واألمور المتعلقة بالوصول
اإلنساين.
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أدت التحسينات يف بعض السياقات إىل انخفاض االحتياجات
يف سياقات أخرى ،مثل بوروندي 15،وهايتي ،والعراق ،وليبيا ،انخفضت أعداد المحتاجين إىل نسبة تتراوح
بين  25و 50يف المائة ،كما انخفضت أعداد األشخاص الذين تهدف المنظمات اإلنسانية إىل مساعدتهم بما
يتراوح بين 50و 70يف المائة مقارن ًة بعام  .2017يف بوروندي ،ستكون االستجابة اإلنسانية أ كثر تركي ًزا يف عام
 2019حيث ستستهدف احتياجات المساعدة والحماية ألكثر الفئات ضع ًفا ،بما يف ذلك أولئك المتضررين
من الكوارث الطبيعية ،والنازحين ومجتمعاتهم المضيفة ،واألطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ويف العراق ،سيقوم مجتمع اإلغاثة بالتركيز على االستجابة المتعلقة باالنتقال والتعايف وذلك لضمان عودة
األشخاص بطريقة مستدامة .يف هايتي وليبيا ،تساعد المعلومات التي تم تجميعها ،من خالل جمع البيانات
والرصد باإلضافة إىل استخدام خرائط أوجه الضعف متعدد المخاطر ،يف استهداف المناطق المتضررة بشكل
أكثر دقة.

نظرة عن كثب

إحكام االستهداف يف بيئة محدودة الموارد

على الرغم من سخاء المانحين المتزايد باطراد ،فإن الفجوة المستمرة بين االحتياجات ومتطلبات التمويل
تعني أن االحتياجات اإلنسانية للعديد من األشخاص ال يتم تلبيتها .وبينما يوجه أغلب التمويل اإلنساين إىل
األزمات الكبيرة طويلة المدى ،فقد تم تمويل  10خطط لالستجابة اإلنسانية يف عام  2018بأقل من  50يف
المائة ،وتلقت  4خطط أقل من  40يف المائة من التمويل.

صرواح ،اليمن
صبيان يمنيون نازحون يجلسون على مراتب
موزعة ضمن جهود اإلغاثة الطارئة التي تقوم
بها مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون
الالجئين يف صرواح بمحافظة مأرب .تعرض
 3.9مليون يمني للنزوح يف السنوات الثالث
األخيرة .المصدر :مؤسسة األلفية للتنمية/م.
حدير.

أخذت غالبية خطط االستجابة اإلنسانية لعام  2019قيود التمويل يف االعتبار ،مما جعلها تستهدف عددًا ٌل
من األشخاص حتى عندما تكون مستويات االحتياجات اإلنسانية مماثلة للسنوات السابقة .وقد تحقق ذلك
جزئ ًّيا باستخدام أدوات محسنة وتحليل أكثر رصانة لتقييم االحتياجات وتصميم االستجابات ،كما هو موضح
بالتفصيل يف القسم الثالث .وقد مكَّن هذا األمر المنظمات اإلنسانية من التركيز على الوصول إىل األشخاص
جا ،بما يف ذلك إيالء المزيد من االهتمام ألوجه الضعف التي تنشأ عن اعتبارات السن والجنس
األكثر احتيا ً
واإلعاقة وغيرها من السمات االجتماعية واالقتصادية.

سوف تستمر األزمات الممتدة يف توليد أ كبر قدر من االحتياجات
بالنسبة لعام  ،2019تشير التقديرات إىل أن ست أزمات فقط ستشكل  54يف المائة من إجمايل المحتاجين
إىل المساعدات اإلنسانية والحماية أال وهي :اليمن ،وسوريا ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،وإثيوبيا،
ونيجيريا ،وجنوب السودان .ويف هذه الحاالت الطارئة الممتدة ،ستعمل المنظمات اإلنسانية على توحيد
جهودها لتوفير المساعدات المنقذة لألرواح ودعم سبل كسب العيش ،فضال ً عن تعزيز أنشطة الحماية.
يف جمهورية الكونغو الديمقراطية ،ال تزال االحتياجات اإلنسانية حادة نتيجة للصراع المستمر ،والتوترات
السياسية ،ومخاطر األوبئة بما يف ذلك الكوليرا واإليبوال .يف عام  ،2019سيحتاج  12.8مليون شخص إىل
المساعدات اإلنسانية ،وهو نفس عدد المحتاجين تقري ًبا يف العام الماضي .ومع ذلك ،فإن قضايا الوصول
اإلنساين وغيرها من القيود التشغيلية ستعني أن المنظمات اإلنسانية ستهدف إىل مساعدة  9ماليين
شخص يف عام  ،2019أي أقل بنسبة  14يف المائة عن عام  .2018يف شمال شرق نيجيريا ،ال يظهر النزاع
الذي دام عشر سنوات أي عالمة على االنحسار .وعلى الرغم من أن بعض المناطق قد شهدت حالة من
االستقرار يف عام  ،2018إال أنه ال يزال يتعذر على المنظمات اإلنسانية الدولية الوصول إىل أجزاء من والية
بورنو .يف عام  ،2019يحتاج  7.1مليون نيجيري إىل المساعدات اإلنسانية والحماية ،وتشكل النساء واألطفال
 80يف المائة من األشخاص المحتاجين.
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 15أعداد التخطيط لعام  2019هي تقديرات ريثما تجرى المزيد من المشاورات مع حكومة بوروندي

.

نظرة على الفعاليات رفيعة المستوى

نظرة على الفعاليات رفيعة المستوى
تشير المناقشات الحالية بين البلدان
المعنية،والجهاتالمانحة،والمنظمات
اإلنسانية األخرى إىل الحاجة لتعبئة
دولية كبرى للموارد وفعاليات مناقشة
السياسات للتصدي لمجموعة من
األزمات والموضوعات ،بما يف ذلك،
على سبيل المثال ال الحصر ،ما يلي:

سوريا والمنطقة

أعلن االتحاد األورويب بالفعل أنه سوف يعقد المؤتمر القادم حول سوريا يف أوائل ربيع عام
.2019
اليمن
ال يزال اليمن يمثل أكبر أزمة إنسانية يف العالم ،األمر الذي يتطلب استمرار التمويل على نطاق
واسع ومشاركة الجهات المانحة باإلضافة إىل زيادة الوصول اإلنساين .يتم التخطيط حال ًّيا لحدث
ينعقد يف فبراير/شباط .2019
جمهورية أفريقيا الوسطى
أزمة متدهورة ما زالت تعاين من نقص حاد يف التمويل.
العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي يف النزاعات واألزمات اإلنسانية
تستضيف النرويج والشركاء اآلخرون حدثًا حول الموضوع يهدف إىل حشد المزيد من االلتزامات
لتعزيز الحماية والمساعدة يف هذا الشأن.
القانون اإلنساين الدويل

دار السالم ،تشاد
الجئون نيجيريون يروون عطشهم يف بئر يف مخيم
دار السالم لالجئين بمنطقة الك يف تشاد ،وذلك بعد
فرارهم من منازلهم مع عائالتهم بعد هجمات بوكو
حرام .المصدر :اليونيسف /سوخين.

تحل الذكرى السنوية السبعين التفاقيات جنيف يف عام  ،2019لذا فسيكون تحقيق التزام أكبر
موضوعا يتم متابعته من خالل فعاليات إضافية خالل العام.
بالقانون اإلنساين الدويل
ً
ستنعقد فعالية لعرض التحديثات المتعلقة بمتطلبات ومنجزات عام  2019يف الجزء األول من
العام وسيتم تسليط الضوء على األزمات األقل ظهو ًرا خالل الجزء المتعلق بالشؤون اإلنسانية
للمجلس االقتصادي واالجتماعي يف يوليو/تموز .2019
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االحـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــياج ـ ـ ـ ــاتاإلن ـ ـ ـ ــسانـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
2019
131.7

المحتاجون

131.7

مليون

خطط االستجابة

93.6

2014
81.0

المحتاجون

األشخاص
المتلقون لإلغاثة

المحتاجون

0

6.3
1.8
 4.3مليون
 2.9مليون
 4.1مليون
 12.8مليون
 8.0مليون
 1.5مليون
 6.7مليون
 823ألفً ا
 3.2مليون
 941ألفً ا
 2.3مليون
 7.1مليون
 2.5مليون
 4.2مليون
 7.1مليون
 5.5مليون
 13.0مليون
 3.5مليون
 24.0مليون
مليون
مليون

2014
52.3

مليون

خطط االستجابة اإلنسانية
أفغانستان
بوروندي
الكاميرون
جمهورية أفريقيا الوسطى
تشاد
جمهورية الكونغو الديمقراطية
إثيوبيا
هايتي
16
العراق
ليبيا
مايل
ميانمار
النيجر
نيجيريا
األرض الفلسطينية المحتلة
الصومال
جنوب السودان
السودان
سوريا
أوكرانيا
اليمن

األشخاص المتلقون لإلغاثة

2019
93.6

ً
مقارنة بعام
التغيير
2018

المتلقون لإلغاثة

6

12

18

24

4.5
710
 2.3مليون
 1.7مليون
 1.7مليون
 9.0مليون
 8.0مليون
 1.1مليون
 1.8مليون
 552ألفً ا
 2.3مليون
 941ألفً ا
 1.7مليون
 6.2مليون
 1.4مليون
 3.4مليون
 5.7مليون
 4.3مليون
 11.2مليون
 2.3مليون
 15.0مليون
مليون
ألفً ا

61%
69%
77%
11%
11%
14%
14%
27%
49%
39%
67%
13%
21%
2%
26%
37%
5%
0%
0%
0%
39%

خطط االستجابة اإلقليمية لالجئين
خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين يف بوروندي
خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين يف جمهورية الكونغو الديمقراطية
خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين يف نيجيريا
خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين يف جنوب السودان
خطة االستجابة اإلقليمية وتعزيز الصمود لالجئين يف سوريا

380
1.2
 228ألفً ا
 2.8مليون
 5.6مليون
ألفً ا

مليون

380
 1.2مليون
 228ألفً ا
 2.8مليون
 5.6مليون
ألفً ا

خطط االستجابة األخرى
بنغالديش
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
16
باكستان
الفلبين
تدفق الالجئين من فنزويال
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1.2
10.3
 1.2مليون
 300ألفً ا
 3.6مليون
مليون

مليون

1.2
6.0
 1.2مليون
 300ألفً ا
 2.2مليون
مليون
مليون

ملحوظة :تستهدف خطط االستجابة يف الغالب مجموعة فرعية (عاد ًة ما تكون الغالبية العظمى) من األشخاص المحتاجين ،وذلك ألن حكومات البلدان المتضررة والجهات الفاعلة األخرى تستهدف
مجموعة أخرى من المحتاجين ،و/أو بسبب القيود المفروضة على القدرات والوصول اإلنساين التي تواجهها المنظمات المشاركة يف خطط االستجابة.
ملحوظة :تشمل المتطلبات المالية والمحتاجين جميع خطط االستجابة اإلنسانية ،وخطة االستجابة اإلقليمية وتعزيز الصمود لالجئين يف سوريا ،وخطة االستجابة اإلقليمية لتدفق الالجئين والمهاجرين من
فنزويال .أما خطط االستجابة اإلقليمية لالجئين يف بوروندي ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،ونيجيريا ،وجنوب السودان فال يتضمنها هذا الرقم ألن بعض السكان الذين تغطيهم تلك الخطط تم إدراجهم يف
خطط االستجابة اإلنسانية الخاصة بكل بلد منهم ،وكذلك ال يتضمن هذا الرقم النداءات األخرى (بنغالديش ،وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ،وباكستان ،والفلبين).

االحتــياجـاتاإلنــسانـيـةومتطلباتالتــمويل

ـ ـت ـ ـ ـ ــطلب ـ ـ ـ ــاتالت ـ ـ ـ ــموي ـ ـ ـ ــللـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــام2019
التمويل المطلوب

2019
21.9

17

21.9

مليار
دوالر

خطط االستجابة

56

2014
13.0

المتطلبات المالية

خطط االستجابة اإلنسانية
611.8
106.0
 392.0مليون دوالر
 430.7مليون دوالر
 500.0مليون دوالر
 1.65مليار دوالر
 1.20مليار دوالر
 117.4مليون دوالر
 570.0مليون دوالر
 202.0مليون دوالر
 310.0مليون دوالر
 202.2مليون دوالر
 340.0مليون دوالر
 847.7مليون دوالر
 350.0مليون دوالر
 1.08مليار دوالر
 1.50مليار دوالر
 1.00مليار دوالر
جاري التأكيد
 162.0مليون دوالر
 4.00مليار دوالر

مليون دوالر

مليون دوالر

%

2018
% 56

ً
مقارنة بعام
التغيير
2018

المتطلبات

0

أفغانستان
بوروندي
الكاميرون
جمهورية أفريقيا الوسطى
تشاد
جمهورية الكونغو الديمقراطية
إثيوبيا
هايتي
16
العراق
ليبيا
مايل
ميانمار
النيجر
نيجيريا
األرض الفلسطينية المحتلة
الصومال
جنوب السودان
السودان
18
سوريا
أوكرانيا
16
اليمن

التغطية يف عام 2018

2014
% 61

1

2

3

4

5

% 42
%7
% 28
% 16
% 10
%2
% 34
% 60
%4
% 19
% 21
10%
%1
% 19
% 35
% 28
% 13
%0
جاري التأكيد
% 13
% 60

خطط االستجابة اإلقليمية لالجئين
296.4
740.4
 135.3مليون دوالر
 1.42مليار دوالر
 5.60مليار دوالر

خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين يف بوروندي

مليون دوالر

خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين يف جمهورية الكونغو الديمقراطية

مليون دوالر

خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين يف نيجيريا
خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين يف جنوب السودان
19

خطة االستجابة اإلقليمية وتعزيز الصمود لالجئين يف سوريا

خطط االستجابة األخرى
بنغالديش
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
باكستان
الفلبين
تدفق الالجئين من فنزويال

897.1
111.0
 120.0مليون دوالر
 43.6مليون دوالر
 738.0مليون دوالر
مليون دوالر
مليون دوالر

 16ال يتضمن هذا الرقم المتطلبات المالية لسوريا والتي سيتم تأكيدها عند االنتهاء من خطة االستجابة اإلنسانية لعام .2019
 17هذه األرقام هي تقديرات أولية .سيتم تأكيد المتطلبات المالية بمجرد االنتهاء من إعداد خطط االستجابة اإلنسانية .أعداد المحتاجين يف العراق وأفغانستان مؤقتة بنا ًء على بيانات عام .2018
 18سيتم تأكيد المتطلبات المالية لسوريا عقب االنتهاء من إعداد خطة االستجابة اإلنسانية لعام  .2019وإذا بقيت عند مستويات عام  ،2018فإن إجمايل التمويل المطلوب لعام  2019سيكون  25.3مليار دوالر.
 19بما إنه يجري حال ًّيا االنتهاء من إعداد خطة االستجابة اإلقليمية وتعزيز الصمود لالجئين يف سوريا لعام  ،2019فإن المذكور هنا هو رقم أويل استنادًا إىل المتطلبات الواردة يف الفصول الخاصة بالدولة يف مسودة
خطة االستجابة اإلقليمية .وسيتم إدراج أرقام متطلبات التمويل النهائية لعام  2019يف أول تحديث للمحة العامة حول العمل اإلنساين العالمي لعام .2019
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آسيا والمحيط الهادئ
ال تزال آسيا والمحيط الهادئ أكثر منطقة عرضة للكوارث يف العالم :ففي الفترة ما بين عام  2014و ،2018تعرض 650
مليون شخص لألضرار من جراء الكوارث يف المنطقة ،وبلغ عدد الوفيات  35.000شخص.
ولكن الضعف الشديد للمنطقة دفع الحكومات إىل جعل إدارة الكوارث من أولوياتها .وعلى مدى العقد
الماضي ،أنشأت معظم البلدان سلطات وطنية إلدارة الكوارث واستثمرت يف النظم الوطنية التي أصبحت
قادرة بشكل متزايد على إدارة الكوارث الصغيرة والمتوسطة على نحو فعال.
ويف الوقت نفسه ،فإن تزايد شدة المخاطر وعدم القدرة على التنبؤ بها ،فضال ً عن زيادة المخاطر التي تسببها
مثل هذه الكوارث بسبب التوسع الحضري ،تعني جميعها أنه من الممكن أن تتسبب هذه األحداث يف وقوع
خسائر هائلة يف األرواح ،وتدمير سبل العيش ،وإمكانية الوصول إىل الخدمات والبنية التحتية.
ينبغي استمرار توقع الكوارث الطبيعية الكبرى التي تسفر عن احتياجات إنسانية كبيرة يف منطقة آسيا
والمحيط الهادئ خالل عام  .2019ويف ظل استمرار التهديد على مدار العام بوقوع أحداث واسعة النطاق
التي من المحتمل أن تؤثر على ماليين األشخاص يف أي وقت ،فيتحتم على الدول والمنظمات اإلنسانية يف
المنطقة أن تكون قادرة على االستجابة بشكل دائم.
نظرة عن كثب

نظام استجابة أ كثر تنوعً ا

بجانب القدرات الوطنية المتنامية ،تسهم ترتيبات االستجابة الثنائية البارزة
والمنظمات اإلقليمية مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا ( )ASEANيف
تنوعا .ونتيجة لذلك ،تستند إدارة الكوارث
إيجاد نظام لالستجابة أكثر
ً
واالستجابة اإلنسانية يف المنطقة إىل قيادة وطنية قوية -ال سيما يف سياق
الكوارث الطبيعية -مع قيام الجهات الفاعلة اإلقليمية والدولية باستكمال
جهود الحكومة أينما كانت عند االقتضاء .ونتيجة لذلك ،أصبحت البلدان يف
آسيا والمحيط الهادئ أقل طل ًبا للمساعدات الدولية ولكنها من المرجح
أن تطلب الدعم يف مجاالت محددة الستكمال قدراتها الوطنية .على
سبيل المثال ،خالل استجابة الزلزال الذي ضرب سوالويسي الوسطى
يف إندونيسيا يف عام  ،2018سمحت الحكومة لشركائها العاملين داخل

الدولة بتقديم المساعدات مباشر ًة .وبالمثل ،لدعم تنسيق االستجابة
إلعصار غيتا المداري ،قام مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وممثلو
فريق العمل اإلنساين يف منطقة المحيط الهادئ بإيفاد موظفيهم لدعم
قدما
تنسيق المجموعات المحلية بنا ًء على طلب الحكومة .ومع المضي ً
لعام  2019وما بعدها ،فإنه من المحتمل أن تقوم بلدان أخرى بتطبيق
حاسما
أساليب مشابهة ،ويعتبر الدعم المقدم لالستجابات الوطنية جان ًبا
ً
من إضفاء الطابع المحلي على االستجابة ،وهو أحد االلتزامات التي تم
إعالنها خالل القمة العالمية للعمل اإلنساين يف عام  2016وأحد مسارات
العمل الرئيسية يف “الصفقة الكبرى”.

خليج الكبريت ،فانواتو
رجال من قرية خليج الكبريت يف جزيرة تانا ،فانواتو ،يعيدون بناء أحد المنازل التي دمرها اإلعصار بام .المصدر :اليونيسف /فالد سوخين.
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خطط االستجابة اإلنسانية :آسيا والمحيط الهادئ

خطة االستجابة اإلنسانية يف أفغانستان
المحتاجون

المتلقون لإلغاثة

4.5

6.3

مليون

2014
5.4

التمويل المطلوب

611.8

مليون

2019
6.3

2014
5.0

2019
4.5

مليون
دوالر
2019
611.8

2014
406.4

التغطية يف عام 2018

81
2014
90%

%
2018
81%

الوضع المتوقع

أولويات االستجابة ومتطلبات التمويل

عاما مضطر بًا آخر لشعب أفغانستان
من المتوقع أن يكون عام ً 2019
مع إجراء انتخابات رئاسية يف أبريل/نيسان يمكن أن يصاحبها تصاعد يف
أعمال العنف .فالناس تزداد احتياجاتهم بصورة حادة ،كما تتزايد جوانب
الضعف المزمنة المرتبطة بالفقر ،وانعدام األمن الغذايئ ،والبطالة ،مما
يؤدى إىل تقويض الفرص السانحة لبناء مستقبل سلمي ومزدهر.

تضاعفت أعداد األشخاص المحتاجين للمساعدات اإلنسانية وخدمات
الحماية منذ بداية عام  2018من  3.3مليون إىل  6.3مليون شخص .ومن
بين هؤالء األشخاص ،سيقوم الشركاء يف المجال اإلنساين باستهداف 4.5
مليون شخص ( 70يف المائة) .ويرجع هذا االختالف جزئ ًّيا إىل أن مجموعة
األمن الغذايئ والزراعة سوف تركز على  2.5مليون شخص يعانون
من انعدام األمن الغذايئ الشديد بسبب الجفاف بدال ً من إجمايل عدد
المحتاجين البالغ  3.5مليون شخص ،وذلك ألن مجموعة من العوامل
يمكنها أن تسهم يف تغطية احتياجاتهم (على سبيل المثال :أنماط هطول
األمطار التي تفوق الحد المتوسط ،والمساعدات السابقة ،وتحسين اإلنتاج
الرعوي والزراعي) .ويتأثر تحديد األولويات بدرجة كبيرة ً
أيضا بالقدرة
التشغيلية للشركاء ،وتوقعات التمويل المستندة إىل االتجاهات التاريخية،
واالعتراف بأن حكومة أفغانستان تتحمل ً
أيضا مسؤولية تلبية بعض
هذه االحتياجات .وتستخدم أفغانستان التكاليف المعتمدة على الوحدات
( )UBCإلعداد متطلباتها المالية .وتماش ًّيا مع تحليل سياق االستجابة
الموضح أعاله ،فمن المتوقع أن تبلغ المتطلبات المالية حوايل 611.8
مليون دوالر يف عام  ،2019و 457مليون دوالر يف عام  ،2020و 392مليون
دوالر يف عام .2021

وتستمر السياسات اإلقليمية والحقائق االقتصادية يف البلدان المجاورة
يف تحديد تدفقات األفغان العائدين من إيران وباكستان .ومن المتوقع
أن تصل العائدات األفغانية غير الموثقة من إيران إىل  570.000يف عام
 2019مع ظهور آثار العقوبات التي فرضتها الواليات المتحدة .كما ُيتوقع
انخفاض أعداد العائدين من باكستان عقب تحسن بيئة الحماية هناك،
حيث شهدت تمديد تواريخ انتهاء صالحية بطاقات إثبات التسجيل
(الصادرة عن حكومة باكستان) لالجئين المسجلين حتى  30يونيو/
حزيران .2019

نظرة عن كثب

كيفية تقدير أعداد المحتاجين

لتحويل اإلطار اإلنساين متعدد السنوات يف أفغانستان ( )2021-2018إىل خطة استجابة إنسانية متعددة
السنوات تتضمن أرقام موثوقة لألشخاص المحتاجين واألشخاص الذين يتلقون المساعدات والمتطلبات
جا من بيانات تقييم االحتياجات القائمة ،وتحليل االتجاهات ،ووضع
المالية ،تستخدم المنظمات اإلنسانية مزي ً
حا” لألعوام  2019و 2020و.2021
سيناريوهات للتوقعات “األكثر ترجي ً

مدينة هرات ،أفغانستان
“كانت األسعار منخفضة للغاية ،وصوال ً
إىل ُ
خمس ما كانت عليه منذ عامٍ مضى.
ولكنني لم أستطع االنتظار حتى أبيع 20
خرو ًفا كانوا بالفعل يتضورون جوعً ا ألنني لم
يكن لدي أي علف أو ماء لهم ”.قال محمد
قادس ،وهو مزارع متضرر من الجفاف
من مدينة موقر ،وقد استمر يف العمل يف
أرضه حتى نفدت أمواله ثم قرر المغادرة
إىل مدينة هرات .المصدر :مكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية /فيليب كروبف.

انطال ًقا من التحليل القطاعي لعدد األشخاص المحتاجين للمساعدات يف عام  ،2019قام المجتمع اإلنساين
بإعداد تحليل لسياق االستجابة لتحديد هذه التوقعات للفترة من  2020إىل  .2021إن ثالثة متغيرات توجه
االحتياجات اإلنسانية يف أفغانستان قدمت مجموعة مشتركة من افتراضات التخطيط يمكن للمجموعات أن
تعتمد عليها يف تضمين االعتبارات والمنهجيات الخاصة بكل قطاع :االستقرار السياسي واالقتصادي (الوطني
واإلقليمي على حد سواء) ،والنزاع وانعدام األمن ،والعوامل البيئية والمناخية .كما تم تضمين االتجاهات
التاريخية والزيادات الطبيعية يف عدد السكان يف التحليل.
ونظ ًرا ألن االحتياجات اإلنسانية ال تتناسب بشكل مباشر مع العوامل السياقية المتعلقة بالمخاطر ،فقد
تضمنت التوقعات ً
أحكاما تحليلية .لذلك ،فإن توقعات عامي  2020و 2021تعكس التقديرات
أيضا
ً
المستندة إىل أفضل الجهود ،وسيتم تنقيحها بنا ًء على تحديث تقييمات االحتياجات والرصد المنتظم.
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خطة االستجابة اإلنسانية يف

ميانمار

المحتاجون

941

التمويل المطلوب

المتلقون لإلغاثة

941

ألف

2014
0.9

2019
0.9

2014
0.4

مليون
دوالر

202.0

ألف

2019
202.0

2019
0.9

التغطية يف عام 2018

68

2014
67%

%
2018
68%

2014
192.0

الوضع المتوقع
ال تزال االحتياجات اإلنسانية يف ميانمار مدفوعة بعدة عوامل من بينها:
النزاع المسلح ،والنزوح المطول ،والعنف بين القبائل ،وانعدام الجنسية،
والفصل والتمييز العنصري ،وانعدام األمن الغذايئ ،والتعرض للكوارث
الطبيعية .ويزداد الوضع تعقيدًا نتيجة الفقر المزمن ،والتفاوت بين
الجنسين ،والعنف الجنسي ،والعنف القائم على النوع االجتماعي -ال
سيما ضد النساء والفتيات -وغير ذلك من أوجه عدم المساواة الكامنة
التي تؤدي إىل تفاقم االحتياجات ،وأوجه الضعف ،وتهميش األشخاص يف
أجزاء كثيرة يف البالد.
يف والية راخين ،تدهور الوضع بشكل كبير عقب الهجمات المسلحة
والعمليات األمنية الالحقة التي قامت بها القوات الحكومية يف أغسطس/
آب  2017والتي أدت إىل نزوح أكثر من  700.000شخص إىل بنغالديش،
معظمهم من مسلمي الروهينجا عديمي الجنسية .وبينما تباطأت وتيرة
العودة إىل بنغالديش ،فقد واصل الروهينجا المغادرة إىل بنغالديش يف
عام  2018مع ما يقرب من  15.000حالة عبور للحدود خالل األشهر
العشرة األوىل من السنة .وبالنظر إىل حجم أزمة الحماية يف والية راخين،
ولحين تحقيق تقدم ملموس يف معالجة األسباب الجذرية -بما يف
ذلك حرية التنقل ،والطريق للمواطنة ،والعالقات بين الطوائف -فإن
العودة المستديمة والطوعية والكريمة لالجئين إىل مواطنهم األصلية،
أو إعطائهم حق االختيار ،سيظل هد ًفا بعيد المنال يف عام  .2019ويف
تلك األثناء ،يظل أكثر من  128.000مسلم (من بينهم  126.000من
الجئي الروهينجا عديمي الجنسية) محاصرين يف المخيمات أو يف البيئات
الشبيهة بالمخيمات يف وسط راخين منذ أحداث العنف يف عام .2012
فالنزوح المطول ،الذي تفاقم بسبب القيود المستمرة على الحركة التي
تحول دول الوصول إىل الخدمات األساسية ،بما يف ذلك التعليم الرسمي
والرعاية الصحية وسبل العيش ،ال يزال يتسبب يف المزيد من جوانب
الضعف واالعتماد على المساعدات اإلنسانية.
يف واليتي كاشين وشان ،ال يزال أكثر من  106.000شخص نازحين نتيجة
للصراع المسلح الذي اندلع من جديد يف عام  .2011وباإلضافة إىل ذلك،
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تعرض أكثر من  28.000شخص للنزوح المؤقت يف عام  2018نتيجة
وقوع المزيد من االشتباكات المسلحة بين جيش ميانمار والجماعات
المسلحة ،وكذلك االشتباكات بين الجماعات المسلحة المختلفة .وال تزال
حماية المدنيين تمثل مصد ًرا ً
بالغا للقلق حيث ترد تقارير مفزعة عن
انتهاكات حقوق اإلنسان .ويواصل الشركاء يف المجال اإلنساين مواجهة
التحديات يف تنفيذ أنشطتهم ،ال سيما بسبب القيود الشديدة المفروضة
على الوصول اإلنساين .ويشكل استمرار وجود األلغام األرضية ومخلفات
الحرب من المتفجرات تهديدًا كبي ًرا للمدنيين ،كما يعوق الوصول إىل
فرص كسب العيش وتحقيق الحلول المستدامة .وقد أدت الفيضانات
السنوية يف مختلف أنحاء البالد إىل مفاقمة مواطن الضعف القائمة
وظهور الحاجة إىل مواد إغاثية إضافية يف عدة واليات.

أولويات االستجابة ومتطلبات التمويل
يف السنوات األخيرة ،حدثت زيادة تدريجية يف أعداد األشخاص المحتاجين
إىل المساعدات اإلنسانية والحماية يف ميانمار (من حوايل 560.000
شخص متضررين من األزمة يف عام  2016إىل أ كثر من 800.000
شخص يف عام  .)2018ويرتبط ذلك إىل ح ٍد كبير بضعف سكان الروهينجا
عديمي الجنسية المتبقيين يف راخين .وزادت احتياجات التمويل من
 164مليون دوالر يف عام  2016إىل  183مليون دوالر يف عام 2018
(باستثناء االستجابة للفيضانات) .وخالل عام  ،2018تمكن الشركاء يف
المجال اإلنساين من الوصول إىل أ كثر من  70يف المائة من المحتاجين
إىل المساعدات اإلنسانية ،لكن نوعية تلك المساعدات تأثرت بالقيود
المفروضة على الوصول اإلنساين.

خطط االستجابة اإلنسانية :أوروبا الشرقية

أوروبا الشرقية
خطة االستجابة اإلنسانية يف

أوكرانيا

المحتاجون

3.5

مليون

التمويل المطلوب

المتلقون لإلغاثة

2019
3.5

2015
1.4

2.3

162.0

مليون

2015
0.9

2019
2.3

الوضع المتوقع
تشير افتراضات التخطيط لعام  2019إىل استمرار األعمال القتالية
دائما والذي
النشطة خاص ًة يف بؤر التوتر على طول “خط التماس” المتغير
ً
يبلغ طوله أكثر من  400كيلومتر ،وهو يقسم المنطقة التي كانت تعد يف
السابق قلب أوكرانيا الحضري والصناعي المزدهر .وباعتبارها واحدة من
أكثر المناطق المليئة باأللغام يف العالم ،فإن “خط التماس” قد جعل من
الصعب على األشخاص الحصول على الخدمات األساسية مثل التعليم،
والرعاية الصحية ،واالستحقاقات االجتماعية ،والمعاشات ،األمر الذي أدى
إىل تقييد حرية التنقل بشكل كبير ،كما أدى إىل عدم اعتراف السلطات
بالوثائق المدنية .وبالرغم من هذه الصعوبات ،ازدادت الحركة عبر “خط
التماس” بنسبة  20يف المائة يف عام  ،2018بمتوسط شهري قدره 1.1
مليون حالة عبور للمدنيين للحصول على الخدمات والمحافظة على
الروابط العائلية .ويقدر الفريق ال ُقطري للعمل اإلنساين أن أكثر من 5.2
مليون شخص ما زالوا متضررين من هذا النزاع .ومن بين هؤالء ،يحتاج
 3.5مليون شخص إىل المساعدات اإلنسانية والحماية -وهو عدد أعلى
بقليل من العام الماضي بسبب االنتشار واسع النطاق لأللغام األرضية
واألثر العقلي والنفسي السائد .ويعتبر  30يف المائة من هؤالء األشخاص
من كبار السن ،مما يجعل أزمة أوكرانيا اإلنسانية “األكبر سنًا” يف العالم.
وتتأثر النساء بشكل غير متناسب ،ال سيما يف المناطق القريبة من “خط
التماس” حيث تعول النساء  6من بين كل  10أسر .إن تمرير ما ُيعرف
بقانون “إعادة دمج دونباس” يف فبراير/شباط  2018والبدء يف عملية
القوات األوكرانية المشتركة يف أبريل/نيسان شكل مؤش ًرا على التغيير
من النهج األمني إىل العسكري ،حيث شهد المدنيون والعاملون يف

نظرة عن كثب

بيتريفسكي ،أوكرانيا
توزيع المساعدات اإلنسانية يف قرية
بيتريفسكي يف أوبالست دونيتسك .حصلت
حوايل  12أسرة على الغذاء ومستلزمات
النظافة الصحية .المصدر :منظمة المحتاجين/
إيفا زيموفا.

2015
316.0

مليون
دوالر
2019
162.0

التغطية يف عام 2018

36

%

2015
55%

2018
36%

المجال اإلنساين بعض مستويات القيود على الحركة بسبب االعتبارات
األمنية للقوات المشتركة األوكرانية .إن عدم القدرة على التنبؤ بالتغيرات
السياسية يلوح يف األفق حيث من المقرر إجراء انتخابات وطنية يف عام
 .2019ويف الوقت نفسه ،تشمل العالمات اإليجابية إقرار القانون المتعلق
بحالة األشخاص المفقودين ،واإلتاحة الطفيفة للوصول اإلنساين لألمم
المتحدة إىل المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة ،والموافقة على
استراتيجية تضمين النازحين.

أولويات االستجابة ومتطلبات التمويل
تسترشد خطة االستجابة اإلنسانية بمجموعة واضحة من األولويات
االستراتيجية المشتركة .وينصب التركيز على األشخاص الذين يعيشون
يف المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة حيث ال يزال القتال جاريًّا ،أو
حيث تنتشر األلغام على نطاق واسع .وللمرة األوىل ،تقدم خطة االستجابة
اإلنسانية مجاال ً للتخطيط لمدة عامين يمكِّن العاملين يف المجال اإلنساين
من تجاوز االستجابات قصيرة المدى وتيسير الجهود المشتركة التي
تبذلها الحكومة والمنظمات األخرى ،حيثما أمكن ،لتحقيق نهج “النتائج
الجماعية” .ومن بين المبلغ المطلوب لالستجابة اإلنسانية المقدر بـ162
حاسما
مليون دوالر ،فإن الحصول على  135مليون دوالر يعد أم ًرا
ً
وعاجال ً لدعم االستعداد لفصل الشتاء القاسي يف أوكرانيا .وتعد متطلبات
التمويل أقل من العام الماضي ،ويرجع ذلك باألساس إىل تحديد
ومركَّز.
األولويات بشكل صارم ُ

التنسيق بين العمل اإلنساين والتنمية يف أوكرانيا

يمثل عام ً 2018
أرضا خصبة للتنسيق الملموس بين العمل اإلنساين والتنمية يف أوكرانيا ،وقد مثل العام
األول لتنفيذ إطار األمم المتحدة للشراكة  .2018-2022أعطى الفريق ال ُقطري للعمل اإلنساين يف أوكرانيا
األولوية للعمل مع المنظمات األخرى والحكومة ،حيثما أمكن ،وحدد ثالث نتائج جماعية -تسعى جميع
الجهات الفاعلة إىل المساهمة يف تحقيقها .إن العمليات اإلنسانية يف عام  2019لن تعمل على تلبية
االحتياجات اإلنسانية العاجلة فحسب ،وإنما ستعمل على تخفيضها بشكل منهجي مع مرور الوقت .وتركز
النتائج الجماعية الثالث على الحماية وسبل العيش ،والخدمات األساسية ،والبنية التحتية المدنية الحيوية.
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لمحة عامة عن العمل اإلنساين العالمي

شرق وجنوب أفريقيا
شرق أفريقيا
من المتوقع حدوث كل من التطورات اإليجابية والصدمات المناخية
والصدمات من صنع اإلنسان يف شرق أفريقيا يف عام  .2019ويف نهاية
عام  ،2018كان اتفاق السالم المنقح يف جنوب السودان ،وتحسن
العالقات بين جيبويت وإريتريا وإثيوبيا والصومال ،مؤش ًرا على إمكانية
إدخال التحسينات على حياة ماليين األشخاص المتأثرين بالصراعات يف
جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا .لكن القتال الجديد الذي اندلع يف إثيوبيا
والصومال وجنوب السودان والسودان سلَّط الضوء على إمكانية استمرار
الصراع .وبالرغم من انتهاء ثالث حاالت جفاف متتالية يف عام  2018كانت
قد أثرت على إثيوبيا وكينيا والصومال يف الفترة من عام  2015حتى
 ،2017فستظل الفئات الضعيفة عرضة للتأثر بالتدهور البيئي ،والتغيرات
المناخية ،والصدمات المناخية المحلية ،والنزاعات .ومن المرجح أن
يتسبب النمو السكاين يف زيادة التنافس على الموارد الشحيحة ،ال سيما يف
أوغندا وبوروندي .وقد يؤثر ذلك على قدرة أوغندا واستعدادها الستضافة
الالجئين .وتواصل جمهورية الكونغو الديمقراطية مكافحة تفشي وباء
اإليبوال الذي قد ينتقل إىل إحدى البلدان المجاورة التي تواجه أشد المخاطر
يف عام ( 2019بوروندي ،ورواندا ،وجنوب السودان ،وأوغندا).

جنوب أفريقيا
يف جنوب أفريقيا ،تتزامن فرصة نسبتها  80يف المائة لحدوث ظاهرة النينيو
يف الفترة ما بين أكتوبر/تشرين األول إىل ديسمبر/كانون األول 2018
مع موسم القحط بالمنطقة .ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إىل تفاقم آثار
موسم األمطار غير المنتظم يف  ،2019وآثار الفقر المتأصل ،وعدم المساواة
االقتصادية ،وعدم االستقرار السياسي ،والصدمات المناخية األخرى.
ونتيجة لذلك ،من المتوقع أن يزداد عدد األشخاص الذين يعانون من
انعدام األمن الغذايئ الشديد يف المنطقة ،إىل جانب تفشي األمراض وزيادة
عددها ،وانتشار مخاطر الحماية التي يواجهها األطفال والنساء .ومن الناحية
المثالية ،كان من الممكن معالجة هذه القضايا من خالل القيام بإجراءات
التنمية الشاملة منذ حدوث ظاهرة النينيو يف عامي  .2015/2016ومع
ذلك ،فقد أدت المستويات المرتفعة من الديون والتحديات السياسية
إىل إعاقة التنمية على نطاق واسع يف العديد من البلدان ،بما يف ذلك جزر
القمر وليسوتو ومدغشقر وموزمبيق وزامبيا وزمبابوي .ويف جزر القمر
ومدغشقر ومالوي وشمال موزمبيق ،هناك إمكانية لحدوث نزوح يف
عام  ،2019إذا لم يتم التعامل مع القضايا السياسية الرئيسية والمظالم
الكامنة ،بما يف ذلك ما يرتبط منها باالنتخابات القادمة و/أو تلك التي
أجريت مؤخ ًرا .وقد يطلب من المنظمات اإلنسانية اتخاذ إجراءات عاجلة
إلنقاذ األرواح من خالل االستجابة لالحتياجات المهددة لألرواح والتصدي
لفقدان سبل العيش.

عاما ،أم لستة أطفال ،تحصل على حصتها الغذائية بعد وصولهم إىل مخيم ماهاما لالجئين ،رواندا .وتعد مواميني الجئة للمرة الثالثة .وقد اضطرت إىل ترك المدرسة
مواميني ويزيماناً 37 ،
نتيجة للنزاعات المختلفة التي فرت منها .وهي يف حاجة ماسة إىل التأكد من أن أطفالها لن يكون لديهم نفس مصيرها ،وأال يضطروا لخسارة تعليمهم .المصدر :مفوضية األمم المتحدة
السامية لشؤون الالجئين /كيت هولت.
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خطط االستجابة اإلنسانية :شرق وجنوب أفريقيا
خطة االستجابة اإلنسانية يف

بوروندي

المحتاجون

المتلقون لإلغاثة

710

1.8

مليون

2014
1.1

التمويل المطلوب

106.0

ألف

2019
1.8

2014
0.4

2019
0.7

مليون
دوالر
2019
106.0

2014
62.3

التغطية يف عام 2018

54

%

2014
99%

2018
54%

الوضع المتوقع

أولويات االستجابة ومتطلبات التمويل

يف الفترة التي تسبق االنتخابات الرئاسية لعام  ،2020ال ُيتوقع حدوث
تغيرات كبيرة يف األوضاع االجتماعية واالقتصادية يف بوروندي .ولم تؤد
الجهود اإلقليمية والدولية لحل الوضع السياسي بعد إىل التوصل إىل أي
حلول .تعد بوروندي من أفقر دول العالم حيث تحتل المرتبة  185من
بين  188دولة على مؤشر التنمية البشرية ،ومن المحتمل استمرار تعليق
جزء من الدعم المايل الخارجي ،مع استمرار التداعيات على إمكانية
الوصول إىل الخدمات األساسية .ويف الوقت نفسه ،من المرجح أن يشكل
زخما لعودة الالجئين البورونديين ،خاص ًة
تحسن الحالة األمنية يف بوروندي ً
أنه سيتزامن مع الظروف الصعبة الموجودة يف مخيمات الالجئين يف
البلدان المجاورة.

يف عام  ،2019تشير التقديرات إىل أن حوايل  1.77مليون شخص 20من
البورونديين الضعفاء سيحتاجون إىل المساعدات اإلنسانية .ستهدف خطة
االستجابة اإلنسانية إىل إيصال المساعدات إىل  710.000شخص من
الفئات األكثر ضع ًفا .يتألف معظم السكان المستهدفين من األشخاص
المتضررين من الكوارث الطبيعية ،والسكان النازحين (النازحين داخل ًّيا
والعائدين والالجئين) ،فضال ً عن مجتمعاتهم المضيفة ،واألطفال الذين
يعانون من سوء التغذية الحاد .ستستهدف خطة االستجابة اإلنسانية أكثر
االحتياجات شد ًة ،بينما سيتم التعامل مع جوانب الضعف األخرى التي
تتطلب مقاربة طويلة األجل من خالل برامج تعزيز الصمود تحت قيادة
المنسق المقيم .إن توافر البيانات الجديدة ،على سبيل المثال ،المتعلقة
بالنزوح وجوانب الضعف للعائدين ،أتاح للشركاء يف المجال اإلنساين
تقييم مدى شدة االحتياجات وتحديد معايير إدراجها يف خطة االستجابة
اإلنسانية .وسوف تتطلب خطة االستجابة اإلنسانية لعام  2019مبلغ 106
مليون دوالر لالستجابة لالحتياجات العاجلة والحادة لحوايل 710.000
بوروندي ( 52مليون دوالر لالستجابات القطاعية 23 ،مليون دوالر
لخطة االستجابة العاجلة 31 ،مليون دوالر لخطة اإلعادة) .وقد ازدادت
االحتياجات المتعلقة باإلعادة إىل الوطن زيادة كبيرة عن العام الماضي،
بالنظر إىل الوصول المتوقع لعدد كبير من العائدين باإلضافة إىل توافر
معلومات أفضل عن احتياجات العائدين.

يتركز عدد كبير من األشخاص الضعفاء على طول الحدود الشرقية للبالد.
وتستضيف هذه المنطقة ً
أيضا أكبر عدد من العائدين ،ويعاين ما ال يقل
عن  20يف المائة من األشخاص الذين يعيشون بها من انعدام األمن
الغذايئ على مستوى األزمات (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي
المتكامل لألمن الغذايئ أو ما فوقها) ،مما يسلط الضوء على الضغط
الذي يضعه العائدون على المجتمعات المضيفة .وبينما يتراجع النزوح
المرتبط باألسباب االجتماعية والسياسية ،فإن من المتوقع أن تستمر
الكوارث الطبيعية يف تشريد األشخاص يف عام  ،2019األمر الذي يترك
الكثير من المحتاجين يف حاجة إىل المساعدات الطارئة المنقذة لألرواح.
وتشمل المساعدات اإلنسانية الحادة :المساعدات الغذائية ،والمواد غير
الغذائية ،والمأوى ،وإمكانية الحصول على التعليم ،والصحة ،والمياه
وخدمات الصرف الصحي ،ودعم التغذية ،والحماية.

نظرة عن كثب

رسم خرائط المناطق المعرضة للمخاطر

أدت األدوات والتقييمات الجديدة ،بما يف ذلك أنظمة رصد الحماية ،ومصفوفة تتبع النزوح ،والرصد والتقييم الموحد لإلغاثة
والتحوالت يف عام  ،2018إىل تحسين تحليل ورصد المخاطر ومواطن الضعف ،مما أدى إىل زيادة دقة استهداف البرامج .وتحت
اتساعا لتعزيز الصمود الستكمال خطة االستجابة اإلنسانية الجاري إعدادها بهدف
قيادة المنسق المقيم ،يجري تطوير نهج أكثر
ً
ضمان إيجاد رابط فعال بين العمل اإلنساين والتنمية من أجل التوصل إىل حلول دائمة ومعالجة مواطن الضعف المزمنة.
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 20أرقام التخطيط لعام  2019هي تقديرات ريثما تجرى المزيد من المشاورات مع حكومة بوروندي.

لمحة عامة عن العمل اإلنساين العالمي

خطة االستجابة اإلنسانية يف

إثيوبيا

المحتاجون

المتلقون لإلغاثة

8.0

8.0

مليون

2017
5.6

التمويل المطلوب

1.20

مليون

2019
8.0

2017
5.6

2019
8.0

الوضع المتوقع
شهدت إثيوبيا زيادة هائلة يف النزوح الداخلي يف عام ( 2018وصل إىل
ذروته يف أغسطس/آب  2018حيث ُقدِّر بنحو  2.8مليون شخص) ،ومن
المتوقع أن يستمر النازحون داخل ًّيا يف طلب المساعدات يف عام .2019
وعلى الرغم من األمطار المواتية يف عام  ،2018فال تزال المجتمعات
الرعوية والزراعية-الرعوية تواجه التحديات يف طريقها للتعايف بعد عامين
متتاليين من الجفاف .ولم تتضح بعد كيفية تأثير ظاهرة النينيو على
المنطقة يف عام  .2019سوف يعتمد الوضع اإلنساين يف عام  2019على
مدة وشدة موسم األمطار “كيرمت” يف عام ( 2018فبراير/شباط – مايو/
أيار) ،وموسم حصاد “مهير” الذي يليه (أكتوبر/تشرين األول – يناير/
كانون الثاين) والذي تعتمد عليه غالبية البالد .ومع ذلك ،فحتى لو لم
تحدث صدمات مناخية جديدة يف عام  ،2019فإن عدد الحاالت اإلنسانية
المرتبطة بالجفاف لن ينخفض إال قليالً ،وسيقابله النزوح الناجم عن النزاع.
وعلى هذا النحو ،فإن ما ال يقل عن  8ماليين شخص سيحتاجون إىل
المساعدات الغذائية يف عام  2019بتكلفة قدرها  1.2مليار دوالر.

أولويات االستجابة ومتطلبات التمويل
ستستمر أهداف االستجابة االستراتيجية الثالثة يف توجيه االستجابة
اإلنسانية يف عام  .2019وتتمثل األهداف يف )1( :إنقاذ وحماية األرواح
والحد من االعتالل يف حاالت الطوارئ المعقدة والكوارث الطبيعية)2( ،
حماية واستعادة سبل كسب العيش )3( ،االستعداد للصدمات اإلنسانية

نظرة عن كثب

منطقة أوروميا ،إثيوبيا
يعيش شانو بوتا كوفا مع عائلته ويساعدهم
يف زراعة الطعام على أرضهم ،غير أن
محصولهم هذا العام انخفض بنسبة من
 50إىل  75يف المائة ،وهم يكافحون لتناول
الطعام كل يوم .المصدر :مكتب تنسيق

2017
1.42

مليون
دوالر
2019
1.20

التغطية يف عام 2018

54

2017
46%

%
2018
54%

األخرى واالستجابة لها ،بما يف ذلك الكوارث الطبيعية ،والنزاعات ،وموجات
النزوح .ومن المرجح أن يظل الغذاء ،والمأوى ،والمياه ،والصرف الصحي،
والنظافة الصحية ،والحماية من أولويات االستجابة .وسيتم التركيز بشكل
أكبر على دعم الحكومة يف التوصل إىل حلول دائمة ،بما يف ذلك العودة،
وإعادة اإلدماج المحلي ،وإعادة توطين النازحين ،ومنع نشوب النزاعات
الجديدة من خالل جهود السالم والمصالحة ،تماش ًّيا مع الرابطة بين
العمل اإلنساين والتنمية.
وحتى يف السنوات التي شهدت حصادًا وفي ًرا بشكل خاص ،ظلت
احتياجات إثيوبيا للغذاء مطلوبة لدعم حوايل  3.5مليون شخص يف حاجة
إىل المساعدات الغذائية .وعلى الرغم من أن أمطار “كيرمت” الحالية
تبدو مواتية ،إال أن المدى الحقيقي لتأثيرها سيبقى مجهوال ً لحين االنتهاء
من تقييم موسم “مهير” يف األجزاء التي تسقط بها األمطار على البالد.
وبجانب النزاعات المستمرة بين الطوائف واحتمال نشوب الصراعات
يف المستقبل ،فمن المتوقع أال يتغير عدد األشخاص المحتاجين إىل
المساعدات يف عام .2019
وتشير التقديرات إىل أن حوايل  8ماليين شخص سيحتاجون إىل
المساعدات اإلنسانية وستستهدفهم خطة العمل اإلنساين والقدرة على
مواجهة الكوارث ( )HDRPلعام  ،2019وهو رقم مشابه للمستهدفين
يف عام  .2018وتشير التقديرات إىل أن متطلبات خطة العمل اإلنساين
والقدرة على مواجهة الكوارث تقدر بنحو  1.2مليار دوالر ،وهو انخفاض
طفيف مقارن ًة بعام .212018

التدخالت النقدية

يف عام  ،2018زاد الشركاء يف المجال اإلنساين من االعتماد على االستجابات القائمة على النقود لمواجهة
المستويات المتزايدة من النزوح ،ال سيما يف المراكز الحضرية الجماعية يف نواحي شرق وغرب هرارج يف
منطقة أوروميا ،حيث اعتُبرت التدخالت النقدية االستجابة األكثر مالءمة .وتم استخدام التحويالت النقدية
متعددة األغراض لتلبية مجموعة متنوعة من احتياجات النازحين .ويف عام  ،2019من المتوقع أن يقوم
الفريق ال ُقطري للعمل اإلنساين يف إثيوبيا بتوسيع نطاق استخدام االستجابات النقدية يف مناطق النزوح،
وكذلك يف المناطق التي تعاين من انعدام األمن الغذايئ إذا كانت ظروف األسواق تسمح بذلك.

الشؤون اإلنسانية /شارلوت كانز.
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 21سيتم تأكيد أرقام التخطيط لعام  2019بمجرد االنتهاء من التقييمات الموسمية والتحليل والتخطيط .وسيتم إطالق الخطة الجديدة للعمل اإلنساين والقدرة على مواجهة الكوارث يف أواخر يناير/كانون
الثاين .2019

خطط االستجابة اإلنسانية :شرق وجنوب أفريقيا
خطة االستجابة اإلنسانية يف

الصومال

المحتاجون

المتلقون لإلغاثة

3.4

4.2

مليون

2014
3.2

التمويل المطلوب

1.08

مليون

2019
4.2
2014
2.0

2019
3.4

الوضع المتوقع
يظل الصومال من بين األزمات األكثر تعقيدًا واألطول أمدًا يف العالم.
وقد تحسن الوضع العام لألمن الغذايئ يف الصومال يف عام  2018نتيجة
موسم “غو” المطير الذي تخطت مستوياته الحد المتوسط والمساعدات
اإلنسانية المستدامة .ومع ذلك ،ال تزال الحالة اإلنسانية يف الصومال
تشكل أزمة يف الحماية بشكل أساسي ،وال تزال االحتياجات مرتفعة
إىل حد كبير ،حيث يحتاج  4.2مليون شخص إىل المساعدات اإلنسانية
والحماية يف عام  .2019وقد أدت االضطرابات المناخية المتكررة،
واستمرار الصراع وانعدام األمن ،والقدرة المحدودة على الوصول إىل
الخدمات األساسية إىل مفاقمة أوضاع األشخاص األكثر ضع ًفا مثل
النازحين ،والفئات المهمشة ،وأولئك الذين يعيشون يف مناطق معينة،
خاص ًة يف بعض المناطق الريفية .ويعد أكثر من  2.6مليون صومايل من
النازحين بسبب النزاع ،والصدمات المناخية ،واإلقصاء ،والتهميش .ومن
منظور جغرايف ،فإن أكثر االحتياجات قسو ًة هي احتياجات األشخاص
الذين يعيشون يف والية جوباالند يف المنطقة الجنوبية الغربية ،ومنطقة
هيران يف والية هير شبيلي ،ومنطقة بنادر ،ومنطقة ُعدَل .وتشمل
أهم االحتياجات الحماية ،واألمن الغذايئ ،والصحة ،والتغذية ،والتعليم،
ومتطلبات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ،والمأوى ،وتنسيق
وإدارة المخيمات.

2014
0.93

مليون
دوالر
2019
1.08

التغطية يف عام 2018

52

%

2014
49%

2018
52%

عدسة الحماية ،وسوف تستهدف على وجه الخصوص األشخاص الذين
يعيشون يف الظروف األكثر عرضة للمخاطر ،بما يف ذلك المجتمعات
المهمشة .وعالوة على ذلك ،ستسهم االستجابة اإلنسانية ً
أيضا يف بناء
ُكمل االستثمارات التي يقوم بها شركاء التنمية
القدرة على الصمود ،وست ِّ
لتعزيز قدرة المستفيدين على الصمود بشكل مستدام من خالل بناء
القدرات المؤسسية.
تعتمد خطة االستجابة اإلنسانية على منهجية تقدير التكاليف على أساس
المشروعات .حددت كل مجموعة أهداف ومؤشرات تقديم المساعدات،
وتم ربط المشروعات باألهداف المحددة مع إعداد الميزانيات ذات
الصلة .ومقارن ًة بعام  ،2018الذي حدد االحتياجات المالية بمبلغ 1.54
مليار دوالر ،فقد انخفضت المتطلبات المالية لعام  2019بنسبة 27
يف المائة 22،فبلغ إجمايل متطلبات التمويل  1.1مليار دوالر 23.ويرجع
انخفاض االحتياجات المالية إىل تحسن الوضع اإلنساين ،واتباع نهج أكثر
تركي ًزا يف تحديد االحتياجات اإلنسانية وتنقيح المنهجية المتعلقة بتحديد
إجمايل أعداد المحتاجين .وبنا ًء على ذلك ،انخفضت االحتياجات اإلنسانية
واألهداف المتعلقة بها بنسبة  32يف المائة و 37يف المائة على التوايل
مقارن ًة بالعام الماضي.

أولويات االستجابة ومتطلبات التمويل
بالنظر إىل انعدام األمن ،والقيود المفروضة على الوصول ،وتقديرات
إمكانيات االستجابة ،فإن خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2019
سوف تستهدف  3.4مليون شخص -أي  80يف المائة من إجمايل
المحتاجين -إلمدادهم بالمساعدات اإلنسانية والحماية .وتماش ًّيا مع
مركزية استراتيجية الحماية ،فقد تم تصميم أنشطة االستجابة عبر
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 22سيتم تحديث النسبة المئوية لالنخفاض يف خطة االستجابة اإلنسانية لعام  2019بمجرد االنتهاء من إعداد متطلبات التمويل لعام .2019
 23لم يتم االنتهاء بعد من تحديد إجمايل متطلبات التمويل لخطة االستجابة اإلنسانية لعام  ،2019وما تزال قيد المناقشة .وسيتم توفير الرقم المحدَّث حالما يتم التوصل إىل اتفاق.

لمحة عامة عن العمل اإلنساين العالمي

خطة االستجابة اإلنسانية يف

جنوب السودان

المحتاجون

7.1

مليون

2014
4.4

التمويل المطلوب

المتلقون لإلغاثة
2019
7.1

5.7

1.50

مليون
2019
5.7

2014
3.1

الوضع المتوقع
فرصا جديدة يف عام .2019
تقدم عملية السالم التي أعيد إحياؤها مؤخ ًرا ً
ومع ذلك ،فقد تركت اآلثار التراكمية لسنوات من الصراع والعنف
وتدمير سبل العيش  7.1مليون شخص -حوايل ثلثي السكان -يف حاجة
للمساعدات ،وهو نفس عدد المحتاجين يف عام  .2018وقد أجبرت خمس
سنوات من الصراع ما يقرب من  4.5مليون شخص على الفرار من
ديارهم بح ًثا عن األمان ،منهم ما يقرب من مليوين شخص من النازحين
داخل ًّيا .وبينما يمكن القول بأن حدة الصراع قد قلَّت ،إال أن السكان
الضعفاء سيظلون يف مواجهة آثار الصراع .وتشير تقارير األمم المتحدة إىل
أن جميع أطراف النزاع قد انتهكوا القانون اإلنساين الدويل مرا ًرا وارتكبوا
انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان ،بما يف ذلك العنف الجنسي.
وقد أدى الصراع وما يرتبط به من تدهور اقتصادي إىل إضعاف قدرة
الحكومة على توفير الخدمات األساسية لشعبها بشكل منتظم .ويف
الوقت الراهن ،يقدم مركز صحي أويل واحد الخدمات إىل  50.000شخص
يف المتوسط ،وال يستطيع سوى  40يف المائة من مراكز العالج التغذوي
الحصول على المياه الصالحة للشرب -وهي فجوة تجعل األشخاص
األكثر ضع ًفا معرضين لسوء التغذية واألمراض.
فرصا ضئيلة للناس
إن تعاقب سنوات من الصراع والنزوح والتخلف ترك ً
لكسب سبل العيش ،كما أضعف قدرة األسر على التكيف مع األزمة
الممتدة والصدمات المفاجئة ،مثل وفاة العائل .وقد تعرض المزارعون
للتشريد من أراضيهم الخصبة ،كما انخفض اإلنتاج السنوي من الحبوب
بنسبة  25يف المائة من عام  2014إىل  .2017وسوف يعاين نصف
السكان تقري ًبا من انعدام األمن الغذايئ الشديد يف الفترة من يناير/كانون
الثاين إىل مارس/آذار  ،2019على غرار الفترة نفسها من عام  ،2018بينما
ُيتوقع أن يتضاعف عدد األشخاص يف المرحلة الخامسة من التصنيف
المرحلي المتكامل لألمن الغذايئ يف الفترة نفسها من عام .2018
يعيش حوايل  1.5مليون شخص يف مناطق تتواجد فيها الجماعات
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 24أرقام التخطيط هي تقديرات ريثما تجرى المزيد من المشاورات مع الحكومة.
 25متطلبات التمويل هي تقديرات ريثما تجري المزيد من المشاورات مع الحكومة.

2014
1.80

مليون
دوالر
2019
1.50

التغطية يف عام 2018

60

%

2014
88%

2018
60%

المسلحة والعوائق األخرى ،مما يجعل من الصعب على الناس الحصول
على المساعدات وخدمات الحماية ،ألن األنشطة اإلنسانية مقيدة بشدة
أو يستحيل القيام بها .يف عام  ،2018تم نقل أ كثر من  500من موظفي
اإلغاثة بسبب انعدام األمن مما أدى إىل تعطيل الخدمات األساسية
لفترات طويلة.

أولويات االستجابة ومتطلبات التمويل
سوف تستهدف االستجابة اإلنسانية ما يقدر بنحو  5.7مليون شخص
من أصل  7.1مليون شخص من المحتاجين .وستجري أنشطة االستجابة
يف كل مقاطعة من مقاطعات جنوب السودان .ومن المتوقع أن تصبح
االستجابة أكثر فعالية يف عام  2019مع تكامل أكبر للخدمات عبر
القطاعات والتوسع يف استخدام أدوات مثل التسجيل البيومتري لتتبع
االستجابة وفهم االتجاهات .ومن المتوقع ً
أيضا أن تؤدي عملية السالم
التي أعيد إحياؤها إىل تسهيل بيئة التشغيل على أمل زيادة إمكانية
وصول الوكاالت ،وذلك بالرغم من أن التقدم سيكون تدريج ًّيا وسيتطلب
رصدًا دقي ًقا.
24

سوف تتطلب خطة االستجابة اإلنسانية لعام  2019مبلغ  1.5مليار
دوالر 25.وقد انخفض النداء اإلنساين عن عام  2018كما أصبحت أولوياته
أكثر دقة واستهدا ًفا ،يف ضوء التحسينات التدريجية المتوقعة يف البيئة
المفعلة ،والكفاءات المكتسبة يف
التشغيلية التي تبشر بها عملية السالم
َّ
االستجابة اإلنسانية ،واعتبارات تمويل ووصول المجموعات يف عام .2018

خطط االستجابة اإلنسانية :شرق وجنوب أفريقيا
خطة االستجابة اإلنسانية يف

السودان

المحتاجون

المتلقون لإلغاثة

26

4.3

5.5

مليون

2014
6.1

التمويل المطلوب

26

1.00

مليون

2018
5.5

2014
5.9

2018
4.3

الوضع المتوقع
لقد تطور الوضع يف السودان بشكل ملحوظ يف السنوات األخيرة حيث
حا لالنتقال نحو برامج السالم والتنمية .إن
وضعت الحكومة هد ًفا واض ً
إطار النتائج الجماعية الذي يربط بين البرامج اإلنسانية واإلنمائية هو
محور التركيز الحايل لكل من الحكومة والمجتمع الدويل .وبينما ال يزال
هناك الكثير من العمل ،فقد تم إحراز بعض التقدم المنشود لتمكين
المجتمع الدويل من استثمار المزيد من الجهود والموارد يف األنشطة التي
تعمل على تغيير حياة األشخاص فضال ً عن األنشطة المنقذة لألرواح
والحلول الدائمة .كما تقدم النتائج الجماعية -المتعلقة بسبل العيش،
والخدمات االجتماعية ،والبيئة ،والحكم -إطا ًرا فعاال ً لمشاركة الحكومة
والمجتمع الدويل حتى يمكن أن يتوجه التوازن نحو تحقيق أهداف التنمية
المستدامة .ومع ذلك ،فإن السودان غير قادر حال ًّيا على االستفادة من
تخفيف الديون ،كما أن تطوير التمويل ال يزال محدودًا .وبالتايل ،فإن
التمويل اإلنساين ال يزال أم ًرا محوريًّا للتخفيف من المخاطر والحد من
مواطن الضعف مع دعم الفئات األكثر ضع ًفا حتى يصبح التمويل
الموجه للتنمية أكثر تواف ًرا.
أخ ًذا يف االعتبار هذه الخلفية ،وتماش ًّيا مع أهداف االستراتيجية اإلنسانية
متعددة السنوات للسودان ( ،)2019-2017يواصل المجتمع اإلنساين
التركيز على تقديم المساعدات المنقذة لألرواح ،بما يف ذلك االستجابة
لالجئين من جنوب السودان ،واألشخاص يف المناطق التي أتيح الوصول
إليها مؤخ ًرا يف دارفور ،وجنوب كردفان ،والنيل األزرق .ثان ًّيا ،ستواصل
المنظمات اإلنسانية ضمان قدرة األشخاص األكثر ضع ًفا على تلبية
احتياجاتهم الضرورية والحصول على الخدمات األساسية .ثال ًثا ،سيدعم
الشركاء تحسين حالة التغذية وزيادة المرونة .ستعطي العمليات
اإلنسانية األولوية لتوفير األدوات والموارد الضرورية للفئات األكثر ضع ًفا
لكي يصبحوا أكثر اعتمادًا على أنفسهم ،وستكمل برامج التنمية عملها
لتعزيز القدرة على الصمود وتمكين التعايف.
بالرغم من أن عملية السالم التي أعيد إحياؤها يف جنوب السودان،
فرصا جديدة ،إال أن معظم
والتي ساهمت السودان يف تسهيلها ،تقدم ً
الالجئين من جنوب السودان من المتوقع أن يظلوا يف السودان خالل
عام  .2019ويف حين أتيح الوصول إىل بعض المناطق الجديدة يف دارفور
وجنوب كردفان والنيل األزرق ،فإن األمم المتحدة والشركاء سيستكملون
المناقشات للوصول إىل الفئات الضعيفة واالستجابة الحتياجاتهم يف

2014
0.99

مليون
دوالر
2019
1.00

التغطية يف عام 2018

60

%

2014
56%

2018
60%

المناطق التي تسيطر عليها الجهات الفاعلة من غير الدول .وإذا كللت هذه
الجهود بالنجاح ،فقد يؤدي ذلك إىل ظهور احتياجات إضافية ومتطلبات
لالستجابة.
إن أحد أ كبر التحديات التي تواجه الفئات األكثر ضع ًفا تتمثل يف تآ كل
القوة الشرائية بسبب الوضع االقتصادي .يكافح الكثيرون لتلبية
احتياجاتهم األساسية حيث ارتفع سعر الذرة بنسبة  138يف المائة
خالل عام واحد .تشير الدراسات الحديثة إىل أنه من المرجح أن تعتمد
األسر الضعيفة آليات سلبية للتكيف ،مثل خفض اإلنفاق على التعليم،
والصحة ،والسلع األخرى ،والحد من كمية وجودة وجبات الطعام .ومن
المرجح أن تظل معدالت سوء التغذية عند مستويات مرتفعة؛ يعاين
حوايل  2.4مليون طفل دون سن الخامسة من الهزال سنويًّا ،من بينهم
حوايل  700.000طفل يعانون من سوء التغذية الشديد الحاد .تؤدي
تحديات الوصول إىل تمويل التنمية ،بسبب تأثير العقوبات السابقة
وإدراج السودان كدولة راعية لإلرهاب ،إىل الحد من القدرة على موازنة
التأثير االجتماعي يف هذه المناطق.

أولويات االستجابة ومتطلبات التمويل
يعكس تقليص حجم عمليات حفظ السالم المشتركة بين األمم المتحدة
واالتحاد األفريقي يف دارفور التحسن الكبير يف الوضع ،بما يف ذلك تحسين
الوصول اإلنساين .ومن المهم أن يعمل الشركاء الدوليون بشكل وثيق
مع الشركاء الحكوميين لدعم اإليصال الفعال للمساعدات اإلنسانية
والحماية للنازحين والعائدين والالجئين .كما سيسعى الشركاء إىل زيادة
التركيز على إشراك المجتمع المحلي لتحسين إعداد البرامج اإلنسانية
يف جميع مراحل دورة البرامج من خالل الربط بين جهود االستجابة
وأولويات األشخاص المتضررين بشكل أوثق .ويف الوقت الذي ستركز
فيه المنظمات اإلنسانية على تقديم استجابة اإلغاثة ،فإنها ستتعاون ً
أيضا
بشكل فعال للقيام بالتحليل المشترك ،والدعوة من أجل المساهمة يف
التعايف ،وتقديم مساعدات التنمية لمعالجة األسباب الكامنة للنزوح.
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 26تشير األرقام إىل خطة االستجابة اإلنسانية لعام  2018وسوف يتم تحديثها عند االنتهاء من خطة االستجابة اإلنسانية لعام  ،2019ريثما تجري المزيد من المشاورات مع الحكومة.

لمحة عامة عن العمل اإلنساين العالمي

الشرق األوسط
وشمال أفريقيا
يف منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،ال زالت مستويات عالية من االحتياجات اإلنسانية تظهر نتيجة النزاعات
المسلحة الممتدة ،واالضطرابات المدنية ،وعدم االستقرار السياسي .فقد أدى النزاع يف اليمن ،واستمرار األعمال العدائية
يف سوريا على وجه الخصوص إىل خلق أسوأ األزمات اإلنسانية يف العالم .وبينما يتجه الوضع يف العراق نحو االستقرار،
فال يزال النازحون والعائدون يعانون من آثار النزاع .ومن المرجح أن تستمر االضطرابات يف ليبيا واألرض الفلسطينية
المحتلة.
يف عام  ،2019من المتوقع أن يظل المستوى العام لالحتياجات اإلنسانية يف منطقة الشرق األوسط وشمال
مرتفعا للغاية ،على غرار مستويات عام  .2018يعاين ماليين األشخاص يف جميع أنحاء المنطقة من
أفريقيا
ً
انعدام األمن الغذايئ ،ويفتقرون إىل الخدمات األساسية ،ويعانون من حاالت النزوح الطويلة والمتكررة ،وهم
يف أمس الحاجة إىل الحماية .كما أن المنطقة معرضة لألخطار الطبيعية ،وقد يتأثر ضعف األشخاص بدرجة
أ كبر بالفيضانات ،والعواصف الرملية والترابية ،والجفاف يف عام .2019
وبالرغم من المشاركة المكثفة للجهات المانحة التي تضمنت عقد المؤتمرات رفيعة المستوى للمانحين ،إال
أن االستجابة اإلنسانية يف المنطقة تواجه فجوة متنامية بين االحتياجات والموارد .وبينما تم استالم ما يزيد
قليال ً عن  5مليار دوالر بنهاية شهر أ كتوبر/تشرين األول  ،2018لكن إجمايل تغطية المتطلبات المالية لخطط
االستجابة اإلنسانية يف المنطقة لم يتجاوز نسبة  65يف المائة من إجمايل المبلغ المطلوب والمقدر بـ 7.7مليار
دوالر .وبدون توافر التمويل الكايف ،ستستمر المعاناة اإلنسانية بل وقد تزداد يف بعض المناطق.
مدينة غزة ،األرض الفلسطينية المحتلة
صالح حجاج وأخته يساعدون أمهما ،منى،
يف تعليق المالبس لكي تجف على سطح
ما تبقى من منزلهم يف حي الشجاعية
بمدينة غزة ،األرض الفلسطينية المحتلة.
المصدر :اليونيسف /البابا.
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إن حجم االحتياجات اإلنسانية يف منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا هو نتيجة الفشل يف معالجة
األسباب الجذرية لهذه األزمات المدمرة .وسيواصل المجتمع اإلنساين الدعوة إىل حلول سياسية دائمة
للنزاعات ،وهو السبيل الوحيد للتخفيف من معاناة ماليين المدنيين على نحو مستدام .ويف الوقت نفسه،
ستواصل المنظمات اإلنسانية يف عام  2019الدعوة إىل حماية المدنيين العالقين يف هذه الصراعات وإتاحة
الوصول إليهم.

خطط االستجابة اإلنسانية :الشرق األوسط وشمال أفريقيا
خطة االستجابة اإلنسانية يف

العراق

المحتاجون

6.7

التمويل المطلوب

المتلقون لإلغاثة

1.8

مليون

2014
5.2

2019
6.7

570.0

مليون

مليون
دوالر

التغطية يف عام 2018

80

2014
1.11
2014
0.2

2019
0.57

2019
1.8

2014
71%

%
2018
80%

الوضع المتوقع

أولويات االستجابة ومتطلبات التمويل

اتسمت الفترة بين عامي  2014و 2017برفع مستوى االستجابة
للطوارئ إىل المستوى الثالث لالستجابة لالحتياجات اإلنسانية الهائلة
الناجمة عن النزاع بين حكومة العراق والجماعة المسلحة المعروفة باسم
الدولة اإلسالمية يف العراق والشام (داعش) .لقد أدت سنوات من القتال
المكثف إىل تشريد  6ماليين شخص .ومنذ انتهاء األعمال العدائية ،عاد ما
يقرب من  4ماليين نازح إىل أكثر من  1.400منطقة من مواطنهم األصلية
يف جميع المحافظات العراقية السبع .تمثل عودة النازحين خطوة مهمة
يف اتجاه تحقيق حلول دائمة يف أعقاب الصراع .وعلى الرغم من حجم
العودة ،فقد انخفض معدل النازحين بشكل ثابت يف عام  ،2018مع قلة
متوقعا يف البداية.
أعداد العائدين بشكل كبير عما كان
ً

يف عام  ،2019سيكون االنتقال من اإلغاثة اإلنسانية إىل حلول التعايف
واالستقرار والتنمية بشكل مسؤول أم ًرا ضروريًّا لتجنب مخاطر حدوث
مزيد من حاالت النزوح الممتد وضمان استدامة حاالت العودة .وتحقي ًقا
لهذه الغاية ،ستستمر االستجابة يف إطار خطة االستجابة اإلنسانية يف
تقديم المساعدات المنقذة لألرواح ألكثر الفئات ضع ًفا يف العراق،
وباإلضافة إىل ذلك ستسعى بشكل فعال إليجاد حلول مستدامة يف
المرحلة االنتقالية التي تعقب انتهاء النزاع ،وتعزيز مركزية الحماية يف
جميع جوانب االستجابة اإلنسانية ،والتأهب لمزيد من حاالت النزوح
الناجمة عن النزاع ،والمخاطر الطبيعية ،وتفشي األمراض.

وال يزال أكثر من  1.9مليون شخص يف حالة نزوح ،أكثر من نصفهم نزحوا
لمدة تزيد عن ثالث سنوات .إن هؤالء النازحين لمدة طويلة يشكلون
اآلن معظم السكان الذين ما زالوا مشردين .ويقيم هؤالء النازحون يف
المخيمات والمستوطنات غير الرسمية ،ويواجهون مخاوف تتعلق
بالحماية وعدم إمكانية الوصول إىل الخدمات األساسية ،األمر الذي
يمكن أن يشكل عبئًا على المجتمعات المضيفة التي تعاين بالفعل من
الضعف.
من الصعب قياس خطط النازحين لحل أوضاعهم ،لكن أسباب النزوح
دائما المساكن المدمرة أو المحتلة أو المتنازع عليها،
المستمر تتضمن
ً
ووجود مخاطر األلغام ،وغياب سبل العيش والخدمات ،وعدم وجود
التماسك االجتماعي واألمن .وقد اتضح بشكل متزايد أن الغالبية
العظمى من النازحين الحاليين قد ال يعودون إىل مواطنهم األصلية ،حيث
تظهر البيانات المتعلقة بالنازحين أن عدد أولئك الذين يرغبون يف البحث
عن حلول أخرى غير العودة إىل مواطنهم األصلية قد تم إساءة تقديرها.

بين عامي  2018و ،2019من المتوقع أن تنخفض أعداد األشخاص
المحتاجين من  8.7مليون إىل  6.7مليون ،كما ُيتوقع أن تنخفض أعداد
األشخاص الذين من المحتمل أن يتلقوا المساعدات يف إطار خطة
االستجابة اإلنسانية من  3.4مليون إىل  1.8مليون شخص .ويتضمن
المستهدفين لتلقي المساعدات اإلنسانية  500.000شخص من
العائدين الذين يواجهون أشد الظروف قسو ًة ،و 500.000من النازحين
الذين يعيشون يف المخيمات ،و 550.000من النازحين يف مواقع خارج
المخيمات ،و 200.000من النازحين الذين يعيشون مع المجتمعات
المضيفة .وستركز االستجابة جغراف ًّيا على  35ح ًّيا من بين أ كثر من 100
حي يف العراق .تقدر المتطلبات المالية لخطة االستجابة اإلنسانية لعام
 2019بحوايل  570مليون دوالر 27،أي بزيادة طفيفة عن خطة االستجابة
اإلنسانية لعام  ،2018حيث يتصدى العاملون يف المجال اإلنساين
للتحديات المحددة ،والتكاليف المتعلقة بالنزوح الممتد ،وتوسيع نطاق
البرامج المتصلة بأنشطة التأهب .سيتم التعامل مع احتياجات 250.000
الجئ سوري يعيشون يف العراق بشكل منفصل من خالل خطة
االستجابة اإلقليمية وتعزيز الصمود لالجئين السوريين (.)3RP
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لمحة عامة عن العمل اإلنساين العالمي

خطة االستجابة اإلنسانية يف

ليبيا

المحتاجون

823

التمويل المطلوب

المتلقون لإلغاثة

552

ألف

2016
2.4

2019
0.8

2016
1.3

202.0

ألف

2016
172.5

2019
0.6

الوضع المتوقع
يحتاج حوايل  823.000شخص يف ليبيا إىل المساعدات اإلنسانية،
بما يف ذلك حوايل  241.000طفل ،وذلك بسبب استمرار عدم
االستقرار السياسي ،والصراع ،وانعدام األمن ،وتدهور القطاع العام،
وتعطل االقتصاد .إن نصف المحتاجين هم من الليبيين ،سواء كانوا
من النازحين أو العائدين أو غير النازحين المتضررين من النزاع أو
المجتمعات المضيفة ،بينما النصف اآلخر هم من الالجئين والمهاجرين.
تتمحور االحتياجات اإلنسانية يف ليبيا حول الحماية ،والحصول على
الخدمات الضرورية مثل الرعاية الصحية والتعليم ،والوصول إىل السلع
والمستلزمات المنزلية األساسية.
أدى تحسين بيانات تحليل االحتياجات واالستهداف األكثر تركي ًزا للفئات
األكثر ضع ًفا إىل تخفيض عدد األشخاص المحتاجين يف عام  2019مقارنةً
بالعام الماضي .ومع ذلك ،فإن هذا ال يعكس تحسنًا يف الحالة اإلنسانية
العامة.
من المتوقع أن تستمر األزمة الممتدة يف ليبيا خالل عام  2019بسبب
تشابك األزمات السياسية واألمنية واالقتصادية التي تؤدي إىل تأجيج
النزاع ،واإلضرار باالقتصاد ،وإضعاف مؤسسات الدولة ،والسماح بوجود
العصابات اإلجرامية والميليشيات المسلحة .وسوف تؤثر أزمة السيولة
والتضخم الموازي يف السوق ،فضال ً عن تدهور القطاع العام ،على إمكانية
الوصول إىل السلع والخدمات األساسية .كما سيؤدي استمرار النزاعات
المحلية وانعدام األمن إىل ظهور حاالت نزوح جديدة .وسيظل الناس الذين
يودون العودة إىل المناطق المتضررة ساب ًقا من النزاع المسلح يعانوا من
انعدام األمن ووجود مخلفات الحرب من المتفجرات.
نتيجة لذلك ،أصبحت األسر واألفراد أقل قدر ًة على تحمل آثار األزمة،
وضمان سالمتهم وأمنهم ورفاههم األساسي .وال تزال قضايا الحماية تثير
القلق بسبب النزاع والعنف ،وانتهاكات وتجاوزات حقوق اإلنسان ،ووجود
مخاطر المتفجرات ،وانهيار سيادة القانون ،وتقييد إمكانية الوصول إىل
الخدمات الضرورية.

مليون
دوالر
2019
202.0

التغطية يف عام 2018

25
2016
39%

%
2018
25%

واالستغالل ،والعنف القائم على النوع االجتماعي ،واالعتقال واالحتجاز
التعسفي.

أولويات االستجابة ومتطلبات التمويل
يف عام  ،2019ستستهدف المنظمات اإلنسانية حوايل  552.000شخص،
بما يف ذلك الليبيين والالجئين والمهاجرين ،من خالل توفير المساعدات
المنقذة لألرواح والحماية ،مع التركيز على منع فقدان األرواح والحد من
المعاناة اإلنسانية .وتهدف االستجابة اإلنسانية إىل تحسين الوصول اآلمن
والكريم إىل السلع والخدمات الضرورية ،وتعزيز الحماية ،والحث على
االلتزام بالقانون الدويل .كما تتمثل أولوية االستجابة يف توفير المساعدات
اإلنسانية لألشخاص الذين يعانون من أشد االحتياجات قسو ًة ،بما
يف ذلك الفئات الضعيفة مثل النازحين الذين يعيشون يف أماكن غير
رسمية ،والالجئين والمهاجرين يف مراكز االحتجاز ،والقادمين من بلدان
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،وتاورغاء ،والنساء واألطفال واألشخاص
ذوي اإلعاقة األشد تضر ًرا .إن تقديم استجابة فعالة ومنسقة ومتكاملة،
تسترشد بمركزية الحماية والمساءلة تجاه السكان المتضررين ،يعد جز ًءا
ال يتجزأ من االستجابة ألزمة ليبيا .وستوفر الدعم الفوري لألشخاص
المحتاجين عبر التضافر مع المساعدات اإلنمائية التي تقدم حلوال ً
مستدامة للتحديات المتعددة الناجمة عن األزمة يف ليبيا.
تبلغ متطلبات التمويل  202مليون دوالر يف عام  ،2019استنادًا إىل
منهجية تقدير تكاليف المشروعات .أعاد المجتمع اإلنساين الدويل تواجده
يف طرابلس ويتوسع حال ًّيا يف مناطق الشرق والجنوب .وال تزال القيود
األمنية والمالية تفرض التحديات على العمليات اإلنسانية يف ليبيا ،مما
يؤكد على أهمية العمل عن كثب وتعزيز قدرات الجهات المحلية الفاعلة
لالستجابة الحتياجات مجتمعاتهم.

وال تزال ليبيا بلد عبور ووجهة للمهاجرين والالجئين الذين يواجهون
ظرو ًفا معيشية مروعة ويتعرضون لالعتداءات البدنية والعقلية ،والتمييز،

نظرة عن كثب
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الجمع بين تحليل شدة االحتياجات ومقياس االحتياجات

مكَّن الجمع بين تحليل شدة االحتياجات ومقياس االحتياجات القطاعات من توجيه عملية تحديد أولويات المشروعات بشكل
مستند على األدلة ،مما يضمن تركيز االستجابة الشاملة على أشد مجاالت االحتياجات و/أو أكبر عدد من األشخاص المحتاجين.
وقد كفل هذا العمل التحليلي استجابة التدخالت المتخصصة لالحتياجات المحددة ،وإىل فهم أفضل للصلة بين المحركات
الهيكلية واالحتياجات اإلنسانية العاجلة .وبالتايل ،تركز خطة االستجابة اإلنسانية لعام  2019على االستجابة الفورية إلنقاذ األرواح
بشكل استراتيجي ،مما يمهد الطريق أمام الجهات الفاعلة يف بناء القدرة على الصمود لالستثمار يف الحد من نقاط الضعف
واالحتياجات المتكررة.

خطط االستجابة اإلنسانية :الشرق األوسط وشمال أفريقيا
خطة االستجابة اإلنسانية يف

األرض الفلسطينية المحتلة

المحتاجون

2.5

التمويل المطلوب

المتلقون لإلغاثة

مليون

2014
1.9

2019
2.5

1.4
2014
1.4

350.0

مليون
2019
1.4

2014
931.1

مليون
دوالر
2019
350.0

التغطية يف عام 2018

42
2014
54%

%
2018
42%

الوضع المتوقع

أولويات االستجابة ومتطلبات التمويل

من المتوقع أن تزداد االحتياجات اإلنسانية يف األرض الفلسطينية المحتلة
خالل عام  ،2019كما ُيتوقع أن تظل المحركات الرئيسية لعوامل الضعف
اإلنساين دون تغيير إىل ح ٍد كبير.

توافق خطة االستجابة اإلنسانية لعام  2019العام الثاين من استراتيجية
االستجابة اإلنسانية متعددة السنوات ( .)2020-2018وقد قام المجتمع
اإلنساين بشكل مشترك بتحديد  2.5مليون شخص باعتبارهم محتاجين
إىل المساعدات اإلنسانية والحماية يف عام  .2019وسيتم التعامل مع
تلك االحتياجات من خالل الجهود التي تحمي حقوق الفلسطينيين
الذين يعيشون تحت االحتالل ،وتمكين الفئات الضعيفة من الوصول
إىل الخدمات األساسية ،ودعم قدرة الفلسطينيين على التأقلم مع
ظروف األزمة الممتدة والتغلب على آثارها ،لحين التوصل إىل حلول أكثر
استدامة .ستحافظ خطة االستجابة اإلنسانية لعام  2019على مركزية
الحماية 28على جميع مستويات العمل اإلنساين ،كمسؤولية مشتركة على
نطاق المنظومة.

من المرجح أن يظل الوضع اإلنساين يف قطاع غزة ً
هشا للغاية .و ُيتوقع
أن يستمر الحصار اإلسرائيلي الذي طال أمده على غزة يف فرض مخاوف
أمنية ،إىل جانب االنقسام السياسي الفلسطيني الداخلي .ومن المرجح
أن يحول كال العاملين دون حدوث تحسن حقيقي يف إمكانية وصول
الناس إىل سبل العيش والخدمات األساسية .ونتيجة لذلك ،سيظل
النظام الصحي على األرجح متحمال ً فوق طاقته ،وستكون المياه النظيفة
مرتفعا .كما
ومعالجة الصرف الصحي غير كافية ،وسيظل مستوى البطالة
ً
سيؤدي العامالن إىل إطالة أمد البيئة القائمة المفضية إىل العنف ،حيث
قد تظهر بها المزيد من المظاهرات واالشتباكات والضحايا.
يف الضفة الغربية ،من المتوقع أن تستمر السياسات والممارسات التي
تؤثر على المجتمعات الضعيفة يف المنطقة (جـ) ،وشرق القدس ،والجزء
الذي تسيطر عليه إسرائيل يف مدينة الخليل ،مما يعرض الفلسطينيين
لخطر النقل القسري .وهي تشمل عمليات الهدم ،واإلخالء القسري،
وسياسات التخطيط التمييزية ،والقيود المفروضة على الوصول والحركة،
وتوسع المستوطنات ،وعنف المستوطنين ،واستمرار فقدان إمكانية
الوصول إىل األراضي والموارد واستخدامها.
نتيجة لذلك ،من المتوقع أن تتعمق االحتياجات اإلنسانية أكثر يف عام
 .2019وسيواجه  1.9مليون فلسطيني على األقل خطر النزاع والعنف،
والتهجير القسري ،والحرمان من الوصول إىل سبل العيش ،وسيحتاجون
إىل دعم الحماية .ويشمل ذلك األسر الضعيفة التي لجأت إىل آليات
تكيف سلبية ومؤذية .وبشكل عام ،فإن  1.6مليون فلسطيني -أي 31.5
يف المائة من السكان ،غالبيتهم ممن يقيمون يف غزة -يعانون من انعدام
األمن الغذايئ وسيظلون يف حاجة إىل المساعدات الغذائية أو أشكال أخرى
من التحويالت االجتماعية ،وف ًقا إلحصائيات عام  .2014ويعاين الالجئون
الفلسطينيون ،واألسر التي تعيلها النساء ،والمزارعون ،والرعاة ،والصيادون
خصيصا وذلك بسبب تعرضهم المباشر آلثار الصراع
من الضعف
ً
واعتمادهم على األنشطة اإلنتاجية الصغيرة يف تلبية احتياجاتهم اليومية.

على الرغم من االحتياجات المتزايدة ،فإن عدد األشخاص المستهدفين
لتلقي المساعدات اإلنسانية والحماية يف عام  2019سيكون أقل من
العام السابق؛ حيث سيتم استهداف حوايل  1.4مليون شخص يف عام
 2019مقارن ًة بـ 1.9مليون شخص يف عام  .2018ويرجع هذا االنخفاض
يف عدد األشخاص المستهدفين إىل انخفاض التمويل الموجه لألرض
الفلسطينية المحتلة .يف عام  ،2018وصل تمويل االستجابة اإلنسانية إىل
أدىن مستوياته على اإلطالق ،كما تضاءلت المساحة التشغيلية للعمل
اإلنساين.
ونتيجة لذلك ،اضطرت المنظمات اإلنسانية إىل تقليل التدخالت التي
خططت لتنفيذها يف عام  2019من خالل التركيز الدقيق على أشد
االحتياجات قسو ًة ،تماش ًّيا مع التمويل المتوقع لهذا العام .ونظ ًرا لعدم
وجود بديل أفضل ،فإن هذا النهج يترك العديد من الفلسطينيين دون
المساعدات اإلنسانية والحماية التي يحتاجون إليها بشدة .إن المنظمات
اإلنسانية مستعدة وقادرة على االستجابة للفلسطينيين غير المشمولين
يف خطة االستجابة لعام  2019إذا ما تحسنت الظروف التشغيلية وتوافر
التمويل.
تستخدم خطة االستجابة اإلنسانية لعام  2019نهج تقدير التكاليف
استنادًا إىل المشروعات .وبالمقارنة مع عام  ،2018فقد انخفضت
متطلبات التمويل بنسبة  35يف المائة ،وهي تمثل أدىن مستوى منذ بدء
عملية النداءات الموحدة لألرض الفلسطينية المحتلة يف عام .2006
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 28لالطالع على المزيد من المعلومات حول مركزية الحماية يف العمل اإلنساينُ ،يرجى زيارة الموقع التايل:
https://interagencystandingcommittee.org/sites/default/files/centrality_of_protection_in_humanitarian_action_statement_by_iasc_princi.pdf

لمحة عامة عن العمل اإلنساين العالمي

خطة االستجابة اإلنسانية يف

سوريا
المتلقون لإلغاثة

المحتاجون

29

29

13.0
2014
9.3

التمويل المطلوب

29

مليون
2019
13.0

11.2

مليون
2019
11.2

2014
4.7

الوضع المتوقع
ُيتوقع أن يظل المشهد السياسي واألمني يف سوريا معقدًا ومتقل ًبا يف عام
 ،2019ال سيما يف الشمال الغريب ،وربما يف أجزاء من الشمال الشريق .أما
بايق المناطق فسوف تشهد تحسن االستقرار واألمن ،بما يف ذلك المناطق
التي تغيرت فيها الجهة المسيطرة خالل عام .2018
قد يتجاوز مستوى عودة النازحين بطريقة عفوية مستويات النزوح الجديد
للمرة األوىل يف عام  ،2019ولكن ال ُيتوقع أن تكون الظروف مهيأة للعودة
اآلمنة والطوعية والكريمة يف معظم أنحاء البالد .وستتضمن الشواغل
الرئيسية الظروف المعيشية يف المواقع المكتظة بالنازحين ،واحتياجات
المجتمعات المضيفة ،وتأثير الجفاف على األمن الغذايئ وسبل العيش،
باإلضافة إىل تأثير انخفاض التمويل على المساعدات الموجهة لالجئين
الفلسطينيين الضعفاء.
من المرجح أن يظل  13مليون شخص يف حاجة للمساعدات اإلنسانية
يف عام  ،2019مع ظهور االحتياجات إىل المساعدات المنقذة لألرواح
حا ،فضال ً عن دعم التعايف المبكر وسبل
والحماية بشكل أكثر وضو ً
العيش .وقد حدد الشركاء يف المجال اإلنساين ست فئات واسعة
للمجموعات الضعيفة ،وهي تدل على وجود احتياجات شديدة للغاية عبر
قطاعات عدة )1( :األشخاص الذين يعيشون يف المناطق التي يصعب
الوصول إليها أو التي أمكن الوصول إليها حدي ًثا )2( ،األشخاص الذين
يتعرضون حال ًّيا أو مؤخ ًرا لألعمال القتالية الشديدة ويعيشون يف مناطق
تنتشر بها مخاطر األلغام )3( ،النازحون الذين يعيشون يف مواقع المالذ
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الركبان ،سوريا
أطفال نازحون يف مستوطنة الركبان غير
المؤقتة (جنوب سوريا) أثناء إيصال
المساعدات اإلنسانية يف نوفمبر/تشرين
الثاين  .2018المصدر :مكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية /فدوى بارود.

جاري التأكيد
2018
3.36
2014
2.26

التغطية يف عام 2018

60

%

2014
56%

2018
60%

األخير )4( ،السكان النازحون حدي ًثا )5( ،العائدون بشكل عفوي أو منظم
ذات ًّيا )6( ،المجتمعات المضيفة المثقلة باألعباء.
أولويات االستجابة ومتطلبات التمويل
يتشابه نطاق خطة االستجابة اإلنسانية لعام  2019مع خطة عام ،2018
وسوف يستمر تحديد األولويات استنادًا إىل )1( :معايير الحماية وجوانب
ً
تعرضا للمخاطر )2( ،شدة االحتياجات
الضعف للمجموعات األكثر
بحسب التقسيم الجغرايف ،سواء كانت قطاعية أو مشتركة بين القطاعات.
وسيظل هذا النهج يعمل على ضمان التركيز على األنشطة المنقذة
لألرواح وجهود الحماية ،ال سيما يف المناطق المتضررة من األعمال
العدائية ،والمناطق ذات الكثافة العالية من النازحين ،وحيثما تكون
حا .ويف الوقت نفسه ،سيكون دعم تقديم
الثغرات يف االستجابة أ كثر إلحا ً
الخدمات األساسية وتوسيع نطاق الوصول إىل فرص كسب العيش أكثر
أهمي ًة .وستبقى أولوية ضمان استمرارية الخدمات والمساعدات عبر
الطرق المباشرة ،وكذلك استمرار الدعوة لتحسين جودة الوصول اإلنساين
من داخل سوريا .ومن المتوقع أن تستمر المساعدات عبر الحدود يف
دورها كشريان هام للحياة بالنسبة لماليين األشخاص يف شمال غرب
البالد.

تقييم/تحليل مخاطر الحماية

تواجه االستجابة اإلنسانية داخل سوريا العديد من التحديات والمخاطر ،بما يف ذلك السالمة البدنية
للمستفيدين ،واالستغالل واالنتهاك الجنسيين ،وإمكانية حدوث توترات بين المجتمعات بشأن الحصول
تقييما/تحليال ً إلزام ًّيا
على المساعدات .منذ عام  ،2017تضمنت جميع مشروعات خطة االستجابة اإلنسانية
ً
لمخاطر الحماية .وتهدف هذه الخاصية الفريدة لالستجابة يف سوريا إىل تعزيز مركزية الحماية من خالل
تحسين تحليل الشركاء مسب ًقا لمخاطر الحماية التي قد تواجهها مجموعات المستفيدين المختلفة أثناء
التنفيذ ،وتحديد التدابير الالزمة لتخفيف هذه المخاطر بشكل استبايق.
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 29سيتم تأكيد األرقام الخاصة بسوريا عند االنتهاء من إعداد خطة االستجابة اإلنسانية لعام  .2019تشير التقديرات الحالية إىل أن مستوى االحتياجات سيكون مشابهًا لعام  ،2018وأن
المتطلبات المالية لعام  2019ستكون مشابهة لمتطلبات عام  2018البالغة  3.5مليار دوالر.

خطط االستجابة اإلنسانية :الشرق األوسط وشمال أفريقيا
خطة االستجابة اإلنسانية يف

اليمن

المحتاجون

24.0
2014
14.7

التمويل المطلوب

المتلقون لإلغاثة

مليون

2019
24.0

15.0
2014
7.6

مليون
2019
15.0

الوضع المتوقع
ال تزال األزمة اإلنسانية يف اليمن األسوأ يف العالم .فيحتاج ما يقرب
من  80يف المائة من مجموع السكان  -24مليون شخص -إىل شكل
من أشكال المساعدات اإلنسانية والحماية .ويعاين  18مليون شخص
من انعدام األمن الغذايئ يف جميع أنحاء البالد ،بما يف ذلك  8.4مليون
شخص يعانون من الجوع الشديد .كما يعاين  7ماليين يمني من سوء
التغذية ،من بينهم ما يقرب من مليوين طفل وأكثر من مليون سيدة
من المرضعات والحوامل .إن ثلث المديريات يف البلد هي بالفعل على
شفا المجاعة ،وقد يحتاج ما ال يقل عن  12مليون يمني إىل المساعدات
الغذائية خالل األشهر المقبلة ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لزيادة دخول
األسر ،وتوسيع نطاق الواردات ،وتخفيف القيود النقدية.
إن للنزاع آثا ًرا جسيمة .يقدر الشركاء أن ما يصل إىل  57.000شخص
تعرضوا للقتل أو الموت منذ عام  .2015وقد نزح حوايل  3.9مليون
شخص يف السنوات الثالث الماضية ،بمن يف ذلك  600.000شخص فروا
من القتال والضربات المكثفة على محافظة الحديدة منذ يونيو/حزيران.
وبحسب الشركاء ،فقد تم تسجيل أكثر من  13.500حادثة متصلة بالنزاع
يف الفترة بين يناير/كانون الثاين ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاين ،2018
بما يف ذلك العديد من الحوادث التي أسفرت عن اإلضرار بالمباين المدنية
أو تدميرها ،وتضمن ذلك أنظمة الري ،واألراضي الزراعية ،والمدارس،
والمستشفيات ،ونقاط المياه ،ومحطات الصرف الصحي.
أصبح أكثر من ربع األطفال محرومين من التعليم ،ولم يحصل الموظفون
المدنيون والمتقاعدون يف شمال اليمن على الرواتب والمعاشات منذ
سنوات .أُغلقت  50يف المائة من المرافق الصحية ،وال توجد إمدادات
منتظمة من األدوية األساسية يف  70يف المائة منها .يف العام الماضي،
تضرر اليمن من أسوأ تفشي لوباء الكوليرا يف التاريخ الحديث ،حيث امتد
تأثيره لما يقرب من مليون شخص.
إن االقتصاد اليمني على وشك االنهيار ،حيث ُتقدر الخسائر المتراكمة
يف الناتج المحلي اإلجمايل الحقيقي بنسبة  47.1يف المائة على مدار
السنوات الثالث الماضية .فقد أكثر من  600.000شخص وظائفهم .يف
الفترة بين يونيو/حزيران حتى سبتمبر/أيلول ،تم إصدار خطاب اعتماد
واحد فقط لمستوردي الغذاء والوقود .إن نقص النقد األجنبي ،والزيادات
المصطنعة يف المعروض النقدي ،وانعدام السيولة ،والقيود المفروضة
على الواردات والتحويالت المالية ،والتأخيرات المطولة يف الموائن،
والجمارك والضرائب غير النظامية ،جميعها تدفع البالد إىل حافة المجاعة.
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وزادت تكلفة سلة الغذاء بنسبة  60يف المائة خالل األشهر االثني عشر
الماضية ،وتضاعفت أسعار الوقود خالل الشهرين الماضيين .تضطر مئات
اآلالف من األسر إىل االنقطاع عن األسواق المحلية لعدم قدرتهم على
شراء الضروريات األساسية الالزمة للبقاء على قيد الحياة.

أولويات االستجابة ومتطلبات التمويل
أطلقت أ كثر من  200منظمة إنسانية أ كبر عملية إنسانية يف العالم من
أجل االستجابة لألزمة .يقوم برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة
بتوزيع  100.000طن متري من السلع الغذائية كل شهر يف أكثر من
 5.000نقطة للوصول إىل أكثر من  8ماليين يمني .وخالل العام الماضي،
تلقى حوايل  9ماليين شخص الرعاية الصحية ،وحصل  10ماليين على
دعم المياه وخدمات الصرف الصحي ،واستفاد  4.6مليون شخص من
برامج التغذية .كما يحصل حوايل  3ماليين شخص على خدمات الحماية.
يف مواجهة واحدة من أ كبر األزمات الغذائية يف الذاكرة الحديثة ،تبذل
المنظمات اإلنسانية كل ما يف وسعها لتوسيع نطاق العمليات لتفادي
انعدام األمن الغذايئ وتجنب خطر المجاعة .وتعمل المنظمات على مدار
الساعة لتحديث وتوسيع إطار العمل اللوجستي ،وفتح مرا كز إضافية يف
المناطق عالية المخاطر ،وإدخال نظام جديد إلدارة المخاطر للمساهمة يف
تحسين البيئة التشغيلية .ويجري مراجعة وتنقيح استراتيجيات التصدي
للمجاعة ،وتخفيف حدة الجوع ،والحد من سوء التغذية ،وحماية المدنيين،
ومكافحة الكوليرا واألمراض التي تنتقل عبر المياه ،وإبطاء االنهيار
المؤسسي .واستنادًا للنتائج األولية للتقييمات على مستوى الدولة ،بما
يف ذلك التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذايئ ( ،)IPCيحتاج ما
ال يقل عن  24مليون يمني إىل المساعدات اإلنسانية .ومن المرجح أن
تتطلب المنظمات اإلنسانية ما يقرب من  4مليار دوالر خالل عام 2019
لتلبية االحتياجات الفورية المنقذة لألرواح لما يقدر بـ 15مليون شخص،
من بينهم  14مليون يف حاجة ماسة للمساعدات.
ولضمان توجيه األموال إىل األنشطة التي سيكون لها أكبر وأسرع تأثير،
يجري ترتيب أنشطة خطة االستجابة اإلنسانية لعام  2019بحسب خط
االستجابة األول والثاين واألنشطة الكاملة لكل مجموعة.
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أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكاريبي
تواجه أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي حالة ضعف مزمنة تجاه الكوارث الطبيعية وآثار التغيرات المناخية.
كما يتأثر سكان المنطقة بشكل متزايد بتدهور األوضاع االجتماعية واالقتصادية ،وعدم االستقرار السياسي ،والعنف،
وانعدام األمن.
تعد أمريكا الالتينية وإقليم األنديز عرضة بشدة للظواهر المناخية القاسية .وباعتبارهم جز ًءا من “حزام النار”،
دائما للمخاطر العالية النفجارات البرا كين والزالزل .وتعد مدن مثل كيتو ،عاصمة اإلكوادور،
فهم معرضون
ً
وليما ،عاصمة بيرو ،وسانتياغو ،عاصمة تشيلي ،معرضة لكال النوعين من المخاطر .يف عام  ،2019من
المحتمل أن تتعرض المنطقة ً
أيضا لخطر ظاهرة النينيو .ويف منطقة البحر الكاريبي ،ال تزال الجزر التي
تعرضت لموسم األعاصير المدمر يف عام  2017تستعيد قوتها وتعزز قدرتها على الصمود أمام تلك الصدمات
يف المستقبل .ويف حال حدوث موسم أعاصير قوي يف عام  ،2019فقد يهدد هذا األمر تلك الجهود.
روميشاكا ،حدود اإلكوادور مع كولومبيا
تنظر ليلى دليال ليون ،ذات السنوات الثالث،
إىل إدارة الجوازات الكولومبية ،وهي جالسة
على كتف والدها خوسيه رامون ليون.
خوسيه هو صياد من فنزويال ،ولكنه يسافر
اآلن مع زوجته وابنتيه إىل كيتو ،حيث سمع
أنه يمكن الحصول على العمل واإلقامة
هناك بسهولة .المصدر :اليونيسف/
سانتياغو أركوس.
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يف بلدان شمال أمريكا الوسطى ،فإن عدد الوفيات نتيجة ارتفاع مستويات العنف المزمن وانعدام األمن هو
أعلى بـ 9إىل  13مرة من المتوسط العالمي .ويف عام  ،2018ارتفع عدد طلبات الالجئين وطالبي اللجوء من
تلك البلدان بنسبة  63يف المائة ليصل إىل  61.000شخص ،ومن المتوقع أن يظل معدل تدفق المهاجرين
مرتفعا يف عام  .2019وقد شهدت مؤشرات أخرى ترتبط عاد ًة باألزمات اإلنسانية الكبرى وأوضاع
والالجئين
ً
النزاع زيادة ملحوظة يف السنوات األخيرة يف بلدان شمال أمريكا الوسطى ،مثل النزوح الداخلي والقسري،
واالختفاء ،وتجنيد األطفال بواسطة الجهات غير التابعة للدول ،وانعدام األمن الغذايئ ،والعنف الجنسي،
والعنف القائم على النوع االجتماعي.

خطط االستجابة اإلنسانية :أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

وبينما بدأت المجتمعات الريفية يف بلدان شمال أمريكا الوسطى يف التعايف من موجة الجفاف يف عام 2014
وظاهرة النينيو يف عام  ،2015وهي أقوى ظاهرة للنينيو ُسجلت يف التاريخ الحديث ،فإنها تواجه اآلن معدالت
لهطول األمطار أقل من المتوسط ومناخ أ كثر جفا ًفا ،األمر الذي يتسبب يف حالة من انعدام األمن الغذايئ
ً
ضعفا .وقد تؤثر مستويات انعدام األمن الغذايئ المعتدلة إىل الحادة على أ كثر من مليوين
بين أكثر الفئات
ً
شخص يف هذا اإلقليم خالل عام  .2019وتشير التقديرات إىل أن  145.000شخص نزحوا حديثا يف عام
 ،2018مقارن ًة بـ 127.000نازح يف عام  .2017ومن المتوقع أن تزداد هذه األرقام يف عام  2019إذا استمرت
ديناميات العنف الحالية .وقد أثرت أزمة فنزويال ً
أيضا على المنطقة ،حيث غادر أكثر من  2.6مليون فنزويلي
بلدهم ،واتجه أكثر من مليون منهم إىل كولومبيا سع ًيا للحصول على الخدمات األساسية ،وفرص اقتصادية
ً
سابقا ،مما أدى إىل ظهور بيئة معقدة للغاية تثير قلق
أفضل ،أو ألسباب أخرى مقترنة باالحتياجات الموجودة
المجتمع اإلنساين.

خطة االستجابة اإلنسانية يف
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الوضع المتوقع
يتوقع أن يكون الوضع اإلنساين يف هايتي يف عامي  2019و 2020مماثال ً
للوضع يف األعوام القليلة الماضية دون أي تغيير كبير يف االحتياجات
اإلنسانية ما لم تتعرض البالد لصدمة خارجية كبرى .تنجم االحتياجات
اإلنسانية عن التقلبات الدورية مثل الكوارث الطبيعية ،واألوبئة ،والنزوح
القسري ،وعدم االستقرار السياسي واالقتصادي ،وكذلك تنشأ من أسباب
هيكلية مثل االفتقار إىل إمكانية الحصول على الخدمات األساسية والبنية
التحتية ،وسوء الظروف االقتصادية واالجتماعية ،وضعف الحكم ،وعدم
المساواة ،والفقر المزمن.
يعيش معظم الهايتيين بالفعل يف ظروف غير مستقرة مع محدودية
فرص الحصول على الخدمات األساسية وفرص كسب الرزق .وال يمتلك
الكثير منهم القدرة على مواجهة الصدمات الجديدة ،وغال ًبا ما يعتمدون
على المساعدات يف مثل هذه األحداث .وال تزال هايتي معرضة بشدة
للكوارث الطبيعية مثل األعاصير والزالزل والجفاف والفيضانات .ويمكن
أن تدفع مثل هذه الكوارث إىل زيادة أعداد المحتاجين وشدة احتياجاتهم
بشكل هائل .خالل الربع الثاين من عام  ،2018أثر الجفاف على خمس
مناطق وأدى إىل محو مكاسب األمن الغذايئ لموسم الحصاد السابق.
يف  6أكتوبر/تشرين األول  ،2018أسفر وقوع زلزال بقوة  5.9درجة عن
شخصا ،وإصابة  ،724وتدمير  2.440منزل ،وإلحاق األضرار بأكثر
قتل 18
ً
من  29.260منزل آخر ،األمر الذي أثر على أكثر من  22.850أسرة يف
إدارة أرتيبونيت ،واإلدارات الشمالية والشمالية الغربية .باإلضافة إىل ذلك،
فإن التغييرات المفاجئة يف السياق ،مثل التوترات االجتماعية المتزايدة
أو المخاطر المرتبطة باالنتخابات التشريعية والمحلية يف عام  ،2019من
شأنها أن تؤدي إىل تدهور الظروف المعيشية للكثيرين.
يف عام  ،2019سيحتاج  1.5مليون من الهايتيين إىل المساعدات اإلنسانية
وخدمات الحماية .ويشمل هذا العدد األشخاص الذين يحتاجون إىل
الرعاية الصحية ،بما يف ذلك األشخاص المتضررين أو المعرضين لخطر
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اإلصابة باألوبئة مثل الكوليرا ،والهايتيين الذين يعانون من انعدام األمن
الغذايئ ،ويحتاجون إىل المياه بشكل عاجل ،وخدمات الصرف الصحي
والنظافة الصحية ،وأولئك الذين يحتاجون إىل المأوى .واستنادًا إىل قابلية
التعرض للكوارث الطبيعية والجفاف واألوبئة ،فقد حدد الفريق ال ُقطري
للعمل اإلنساين  29بلدية يف جميع أنحاء البالد من المرجح أن تكون
احتياجات األشخاص بها أ كثر شدة.

أولويات االستجابة ومتطلبات التمويل
من بين األشخاص المحتاجين للمساعدات البالغ عددهم  1.5مليون،
سيتم استهداف  1.1مليون شخص لتلقي المساعدات اإلنسانية يف عام
 .2019ستركز خطة االستجابة اإلنسانية لعام  2019على االحتياجات األكثر
حا ،والتصدي لألوبئة ،وحماية الحقوق األساسية .كما سيشكل دعم
إلحا ً
وتعزيز جهود التأهب لقطاع الحماية المدنية يف هايتي أولوية قصوى .وقد
أعطى الفريق ال ُقطري للعمل اإلنساين األولوية ألكثر الفئات ضع ًفا التي
تتضمن األسر التي يعيلها شخص واحد ،والنساء الحوامل والمرضعات،
واألطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم ،واألشخاص ذوي
اإلعاقة ،والناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي ،واألشخاص
المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ( ،)HIV/AIDSوالنازحين،
والعائدين ،واألشخاص المعرضين لخطر انعدام الجنسية .لذا فإن
متطلبات التمويل لعام  2019ستبلغ  117.4مليون دوالر لتلبية
احتياجاتهم األساسية.
سيتم تنفيذ خطة االستجابة اإلنسانية جن ًبا إىل جنب مع المشاركة يف
جهود التنمية على المدى الطويل واستكمال أدوات واستراتيجيات
البرامج األخرى ذات الصلة ،مثل إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة
اإلنمائية ( ،)UNDAFوالخطة الوطنية إلدارة الكوارث والمخاطر ،والخطة
الوطنية للقضاء على الكوليرا.
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غرب ووسط أفريقيا
بالرغم من الموسم الزراعي الجيد نسب ًّيا ،فال يزال الماليين من األشخاص يف منطقة الساحل معرضين بشدة
النعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية ،فضال ًعن فترات الذروة الموسمية لألوبئة والكوارث الطبيعية.

منطقة الساحل ،غرب أفريقيا
أدى نقص المياه واألعالف إىل دفع ماليين
الرعاة إىل طرق الترحال الرعوي يف الساحل
مبك ًرا بعدة أشهر مقارن ًة بالسنوات العادية.
إن المشي لمئات الكيلومترات وغال ًبا عبر
الحدود يعرض الرعاة والماشية للخطر بشكل
كبير .وتتركز الحيوانات الضعيفة يف المناطق
التي تعاين من ندرة المياه والمراعي ،مما
يعني انتشار اآلفات الحيوانية بشكل سريع.
فالموارد يف المجتمعات المضيفة تتعرض
الستنزاف كبير وغال ًبا ما تكون غير كافية ،كما
تتزايد النزاعات بين الفالحين والرعاة .المصدر:
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.

48

ال تزال البيئة السياسية يف المنطقة تشهد توت ًرا .ومن المرجح أن يستمر الصراع يف حوض بحيرة تشاد على
وجه الخصوص خالل عام  ،2019حيث ال تزال الظروف األمنية يف العديد من المناطق غير مواتية للعودة.
ويف الكاميرون ،يمكن أن تتصاعد األزمة السياسية يف المناطق الناطقة باللغة اإلنجليزية .وقد يتدهور الوضع
يف مايل مما يؤثر بشكل مباشر على شمال بوركينا فاسو وغرب النيجر .ويف جمهورية أفريقيا الوسطى ،فإن
التوقعات تنذر بالسوء يف ظل استمرار العنف الذي يؤثر على المدنيين ويعرقل االستجابة اإلنسانية .أما يف
جمهورية الكونغو الديمقراطية ،فتهدد االنتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر إجراؤها يف ديسمبر/كانون
مرتفعا،
األول  2018بإشعال صراع جديد ،مع التأثير المحتمل على البلدان المجاورة ،كما ال يزال خطر األوبئة
ً
بما يف ذلك الكوليرا واإليبوال .ويف نيجيريا ،ستزيد االنتخابات العامة المقررة يف فبراير/شباط  2019من مخاطر
التوتر واندالع العنف ،كما أنه من المرجح استمرار التوتر بين القبائل يف والية أداماوا.
تتمثل التحديات الرئيسية التي تواجه تقديم المساعدات يف منطقة حوض بحيرة تشاد والمناطق المتضررة
من النزاع يف دول منطقة الساحل ،وجمهورية أفريقيا الوسطى ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية يف تفاقم
انعدام األمن ،والعنف ضد موظفي اإلغاثة ،وتقييد الوصول اإلنساين .وتواصل المنظمات اإلنسانية مساعدة
الفئات الضعيفة يف المناطق المتضررة من النزاع من خالل تكييف االستراتيجيات التشغيلية لضمان
الوصول اإلنساين .إن من شأن النهج التعاوين بين الجهات اإلنسانية واإلنمائية واألمنية والسياسية الفاعلة
الذي يعمل على حماية وسالمة المدنيين وتسهيل الوصول إىل اإلغاثة يف حاالت الطوارئ أن يضع األساس
لمعالجة ضعف االستثمار وتحسين سبل العيش والحكم.

خطط االستجابة اإلنسانية :غرب ووسط أفريقيا
خطة االستجابة اإلنسانية يف
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4.3

التمويل المطلوب

المتلقون لإلغاثة

مليون

2014
1.7

2019
4.3

2.3
2014
0.8

392.0

مليون
2019
2.3

2014
125.8

مليون
دوالر
2019
392.0

التغطية يف عام 2018

37
2014
58%

%
2018
37%

الوضع المتوقع

أولويات االستجابة ومتطلبات التمويل

يف عام  ،2019سيستمر الناس يف الكاميرون يف مواجهة ثالث أزمات
كبرى معقدة ومتشابكة أال وهي :أزمة بوكو حرام يف إقليم أقصى الشمال،
والنتائج المترتبة على تدفق الالجئين من جمهورية أفريقيا الوسطى إىل
المناطق الشرقية (أداماوا والشرق) ،واالحتياجات اإلنسانية المتزايدة يف
المناطق الناطقة باللغة اإلنجليزية يف الشمال الغريب والجنوب الغريب.
وتفاقم العوامل الهيكلية وجوانب الضعف المزمن من تلك التحديات مما
يحول دون التعايف طويل المدى لألشخاص المتضررين.

ستهدف المنظمات اإلنسانية إىل الوصول إىل  2.3مليون شخص يف
عام  ،2019من أصل  4.3مليون ،وستتطلب  392مليون دوالر لتلبية
االحتياجات األساسية .وستظل التدخالت اإلنسانية النشطة يف حاالت
الطوارئ أم ًرا ضروريًّا ،وسوف يتجاوز تحديد أولويات المحتاجين حالتهم
(نازح ،عائد ،إلخ) حيث سيستند إىل تحديد المجموعات السكانية األكثر
ضع ًفا على النحو المبين يف اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية
( .)HNOويقر هذا النهج بأن االحتياجات اإلنسانية تتفاقم بسبب
األسباب الهيكلية الكامنة .وسوف يشجع على القيام بالتدخالت اإلنسانية
المشتركة والمتكاملة يف مناطق جغرافية محددة بالتضافر مع الجهات
الفاعلة يف مجال التنمية من أجل تعظيم األثر.

وبشكل عام ،من المتوقع أن يظل الوضع يف جميع أنحاء أداماوا
والمناطق يف الشرق وأقصى الشمال دون تغيير يف عام  ،2019ولكن
من المرجح أن يستمر يف التدهور يف مناطق الشمال الغريب والجنوب
الغريب .يف عام  ،2019يقدر عدد المحتاجين إىل المساعدات اإلنسانية
يف الكاميرون بحوايل  4.3مليون شخص ،غالبيتهم من النساء واألطفال.
ويمثل ذلك زيادة بنسبة  31يف المائة مقارن ًة بعام  ،2018ويرجع ذلك
باألساس إىل تدهور الوضع يف مناطق الشمال الغريب والجنوب الغريب.
كما يرجع ارتفاع أعداد األشخاص المحتاجين إىل أن المزيد من األشخاص
الذين يستضيفون النازحين والعائدين على الرغم من ندرة الموارد قد تم
استهدافهم لتلقي المساعدات اإلنسانية.
وسيظل انعدام األمن الغذايئ يمثل أكبر عدد من الحاالت ،حيث يعاين
 2.8مليون شخص بشدة من سوء التغذية ،كما تشير التقديرات إىل
أن  340.000طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد.
وسيحتاج  2.2مليون شخص آخرين إىل مساعدات الحماية بسبب تقييد
حرية التنقل ،أو استمرار األعمال العدائية ،أو التهديد بالعنف واالعتداء.
وسيكون األشخاص الذين وصلوا حدي ًثا إىل أقصى الشمال معرضين
ً
أيضا للخطر الشديد بسبب فقدان الممتلكات ،ومحدودية الوصول إىل

واستنادًا إىل تحليل شدة االحتياجات يف كل قطاع الذي تم إجراؤه أثناء
عملية إعداد اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية ،قام الشركاء بترتيب
أولوياتهم جغراف ًّيا وبشكل تدريجي بحسب خطة االستجابة اإلنسانية
الممتدة ألربع سنوات ،بد ًءا من التدخالت اإلنسانية المنقذة لألرواح
ووصوال ً إىل البرامج األطول أجالً ،عندما وحيثما يكون ذلك مناس ًبا .يف
عام  ،2017وافق الفريق ال ُقطري للعمل اإلنساين على نهج “لماذا ال
نقدم نقودًا؟” الذي يدعو إىل تقديم استجابات نقدية ،ومن المتوقع أن
يستمر تطبيقه يف عام  .2019كما سيتم تشجيع االستجابة المشتركة
بين القطاعات حيثما توافرت عوامل التمكين الحالية -بما يف ذلك القدرة
التشغيلية للشركاء والتمويل .ومن المرجح أن تظل إمكانية إيصال
المساعدات اإلنسانية محدودة يف المناطق المتضررة من النزاع ،وستكون
هناك حاجة إىل تطبيق نهج مرن للوصول إىل أ كبر عدد ممكن من
النازحين والعائدين والمجتمعات المضيفة.

الخدمات ،وتعرضهم بشكل عام للتخوين والوصم من قبل أفراد المجتمع
المحلي لالشتباه يف تعاونهم وانتمائهم إىل جماعة بوكو حرام.
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لمحة عامة عن العمل اإلنساين العالمي

خطة االستجابة اإلنسانية يف

جمهورية أفريقيا الوسطى

المحتاجون

2.9

التمويل المطلوب

المتلقون لإلغاثة

مليون

2014
2.2

2019
2.9

1.7
2014
2.0

430.7

مليون
2019
1.7

الوضع المتوقع
ارتفع عدد األشخاص المحتاجين إىل المساعدات والحماية يف جمهورية
أفريقيا الوسطى من  2.5مليون يف عام  2018إىل  2.9مليون يف عام
 ،2019من بينهم  1.7مليون شخص يف حاجة ماسة إىل المساعدات
الفورية .وهذا يمثل زيادة بنسبة  16يف المائة عن العام الماضي ،ويعادل
 63يف المائة من إجمايل عدد السكان يف الدولة البالغ  4.6مليون نسمة.
يتأثر عدد أكبر من األشخاص بالنزاع العنيف يف عدة مناطق من البالد،
كما يواجه الكثير من الناس صعوبات متزايدة تحول دون وصولهم إىل
المساعدات إىل جانب استمرار غياب الخدمات األساسية .وباإلضافة إىل
ذلك ،أثر عدد متزايد من الحوادث األمنية على قدرة المنظمات اإلنسانية
على الوصول إىل المحتاجين .ويشمل األشخاص الذين يفتقرون بشدة
لالحتياجات الضرورية النازحين ( 643.000شخص) ،والعائدين أو
المجبرين على العودة إىل أوطانهم ( 252.000شخص) ،والمجتمعات
المضيفة ( 271.000شخص) ،وبعض األشخاص غير النازحين (1.8
مليون شخص) .وقد تعرض حوايل واحد من بين كل خمس أشخاص من
مواطني أفريقيا الوسطى للنزوح القسري ،ويقدر عدد الجئي جمهورية
أفريقيا الوسطى يف البلدان المجاورة بنحو  573.000شخص .وما زالت
قضايا انعدام األمن والحماية تعرقل الظروف المواتية للعودة الشاملة
والمستدامة ،فضال ً عن غياب إمكانية الحصول على الخدمات األساسية
والدعم القانوين.
تفيد المؤشرات االجتماعية والسياسية واالقتصادية الحالية إىل احتمال
تدهور الوضع اإلنساين أكثر يف عام  .2019فالنشر البطيء وغير الكايف
للخدمات األساسية التي تديرها الدولة ،وعدم إحراز تقدم يف التوصل إىل
الحلول السياسية ،واستمرار نشاط الجماعات المسلحة ،والتوترات بين
القبائل يف أجزاء كثيرة من البالد ،من المرجح أن تؤدي جميعها إىل إعادة
اندالع العنف وانعدام األمن على نطاق واسع.

نظرة عن كثب
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2014
555.4

مليون
دوالر
2019
430.7

التغطية يف عام 2018

47
2014
68%

%
2018
47%

ومن المرجح أن يظل عدم الوصول اإلنساين عائ ًقا رئيس ًّيا أمام تقييم
االحتياجات وتقديم المساعدات .وقد بلغ متوسط أعمال العنف ضد
المنظمات اإلنسانية أكثر من حادثة واحدة يف اليوم يف الفترة من يناير/
كانون الثاين وسبتمبر/أيلول  ،2018ووصل متوسط الهجمات على
المدنيين إىل  34حادثة يف اليوم الواحد خالل الفترة نفسها .ومن المحتمل
أن تستمر الهجمات يف االزدياد خالل عام  ،2019مما يؤدي إىل انخفاض
الحضور الميداين للمنظمات اإلنسانية يف بعض المناطق التي تكون فيها
االحتياجات أكثر حدة.

أولويات االستجابة ومتطلبات التمويل
يتم إعداد األهداف االستراتيجية لخطة االستجابة اإلنسانية يف جمهورية
أفريقيا الوسطى يف بيئة تشغيلية معقدة للغاية يف ظل تناقص الموارد
المالية .يف عام  ،2019ستركز االستجابة اإلنسانية على دمج الحماية،
والمبادئ اإلنسانية ،وتقريب االستجابة لألشخاص المحتاجين عبر هذه
األهداف.
وباستخدام التكاليف المعتمدة على الوحدات ،قامت المجموعات بتقييم
تكلفة كل نشاط قطاعي يف المقاطعات الفرعية التي سجلت  3على
األقل يف شدة االحتياجات على مقياس من صفر إىل  ،6وبالتايل سمح
جا للمساعدات اإلنسانية
ذلك األمر باستهداف األشخاص األكثر احتيا ً
بحسب مدى ضعفهم .كما أخذت يف االعتبار التدخالت الجارية التي تقوم
بها الجهات الفاعلة يف مجال التنمية لتعزيز الصلة بين العمل اإلنساين
واإلنمايئ وتجنب التداخل المحتمل .ونتيجة لهذا االستهداف الدقيق
وتحديد األولويات ،فإن متطلبات التمويل المقدرة لعام  2019تبلغ 430.7
مليون دوالر.

أداة إدراك الحماية ()2P

يتمثل الهدف من “أداة إدراك الحماية” يف إظهار المناطق ذات األولوية التي تحتاج إىل تدابير الحماية على أساس )1( :معدل
التنبيه/اإلبالغ عن كل منطقة يف المنتديات المتعلقة بالحماية )2( ،عدد األشخاص الذين يحتاجون للحماية يف المنطقة .وتساعد
تلك األداة جميع الجهات الفاعلة يف مجال الحماية على تعزيز أولويات الحماية حيثما وجب أن توجه جهود الدعوة؛ فالتواجد
هاما سواء لخفض مخاطر الحماية أو
والتوسع ضروريان للحد من المخاطر والحوادث المتعلقة بالحماية ،كما يعد الرصد أم ًرا ً
إلجراء تقييم أويل الحتياجات الحماية يف المناطق التي ال تتوافر عنها المعلومات.
تحظى الجهات اإلنسانية الفاعلة اآلن بأداة تم االتفاق عليها بشكل مشترك للدعوة الحتياجات الحماية ،ويف نفس الوقت يمكن
للجهات الفاعلة يف بعثة األمم المتحدة المتكاملة متعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف جمهورية أفريقيا الوسطى ()MINUSCA
الرجوع إىل “أداة إدراك الحماية” للتعرف على التدابير الممكن اتخاذها كجزء من مهمتها األولية المتمثلة يف حماية المدنيين يف
جمهورية أفريقيا الوسطى -وهذا األمر يمهد الطريق للتعاون بين الجهات الفاعلة بشكل أفضل.

خطط االستجابة اإلنسانية :غرب ووسط أفريقيا
خطة االستجابة اإلنسانية يف

المحتاجون

4.1

تشاد
المتلقون لإلغاثة

مليون

2014
2.7

التمويل المطلوب

2019
4.1

1.7
2014
2.1

500

مليون
2019
1.7

الوضع المتوقع
يف عام  ،2019ستظل التحديات السياسية والعسكرية واالقتصادية
واالجتماعية الداخلية واإلقليمية تسهم يف ضعف ومعاناة ماليين
األشخاص المحتاجين للمساعدات اإلنسانية يف تشاد .يف المناطق
الشمالية على الحدود مع ليبيا ،تدهور الوضع األمني بسبب القتال
بين الجيش التشادي والجماعات المتمردة التشادية التي تتحرك عبر
الحدود .ويف منطقة الك ،من المرجح أن تواصل جماعة بوكو حرام الوضع
الهجومي ،مما سوف يتسبب يف المزيد من حاالت النزوح وتأخير عودة
أكثر من  124.000نازح إىل ديارهم .ويف الجزء الشريق من البالد ،حقق
االتفاق الثاليث الذي وقعته تشاد والسودان ومفوضية األمم المتحدة
السامية لشؤون الالجئين يف عام  2017نتائج متواضعة .واستطاع
 353شخص فقط من أصل  336.000الجئ سوداين العودة إىل دارفور
حتى اآلن .يف عام  ،2019من المتوقع أن تظل معدالت العودة الطوعية
منخفضة .ويف الجنوب ،يظل احتمال عودة الالجئين من جمهورية أفريقيا
ً
منخفضا بسبب انعدام األمن.
الوسطى
ستواصل األزمة االجتماعية واالقتصادية وإجراءات التقشف الالحقة التأثير
على الظروف المعيشية للتشاديين .ومن الناحية اإليجابية ،تشير النتائج
األولية للموسم الزراعي/الرعوي لعامي  2018-2019إىل زيادة محتملة
يف إنتاج الحبوب مقارن ًة بالموسم السابق .ومع ذلك ،من المرجح أن تشهد
ً
انخفاضا يف اإلنتاجية الزراعية ،ال سيما يف حزام الساحل،
بعض المناطق
بسبب نقص األمطار وسوء التوزيع الجغرايف لألمطار .وسيستمر اإلغالق
المتواصل للحدود مع نيجيريا وجمهورية أفريقيا الوسطى يف إعاقة تجارة
الثروة الحيوانية والترحال الرعوي .ويبين تحليل االحتياجات اإلنسانية يف
الدولة انتشار األشخاص الضعفاء على مساحة كبيرة من األراضي ،ال سيما
يف منطقة الساحل والمناطق الحدودية .ويعتبر األشخاص يف المناطق
المتضررة من النزوح (الشرق والك والجنوب) أكثر عرضة لجوانب الضعف

2014
618.5

مليون
دوالر
2019
500.0

التغطية يف عام 2018

47
2014
36%

%
2018
47%

بسبب الضغوط التي يمارسها السكان النازحون على الموارد الطبيعية
ونقص الخدمات األساسية.
يف عام  ،2019ستظل العمليات اإلنسانية أم ًرا حيويًّا لمواجهة انعدام األمن
الغذايئ ،وسوء التغذية ،وتكرار تفشي األوبئة ،وتلبية احتياجات أكثر من
 330.000الجئ سوداين .كما ستقدم الجهات اإلنسانية مساعدات طارئة
ألكثر من  173.000شخص نزحوا بسبب النزاع المسلح يف منطقة الك
و 145.000الجئ وعائد من جمهورية أفريقيا الوسطى .يف عام ،2019
سيحتاج  4.1مليون شخص إىل المساعدات اإلنسانية ،وهو ما يقرب من
ثلث سكان تشاد ،وستسعى المنظمات اإلنسانية إىل تقديم المساعدات
اإلنسانية إىل  1.7مليون شخص.

أولويات االستجابة ومتطلبات التمويل
ستركز االستجابة اإلنسانية لعام  2019على المناطق التي تكون فيها
جوانب الضعف يف أعلى مستوياتها .ويتضمن ذلك إقليم الك والمناطق
الشرقية والجنوبية يف تشاد التي تؤوي الالجئين أو العائدين ،باإلضافة إىل
حزام الساحل ،حيث تظهر بها مستويات حادة من انعدام األمن الغذايئ
وسوء التغذية .وستعطي المنظمات اإلنسانية األولوية لتقديم استجابة
طارئة متعددة القطاعات لألشخاص األكثر ضع ًفا ،وتحسين الوصول
إىل الخدمات االجتماعية األساسية وسبل العيش من خالل الحلول
المستدامة .كما ستركز المنظمات ً
أيضا على الحماية والدعوة بالنيابة
عن المجتمعات المحلية المتضررة يف منطقة بحيرة تشاد ويف الجنوب،
وستدعم العودة الطوعية إىل مناطق المنشأ من خالل حزم المساعدات.
30.
سيبلغ التمويل الالزم لتقديم االستجابة حوايل  500مليون دوالر
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 30هذا الرقم هو تقدير أويل ،وسيتم تأكيد المتطلبات المالية عند االنتهاء من إعداد خطة االستجابة اإلنسانية.

لمحة عامة عن العمل اإلنساين العالمي

خطة االستجابة اإلنسانية يف

جمهورية الكونغو الديمقراطية

المحتاجون

12.8
2014
10.0

التمويل المطلوب

المتلقون لإلغاثة

مليون

2019
12.8

9.0

1.65

مليون

2014
10.0

2019
9.0

مليار
دوالر

2019
1.65

2014
0.83

التغطية يف عام 2018

44
2014
47%

%
2018
44%

الوضع المتوقع

أولويات االستجابة ومتطلبات التمويل

من المتوقع أن تظل األزمة اإلنسانية حادة يف جمهورية الكونغو
الديمقراطية بسبب التحديات االجتماعية واالقتصادية واستمرار النزاع
يف أجزاء من البالد .وال تزال هناك تحديات إنسانية كبرى .فبسبب تدهور
النشاط الزراعي ،سيواجه حوايل  12.8مليون شخص انعدام األمن الغذايئ،
بما يف ذلك  4.3مليون طفل يعانون من سوء التغذية ،من بينهم 1.3
مليون على األقل سيعانون من سوء التغذية الحاد.

ستهدف خطة االستجابة اإلنسانية إىل مساعدة  9ماليين من أ كثر الفئات
ضع ًفا يف جمهورية الكونغو الديمقراطية ،وهو عدد أقل بكثير من إجمايل
أعداد المحتاجين .وتظهر هذه الفجوة نتيجة عوامل مثل الوصول اإلنساين،
والقيود على التمويل ،والقدرات التشغيلية .وبالنظر إىل األرقام المرتفعة
والضعف الحاد للعائدين ،ستُعطى األولوية لمساعدات إعادة االندماج ،يف
حين سيتم تعزيز التعاون عبر إرساء الصلة بين العمل اإلنساين والسالم
والتنمية من أجل التوصل إىل حلول دائمة للنزوح طويل األمد .وسيظل
مرتفعا يف المناطق الشرقية ومنطقة كاساي الكبرى،
مستوى االستجابة
ً
حيث من المتوقع أن يحدث نزوح كبير للسكان .وبجانب األشخاص
النازحين والعائدين ،سيتم استهداف الالجئين والمجتمعات المضيفة
والكونغوليين الذين أجبروا على العودة لتلقي المساعدات اإلنسانية.
وسيتم إيالء االهتمام للقضايا المتعلقة بالحماية ،مع توثيق التعاون
بين الجهات الفاعلة يف مجال الحماية وإعادة االستقرار ،وتعزيز التنسيق
المدين-العسكري .سوف تستهدف التدخالت متعددة القطاعات ً
أيضا
األشخاص المعرضين لإلصابة باألوبئة وسوء التغذية ،وخاص ًة يف ظل
ارتفاع مستويات انعدام األمن الغذايئ .وسيتم بذل جهود متواصلة
لتحسين جمع البيانات وإدارتها ،وتوسيع نطاق الخط الساخن المجاين
التابع لمنظمة األغذية العالمية للمستفيدين للوصول إىل جميع المنظمات
اإلنسانية ،فضال ً عن بناء القدرات يف مجال التقييم السريع متعدد
القطاعات.

ستظل مخاطر األوبئة كبيرة ً
أيضا يف الربع األول من عام  ،2019مع
استمرار تفشي الكوليرا واإليبوال الذي أُعلن عنه يف أغسطس/آب 2018
يف شمال كيفو وإيتوري .ويعاين ما ال يقل عن  8.5مليون شخص من
خطر األوبئة ،بما يف ذلك مليوين شخص يعانون من الكوليرا.
ونتيجة لتحسن الوضع األمني يف بعض األجزاء يف البالد ،من المتوقع أن
يعود  2.9مليون شخص إىل مواطنهم األصلية ،مما يتجاوز حاالت النزوح
الجديدة التي ُيتوقع أن تبلغ حوايل  1.3مليون شخص .وستؤدي هذه
العودة الضخمة إىل خلق احتياجات هائلة ،ال سيما يف مجاالت الحماية،
والصحة ،واإلنتاج الزراعي ،وسبل العيش .وبالرغم من ذلك ،سيظل انعدام
مرتفعا يف عدة أجزاء من البالد ،وسيحتاج حوايل  5.7مليون شخص
األمن
ً
إىل الحماية ،بينما سيحتاج  9.8مليون شخص من الفئات الضعيفة إىل
المساعدات متعددة القطاعات المتعلقة بفقدان القدرة على الوصول إىل
الخدمات والسلع األساسية.
وقد أشار المنتدى اإلنساين يف أكتوبر/تشرين األول  2018إىل تجدد
اهتمام السلطات الوطنية بالمشاركة يف العمل اإلنساين ،وإتاحة الفرصة
للمجتمع اإلنساين لتعزيز الروابط مع الشركاء الوطنيين على المستويين
االستراتيجي والتقني.

نظرة عن كثب

التقنيات التحليلية لتوقع تحركات السكان

يف عام  ،2018تم استخدام آليات تحليلية متقدمة لتوقع تحركات السكان خالل عام  .2019باستخدام
البيانات التاريخية من العديد من المصادر المختارة ،أجرى مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية تحليال ً ألسباب
وعواقب النزاعات والكوارث الطبيعية يف جمهورية الكونغو الديمقراطية على مدار العقود الماضية .وتم إعداد
مخطط للمخاطر يتضمن مدخالت حول الحوادث وتأثيراتها خالل ورش العمل اإلنسانية اإلقليمية .ولم تتجاوز
دقة توقعات النزوح الداخلي للنصف األول من عام  2018هامش خطأ قدره  5يف المائة.
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موقع النازحين يف مينوفا ،جمهورية
الكونغو الديمقراطية
بدأ موقع مينوفا للنازحين يف جنوب كيفو،
بجمهورية الكونغو الديمقراطية ،بشكل
عفوي عندما فرت المئات من األسر من
استيالء الجماعات المسلحة على مدينة
غوما يف عام  .2007المصدر :مكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية /إيف صباغ.

خطط االستجابة اإلنسانية :غرب ووسط أفريقيا

خطة االستجابة اإلنسانية يف مايل
المحتاجون

3.2

التمويل المطلوب

المتلقون لإلغاثة

2.3

مليون

2014
3.3

2019
3.2

2014
1.6

310.0

مليون
2019
2.3

مليون
دوالر

2014
481.0
2019
310.0

التغطية يف عام 2018

52

%

2014
50%

2018
52%

الوضع المتوقع

أولويات االستجابة ومتطلبات التمويل

تدهور الوضع اإلنساين يف مايل بشكل ملحوظ خالل العام الماضي بسبب
النزاع وتزايد االشتباكات بين القبائل يف المناطق الشمالية والوسطى من
البالد .عالوة على ذلك ،استمرت العواقب السيئة لموسم األمطار يف عام
 2017يف التأثير على سبل عيش األشخاص األكثر ضع ًفا.

من المتوقع أن يصل عدد األشخاص المحتاجين للمساعدات إىل 3.2
مليون شخص (أو واحد من بين كل خمسة أشخاص يف مايل) يف عام
 ،2019أي بانخفاض يزيد عن مليون شخص مقارن ًة ببداية عام .2018
وسوف تستهدف المنظمات اإلنسانية حوايل  2.3مليون شخص من بين
الفئات األكثر ضع ًفا الستكمال البرامج اإلنسانية التي تقوم بها الحكومة
والجهات غير المشاركة يف خطة االستجابة اإلنسانية ،والنظر يف جهود
الجهات الفاعلة يف مجال التنمية .كما أخذت المنظمات اإلنسانية يف
االعتبار القيود المفروضة على الوصول وقدراتها التشغيلية عند تحديد
عدد األشخاص الذين يمكنهم تقديم المساعدات إليهم بشكل واقعي.

وبالرغم من أن اإلنتاج الزراعي الرعوي لعام  2018كان ضمن المعدالت
المتوسطة أو ربما أفضل ،إال أنه ال يزال من الصعب التنبؤ بتأثيره على
الحالة اإلنسانية العامة بسبب تراجع آليات التكيف لدى الناس .وال يزال
الوضع األمني غير متوقع ويمكن أن يستمر يف التدهور يف شمال ووسط
مايل إذا لم يتم التوصل إىل حلول مستدامة للصراع واالشتباكات الطائفية.
يتطلب تحسين الحالة األمنية التنفيذ الفعال التفاقية السالم يف الشمال،
واستعادة سيادة القانون والخدمات االجتماعية األساسية يف كامل أراضي
مايل ،وتعزيز قدرة القوات الوطنية والدولية على ضمان حماية المدنيين.
وعلى الرغم من أن توقعات الموسم الزراعي لعام  2019تتراوح بين
المستوى المتوسط إىل ما فوق المتوسط ،إال أن انعدام األمن الغذايئ
سيظل يؤثر على مئات اآلالف من األسر يف المناطق ذات اإلنتاج الزراعي
والرعوي الضئيل بسبب النزاع ،ونقص مياه األمطار يف مناطق معينة،
وفقدان المحاصيل بسبب الفيضانات.
وتظهر نتائج استطالع الرصد والتقييم الموحد لإلغاثة والتحوالت
( )SMARTأن أربع مناطق تتخطى عتبة إنذار سوء التغذية الحاد التي
وضعتها منظمة الصحة العالمية بنسبة  10يف المائة وهي :غاو ،وميناكا،
وسيغو ،وتمبكتو .وال يزال معدل سوء التغذية الحاد الشديد يف مستويات
مقلقة ،حيث يظل المعدل الوطني البالغ  2يف المائة أعلى من عتبة
الطوارئ.
وبشكل عام ،فإن األشخاص البالغ عددهم  7.2مليون الذين يعيشون يف
الخمسين دائرة أو مقاطعة إدارية يف مايل يعانون من آثار الصراع واألخطار
الطبيعية مثل الجفاف والفيضانات .ومن بين هؤالء األشخاص ،هناك
 3.2مليون شخص سوف يحتاجون للمساعدات اإلنسانية يف عام .2019
 31يعيش معظم المتضررين يف المناطق المعرضة للنزاعات يف المناطق
الشمالية والوسطى من البالد ،فضال ً عن المناطق الجنوبية التي تتأثر
بشكل متكرر بانعدام األمن الغذايئ ،وأزمات سوء التغذية ،والفيضانات.
تتضمن الفئات األكثر ضع ًفا النازحين والعائدين والالجئين والمجتمعات
المضيفة واألسر الزراعية والرعوية .ومن بين هؤالء ،تعد النساء واألطفال
أكثر الفئات ضع ًفا ألنهم األكثر عرضة النتهاكات الحماية يف حاالت النزاع،
عموما.
كما أنهم عرضة لسوء التغذية الحاد يف منطقة الساحل
ً

ودعما للجهود الوطنية ،ستساهم المنظمات اإلنسانية يف تحقيق ثالثة
ً
أهداف رئيسية يف خطة االستجابة اإلنسانية لعام  )1( :2019إنقاذ األرواح
والحفاظ عليها ،واستعادة الكرامة ،وضمان الحد األدىن من الوصول إىل
الخدمات االجتماعية األساسية (الصحة/التغذية ،والمياه والصرف الصحي
والنظافة الصحية ،والتعليم) للسكان الذين يعانون من الضعف الشديد
من خالل المساعدات الطارئة المتكاملة بالتنسيق مع شركاء التنمية)2( ،
توقع الصدمات المتكررة واالستجابة لها من خالل تعزيز قدرة المجتمعات
على الصمود للحد من جوانب ضعف السكان المتضررين )3( ،ضمان
تقديم استجابة الحماية اإلنسانية لألشخاص المتضررين من النزاع
والمعرضين لخطر انتهاكات حقوق اإلنسان ،وانتهاكات قانون الالجئين
والقانون اإلنساين الدويل ،فضال ً عن المساءلة تجاه السكان المتضررين
وضمان وصول المساعدات اإلنسانية.
واستنادًا إىل المشروعات المقدمة إىل منصة مشروعات دورة البرامج
اإلنسانية ،ستتطلب جهود االستجابة يف مايل مبلغ  310مليون دوالر.
وسيتم مراجعة هذا التقدير يف نهاية عملية استعراض المشروعات
الجارية.
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 31حدث تغير جذري يف اإلطار التنسيقي مما أدى إىل انخفاض العدد المتوقع لألشخاص المتضررين من انعدام األمن الغذايئ من  4.7مليون إىل  3.4مليون شخص ،وانخفاض أعداد
المحتاجين من  4.7مليون إىل  2.2مليون شخص .وقد أثَّر ذلك إيجاب ًّيا على األرقام الرئيسية العالمية.

لمحة عامة عن العمل اإلنساين العالمي

خطة االستجابة اإلنسانية يف

النيجر

المحتاجون

2.3
2014
6.6

التمويل المطلوب

المتلقون لإلغاثة

1.7

مليون
2019
2.3

2014
3.4

340.0

مليون
2019
1.7

الوضع المتوقع
تستمر أوجه القصور الهيكلية يف النيجر ،ومن المرجح أن يتحسن الوضع
بدرجة كبيرة يف العام المقبل .وعلى هذا النحو سيظل الناس يف النيجر
معرضين بدرجة كبيرة لعدم االستقرار المناخي ،وسوء التغذية واسع
النطاق ،وانعدام األمن الغذايئ ،وتفشي األمراض .عالوة على ذلك ،فإن
النزاعات المسلحة يف مايل ونيجيريا ستستمر يف إحداث حالة من عدم
االستقرار يف المناطق الحدودية.
وبالمقارنة مع السنة السابقة ،شهدت منطقة ديفا الجنوبية الشرقية ،التي
تقع على الحدود مع نيجيريا ،عددًا قليال ً نسب ًّيا من حاالت النزوح الجماعي
الجديدة على الرغم من العدد الكبير من المدنيين الذين تعرضوا للقتل
بسبب أحداث العنف خالل عام  .2018ومن المتوقع أن يستمر الوضع
الراهن وأن تظل حاالت العودة محدودة ،بالرغم من أن االنتخابات يف
نيجيريا يف عام  2019قد تؤدي إىل تغيير تلك التوقعات بشكل كبير إذا
كانت مصحوبة بأعمال العنف .من ناحية أخرى ،شهدت منطقتي تيالبيري
وتاهوا ،اللتين تقعان على الحدود مع بوركينا فاسو ومايل ،عمليات نزوح
كبيرة جديدة ،ومن المتوقع استمرارها يف عام .2019
ُيتوقع أن يظل الوضع يف النيجر مماثال ً لعام  2018والسنوات السابقة،
حيث يظل  2.3مليون شخص يف حاجة للمساعدات اإلنسانية .كما
مرتبطا بسوء التغذية حيث يعاين حوايل
سيظل أكبر عدد من الحاالت
ً
 1.7مليون شخص من سوء التغذية الحاد ،بما يف ذلك  1.3مليون طفل
دون سن الخامسة .وعلى الرغم من هطول األمطار بمعدل جيد نسب ًّيا يف
عام  ،2018فإن مستويات انعدام األمن الغذايئ ستبقى مرتفعة ،يف ظل

2014
305.2

مليون
دوالر
2019
340.0

التغطية يف عام 2018

47
2014
68%

%
2018
47%

وجود حوايل  1.5مليون شخص يف مناطق مصنفة حسب مقياس اإلطار
التنسيقي باعتبارها يف مرحلة “أزمة” أو أعلى من ذلك 32.وفيما يتعلق
بانعدام األمن يف المناطق الحدودية ،من المتوقع أن يتعرض 150.000
شخص للنزوح يف منطقتي تاهوا وتيالبيري.

أولويات االستجابة ومتطلبات التمويل
يف عام  ،2019سيتم استهداف حوايل  1.7مليون شخص لتلقي
المساعدات اإلنسانية ،وستبلغ المتطلبات المالية الالزمة لالستجابة
إىل احتياجاتهم  340مليون دوالر .ستواصل االستجابة اإلنسانية التركيز
على سوء التغذية ،وانعدام األمن الغذايئ ،واألوبئة ،والفيضانات والقضايا
المتعلقة بالنزوح .ومن المحتمل أن يظل الوصول اإلنساين محدودًا
يف المناطق الحدودية ،وسيتطلب األمر اتباع نهج مرن يشمل تفعيل
الممرات اإلنسانية وقدرات النقل الجوي للوصول إىل أ كبر عدد ممكن
من النازحين والمجتمعات المضيفة .وسيركز إطالق حكومة النيجر لنهج
الصلة بين العمل اإلنساين والتنمية على ما يلي )1( :معالجة األسباب
الهيكلية الكامنة لجوانب الضعف )2( ،ضمان تقديم المساعدات اإلنسانية
الالزمة إلنقاذ األرواح )3( ،تعزيز التعايف وبناء قدرة المجتمعات المتضررة
على الصمود.
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 32يستند هذا الرقم إىل متوسط السنوات الثالث الماضية ،حيث لم يتم بعد االنتهاء من وضع اإلطار التنسيقي لعام .2019

خطط االستجابة اإلنسانية :غرب ووسط أفريقيا
خطة االستجابة اإلنسانية يف

المحتاجون

نيجيريا
المتلقون لإلغاثة

6.2

7.1

مليون

2014
9.5

التمويل المطلوب

2019
7.1

2014
9.5

847.7

مليون
2019
6.2

مليون
دوالر
2019
847.7

2014
93.4

التغطية يف عام 2018

65
2014
19%

%
2018
65%

الوضع المتوقع

أولويات االستجابة ومتطلبات التمويل

استمر النزاع يف شمال شرق نيجيريا ألكثر من عقد من الزمان وال تظهر
أي بوادر على انحساره .ومع استمرار تنامي ديناميات الصراع بشكل
متواصل ،يظل الوضع يف شمال شرق نيجيريا غير قابل للتنبؤ إىل
حد كبير ،وال يزال يتعذر على المنظمات اإلنسانية الدولية الوصول إىل
مساحات شاسعة من والية بورنو بسبب انعدام األمن.

يف عام  2019وما بعده ،سيركز الشركاء يف المجال اإلنساين قدراتهم
على االستجابة لالحتياجات المنقذة لألرواح يف أ كثر الواليات تضر ًرا يف
الجزء الشمايل الشريق (واليات بورنو وأداماوا ويويب) .وسيتم استهداف
 6.2مليون شخص ،من بين  7.1مليون شخص من المحتاجين ،لتلقي
المساعدات اإلنسانية ،وهم يمثلون  87يف المائة من المحتاجين مقارن ًة
بالمستهدفين الذين بلغت نسبتهم  79يف المائة يف عام  .2018وتبلغ
المتطلبات المالية الالزمة لتلبية االحتياجات الحرجة  847.7مليون دوالر
يف عام .2019

وقع عدد كبير من الهجمات التي نفذتها الجماعات المسلحة غير التابعة
للدول مستهدف ًة القوات المسلحة النيجيرية والمدنيين .وقد أدى قيام
تلك الجماعات بإعدام اثنين من موظفي اإلغاثة يف أواخر عام ،2018
باإلضافة إىل مقتل أربعة آخرين ،إىل زيادة مستوى الخطر على موظفي
اإلغاثة يف األشهر المقبلة .ويمكن لالنتخابات العامة المقرر إجراؤها يف
فبراير/شباط  2019أن تزيد من مخاطر العنف .ومع ذلك ،فقد استقر
الوضع يف أجزاء من واليتي يويب وأداماوا إىل ح ٍد كبير ،مع عودة أكثر من
 752.000نازح يف والية أداماوا .ويمثل هذا األمر فرصة كبيرة للمنظمات
اإلنمائية لتوسيع نطاق أنشطتها لدعم جهود الحكومة.
وخالل عام  ،2019سيظل ما يقدر بـ 7.1مليون نيجيري بحاجة
للمساعدات اإلنسانية يف الواليات الثالث الواقعة يف شمال شرق البالد
وهي بورنو وأداماوا ويويب 80 ،يف المائة منهم من النساء واألطفال .ويمثل
ً
انخفاضا بمقدار  600.000شخص مقارن ًة بعام  2018نتيجة لزيادة
هذا
تقديم المساعدات ،وتحسن الظروف األمنية ،وتوافر الظروف المناخية
المواتية .ومع ذلك ،سيظل الوضع مزريًّا ،حيث ال توجد سوى فرص
محدودة لسبل العيش والزراعة بسبب المعايير األمنية المفروضة حول
“مدن الحامية” التي تؤمنها الحكومة ،وتقييد حرية الحركة ،واستمرار
األعمال العدائية ،أو التهديد المتصور بالعنف وسوء المعاملة.

ستركز االستجابة يف عام  2019على المناطق الحكومية المحلية األشد
تضر ًرا والبالغ عددها  16منطقة .واستندت هذه األولوية على تحليل شدة
تقييما لطرق االستجابة
االحتياجات المشترك بين القطاعات ،وشملت
ً
المحتملة ،بما يف ذلك برامج التحويالت النقدية ،واالستجابة المشتركة
بين القطاعات ،وعوامل التمكين اللوجستية الحالية .وهي تأخذ يف االعتبار
القدرات التشغيلية للشركاء ،وتوقعات التمويل ،والعقبات البيروقراطية،
وتحقيق التكامل مع الجهود التي تبذلها الحكومة والمنظمات اإلنمائية
والمؤسسات المالية الدولية .كما عمل التحليل المتعمق لطرق الوصول
اإلنساين والتوعية على توجيه األولويات االستراتيجية ،خاص ًة بالنسبة
للمدنيين البالغ عددهم  823.000الذين يعيشون يف المناطق التي
يصعب الوصول إليها.
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لمحة عامة عن العمل اإلنساين العالمي

خطط االستجابة اإلقليمية إلغاثة
الالجئين
يتم إعداد خطط االستجابة اإلقليمية لالجئين من منظور إقليمي بقيادة مفوضية األمم المتحدة السامية
لشؤون الالجئين (.)UNHCR
وهي توضح أولويات الحماية والحلول ،وتصف احتياجات الالجئين،
والمجتمعات المضيفة ،وتبين كيف ومن سيقوم بتلبية تلك االحتياجات،
وتحدد المتطلبات المالية للجهات اإلنسانية المعنية .كما أنها مصممة
لكي تشمل جهود جميع الجهات الفاعلة المشاركة يف االستجابة إىل
احتياجات الالجئين يف بلدان اللجوء ومجتمعاتهم المضيفة ،منذ بدء
حالة الطوارئ وصوال ً إىل األوضاع األكثر استقرا ًرا .وحتى نوفمبر/تشرين
الثاين  ،2018هناك أربع خطط لالستجابة اإلقليمية لالجئين من دول
بوروندي ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،ونيجيريا ،وجنوب السودان .يف
الوقت نفسه ،فإن الخطة اإلقليمية لالستجابة لالجئين السوريين وتعزيز
القدرة على الصمود ( )3RPالتي تقودها مفوضية األمم المتحدة السامية
لشؤون الالجئين وبرنامج األمم المتحدة اإلنمايئ ،سعت منذ عام 2015
إىل تلبية احتياجات الالجئين والدول المضيفة والمجتمعات المحلية يف
إطار خطة إقليمية واحدة بمشاركة وكاالت متعددة .باإلضافة إىل ذلك،
سيتم إصدار خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين والمهاجرين من فنزويال
لعام  2019بقيادة كل من مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون
الالجئين والمنظمة الدولية للهجرة.
يف السابق ،وضعت خطط االستجابة اإلقليمية لالجئين أهدا ًفا وأنشطة
وميزانيات لفترة تنفيذ تمتد لعام واحد .ومع ذلك ،فنظ ًرا ألن العديد من
أزمات الالجئين قد طال أمدها ،ارتأت خطط االستجابة اإلقليمية أهمية

تطوير عملها من االستجابة الطارئة البحتة إىل تقديم استجابة أكثر شموال ً
مع التركيز على الحلول متوسطة إىل طويلة األجل .ومنذ بدايتها ،اعتمدت
الخطة اإلقليمية لالستجابة لالجئين السوريين على دورات تخطيط
نصف سنوية ،مما ساعد يف إظهار ميزة التخطيط متوسط إىل طويل
األجل يف االستجابة المشتركة بين الوكاالت .وبنا ًء على هذه الخبرة ،فإن
خطط االستجابة اإلقليمية لالجئين يف عام  2019ستغطي عامي 2019
و ،2020وستعمل على تحقيق التكامل بين جهود االستجابة لحاالت
الطوارئ والجهود الرامية لبناء قدرات الالجئين والمجتمعات المضيفة
على الصمود .باإلضافة إىل ذلك ،سيشارك برنامج األمم المتحدة اإلنمايئ
يف قيادة خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين يف نيجيريا خالل عامي 2019
و.2020
منذ عام  ،2012لعبت خطط االستجابة لالجئين دو ًرا رئيس ًّيا فيما يلي:
تقديم منصة وأدوات للعمليات من أجل تنسيق االستجابة المشتركة
بين الوكاالت على نحو مالئم وإشراك شركاء جدد ،ورفع أهمية ملف
مساعدة الالجئين يف مختلف الخطط المشتركة بين الوكاالت ،وحشد
الموارد للشركاء المنخرطين يف النواحي التشغيلية من خالل تزويد
المانحين بخطة مشتركة ومتفق عليها ،وتقديم نظرة عامة للحكومة حول
“من يقوم بماذا؟” يف مجال دعم الالجئين ،وتحسين اتساق االستجابة
المقدمة للسكان الالجئين على المستوى اإلقليمي.

خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين يف بوروندي
المحتاجون

380

المتلقون لإلغاثة

ألف

380

ألف

ال يزال حوايل  380.000الجئ بوروندي يعيشون يف البلدان المجاورة
حتى أكتوبر/تشرين األول  .2018وعلى الرغم من انخفاض أعداد
الالجئين الوافدين يف عام  ،2018إال أن البلدان المضيفة ال تزال تستقبل
األفراد الذين يزعمون تعرضهم لالضطهاد والعنف والمضايقات والخوف،
باإلضافة إىل ذلك تشمل أسباب المغادرة الرغبة يف لم شمل األسر
وانعدام األمن الغذايئ .وبينما تحسن الوضع األمني بشكل عام ،ال تزال
التوترات السياسية والمخاوف المرتبطة بانتهاك حقوق اإلنسان مستمرة،
كما يتواصل النزوح داخل وخارج البالد .وقد تأثر اقتصاد بوروندي تأث ًرا
خطي ًرا بتعليق المانحين الرئيسيين للمعونات المالية ،ونقص احتياطيات
النقد األجنبي ،وتضخم أسعار الواردات ،وتراجع االستثمار.
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ويف الوقت نفسه ،تلقى أكثر من  52.000الجئ المساعدة للعودة إىل
بوروندي -الغالبية العظمى لحاالت العودة كانت من تنزانيا ،مع عودة
أعداد أقل من رواندا ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،وكينيا .ويشير
الالجئون إىل اختيارهم العودة بسبب تحسن األوضاع األمنية ،وظهور
ظروف معاكسة يف بلدان اللجوء ،والرغبة يف معاودة شغل أراضيهم

التمويل المطلوب

296.4

مليون
دوالر

التغطية يف عام 2018

28

%

الزراعية ،وإعادة لم شمل األسر .وال تقوم مفوضية األمم المتحدة السامية
لشؤون الالجئين والشركاء بالحث على العودة إىل بوروندي ،ولكنهم
يقدمون المساعدة لالجئين الذين يعبرون عن اختيارهم العودة بنا ًء
على قرار حر وواعي .وإذا استمرت االتجاهات الحالية ،فإن عدد الالجئين
البورونديين سينخفض بمقدار النصف تقري ًبا خالل العامين المقبلين.
من خالل خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين يف بوروندي لعامي 2019-
 ،2020سيسعى  35شريكًا إىل تلبية االحتياجات األساسية لالجئين بما
يف ذلك الغذاء ،والمأوى المالئم ،والصرف الصحي ،والتعليم ،مع إيالء
االهتمام الحتياجات المجتمعات المضيفة .كما ستواصل خطة االستجابة
اإلقليمية لالجئين ً
أيضا العمل على تعزيز سبل العيش ،واإلدماج
االقتصادي واالجتماعي يف المجتمعات المضيفة ،والتأكيد على الصمود
وأهمية التوصل إىل حلول .وترد المتطلبات المالية ذات الصلة لضمان
عودة الالجئين بأمان وكرامة يف خطة االستجابة المشتركة لعودة الجئي
بوروندي يف عام  2019والتي انعكست على خطة االستجابة اإلنسانية
لبوروندي.

خطط االستجابة اإلقليمية إلغاثة الالجئين

خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين يف جمهورية الكونغو الديمقراطية
المحتاجون

1.2

التمويل المطلوب

المتلقون لإلغاثة

مليون

1.2

مليون

يف عام  ،2018تفاقمت األزمة يف جمهورية الكونغو الديمقراطية بشكل
سيء ،وهي أزمة حماية أججتها الصراعات العرقية والسياسية ،مما
أدى النتشارها إىل مناطق لم تتأثر بها يف السابق ،كما أصبحت تؤثر على
منطقة البحيرات الكبرى .وال تزال الصراعات المستمرة يف معظم األجزاء
الشرقية والوسطى من الكونغو تتسبب يف حاالت نزوح كثيرة ،فضال ً عن
إلحاق الضرر بالممتلكات ،والخسائر المأساوية يف األرواح .وبينما يبقى
أغلب النازحين داخل البالد ،فإن أكثر من  130.000الجئ جديد فروا
من جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ بداية عام  .2018وعلى وجه
الخصوص ،ازدادت تدفقات الالجئين إىل بوروندي وأوغندا وزامبيا بشكل
كبير .وقد انضم الوافدون الجدد إىل الالجئين الفارين من موجات العنف
السابقة ،ليصل بذلك إجمايل عدد الالجئين الكونغوليين يف أفريقيا إىل نحو
 765.000الجئ.
وقد تفاقمت األوضاع األمنية واالجتماعية غير المستقرة بالفعل يف
جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب حالة الغموض السياسي التي زادت
حدتها نتيجة العملية االنتخابية الجارية ،وما زال خطر حدوث المزيد من
مرتفعا .وسيكون لهذا األمر تأثير كاريث على الحالة اإلنسانية
حاالت النزوح
ً
المتردية ،وسوف يثير شبح عدم االستقرار اإلقليمي المتزايد .ويف الوقت
نفسه ،من غير المرجح أن تتغير العوامل الكامنة المحركة لالحتياجات
اإلنسانية يف السنوات القادمة ،بما يف ذلك الحماية.
لذلك ،فإن خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين يف عامي 2019-2020
تهدف إىل تلبية االحتياجات المتوقعة لالجئين الكونغوليين البالغ عددهم

خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين يف

المحتاجون

228

30

%

 1.152.000شخص يف سبع دول لجوء (أنغوال ،وبوروندي ،ورواندا،
وأوغندا ،وزامبيا ،وتنزانيا ،وجمهورية الكونغو) ،ومساعدة 1.588.000
شخص يف المجتمعات المضيفة.
ستسترشد أهداف وأنشطة الشركاء على المستوى ال ُقطري يف البلدان
المشاركة يف خطط االستجابة اإلقليمية لالجئين بخمسة أهداف
استراتيجية )1( :الحفاظ على الوصول اإلنساين لحق اللجوء اإلقليمي
والحماية الدولية بشكل متساوي وبدون عوائق ،وتعزيز التمتع الكامل
بالحقوق والطابع المدين للجوء )2( ،دعم جميع الجهود للحفاظ على
الطابع المدين واإلنساين لمخيمات ومستوطنات الالجئين )3( ،تحقيق
الحد األدىن من المعايير يف تقديم المساعدات متعددة القطاعات لالجئين
والمجتمعات المضيفة ،بهدف ترسيخ االستجابة يف النظم الحكومية،
وخطط التنمية ،واالستراتيجيات متعددة السنوات ،واألطر والسياسات
اإلقليمية للحماية ،مع التركيز على احتياجات األطفال والنساء )4( ،تعزيز
التماسك االجتماعي والتعايش السلمي بين الالجئين والمجتمعات
المضيفة من خالل تنفيذ برامج محددة األهداف لالعتماد على الذات
وبناء القدرة على الصمود واحترام البيئة الطبيعية )5( ،تعزيز االعتماد
االقتصادي على الذات والحلول المستدامة لالجئين والمجتمعات
المضيفة من خالل توسيع نطاق استخدام المساعدات النقدية ،والحد
من اعتماد الالجئين على المساعدات اإلنسانية ،وتعزيز النمو االقتصادي
واالجتماعي بما يتماشى مع الخطط الوطنية واإلنمائية.

نيجيريا
المتلقون لإلغاثة

ألف

740.4

مليون
دوالر

التغطية يف عام 2018

228

ألف

يف عام  ،2019دخل صراع جماعة بوكو حرام يف منطقة حوض بحيرة تشاد
عامه السادس ،مما أدى إىل انعدام األمن واالنهيار االقتصادي يف جميع
أنحاء المنطقة .وعلى الرغم من أن القوات العسكرية اإلقليمية قد حققت
مكاسب ضد المتمردين يف عام  2018ونجحت يف تحسين الوضع األمني
بشكل مؤقت يف مناطق معينة من حوض بحيرة تشاد ،إال أن هجمات
جماعة بوكو حرام استمرت يف مناطق أخرى .وأدى استمرار الصراع إىل
تدفق الالجئين الجدد ،وأصبحت العديد من مناطق المنشأ يف نيجيريا غير
آمنة للعودة الطوعية ،مما يؤدي إىل تعرض األشخاص الذين أجبروا على
الفرار لحالة لجوء طويلة األمد.
تسعى خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين يف نيجيريا لعامي 2019-2020
إىل تلبية احتياجات  228.000الجئ نيجيري تستضيفهم الكاميرون
وتشاد والنيجر داخل وخارج المخيمات ،فضال ً عن  55.500شخص من
المجتمعات المضيفة المتضررة .وسيظل تقديم المساعدات اإلنسانية
المنقذة لألرواح أم ًرا مطلوبًا ،ويف الوقت نفسه سيتزايد دعم جهود التنمية
من أجل الحد من جوانب الضعف.

التمويل المطلوب

135.3

مليون
دوالر

التغطية يف عام 2018

42

%

يف عامي  ،2019-2020سيركز الشركاء اإلقليميون يف خطة االستجابة
اإلقليمية لالجئين على تعزيز قدرة الالجئين والمجتمعات المضيفة
المتضررة على الصمود ،وسيسعون ً
أيضا لضمان التعاون الوثيق عبر
إرساء الصلة بين المساعدات اإلنسانية والتدخالت اإلنمائية .وسيستمر
قطاع الحماية يف الدعوة إىل إتاحة الوصول اإلنساين من خالل منح حق
اللجوء ،وعدم اإلعادة القسرية ،وتعزيز الرصد واالستجابة للحماية يف
المنطقة ،على النحو المتفق عليه يف بيان قمة أبوجا الصادر يف عام .2016
سيتم إعطاء األولوية لحماية األطفال وكذلك لمنع العنف الجنسي
والعنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة لهما .وعالوة على ذلك،
سيعمل الشركاء اإلقليميون يف خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين على
تعزيز إمكانية الحصول على التعليم ،وتوفير المأوى والمواد غير الغذائية،
والتصدي النعدام األمن الغذايئ ،وإصالح البنية التحتية للمياه والصرف
الصحي ،والبناء على المنجزات التي تحققت حتى اآلن ،كما سيعملون
على دعم القطاع الصحي ،ومنع سوء التغذية ،وإجراء مشروعات واسعة
النطاق لدعم سبل العيش من أجل تمكين المتضررين من أن يصبحوا
أقل اعتمادًا على المساعدات اإلنسانية.
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خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين يف جنوب السودان
المحتاجون

2.8

التمويل المطلوب

المتلقون لإلغاثة

مليون

2.8

1.42

مليون

يف  12سبتمبر/أيلول  ،2018تم توقيع االتفاقية المجددة بشأن حل النزاع
يف جمهورية جنوب السودان ( )R-ARCSSمن قبل الحكومة والمعارضة
واألحزاب السياسية األخرى يف جنوب السودان .وعلى الرغم من اإلبالغ
عن انتهاكات اتفاقية وقف إطالق النار واستمرار وجود قضايا هامة مثيرة
للنزاع بين األطراف ،فإن ظهور االتفاقية يمثل نقطة تحول يف تاريخ جنوب
السودان المثقل بالحروب .ومع ذلك ،فال يزال الوضع اإلنساين مزريًّا حيث
يتعرض واحد من بين كل ثالثة أشخاص من جنوب السودان للتشريد
القسري سواء كنازحين يف الداخل أو كالجئين ،وال يزال  7ماليين شخص
من جنوب السودان بحاجة ماسة إىل المساعدات الطارئة.
تأيت خطة االستجابة اإلقليمية لالجئي جنوب السودان يف عامي 2019-
 2020كاستجابة للحجم الهائل للنزوح القسري من جنوب السودان.
وبالرغم من انخفاض عدد الوافدين الجدد بمقدار  90.000شخص يف عام
 ،2018إال أن أزمة الجئي جنوب السودان تظل األكبر يف أفريقيا ،والثالثة
على مستوى العالم بعد سوريا وأفغانستان.
ومن خالل خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين ،يسعى  91شريكًا إىل تلبية
االحتياجات المنقذة لألرواح لـ 2.8مليون من الجئي جنوب السودان،
أكثر من  80يف المائة منهم من النساء واألطفال ،بما يف ذلك أكثر من
 60.000طفل منفصلين أو غير مصحوبين بذويهم .كما يستضيف جنوب

مليار
دوالر

التغطية يف عام 2018

38

%

السودان  300.000الجئ على أرضه ،وهم سيتلقون الدعم من خالل خطة
االستجابة اإلنسانية لعام .2019
لقد قدمت الدول الست التي تستضيف الجئي جنوب السودان مثاال ً
يحتذى به يف منحهم حق اللجوء ودعم األساليب التي تبني اعتماد
الالجئين على أنفسهم .قامت إثيوبيا وكينيا وأوغندا بتفعيل إطار
االستجابة الشاملة لالجئين ،بينما طبقت جمهورية أفريقيا الوسطى
وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان سياسات تسمح بـ”العيش
خارج المخيمات” بما يتماشى مع إطار االستجابة الشاملة لالجئين
والميثاق العالمي لالجئين .ولتقديم المزيد من الدعم لهذه ال ُن ُهج ،تحدد
خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين مجاالت التدخل الرئيسية التي يمكن أن
تدعم صمود الالجئين ومجتمعاتهم المضيفة وتحسن التعايش االجتماعي
والسالم يف المنطقة ،مثل التدريب على المهارات وتعليم ثقافة السالم.
ضغوطا هائلة على
وبالرغم من هذه الجهود ،فإن حجم النزوح فرض
ً
البلدان والمجتمعات المضيفة .لذا فهناك حاجة ماسة إىل المزيد من
التضامن الدويل وتقاسم األعباء للمساهمة يف دعمهم.

خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين وتعزيز القدرة على الصمود سوريا
المحتاجون

5.6

المتلقون لإلغاثة

مليون

5.6

مليون

مع دخول األزمة السورية عامها التاسع ،تم تسجيل أكثر من  5.6مليون
الجئ سوري يف تركيا ولبنان واألردن والعراق ومصر .وال تزال هذه البلدان
المضيفة تظهر تضامنًا كبي ًرا يف تحمل أعباء األزمة من حيث استضافتها
لالجئين ،حتى مع استمرار مواجهة بعضها للضغوط االقتصادية
واالجتماعية المتصاعدة.
وعلى الرغم من السخاء االستثنايئ للحكومات المضيفة ،فال يزال وضع
الالجئين السوريين والمجتمعات المضيفة المتضررة يف جميع أنحاء
المنطقة يمثل تحديًّا هائالً .وقد أصبحت العديد من أسر الالجئين أكثر
ضع ًفا بشكل متزايد مع مرور كل سنة من سنوات النزوح ،ويف بعض
الدول المضيفة ،تجاوزت معدالت الفقر بين الالجئين نسبة  60يف
المائة .ويظل ما يقدر بنحو  35يف المائة من األطفال السوريين الالجئين
محرومين من التعليم.
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يف عام  ،2018ساهم أكثر من  270شريك من شركاء خطة االستجابة
اإلقليمية لالجئين السوريين يف تأمين االحتياجات األساسية لالجئين ودعم
المجتمعات المضيفة بهدف مساندة الجهود الوطنية من خالل التمويل

التمويل المطلوب

5.60

مليار
دوالر

التغطية يف عام 2018

48

%

السخي للمانحين .وقد تمكن أكثر من  1.2مليون طفل من االلتحاق
بالتعليم النظامي ،كما ُقدمت المساعدات الغذائية ألكثر من  2.3مليون
شخص .وتلقت حوايل  450.000أسرة مساعدات نقدية ،األمر الذي
حا.
منحهم خيار اإلنفاق على احتياجاتهم األكثر إلحا ً
ويظل دعم الحكومات والمجتمعات المضيفة أم ًرا محوريًّا يف خطة
االستجابة اإلقليمية لالجئين السوريين .ويدعم الشركاء النظم الوطنية
والمحلية بشكل مباشر يف مجاالت مثل الصحة ،والتعليم ،والحماية،
وشبكات األمان االجتماعي ،فضال ً عن توفير سبل العيش وخلق الفرص
االقتصادية لعشرات اآلالف من األشخاص.
يف عام  ،2019سيواصل شركاء خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين
السوريين مساعدة ماليين الالجئين الذين يحتاجون إىل الحماية الدولية
والدعم اإلنساين يف جميع أنحاء المنطقة .ويف الوقت نفسه ،سيستمر
الشركاء يف العمل على ضمان إدراج االستدامة ،وبناء القدرة على الصمود،
والمشاركة المحلية يف البرامج اإلنسانية.

خطط االستجابة األخرى

خطط االستجابة األخرى
خطة االستجابة المشتركة ألزمة الجئي الروهينجا يف

المحتاجون

1.2

بنغالديش

المتلقون لإلغاثة

مليون

1.2

مليون

يف أغسطس/آب  ،2017بدأ ما يقدر بنحو  700.000الجئ من الروهينجا
يف الوصول إىل بنغالديش فرا ًرا من العنف والترهيب واالضطهاد ،بما يف
ذلك أكثر من  400.000طفل .وانضم أولئك الذين وصلوا إىل أكثر من
 200.000من الجئي الروهينجا الذين فروا من موجات العنف السابقة،
ليصل بذلك إجمايل سكان الروهينجا يف بنغالديش ألكثر من 899.000
شخص يف نهاية أكتوبر/تشرين األول  .2018إن اتصاف األزمة بأنها
قضية حماية يف المقام األول تؤكده حقيقة وضع الروهينجا كسكان
عديمي الجنسية .لقد وصل الالجئون وهم يف حالة من اإلرهاق والحرمان
والصدمة ،وهم يف حاجة ماسة للمساعدات والحماية .وبفضل االستجابة
اإلنسانية السريعة والكبيرة ،وكرم شعب وحكومة بنغالديش الذي أدى
إىل إنقاذ األرواح ،فقد استقر وضع الجئي الروهينجا على مدار عام .2018
انخفض المعدل اإلجمايل النتشار سوء التغذية الحاد إىل ما دون عتبة
الطوارئ ،ووصلت تغطية خدمات التطعيم الوقايئ إىل نسبة  89يف المائة،
كما ارتفعت نسبة النساء اللوايت يلدن يف المرافق الصحية من  22إىل 40
يف المائة خالل عام  .2018ويف خطوة هامة نحو تحقيق الحماية ،شرعت
حكومة بنغالديش ،بدعم من مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون
الالجئين ،يف إجراء عملية تحقق من الهوية ،وبدأت بإصدار بطاقات الهوية
البيومترية لالجئي الروهينجا -وهي بالنسبة لبعضهم أول وثائق للهوية
يحصلون عليها.
وبالرغم من ذلك ،ال يزال الجئو الروهينجا يف وضع محفوف بالمخاطر.
وتفاقمت الصدمات الشديدة التي يعانون منها قبل أو أثناء نزوحهم
من احتياجاتهم اإلنسانية العاجلة .وتسهم محدودية الوصول إىل التعليم
وسبل العيش وفقدان حرية التنقل يف خلق حالة من التوتر الشديد لدى

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
المحتاجون

10.3

المتلقون لإلغاثة

مليون

6.0

مليون

من المرجح أن يظل الوضع الجيوسياسي لجمهورية كوريا الشعبية
الديمقراطية متقل ًبا ،ومن المستبعد أن تخف حدة األزمة اإلنسانية الممتدة
التي تعاىن منها أكثر الفئات ضع ًفا خالل عام  .2019وكذلك من المرجح
أن تستمر القيود المفروضة على وكاالت األمم المتحدة والشركاء يف
المجال اإلنساين التي تحول دون قيامهم بتقديم المساعدات اإلنسانية.
وليس من المحتمل أن تنخفض العقوبات الصارمة لألمم المتحدة
والجزاءات الثنائية المفروضة على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
يف عام  .2019ويف حين أن األنشطة اإلنسانية ُتعفى بشكل واضح من

التمويل المطلوب

897.1

مليون
دوالر

التغطية يف عام 2018

72

%

الالجئين .وتتطلب االحتياجات والسالمة العقلية ألكثر الفئات ضع ًفا -ال
سيما كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة والنساء المعرضات للخطر
واألطفال والناجين من العنف -استجابة أوسع نطا ًقا وأكثر تركي ًزا.
وستبنى هذه االستجابة على إحساس الالجئين القوي بالتضامن والدعم
المجتمعي ،والجهود الرائعة التي يبذلونها لتحسين وضعهم .وباإلضافة
إىل االستجابة لحالة الطوارئ تحت قيادة حكومة بنغالديش ،بُذلت الجهود
ً
أيضا لحماية الالجئين من سوء األحوال الجوية الموسمية -بما يف ذلك
األمطار الموسمية واألعاصير المدارية -التي ال تزال تعرض الالجئين
للمخاطر.

تهدف خطة االستجابة لعام  2019إىل تلبية احتياجات حوايل 899.000
الجئ .كما ستدعم ً
أيضا  330.000شخص من المجتمعات المضيفة
التي تعرضت بيئتها وسبل عيشها للضغوط بسبب الحجم الهائل
لتدفق الالجئين .وبينما تجري المساعي إليجاد حلول دائمة لالجئي
الروهينجا ،فإن الخطة تضع الحماية يف قلب االستجابة اإلنسانية من
خالل إطار الحماية ،وتعميم منظور المساواة بين الجنسين ،ومن خالل
مسموعا .وبالتوازي مع تلبية
السعي لضمان أن يكون صوت الالجئين
ً
ً
االحتياجات اإلنسانية العاجلة ،يسعى المجتمع اإلنساين أيضا إىل تحسين
ظروف المعيشة ،وبناء قدرة الالجئين على الصمود يف مواجهة الصدمات
الموسمية ،وتعزيز التماسك االجتماعي من خالل إشراك المجتمعات
المضيفة .ولن تنجح تلك الجهود إال إذا أحس الناس باألمل يف حياة
مستدامة وكريمة.

وثيقة االحتياجات واألولويات

التمويل المطلوب

111.0

مليون
دوالر

التغطية يف عام 2018

24

%

العقوبات الدولية ،فقد أثرت دون قصد على العمليات اإلنسانية من
خالل تعطيل القنوات المصرفية ،وانهيار سالسل التوريد ،والتأخير يف
نقل البضائع الحيوية إىل البالد .وعالوة على ذلك ،لم تحصل العمليات
اإلنسانية يف جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على أي دعم مايل كاف،
حيث انخفض التمويل من  300مليون دوالر يف عام  2004إىل 26.2
مليون دوالر يف  19نوفمبر/تشرين الثاين  ،2018مما اضطر المنظمات
اإلنسانية إىل تقليص األنشطة المنقذة لألرواح ،األمر الذي خلف آثا ًرا ضارة
على أكثر الفئات ضع ًفا.
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أثناء إعداد وثيقة االحتياجات واألولويات لعام  ،2018قام الفريق ال ُقطري
للعمل اإلنساين يف جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بإجراء مراجعة
شاملة ألعداد المحتاجين وأعداد المستهدفين لتلقي المساعدات
انعكاسا
اإلنسانية ،مما أدى إىل انخفاض كال العددين .وال يعتبر ذلك
ً
للتحسن الكبير يف الحالة اإلنسانية العامة ،بل هو نتيجة للتحسينات يف
تحليل البيانات واالعتماد على قاعدة أدلة أقوى لتحديد األشخاص األكثر
ضع ًفا يف البالد .وقد تم إعطاء األولوية للمجموعات األكثر ضع ًفا لتمكينهم
من الحصول على المساعدات ،ال سيما األطفال دون سن الخامسة،
والنساء الحوامل والمرضعات ،واألشخاص ذوي اإلعاقة ،واألشخاص الذين
يعانون من األمراض غير السارية واألمراض الشائعة ،وسكان الريف.
وعلى هذا األساس ،تشير التقديرات إىل أن  10.3مليون شخص احتاجوا
إىل المساعدات اإلنسانية يف 33 .2018
ويف حين أظهرت الدراسة االستقصائية متعددة المؤشرات للمجموعات
التي أُجريت يف عام  2017تحسنًا يف معدالت سوء التغذية 34،وإن
كان يف ظل وجود تفاوت إقليمي كبير ،فقد تدهورت معايير خدمات
المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية حيث ال يستطيع أكثر من
ثلث األسر الحصول على المياه الصالحة للشرب ،كما تزايدت الحاالت
المسجلة للعالج من اإلسهال .وتعد قلة فرص الحصول على المياه
النظيفة وخدمات الصرف الصحي عامال ً أساس ًّيا يؤثر على معدالت
الوفيات واالعتالل ،ال سيما بين األطفال .باإلضافة إىل ذلك ،فإن موجة
الحر والفيضانات يف عام  2018كان لهما تأثير ضار على إنتاج المحاصيل،
وبالتايل على األمن الغذايئ ،حيث قدرت الحكومة ارتفاع الفجوة الغذائية
بنسبة  11يف المائة عن عام  .2017لذلك ،فإن من المحتمل أن يكون
العدد اإلجمايل لألشخاص المحتاجين للمساعدات اإلنسانية يف عام 2019
مشاب ًها لعام .2018

باكستان

الخطة االنتقالية :العنصر اإلنساين

المحتاجون

1.2

يف عام  ،2018طلبت وكاالت األمم المتحدة والمنظمات اإلنسانية مبلغ
 111مليون دوالر الستهداف  6ماليين شخص لتلقي المساعدات
اإلنسانية .وقد بينت خطة االستجابة القدرة التشغيلية للفريق ال ُقطري
للعمل اإلنساين ،واستخدمت منهجية لتحديد التكاليف على أساس
تسليم حزمة كاملة من المساعدات المتكاملة المنقذة لألرواح من
قطاعات متعددة لمن هم يف أمس الحاجة إليها ،بما يف ذلك دعم بناء
القدرة على الصمود والحد من جوانب الضعف يف مواجهة الكوارث
الطبيعية المتكررة .وبالنسبة لعام  ،2019فمن المتوقع أن يكون عدد
األشخاص الذين تستهدفهم المنظمات اإلنسانية مماثال ً للعام السابق،
أخ ًذا يف االعتبار العوامل السائدة الثابتة .ومع ذلك ،فمن المرجح أن يزيد
إجمايل المتطلبات المالية مع ارتفاع تكلفة تنفيذ البرامج بشكل مطرد
بسبب العوامل المذكورة أعاله .وال يوجد سوى عدد قليل من الموردين
على استعداد إلبرام عقود تتعلق بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية،
كما أن تكاليف النقل والتخزين قد تزايدت ،وكذلك أسعار الوقود يف البالد.
وأخي ًرا ،ستعتمد قدرة المنظمات اإلنسانية على إمداد المستهدفين بحزم
المساعدات الكاملة على التمويل الكايف ،وهذا األمر يمثل تحديًّا.

المتلقون لإلغاثة

مليون

1.2

مليون

يف عام  ،2018اتخذ مجلس الوزراء االتحادي يف باكستان قرا ًرا بتعميم
وإدماج المناطق القبلية الخاضعة لإلدارة االتحادية مع خيبر باختونخوا
خالل فترة انتقالية مدتها خمس سنوات .وهذا يعتبر اتفا ًقا سياس ًّيا جديدًا
على المناطق القبلية والمنطقة الحدودية ،وتوسع غير مسبوق لهياكل
الحكم وحقوق اإلنسان .ومن المتوقع أن يضمن االندماج أن قانون
المناطق القبلية السابق لم يعد
خاضعا لقانون الجرائم الحدودية ،فضال ً
ً
عن ضمان تمديد اختصاصات محاكم االستئناف والمحاكم العليا ،وضمان
الحقوق األساسية يف الدستور ،وتمديد مجلس مقاطعة خيبر باختونخوا
لكي يتضمن المناطق القبلية الخاضعة لإلدارة االتحادية ،من بين أمور
أخرى.

التمويل المطلوب

120.0

مليون
دوالر

التغطية يف عام 2018

62

%

وضعته األمم المتحدة والبنك الدويل وحكومة باكستان ،بما يف ذلك
االتصال المدين-العسكري الذي تقوم به القوات المسلحة ،يضمن تصميم
وتنفيذ خطط أكثر عملي ًة وتماسكًا يف القطاعات ذات األولوية من أجل
تحقيق التنمية على المدى القصير والمتوسط والبعيد ،كما سيضمن
اإلبالغ عنها بشكل جيد ،وتجنب التضارب ،وقابليتها للتكيف مع الوضع
المتغير على األرض بشكل فعال ويف الوقت المناسب .وقد تم إعداد
الخطة استنادًا إىل تحليل شامل مشترك لجوانب الضعف يف المناطق
القبلية ،ولالحتياجات االجتماعية واالقتصادية يف كل من المناطق القبلية
ويف خيبر باختونخوا .وأُجري هذا التحليل على مستويين رئيسيين متضمنًا
األسر والمؤسسات الرسمية للحكم.

إن إطار انتقال مقاطعات القبائل إىل مقاطعة خيبر باختونخوا الذي

60
 33مستمد من العدد التقديري لألشخاص الذين يعانون من سوء التغذية يف جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ،مؤشر الجوع العالمي (.)2018
 34يف جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ،انخفض معدل التقزم يف األطفال دون سن الخامسة من  28يف المائة يف عام  2012إىل  20يف المائة يف عام  ،2017كما انخفض الهزال من  4يف
المائة يف عام  2012إىل  3يف المائة يف عام ( 2017الدراسة االستقصائية متعددة المؤشرات للمجموعات.)2017 ،

خطط االستجابة األخرى
شرطا مسب ًقا لتحقيق التنمية المستدامة ،ومن دون اتباع
يعد السالم
ً
مناهج سليمة ومستندة إىل المعلومات المحلية لبناء السالم ،فإن النتائج
المبتغاة من اإلطار االنتقايل وخطط التنمية قد ال تكون ممكنة.
ومع عودة ما يقرب من  5ماليين شخص إىل المناطق القبلية الخاضعة
لإلدارة االتحادية منذ عام  ،2008تم اتخاذ إجراءات لتحسين تقديم
الخدمات األساسية ،لكن بالرغم من ذلك ال تزال هناك فجوات ضخمة يف
جميع القطاعات.
وقد تحسنت قدرة الحكومة بشكل ملحوظ يف بعض المجاالت ،مثل رعاية
األسر النازحة والتأهب .ويجري حال ًّيا إجراء تقييم محدَّث لجوانب الضعف،
من المتوقع أن تظهر نتائجه يف ديسمبر/كانون األول  .2018ووف ًقا لنتائج
هذا االستقصاء ،سيتم تحديث العنصر اإلنساين ومتطلبات التمويل

الفلبين

اإلنساين الخاصة بإطار انتقال المقاطعات القبلية يف أوائل عام .2019
وتعد باكستان ً
أيضا عرضة للكوارث الطبيعية .فخالل العقد الماضي ،أثرت
الكوارث الطبيعية على  33مليون شخص يف أ كثر من  80يف المائة من
المقاطعات يف البالد .تتراوح تقديرات األثر االقتصادي السنوي للفيضانات
بين نسبة  3إىل  4يف المائة من الميزانية االتحادية .وقد تحسن مستوى
التأهب لدى الحكومة على مر السنين ،ولكن برغم تلك الجهود ال يمكن
التقليل من شأن اآلثار المتوقعة للتغير المناخي يف باكستان التي تشمل
مخاطر حدوث الفيضانات الناجمة عن انفجار البحيرة الجليدية ،واألعاصير
المدارية ،والفيضانات ،وموجات الحر.

أزمة مراوي

المحتاجون

300

التمويل المطلوب

المتلقون لإلغاثة

ألف

300

ألف

أثرت عقود من النزاع المسلح يف جنوب مينداناو على سبل العيش
االجتماعية واالقتصادية لألشخاص ،مما جعل بعضهم من أفقر الفئات
يف الدولة .يف يناير/كانون الثاين  ،2019سيعقد استفتاء شعبي إلقامة
منطقة شبه مستقلة للبانجسامورو ،تليه انتخابات عامة نصفية يف شهر
مايو/أيار .واستنادًا لتحليل النزاع وحالة الطوارئ ،فهناك خطر كبير الندالع
النزاع يف النصف األول من عام  .2019أدى النزاع يف مدينة مراوي إىل
نزوح حوايل  350.000شخص يف مايو/أيار  .2017ويف حين عاد أغلب
النازحين ،فإن التقديرات تشير إىل بقاء أكثر من  73.000نازح يف مواقع
اإليواء المؤقتة أو إقامتهم مع أقاربهم يف عام  2019نظ ًرا لعدم قدرتهم
على العودة إىل ديارهم واستعادة حياتهم .وستظل النساء واألطفال وكبار
السن وغيرهم من الفئات الضعيفة بين السكان النازحين بحاجة إىل
المساعدات اإلنسانية المستمرة ،بما يف ذلك الغذاء ،والمأوى ،والصحة،
والمياه والصرف الصحي ،والتعليم ،والحماية.
بالنسبة ألكثر من  230.000شخص ممن تمكنوا من العودة إىل ديارهم،
سيلزم دعم سبل العيش للمساهمة يف تلبية احتياجاتهم األساسية ،بما
يف ذلك المتطلبات التعليمية والصحية ألطفالهم .وتبقى إعادة إصالح
المدارس ،ومرافق المياه ،والبنية التحتية للرعاية الصحية ،وسبل كسب
الرزق من األولويات الرئيسية .وتتضمن العناصر األساسية للتعايف تشغيل
الشباب يف القطاع اإلنتاجي للزراعة ومصائد األسماك ،وإكساب أصحاب
المشروعات مهارات توليد الدخل ،وبناء السالم ،وتنفيذ برامج لمكافحة
التطرف.
يتعاون الفريق ال ُقطري للعمل اإلنساين بشكل وثيق مع الحكومة على
المستوى الوطني ،ويف مينداناو مع فريق مينداناو اإلنساين ،لتوفير
االحتياجات اإلنسانية ومتطلبات التعايف المبكر للنازحين والعائدين.
حتى أكتوبر/تشرين األول  ،2018حدد قطاع األمن الغذايئ والزراعة
فجوة غذائية بنسبة  69يف المائة .ويف قطاع الصحة ،ال تعمل سوى 6
مرافق من أصل  15مرف ًقا صح ًّيا ،وذلك يف ظل نقص األطباء .وتشمل
التحديات التي تم تحديدها غياب القدرة على التصدي للعنف القائم

43.6

مليون
دوالر

التغطية يف عام 2018

23

%

على النوع االجتماعي والقضايا المرتبطة بالحماية ،وعدم كفاية خدمات
الصحة اإلنجابية ،وضعف هياكل اإلدارة الصحية .وسيلزم العمل على
توفير إمدادات المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي لكل من النازحين
والعائدين .وستكون هناك حاجة إىل صيانة مواقع اإليواء المؤقتة وأماكن
إعادة التوطين ،ال سيما المواقع التي تعيش فيها األسر النازحة يف الخيام.
تشمل العناصر المهمة يف عملية العودة ضمان حصول النازحين على
معلومات منتظمة وكافية بشأن حالة نزوحهم ،والدعم الذي يحق لهم
الحصول عليه ،وإمدادهم بالمعلومات يف الوقت المناسب عن التاريخ
المتوقع لعودتهم.
يقوم الفريق ال ُقطري للعمل اإلنساين والشركاء بتنقيح وثيقة “النظرة
العامة على االستجابة اإلنسانية والموارد” التي تتناول نزاع مراوي لتلبية
االحتياجات اإلنسانية ومتطلبات التعايف المبكر لحوايل  300.000مستفيد
دعما للجهود التي تقودها الحكومة .وستشمل األهداف
يف عام ،2019
ً
االستراتيجية األساسية :تلبية االحتياجات اإلنسانية المتبقية للنازحين
وأكثر الفئات ضع ًفا ،وتعزيز آليات التنسيق مع الحكومة والبرامج
المتكاملة ،وبناء الشرا كات االستراتيجية مع الحكومة والقطاع الخاص
والجهات األخرى المعنية ،ودعم جهود التعايف المبكر ،والحماية ،والمناهج
التي تراعي المساواة بين الجنسين والحساسية الثقافية باعتبارها
موضوعات شاملة لجميع المجموعات.
يناشد الفريق ال ُقطري للعمل اإلنساين جمع مبلغ  43.6مليون دوالر
لالستجابة لالحتياجات اإلنسانية واحتياجات التعايف المبكر للنازحين
والعائدين يف عام .2019
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لمحة عامة عن العمل اإلنساين العالمي

تدفق اآلالف من فنزويال
المحتاجون

3.6

خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين والمهاجرين

المتلقون لإلغاثة

مليون

2.2

مليون

تعاين أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي من أكبر حالة نزوح جماعي
يف تاريخها الحديث .فقد قام أكثر من  2.6مليون شخص من الالجئين
والمهاجرين بمغادرة فنزويال ،وقد غادر ما ال يقل عن  1.9مليون شخص
منذ عام  .2015ومن المتوقع أن يؤدي استمرار حالة عدم االستقرار
السياسي ،وتدهور األوضاع االجتماعية واالقتصادية ،وانعدام األمن،
والعنف المتزايد إىل مزيد من الضغوط على السكان المجهدين أصالً ،مما
يؤدي إىل استمرار تدفق الالجئين والمهاجرين .يف عام  ،2019سيحتاج ما
يقدر بنحو  3.6مليون شخص إىل المساعدات والحماية ،دون ظهور أي
بادرة الحتمال العودة على المدى القريب أو المتوسط.
يفر معظم الفنزويليين إىل بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي،
بما يف ذلك األرجنتين ،وأروبا ،والبرازيل ،وتشيلي ،وكولومبيا ،وكوستاريكا،
وكوراساو ،واإلكوادور ،وجمهورية الدومينيكان ،وغويانا ،والمكسيك ،وبنما،
وباراغواي ،وبيرو ،وترينيداد وتوباغو ،واألوروجواي .وتغطي خطة االستجابة
اإلقليمية لالجئين والمهاجرين جميع تلك البلدان.
وقد قدمت البلدان المستقبلة استجابة جديرة بالثناء حيث حافظت إىل
حد كبير على سياسات الباب المفتوح ،وأظهرت تضامنًا كبي ًرا مع الجئي
ومهاجري فنزويال على الرغم من محدودية قدرتها على استقبالهم .وقد
تبلور هذا االنفتاح والتضامن يف إعالن “كيتو” التاريخي الذي تم إقراره يف
سبتمبر/أيلول  2018عقب االجتماع الذي ُعقد بين البلدان المستقبلة
بهدف تنسيق الجهود اإلقليمية.

التمويل المطلوب

738.0

مليون
دوالر

الفنزويليين دون وضع قانوين منتظم يكفل لهم الحصول على الحقوق
والخدمات ،وقد يفقد بعضهم وضعه الحايل ،مما يعرضهم لجميع أشكال
االستغالل واالنتهاك والعنف والتمييز.
هناك حاجة ملحة لزيادة المساعدات اإلنسانية باإلضافة إىل زيادة دعم
آليات اإلدماج االقتصادي واالجتماعي الستكمال جهود الحكومات وضمان
استمرار قبول المجتمعات لالجئين والمهاجرين يف بيئة يسودها األمن
والترحيب .تهدف خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين والمهاجرين ،التي
تضم حوايل  75شريكًا ،إىل تلبية احتياجات أكثر من  2.2مليون الجئ
ومهاجر باإلضافة إىل ما يقدر بنصف مليون شخص من المجتمعات
المضيفة .وتسعى الخطة إىل االستجابة الحتياجات الناس بطريقة متكاملة
وشاملة ،وبما يتماشى مع أولويات الحكومات ودعم استجاباتها اإلقليمية.
وتتمثل أهدافها االستراتيجية يف )1( :توفير السلع والخدمات المنقذة
لألرواح لالجئين والمهاجرين )2( ،ضمان تمتعهم بالحقوق والحماية والحد
من حوادث العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي ،واإلتجار
يف البشر ،واالستغالل يف العمل )3( ،ضمان إدماجهم اجتماع ًّيا واقتصاديًّا
وثقاف ًّيا يف المجتمعات المضيفة للحد من الوصم والتمييز وردود الفعل
التي تحث على كراهية األجانب )4( ،تعزيز قدرة مؤسسات الحكومات
المضيفة على إدارة وتنسيق االستجابة اإلقليمية.
ولن تتمكن الجهات الفاعلة من التعامل مع حجم وتعقيد هذا التحدي
سوى من خالل النهج اإلقليمي الشامل.

وبالرغم من ذلك ،فإن التدفق المتوقع استمراره يف عام  2019سيحد من
قدرة الحكومات المضيفة على االستجابة للتدفق وسيؤثر كذلك على قدرة
استيعاب المجتمعات المحلية .باإلضافة إىل ذلك ،ازداد ضعف األشخاص
الذين يغادرون فنزويال على مدار األشهر الماضية .فقد سار أغلبهم آالف
الكيلومترات لعدة أسابيع ،وعبروا حدود دولتين أو أكثر ،كما أن الكثير
منهم من النساء الحوامل ،واألمهات الوحيدات مع أطفالهن ،وكبار
السن ،واألشخاص الذين يعانون من المشاكل الصحية والغذائية ممن
يحتاجون إىل الدعم العاجل .وعالوة على ذلك ،من المرجح أن يظل بعض

نظرة عن كثب
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العمل سويًّا لتقديم االستجابة

تعد الخطة اإلقليمية لالستجابة لالجئين والمهاجرين من فنزويال هي ثالث خطة إقليمية تقوم بتنسيقها المنظمة الدولية للهجرة
بالتعاون مع مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين ،عقب خطة اليمن (الصادرة يف عامي  2016و )2017وأوروبا
(الصادرة يف عامي  2016و .)2017يف أبريل/نيسان  ،2018كلف األمين العام لألمم المتحدة المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية
األمم المتحدة لشؤون الالجئين بتنسيق عمليات االستجابة لالجئين والمهاجرين من فنزويال .وأفرز التعاون بين المنظمتين
منصة التنسيق اإلقليمي المشترك بين الوكاالت التي تعمل تحت قيادتهما .تقوم تلك المنصة بوضع نهج إقليمي لضمان
تحقيق استجابة تشغيلية منسقة ومتماسكة ،بما يف ذلك إعداد خطة االستجابة لالجئين والمهاجرين .ويف سبتمبر/أيلول،
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين تعيين السيد /إدواردو شتاين كممثل خاص
مشترك لالجئين والمهاجرين من فنزويال يف المنطقة .يدعو الممثل الخاص إىل اتباع نهج إقليمي متماسك ومتناغم بالتنسيق
مع الحكومات ،والمنظمات الدولية ،وغيرها من الجهات المعنية .وهو يعمل عن قرب ويرفع تقاريره مباشر ًة إىل المدير العام
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تحسين تحليل االحتياجات اإلنسانية
يتطلبالتخطيطلالستجابةاإلنسانية
فهما
وتحديد أولويات االستجابة الفعالة ً
عمي ًقا للتداخل بين االحتياجات ،وجوانب
الضعف ،واألسباب الجذرية.

تقوم الفرق ال ُقطرية للعمل اإلنساين بإصدار لمحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية يف كل أزمة،
مما يقدم تحليال ً شامال ً ومشتركًا بين القطاعات مستندًا على منهجية سليمة ومبن ًّيا على
أفضل المعلومات المتاحة .ويشكل ذلك األساس لتصميم خطة االستجابة اإلنسانية .يف عام
 ،2018تم إحراز تقدم كبير فيما يتعلق بالعناصر التقنية لدعم قاعدة أدلة للمحات العامة عن
االحتياجات اإلنسانية وخطط االستجابة اإلنسانية .على سبيل المثال ،أُجريت على مدار العام
تقييمات لالحتياجات متعددة القطاعات من خالل مبادرة اإلعمار والتعليم وصحة المجتمع
( )REACHيف أفغانستان ،والعراق ،وليبيا ،ونيجيريا ،والصومال ،وسوريا ،وأوغندا ،وأوكرانيا،
األمر الذي أسهم يف سد فجوات المعلومات وتقديم تحديث حول الوضع واالحتياجات.
يف عام  ،2019ستؤدي العديد من التطورات الرئيسية إىل إدخال مزيد من التحسينات على
اللمحات العامة عن االحتياجات اإلنسانية ،مما سيسهم يف تصميم خطط االستجابة اإلنسانية
بشكل أفضل .ويجري االنتهاء من إعداد منهجية جديدة لتقييم جودة عمليات تقييم وتحليل
االحتياجات ،كما أن منصة إدخال البيانات واستكشافها تهدف إىل تسهيل جمع واستخدام
البيانات الثانوية ،وكالهما من شأنه أن يسهم يف إجراء تحليالت وتقييمات أكثر رصانة .وسيتم
تحديث اإلرشادات التنفيذية لعمليات التقييم المنسقة يف األزمات اإلنسانية الصادرة عن
اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت يف عام  2012لكي تعكس الدروس المستفادة على
مدار السنوات الست الماضية باإلضافة إىل المنهجيات الناشئة.

أفجوي ،الصومال
امرأتان تساعدان سيدة أخرى على العبور من بين شجيرات
الصبار بالقرب من مركز توزيع الغذاء .المصدر :األمم المتحدة/
توبين جونز.

وتتضمن التطورات الهامة األخرى المتوقعة يف عام  2019صياغة إطار تحليلي مشترك
يتضمن مختلف القطاعات مع الفريق العالمي لتنسيق المجموعات والشركاء اآلخرين ضمن
إطار فريق التحليل المشترك بين القطاعات الذي يقوده مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.
سيعمل هذا اإلطار على سد ثغرة امتدت لفترة طويلة من خالل تقديم منهجية مشتركة
للجهات الفاعلة يف المجال اإلنساين من مختلف القطاعات من أجل تقييم االحتياجات
اإلنسانية بشكل مشترك وشامل ،وفهم األسباب الكامنة وراءها ،واتخاذ قرارات استراتيجية
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بشأن كيفية تحديد أولويات االستجابة والتخطيط لها وتمويلها .كما
سيسهم يف تحقيق التزامات الصفقة الكبرى المتعلقة بتحسين تقييمات
االحتياجات المشتركة والحيادية.
حا
مع تبلور هذه المبادرة المشتركة بين الوكاالت ،فقد أصبح التقدم واض ً
بالفعل فيما يتعلق بالتحليالت المشتركة بين القطاعات التي تم إجراؤها
بشكل أكثر رصانة يف اللمحات العامة عن االحتياجات اإلنسانية يف عام
 .2018يف ليبيا ،ساعد التحليل المشترك عبر أربعة “أعمدة” شاملة
لعدة قطاعات على ضمان أن يستند التخطيط على منظور يركز على
األشخاص لتحديد ما ينبغي فعله للوصول إىل األشخاص المحتاجين
بالمساعدات الصحيحة ،وعدم ترك أي شخص خلف الركب .يف تشاد ،تم
تصنيف االحتياجات ذات األولوية إىل ثالث فئات (الحصول على الغذاء،
والنزوح الداخلي ،والحصول على الخدمات الصحية) ثم تم تحليلها فيما
بين القطاعات للمساهمة يف استخالص االستنتاجات حول أسبابها
المباشرة والكامنة والعوامل التي تؤدي إىل مفاقمتها.

تقدير عدد األشخاص المحتاجين

قد يكون من الصعب وضع تقديرات موثوقة لعدد األشخاص المتضررين
من األزمات ،وعدد األشخاص الذين يحتاجون للمساعدات اإلنسانية،
وعدد المستهدفين والمتلقين لإلغاثة ،حيث تختلف السياقات اإلنسانية
بشكل كبير من حيث توافر البيانات وموثوقيتها ،ونتيجة لذلك يمكن أن
تختلف المنهجيات .باإلضافة إىل ذلك ،قد تستخدم التقديرات مصطلحات
غير متسقة عند اإلشارة إىل فئات السكان المصنفين يف العمل اإلنساين
(على سبيل المثال :المتضررون ،المحتاجون ،المستهدفون ،الذين تم
الوصول إليهم ،الذين تم تغطيتهم) ،كما أن الطرق غير موثقة بشكل
كاف ،مما يجعل من الصعب المقارنة بين العمليات اإلنسانية .ومع ذلك،
فإن هذه التقديرات مهمة للغاية ألنها تشكل األساس الذي يبنى عليه
التخطيط الفعال ،وتخصيص الموارد ،ورصد االستجابة اإلنسانية.

وبالرغم من هذه التحديات ،فقد تحسنت نوعية تقديرات السكان
المصنفين يف العمل اإلنساين يف اللمحات العامة عن االحتياجات
اإلنسانية منذ عام  ،2016ويرجع الفضل يف ذلك جزئ ًّيا إىل إرشادات
دعم الملف اإلنساين 35التي وضعها فريق العمل المعني بإدارة البيانات
التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ،وهي تقدم نظرة عامة على
التعريفات والطرق والممارسات السليمة .وقد أصبحت المصطلحات

نظرة عن كثب

أكثر دقة وتوحيدًا ،كما أصبح من الممكن تفسير طرق التحليل بشكل
أفضل وكثي ًرا ما تكون حدودها أوضح .وتتم عمليات التشاور لوضع
التقديرات فيما يقرب من نصف البلدان التي تجري فيها دورة البرامج
اإلنسانية .ويدار بعضها من خالل فرق عمل تختص بإدارة المعلومات أو
التقييم مثل الوضع يف العراق ،وسوريا ،وأوكرانيا ،واليمن ،وغيرها ،ويف
حاالت أخرى يمكن أن تصبح جز ًءا من عملية إعداد اللمحة العامة عن
االحتياجات اإلنسانية السنوية ،على سبيل المثال يف كولومبيا ،وهايتي،
وليبيا ،ومايل ،والصومال.
هناك ً
أيضا دوائر متنامية للممارسين الذين يقومون باختبار أساليب
مبتكرة يف العمل الميداين واستخالص الدروس المستفادة من أجل
تحسين نوعية التقديرات وإمكانية مقارنتها بمرور الوقت .على سبيل
المثال ،يف العراق وأوكرانيا واليمن ،تجمع فرق العمل المعنية بإدارة
المعلومات والتقييم الشركاء سويًّا لتحديد ووصف الفئات الضعيفة
بشكل مشترك ،ووضع معايير للمساهمة يف تصنيف فئات األشخاص
الذين لديهم احتياجات حادة ومزمنة ،واالتفاق على النتائج .أجرى الفريق
ال ُقطري للعمل اإلنساين مشاورات معمقة يف المراكز اإلنسانية الرئيسية
لتحديد أكثر المخاطر انتشا ًرا والمناطق المعرضة للخطر لحصر األشخاص
الذين قد يحتاجون إىل المساعدات اإلنسانية .يف جمهورية أفريقيا
الوسطى ،باستخدام نهج مماثل ولكن يف سياق يشوبه تحديات يف جمع
البيانات ،اعتمدت الفرق على آراء الخبراء والمؤشرات المتاحة لتحديد
المناطق المتضررة بشدة وتقدير العدد اإلجمايل لألشخاص المحتاجين.

تحليل شدة االحتياجات

يعتبر فهم شدة االحتياجات -أي درجة احتياجات الناس التي لم ُتلبى-
أم ًرا ضروريًّا لتحديد أولويات االستجابات الالحقة .منذ عام  ،2014اعتمدت
اللمحات العامة عن االحتياجات اإلنسانية بشكل متزايد على كل من
التحليل داخل كل قطاع والتحليل الشامل لعدة قطاعات لمعرفة شدة
االحتياجات على المستويات الجغرافية المختلفة من أجل توجيه أشكال
االستجابة المختلفة .على سبيل المثال ،تم تحليل شدة االحتياجات اآلن
يف سوريا على مستوى المجتمع لجميع المجتمعات المحلية يف البالد
والبالغ عددها  ،5.520وذلك من خالل استخدام البيانات التي تم جمعها
من تقييم االحتياجات متعدد القطاعات يف عام .2018

اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية يف اليمن
قياس شدة االحتياجات يف القطاعات المحددة
باستخدام مقياس لدرجة الشدة متفق عليه بين األطراف (من صفر إىل  ،)6قدرت كل مجموعة شدة االحتياجات لجميع
مديريات اليمن البالغ عددها  333مديرية استنادًا إىل البيانات الكمية التي تم جمعها من التقييمات أو باالعتماد على التقديرات
المبنية على آراء الخبراء يف حالة عدم القدرة على جمع البيانات بشكل مباشرة.
قياس شدة االحتياجات الشامل لعدة قطاعات
يتم قياس شدة االحتياجات بشكل شامل لعدة قطاعات من خالل جمع تحليالت شدة االحتياجات يف جميع المجموعات
لتحديد المديريات التي بها أكبر تركز لالحتياجات الشديدة عبر قطاعات متعددة .ويتم القيام بذلك يف كل منطقة ،كما يتم
تجميع حاصل قياسات شدة االحتياجات يف المديريات وتصنيفها .وتشير النتيجة من  2إىل  3إىل أن األشخاص لديهم مستوى
معتدل من االحتياجات ،وأنهم يحتاجون إىل المساعدات من أجل المحافظة على وضعهم ومنعهم من االنزالق إىل مستوى حاد
من االحتياجات .وتشير النتيجة من  4إىل  6إىل أن األشخاص يف حاجة ماسة ،ويحتاجون إىل مساعدات فورية إلنقاذ أرواحهم
والحفاظ عليها .تشكل نتائج هذه العملية األساس لخريطة شدة االحتياجات الشاملة لعدة قطاعات يف اللمحة العامة عن
االحتياجات اإلنسانية لعام .2019
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وضع الحماية يف مركز تقييمات االحتياجات وتحليالتها

إن معظم االحتياجات اإلنسانية يف سياق األزمات تحركها تهديدات الحماية وآثارها على حياة الناس وسبل العيش
بشكل كامل أو جزيئ .تحدد الطريقة التي يتكيف من خاللها األشخاص مع تلك التهديدات بشكل كبير قدرتهم
على مواصلة سبل معيشتهم والحصول على الخدمات األساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم ،ومدى حاجتهم
للمساعدات اإلنسانية وإمكانية الحصول عليها.
ويتطلب فهم تهديدات الحماية وعواقبها يف اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية إجراء تحليل متكامل عبر
قطاعات متعددة ،مع التركيز على األشخاص المعرضين للخطر والمتضررين ،ومصادر تهديدات الحماية ،واآلليات
القائمة للتصدي لها ،ومدى فعالية تلك اآلليات ،وتأثيراتها النهائية على قدرة األشخاص على البقاء على قيد الحياة
وإعالة أنفسهم .يعد تحليل قضايا الحماية محفو ًفا بالصعوبات المتعلقة بحساسية هذا الموضوع ،والقيود المفروضة
على الوصول اإلنساين ،وحتمية تطبيق مبدأ “عدم اإلضرار” عند القيام بجمع واإلبالغ عن تهديدات الحماية وعواقبها.
ومع ذلك ،يمكن العثور على الممارسات السليمة .ففي الصومال ،قدمت اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية
لعام  2018تحليال ً لالحتياجات بمنظور حماية شامل .كما تم تعميم اآلليات المتعلقة بالنوع االجتماعي ،والتعامل
حددت العوامل الكامنة التي تفاقم من
معها على نحو أبعد من مواجهة العنف القائم على النوع االجتماعي ،و ُ
جوانب الضعف .وقد أوضحت اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية يف أوكرانيا لعام  2018كيف يمكن أن تكون
تهديدات الحماية محركًا لألزمة ونتيجة مترتبة عليها يف نفس الوقت ،وعرضت معلومات مفصلة حول جوانب
الضعف القائمة يف السابق ،واألسباب الجذرية ،وآليات المواجهة ،وكيفية تأثير كل منها على األزمة وتأثرها بها.

فهم احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة يف األزمات

هناك أكثر من مليار شخص يف جميع أنحاء العالم يعانون من إعاقات 36،ويتزايد الزخم السياسي إلدماجهم .يف
يونيو/حزيران  ،2018أعلن األمين العام لألمم المتحدة قرا ًرا بإطالق سياسة جديدة وخطة للعمل وإطار للمساءلة
على مستوى المنظومة لتعزيز حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على حقوقهم وتعميمها يف جميع عمليات األمم
المتحدة .ويف يوليو/تموز ،أوجدت القمة العالمية لإلعاقة التزامات سياسية لمعالجة مسألة إدماج األشخاص ذوي
اإلعاقة ،بما يف ذلك يف سياق النزاعات واألزمات اإلنسانية .ويعد ميثاق إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل
اإلنساين بمثابة عنصر حاشد لقوى الجهات اإلنسانية ،وقد تم إطالقه يف مؤتمر القمة العالمية للعمل اإلنساين لعام
 2016استجاب ًة لخطة العمل من أجل اإلنسانية التي أعلنها األمين العام لألمم المتحدة .ومنذ إعالن الميثاق ،قامت
أكثر من  200جهة ،من بينها الحكومات وهيئات ومنظمات األمم المتحدة ،بتبني الميثاق وااللتزام بالحفاظ على
حقوق واحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة يف األزمات بشكل أفضل.
ومن أجل تحويل هذه االلتزامات السياسية إىل إجراءات عملية ،هناك وعي متزايد بأهمية تحديد االحتياجات الخاصة
باألشخاص ذوي اإلعاقة وجوانب ضعفهم يف السياقات اإلنسانية بشكل دقيق .يف عام  ،2018تضمنت  16من بين
 18لمحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية إشارة نوعية لألشخاص ذوي اإلعاقة ،غال ًبا من خالل إدراجهم يف قائمة
الفئات األكثر ضع ًفا .كما تضمنت خمس لمحات عامة عن االحتياجات اإلنسانية بيانات كمية تتماشى مع التقديرات
العالمية ،مما يبين أنه يف بعض سياقات األزمات من الممكن جمع بيانات موثوقة على المستوى الفردي عن
األشخاص ذوي اإلعاقة .وقدمت بعض اللمحات العامة عن االحتياجات اإلنسانية لعام ً 2018
أيضا ممارسات جيدة
يف هذا الشأن .على سبيل المثال ،أقرت اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية يف ميانمار ويف األرض الفلسطينية
المحتلة بأثر نقاط الضعف المتداخلة والمخاطر المركبة التي تواجهها النساء والفتيات ذوات اإلعاقة ،بما يف ذلك
خطر العنف القائم على النوع االجتماعي .وكذلك توضح بعض اللمحات العامة عن االحتياجات اإلنسانية احتمال
مواجهة األشخاص ذوي اإلعاقة لعقبات تحول دون حصولهم على الخدمات أو المساعدة .تظهر اللمحة العامة عن
االحتياجات اإلنسانية يف الصومال أثر عدم المساواة ،وتشير إىل أن األشخاص ذوي اإلعاقة يمكن أن يتعرضوا للتمييز
مما يحد من إمكانية حصولهم على الغذاء .وبالرغم من ذلك ،فإن معظم اللمحات العامة عن االحتياجات اإلنسانية
ال تحدد االحتياجات الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة وجوانب ضعفهم ،كما أنها ال تقوم بتحليل العوامل التي تزيد
من تعرضهم للخطر أثناء األزمات ،مما يخلق تحديًّا أمام تصميم االستجابة التي يمكنها أن تحد من جوانب ضعفهم.
بينما تواصل المنظمات اإلنسانية بناء قدرتها على جمع البيانات المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة ،سيكون من
المهم تسجيل الدروس المستفادة من القيام بهذا األمر يف سياقات مختلفة والبناء على أفضل الممارسات .ويف
عام  ،2019ستحظى تلك الجهود بدفعة كبيرة عندما يقوم فريق العمل التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت
المعني بإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل اإلنساين بإصدار المبادئ التوجيهية األوىل المشتركة بين الوكاالت،
وهي نتاج التعاون بين أكثر من  60منظمة ،بما يف ذلك العديد من منظمات المعاقين .وستقدم المبادئ التوجيهية
ً
أيضا إرشادات أساسية للجهات اإلنسانية الفاعلة ،والحكومات ،والمجتمعات المتضررة لتحديد االحتياجات الخاصة
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باألشخاص ذوي اإلعاقة يف أوقات األزمات واالستجابة لها.

 36منظمة الصحة العالمية ( ،)2011التقرير العالمي حول اإلعاقة.

تعزيزالتخطيطلالستجابةاإلنسانية

تعزيز التخطيط لالستجابة
اإلنسانية

بمجرد اتضاح صورة االحتياجات
اإلنسانية ،يجب على الفرق
ال ُقطرية للعمل اإلنساين شرح ما
سيقوم به النظام اإلنسانية لتلبية
تلك االحتياجات ،وهو ما تبينه
خطةاالستجابةاإلنسانية.

األدلة التي تم بحثها يف تحليل
والتخطيط لالستجابة المنسقة

ضمان استناد التخطيط إىل األدلة

إن الجهود الرامية لتعزيز قاعدة األدلة وتحليل السياقات التي تقوم عليها االستجابة اإلنسانية قد
زخما يف السنوات األخيرة ،وقد حفزها كل من االلتزامات رفيعة المستوى التي تم التعهد
اكتسبت ً
بها يف مؤتمر القمة العالمية للعمل اإلنساين لعام  2016والقيادات المتفانية يف هذا المجال.

ونتيجة لذلك ،يستند عدد متزايد من خطط االستجابة اإلنسانية على تعزيز عمليات التخطيط ،بما يف
ذلك إجراء تحليل لألدلة أكثر منهجية انطال ًقا من أربعة أبعاد هي :االحتياجات ،واالتجاهات والمخاطر،
واالستجابة والقيود الحالية ،وقدرة الحكومة والجهات الفاعلة يف مجال التنمية على االستجابة
(أنظر أدناه) .ثم يتم تحليل هذه األبعاد األربعة عبر القطاعات وفق عملية يشار إليها باسم تحليل
االستجابة المشترك .ويبين ذلك محددات استجابة الفريق ال ُقطري للعمل اإلنساين -على سبيل
المثال ،تحديد ما يتم إدراجه أو استبعاده من خطة االستجابة اإلنسانية ،وما القضايا الرئيسية التي
يجب التصدي لها بشكل مشترك .وعلى المستوى العالمي ،اجتمع فريق عمل يضم المنظمات
والمجموعات والخبراء التقنيين لزيادة تعزيز تحليل االستجابة المشترك بين القطاعات وتقديم
الدعم إىل الميدان.

قدرات االستجابة خارج إطار خطة االستجابة اإلنسانية
توفير الحكومة للحماية االجتماعية ،برامج التنمية ،إلخ.

تحليل االحتياجات
المحتاجون ،شدة االحتياجات ،المحركات والقضايا الرئيسية ،إلخ.

المخاطر واالتجاهات والتوقعات
التحركات المتوقعة للسكان ،التقلبات الموسمية ،إلخ.

الفجوات والقيود التي يواجهها الفريق ال ُقطري للعمل اإلنساين
مدى الوصول اإلنساين الحايل ،تحديات الوصول ،تفضيالت المجتمع ،إلخ.

التخطيط متعدد القطاعات

إن احتياجات معظم األشخاص المتضررين من األزمات تتداخل بين القطاعات اإلنسانية القائمة .ويف
العديد من العمليات ،يجري العمل بشكل متزايد إليجاد فهم أفضل لكيفية تداخل هذه االحتياجات
وترابطها ،كما موضح أعاله ،من أجل تعزيز التخطيط متعدد القطاعات واالستجابة للمشكالت التي ال
تقتصر على قطاع واحد .ويسمح ذلك للفرق ال ُقطرية اإلنسانية بصياغة مناهج مشتركة أو متعددة
القطاعات لالستجابة للقضايا ذات األسباب المتعددة (تفشي الكوليرا على سبيل المثال) ،يف
مناطق جغرافية محددة (المناطق التي بها أعلى قدر من االحتياجات الحادة على سبيل المثال) ،و/
أو المجموعات األكثر تضر ًرا (النازحون على سبيل المثال).

67

لمحة عامة عن العمل اإلنساين العالمي

وقد أدى تعزيز التخطيط لالستجابة متعددة القطاعات ،كجزء من عمليات إعداد خطة االستجابة اإلنسانية ،إىل
تشكيل الطرق المختلفة إليصال المساعدات خالل السنوات األخيرة .يف جمهورية الكونغو الديمقراطية ،قامت
المنظمات اإلنسانية بتعديل عتبات وبروتوكوالت إيصال حزم االستجابة السريعة متعددة القطاعات .ويف اليمن،
عملت المجموعات سويًّا لتحديد أولويات المناطق األكثر تضر ًرا ،واستخدمت معايير متسقة لالستهداف من أجل
إمداد األسر اليمنية التي تعاين من أعلى قدر من انعدام األمن الغذايئ بحزم متكاملة لتفادي خطر المجاعة.

تعزيز االستجابات المشتركة يف
خطط االستجابة اإلنسانية
(أمثلة من خطط مختلفة)

اللمحة العامة عن االحتياجات
اإلنسانية العالمية

تحليل االستجابة

تم تحليل المجاالت ذات
االحتياجات المترابطة عبر
القطاعات ،مثل:
النازحون
الجانب الديمغرايف
سوء التغذية
(القضية/المشكلة)
مناطق األلغام

يتم عرض خيارات االستجابة
متعددة القطاعات بالتفصيل،
مع مراعاة:
المواقع والقضايا ذات األولوية
إعداد البرامج ،واألساليب،
ونُ ُهج االستهداف
أنشطة المساهمة يف القطاع

الجانب الجغرايف

خطط االستجابة اإلنسانية
الجزء األول:
يتم تحديد استراتيجية
لالستجابة متعددة القطاعات،
على سبيل المثال:
النازحون
استجابة متعددة القطاعات
سوء التغذية
استجابة متعددة القطاعات
مناطق األلغام
استجابة متعددة القطاعات

العتبات والمؤشرات
واألهداف

الجزء الثاين:
الخطط الموحدة للمجموعات
فصل الدعم الموجه
التي ُت ِّ
لالستجابات متعددة القطاعات
واألولويات القطاعية األخرى.

التخطيط متعدد السنوات

ضغوطا على الجهات اإلنسانية الفاعلة لتلبية
إن الطبيعة الممتدة للعديد من حاالت الطوارئ اإلنسانية قد وضعت
ً
االحتياجات الفورية وطويلة األجل لألشخاص المتضررين من األزمات .ومع ذلك ،فإن العمل اإلنساين وحده ال
يمكن أن يقلل من ضعف الناس بشكل مستدام أو يساعد على بناء قدرتهم على الصمود يف مواجهة األزمات
يف المستقبل .واستنادًا إىل التزام خطة التنمية المستدامة لعام  2030بـ”عدم ترك أي أحد يتخلف عن الركب”،
جعل األمين العام لألمم المتحدة تحسين التعاون والترابط بين الجهات الفاعلة يف مجال العمل اإلنساين والتنمية
والسالم ضمن أولويات إصالح األمم المتحدة .ويف أعقاب مؤتمر القمة العالمية للعمل اإلنساين ،ركزت مبادرات مثل
“الصفقة الكبرى” و”طريقة العمل الجديدة” على زيادة التخطيط والتمويل متعدد السنوات التعاوين والمرن للتمكن
من تحقيق هذا التحول.
تمثل خطط االستجابة اإلنسانية متعددة السنوات أساس هذا العمل على المستوى ال ُقطري .ويف عام  ،2019سوف
تسترشد العمليات يف  12دولة  37بالخطط أو االستراتيجيات متعددة السنوات التي تمتد لعامين أو ثالثة .ومن
خالل تمديد الفترة التي تغطيها الخطة إىل ما هو أبعد من دورات التخطيط السنوي أو تحديد النتائج الجماعية ،فإن
الفرق ال ُقطرية للعمل اإلنساين تخلق مساحة لتحقيق المواءمة بين البرامج واألولويات اإلنسانية واإلنمائية ،وذلك
تقدما
بهدف التقليل التدريجي من الحاجة إىل المساعدات اإلنسانية عندما تنخفض االحتياجات وتحرز برامج التنمية
ً
يف معالجة العوامل األساسية .ومن خالل تفعيل هذا التنسيق على المستوى ال ُقطري ،رسمت الجهات اإلنسانية
واإلنمائية الفاعلة مالمح الممارسات السليمة الناشئة حيث إنها تعالج التحديات المحددة التي تواجهها يف سياقاتها.
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 37أفغانستان ،والكاميرون ،وجمهورية أفريقيا الوسطى ،وتشاد ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،وهايتي ،النيجر
ونيجيريا ،واألرض الفلسطينية المحتلة ،الصومال ,والسودان ،وأوكرانيا.

ميرسك ،أوكرانيا
رجل يجلس يف الحافة أثناء انتظاره الجتياز معبر
ميرسك بالقرب من خطوط المواجهة .المصدر :مكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية /دراغاج.

من أجل توفير قاعدة أدلة قوية لخطة االستجابة اإلنسانية متعددة السنوات يف تشاد ،أجرى الفريق
ال ُقطري للعمل اإلنساين تحليال ً شامال ً للسياق ،ولم يقتصر تركيزه على االحتياجات اإلنسانية فقط،
وإنما امتد ليشمل عوامل التخلف المزمنة والهيكلية التي توجد جوانب الضعف لدى الناس وتؤثر
على قدرتهم على التخفيف من آثار األزمات المتكررة والتكيف معها .ومن خالل المساهمات
المقدمة من شركاء التنمية ،ينظر التحليل يف إمكانية الحصول على الخدمات ،وفرص كسب العيش،
وعوامل مثل الفقر وعدم المساواة والتدهور البيئي والنمو السكاين ،إىل جانب العوامل الخارجية التي
تؤثر باستمرار على الحالة اإلنسانية يف البالد.
يف جمهورية الكونغو الديمقراطية ،عملت الجهات الفاعلة يف مجال العمل اإلنساين والتنمية وبناء
السالم بشكل وثيق لتصميم خطة االستجابة اإلنسانية متعددة السنوات ( .)2019-2017وقد أتاح
التعاون يف تحليل االحتياجات للشركاء اإلنسانيين وضع توقعات قوية بشأن االحتياجات والمتطلبات
المالية لالستجابة اإلنسانية على مدى زمن الخطة .وبالرغم من ذلك ،فقد أدى العنف المتصاعد
يف منطقة كاساي وتفشي فيروس اإليبوال يف عام  2018إىل ظهور الحاجة إلعادة النظر يف هذه
االفتراضات والتوقعات ،بهدف ضمان أن تظل الخطة تقدم توجي ًها استراتيج ًّيا مع االحتفاظ بالمرونة
الكافية للتعامل مع التغيرات المفاجئة يف الوضع.
ومع البدء يف تنفيذ هذه الخطط يف عام  ،2019ستظهر المزيد من الممارسات الجيدة ،مما سيمكن
الشركاء يف المجال اإلنساين واإلنمايئ إىل خدمة المحتاجين بشكل أفضل .وينبغي إيالء اهتمام
خاص لجهود الرصد المشتركة وآليات المساءلة التي ستساعد الجهات الفاعلة يف المجالين اإلنساين
واإلنمايئ على تقييم إسهاماتها يف جدول األعمال اإلنساين-اإلنمايئ.
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تمويل المساعدات اإلنسانية
ازداد تمويل العمل اإلنساين بالتزامن مع تزايد االحتياجات اإلنسانية .يف كل عام ،تقوم الحكومات المانحة ،وكذلك الشركات
الخاصة واألفراد ،برفع مستوى سخائهم .يأيت التمويل اإلنساين من مجموعة متنامية من المصادر الدولية ،واإلقليمية،
والوطنية ،والمحلية .ومع ذلك ،ال تزال الفجوة التمويلية تقترب من نسبة  40يف المائة سنويًّا.

مكاسب الكفاءة والفعالية

لمواجهة هذا التحدي على المدى القصير ،قامت المنظمات اإلنسانية بحشد طاقاتها حول عدد من
االلتزامات التي تهدف لجعل المساعدات اإلنسانية أ كثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة .وارتفع استخدام
برامج التحويل النقدي إىل ما يقدر بمبلغ  2.8مليار يف عام  ،2016أي ما يقرب من ضعف المبلغ يف عام
 38. 2014وقد تزايد التمويل متعدد السنوات ،مما ساهم يف إيجاد تمويل أ كثر جودة يمكن توقعه لدعم
التخطيط التعاوين متعدد السنوات .وتتماشى هذه اإلنجازات مع التزامات “الصفقة الكبرى” ،ومن المتوقع
أن تزدهر يف المستقبل.
الموصل ،العراق
يقول عبد هللا محمد إبراهيم“ :من المهم
القيام بتنظيف القنوات حيث إننا نحتاج
إىل المياه لزراعة األغذية والخضروات”.
وهو من المشاركين يف برنامج النقود
مقابل العمل الذي تنفذه منظمة األغذية
والزراعة مستهدفة  4.500شخص يف
منطقة الموصل .وينفق عبد هللا المال الذي
يكسبه يف شراء الطعام ألسرته .المصدر:
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية /سيلفيا
روجنفيك.
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تمكين االستجابة السريعة والمرنة من خالل الصناديق
المشتركة

تتيح الصناديق المشتركة االستجابة السريعة والمنسقة والفعالة لألزمات .يدعم الصندوق المركزي
لالستجابة لحاالت الطوارئ االستجابة الفورية المستندة إىل المبادئ واألولويات عند اندالع أزمة جديدة.
ً
وأيضا يف أغسطس/آب  ،2018خصص الصندوق المركزي لالستجابة
على سبيل المثال ،يف مايو/أيار
لحاالت الطوارئ  2مليون دوالر و 2.8مليون دوالر على التوايل خالل  48ساعة من إعالن تفشي وباء اإليبوال
يف جمهورية الكونغو الديمقراطية من أجل احتواء الوباء ومنع انتشاره.

تمويلالمساعداتاإلنسانية

مساهمات الجهات المانحة
()2018

الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ ()CERF

 53جهة مانحة
مساهمات قدرها  491.4مليون دوالر

الصناديق ال ُقطرية المشتركة ()CBPFs

 32جهة مانحة
مساهمات قدرها  766مليون دوالر

يف المجمل ،خصص الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ أ كثر من  5.5مليار دوالر يف  101بلد
وإقليم منذ إنشائه يف عام  ،2005بما يف ذلك أ كثر من  482مليون دوالر تم تخصيصها يف عام  .2018كما
حاسما يف المساهمة يف دعم عمليات اإلغاثة الممتدة وتوسيع نطاقها من خالل نافذته
يلعب الصندوق دو ًرا
ً
الخاصة بحاالت الطوارئ التي ال تتلقى تمويال ً كاف ًّيا .يف عام  ،2018وجه الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت
الطوارئ مبلغ  180مليون دوالر لسد الثغرات يف بعض خطط االستجابة اإلنسانية ،وهو أعلى مبلغ سنوي
حتى اآلن.
من خالل إطاره لتقييم األداء والمساءلة ،فإن الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ لديه مجموعة
واضحة من آليات المساءلة وعمليات اإلبالغ لضمان استكمال الطبيعة المرنة والمباشرة للصندوق بمستوى
مناسب من الشفافية والمساءلة .ويشمل اإلطار ً
أيضا استعراضات متعددة على المستوى ال ُقطري لبيان
القيمة المضافة للصندوق كل عام.
تعتبر الصناديق ال ُقطرية المشتركة آلية رئيسية أخرى تمكن من تحقيق االستجابات الفاعلة المبنية على
األولويات .تتيح هذه الصناديق إنفاق األموال على المستوى ال ُقطري وف ًقا لفهم محلي للغاية لالحتياجات
ومعرفة المستجيبين اإلنسانيين األكثر قدرة على تلبيتها .نمت الصناديق ال ُقطرية المشتركة بشكل كبير يف
السنوات األخيرة ،فارتفعت المساهمات الواردة من  486مليون دوالر يف عام  2014إىل  833مليون دوالر
39
يف عام  .2017ويف عام  ،2018خصصت الصناديق ال ُقطرية المشتركة مبلغ  654مليون دوالر يف  18دولة،
وحصلت المنظمات اإلنسانية الوطنية على  25يف المائة من هذا المبلغ ،مما جعل تلك الصناديق رائدة
عالم ًّيا يف توفير التمويل للمنظمات العاملة يف خطوط المواجهة .إن زيادة االلتزام بالكفاءات ،مثل النماذج
المنسقة لإلبالغ وإدارة المشروعات ،من شأنه أن يتيح سهولة حصول المنظمات الجديدة على التمويل.
تضمن الصناديق ال ُقطرية المشتركة تحقيق المرونة يف االستجابة للظروف المحلية والحاالت المعقدة التي
تتفاقم على نحو سريع .وبالتوازي مع تدهور الوضع اإلنساين يف اليمن ،أصبح الصندوق اإلنساين لليمن أكبر
صندوق ُقطري مشترك يف العالم ،وقد أثبت قدرته المتكررة على التكيف السريع مع األولويات المتغير،
مثل االستجابة للكوليرا والمجاعة .ويف نيجيريا ،أنشأت مبادرة مساهمة القطاع الخاص يف الصندوق اإلنساين
لنيجيريا يف عام  ،2018بحيث يمكن القطاع الخاص من المساهمة يف األنشطة اإلنسانية يف الواليات األكثر
تضر ًرا من األزمة.
نظرة عن كثب

والية راخين ،ميانمار
الدمار الناجم عن الفيضانات يف والية راخين،
ميانمار .المصدر :مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية/
كوبل.

استجابة الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ والصناديق ال ُقطرية المشتركة
للفيضانات الموسمية يف ميانمار

يف العديد من البلدان التي تواجه حاالت طوارئ متعددة األوجه ،استُخدمت مخصصات الصندوق المركزي
لالستجابة لحاالت الطوارئ والصندوق ال ُقطري المشترك يف نفس الوقت لتعظيم المزايا النسبية لكل منهما.
يف شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب  ،2018قدم الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ والصندوق
ال ُقطري لميانمار تمويل مجمع لمساعدة أ كثر من  160.000شخص تعرضوا للنزوح بسبب الفيضانات
الموسمية يف جنوب شرق ميانمار .وبفضل مبلغ  3ماليين دوالر الذي تم تخصيصه من نافذة االستجابة
السريعة للصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ والمليون دوالر المخصصة من الصندوق اإلنساين
لميانمار عبر آلية تخصيص األموال االحتياطية ،تمكنت المنظمات اإلنسانية من العمل بسرعة وتقديم
المساعدات اإلنسانية األساسية وخدمات الحماية.
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 38شرا كة التعلم يف مجال التحويالت النقدية ،حالة النقود يف العالم لعام .2018
 39حتى  19نوفمبر/تشرين الثاين  ،2018خصصت الصناديق ُ
القطرية المشتركة األموال يف :أفغانستان ،وجمهورية أفريقيا الوسطى ،وكولومبيا ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،وإثيوبيا ،والعراق،
واألردن ،ولبنان ،وميانمار ،ونيجيريا ،واألرض الفلسطينية المحتلة ،وباكستان ،والصومال ،وجنوب السودان ،والسودان ،وسوريا ،وتركيا ،واليمن.

لمحة عامة عن العمل اإلنساين العالمي

كما يوجد إطار للمساءلة للصناديق ال ُقطرية المشتركة .يتضمن هذا اإلطار تقييمات قدرات الشركاء ،والرصد
واإلبالغ المتعلق بالبرامج والتمويل ،وطرائق الصرف القائمة على المخاطر ،والتدقيق الخارجي .وتنظر
الجهات المانحة والمتلقية للتمويل على المستوى ال ُقطري لإلدارة الشفافة للصناديق ال ُقطرية المشتركة
باعتبارها ميزة.

التمويل اإلنساين االستشرايف

بالرغم من المكاسب اإلنمائية ،ال توجد أي بوادر على تغير اتجاه تزايد االحتياجات اإلنسانية يف المستقبل
القريب ،ال سيما يف سياق النزاعات الممتدة .ولن تكون مكاسب الكفاءة والفعالية يف هيكل التمويل اإلنساين
الحايل كافية .فهناك حاجة إىل أساليب بديلة متعددة المستويات تكون مصممة لكي تناسب المراحل
المختلفة من األزمات ،وذلك بهدف توفير الموارد التي من شأنها أن تساعد األشخاص والدول على التأقلم
مع آثار الكوارث .وستمثل ال ُن ُهج االستباقية والشراكات بين القطاعين العام والخاص أم ًرا ضروريًّا للحد من
جوانب الضعف ،ودعم الصمود ،ومساندة االستجابات المبكرة للتخفيف من آثار الصدمات قبل تحولها
لحاالت طوارئ إنسانية.
إن محفزات االستجابة المحددة سل ًفا ،والتمويل المستند إىل التوقعات ،والتحليالت التنبؤية ،واالعتمادات
الطارئة ،ومجموعات المخاطر يف البلدان التي تواجه مشكالت مماثلة ،وتقاسم أعباء المخاطر مع القطاع
الخاص من خالل أدوات التمويل القائمة على السوق ،جميعها خيارات موجودة ويمكن تطبيقها على نطاق
توقعا واستشرا ًفا للعمل اإلنساين
واسع .وستلعب تلك اآلليات دو ًرا أساس ًّيا يف ضمان الموارد على نحو أكثر
ً
يف حاالت الطوارئ الجديدة والمستمرة.
إن آليات مثل مرفق منطقة الكاريبي للتأمين ضد مخاطر الكوارث ،وهو أول أداة مجمعة يف العالم لمواجهة
مخاطر الكوارث بمشاركة دول متعددة ،والمرفق المايل األفريقي المعني بقدرات مواجهة المخاطر ،أثبتت أن
التأمين ضد مخاطر الكوارث وغيره من أدوات التأمين هي خيارات صالحة للعمل بل وأثبتت بالفعل عملها.
وقد قدم المرفق المايل األفريقي المعني بقدرات مواجهة المخاطر إعانات يف السنوات األخيرة لالستجابة
لحالة الجفاف لصالح  2.1مليون شخص يف مالوي ،وموريتانيا ،والنيجر ،والسنغال.

نظرة عن كثب

نيويورك ،الواليات المتحدة األمريكية
رئيس البنك الدويل ،جيم كيم ،واألمين العام
لألمم المتحدة ،أنطونيو غوتيريس ،يطلقان
آلية مكافحة المجاعة يف الجمعية العامة
لألمم المتحدة يف سبتمبر/أيلول .2018
المصدر :مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية/
ماتيو ميناسي.
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آلية مكافحة المجاعة ()FAM

يف سبتمبر/أيلول ،أطلق رئيس البنك الدويل ،جيم كيم ،واألمين العام لألمم المتحدة ،أنطونيو غوتيريس ،آلية
مكافحة المجاعة لربط البيانات والتمويل والعمليات .وظهرت آلية مكافحة المجاعة نتيجة الشرا كة بين البنك
الدويل ،ووكاالت األمم المتحدة ،والقطاع الخاص ،والشركاء اآلخرين لزيادة االستثمار يف الوقاية والتأهب ،مع
التركيز على الحد من جوانب الضعف الشديد لدى األشخاص البالغ عددهم  125مليون الذين يعانون من
انعدام األمن الغذايئ الحاد ويواجهون مخاطر يف كسب العيش أو ما هو أسوأ .وستوفر اآللية ً
أيضا تمويال ً يتم
االتفاق عليه مسب ًقا لدفع العمل المبكر عند ظهور احتماالت قوية لتدهور األوضاع .ستعمل اآللية كذلك على
تعزيز الروابط بين أنظمة اإلنذار المبكر ،وأدوات التمويل العامة والخاصة ،واإلجراءات المتفق عليها مسب ًقا
لمنع حدوث المجاعة والتأهب لمواجهتها واالستجابة المبكرة لها .سيتم تنفيذ هذه المبادرة يف عام ،2019
وستعمل كمنصة عالمية لدعم صنع القرار المبني على المعلومات ،والتمويل ،والعمليات يف البلدان التي
تواجه مخاطر عالية .ويجري عقد سلسلة من ورش العمل يف مجموعة البلدان “الرائدة األوىل” والتي لديها
خطط لالستجابة اإلنسانية وذلك من أجل ضمان الربط بين المبادرات المستقبلية وآليات التنسيق القائمة،
وكذلك الربط بين آليات التمويل المجمعة وتدفقات التمويل التكميلي.

تمويلالمساعداتاإلنسانية

نظرة عن كثب

تخصيص الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ لزلزال سوالويسي الوسطى

عندما ضرب زلزال بقوة  7.4درجة مقاطعة سوالويسي الوسطى يف  28سبتمبر/أيلول ،وتسبب يف حدوث
موجات تسونامي مدمرة وانزالقات أرضية وتميع التربة ،مما ألحق األضرار بـ 1.5مليون شخص ،قام
الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ بتخصيص مبلغ  15مليون دوالر يف غضون خمسة أيام من
وقوع الزلزال من أجل توسيع نطاق االستجابة التي تقودها الحكومة .وقدمت المنحة المساعدات المنقذة
لألرواح إىل نحو  191.000شخص من أكثر الفئات ضع ًفا ،باإلضافة إىل توفير مساعدات التعايف المبكر لمدة
ثالثة أشهر.

سوالويسي الوسطى ،إندونيسيا
تماما عندما ضربها الزلزال ،وركض الناس نحو البحر خو ًفا من انهيار منازلهم ،ولكن حينها حدثت موجات
محيت قرية مامبورو
ً
تسونامي .المصدر :مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية /أنتوين بيرك.

كما تم استخدام التأمين ضد المخاطر للحد من جوانب الضعف يف مواجهة الصدمات المناخية وبناء القدرة
على الصمود يف البلدان المعرضة للخطر قبل ظهور االحتياجات اإلنسانية .وبحلول أوائل عام  ،2018تمكنت
مبادرة بناء قدرة المجتمعات الريفية على الصمود التابعة لبرنامج األغذية العالمي ومنظمة أوكسفام أمريكا
من توفير التأمين واالئتمانات الصغير لحوايل  400.000شخص يف إثيوبيا ،وكينيا ،ومالوي ،والسنغال،
وزامبيا لمساعدتهم على تحمل آثار الجفاف .وكانت مبادرة أخرى -الشرا كة العالمية لحلول التأمين والتمويل
ضد مخاطر الكوارث والتغيرات المناخية -قد أُطلقت يف عام  .2017ومن خالل الصندوق العالمي لتمويل
مواجهة المخاطر ،ستساعد البلدان الضعيفة يف إدارة الصدمات الناجمة عن األخطار الطبيعية والتأثير المايل
العام للتغير المناخي.
إن االستخدام الموسع لنوافذ التمويل الطارئة المتفق عليه مسب ًقا يمكن ً
أيضا أن يقدم خيارات بديلة
نظاما يتم بموجبه تنظيم قروض ائتمانية طارئة لمواجهة الكوارث
للتمويل .طور مصرف التنمية اآلسيوي
ً
قبل وقوعها ،ويتم صرفها وف ًقا لمحددات وقوع الكوارث والحد األقصى المتفق عليه مسب ًقا.
يف مايو/أيار  ،2018قدم مرفق تمويل حاالت الطوارئ الوبائية التابع لمجموعة البنك الدويل (والذي أنشئ يف
عام  )2017أول التزاماته المالية بمنحة قدرها  11.4مليون دوالر من نافذة الصندوق النقدية لمكافحة اإليبوال
يف جمهورية الكونغو الديمقراطية .ويتضمن المرفق ً
أيضا نافذة تأمين متاحة لـ 78من البلدان الفقيرة يف
العالم إذا كانت هناك حاجة إىل استجابة أكبر من عدة بلدان للتصدي لوباء اإليبوال أو غير ذلك من التهديدات
الوبائية.

نظرة عن كثب

مخصصات الصندوق المركزي لالستجابة لحالة الطوارئ لجفاف منطقة الساحل

بعد تحليل اإلشارات المبكرة للجفاف وتوقعات تدهور األمن الغذايئ يف منطقة الساحل ،قدم الصندوق
المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ مبلغ إجمايل بقيمة  30مليون دوالر إىل البلدان ذات المخاطر العالية
(موريتانيا ،ومايل ،وبوركينا فاسو ،وتشاد) يف الفترة من مارس/آذار إىل يونيو/حزيران .2018

تمباكوندا ،السنغال
يف هذا المجتمع الزراعي-الرعوي ،يحاول الرجال والنساء الحفاظ على أرواح ماشيتهم برغم الجفاف .يمشي الرجال والفتيان لساعات
إلحضار العلف إىل المواشي الهزيلة .المصدر :مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية /إيف صباغ.
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لمحة عامة عن العمل اإلنساين العالمي

التحرك المبكر والتمويل االستبايق
مع ارتفاع تكلفة االستجابة لألزمات اإلنسانية الممتدة بشكل ال يمكن تحمله ،زاد المجتمع الدويل من تركيزه على ما
يمكن فعله لتوقع األزمات بشكل أفضل والتحرك بسرعة لمنع أسوأ آثارها من الوقوع .وقد أتاح العلم والتكنولوجيا
إمكانية التنبؤ بالطقس بشكل أكثر دقة ،وإذا ما اقترن ذلك بالبيانات المتعلقة بجوانب الضعف واحتماالت التعرض
للمخاطر ،تزيد القدرة على التنبؤ بالمزيد من الكوارث .وبالرغم من ذلك ،ال يتوافر التمويل اإلنساين بشكل عام إال بعد
وقوع الكارثة .وتبين الخبرات الحديثة أن االستجابة لإلنذارات المبكرة المتعلقة بالمخاطر االجتماعية والسياسية والمناخية
يمكن أن تحمي مكاسب التنمية ،وسبل العيش يف المجتمع ،واألهم من ذلك ،أنها تسهم يف إنقاذ األرواح.

آليات التمويل الحالية
الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ
وما تاله من نتائج صدرت عن العديد من الدراسات

االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر
والهالل األحمر

يف عام  ،2018أطلق االتحاد الدويل لجمعيات الصليب

(بما يف ذلك استعراض الصندوق المركزي لالستجابة

األحمر والهالل األحمر صندوق تمويل العمل المبكر

يتم تفعيلها استنادًا إىل التوقعات .ومن خالل نافذة

لحاالت الطوارئ لالستجابة لظاهرة النينيو يف عامي

القائم على التنبؤ كجزء من صندوق الطوارئ لإلغاثة

التوقع ،يمكن للمنظمات غير الحكومية االستعداد

يف حاالت للكوارث.

عندما ترى بوادر األزمة والعمل على التخفيف من

يف سياق هدف التمويل الجديد المقدر بمليار دوالر،

 ،)15/2016ينظر الصندوق المركزي لالستجابة
لحاالت الطوارئ إىل تمويل العمل المبكر بشكل

التأثيرات المتوقعة .وقد قدم هذا الصندوق الدعم

منهجي من خالل إجراء االختبارات التجريبية يف
مجموعة مختارة من البلدان التي تشير نظم اإلنذار

اآلن.

وقوع كارثة.

التحرك المبكر العالمي
تمكنت منظمة الصحة العالمية والشركاء يف مجال الصحة ،من خالل قاعدة المعلومات

الوبائية من المصادر المفتوحة ،من توقع تأثير العديد من حاالت تفشي األمراض يف عام

 2018والحد من آثارها ،يف بلدان مثل كينيا ،ومدغشقر ،وفنزويال ،وكولومبيا ،واليمن .يقوم

هذا النظام بفرز ما يقرب من نصف مليون معلومة من مصادر مختلفة ،بما يف ذلك وسائل
التواصل االجتماعي ،األمر الذي مكَّن من اكتشاف والتحقق من أ كثر من  450حالة من
حاالت تفشي األمراض قبل أن تتحول إىل أوبئة منتشرة على نطاق واسع.
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تم إنشاء نافذة توقع لصندوق البدء العاجل يف عام

 ،2016وكانت ضمن أول الصناديق المشتركة التي

للمنظمات غير الحكومية يف  12أزمة متوقعة حتى

المبكر إىل كونها معرضة بدرجة عالية إىل احتمال
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صندوق البدء العاجل

التحرك المبكر والتمويل االستبايق
األمريكتين ومنطقة البحر الكاريبي
أعد الصليب األحمر يف بيرو أول نموذج
إلطالق التمويل القائم على التوقعات

الذي يجمع بين التنبؤات وتحليل تأثير

يف يونيو/حزيران  ،2018اعتمدت منظمة
األمم المتحدة لألغذية والزراعة ( )FAOعلى

الكارثة وجوانب الضعف من أجل التصدي

تحليل تدفقات الهجرة المتوقعة من فنزويال

من موجات البرد الشديدة يف بيرو.

المحلي لألغذية من أجل تثبيت أسعار الغذاء

الحتياجات المجتمعات الجبلية المتضررة

إىل كولومبيا يف التحرك المبكر وتعزيز اإلنتاج
وتحقيق األمن الغذايئ للمجتمعات المضيفة
والالجئين.

أفريقيا
يف أبريل/نيسان  ،2018تمكن أعضاء شبكة

يف أوائل عام  ،2018عملت منظمة األمم المتحدة لألغذية

البدء العاجل من الوصول إىل منحة صغيرة إلجراء

والزراعة على التنبؤ بموسم الجدب الرعوي المبكر يف النيجر

نيراجونجو يف جمهورية الكونغو الديمقراطية.

من الصدمات.

تحليل للمخاطر بشأن الوضع يف منطقة بركان

لتنفيذ إجراءات مبكرة إلنقاذ الماشية وحماية األسر الضعيفة

وأشارت النتائج إىل غياب التأهب المجتمعي
الحتمال ثوران البركان ،كما بينت أن المخاطر

آخذة يف التزايد نظ ًرا الرتفاع عدد السكان يف غوما

يف أعقاب الفيضانات يف أوائل عام  ،2018استبقت

بدأت أنشطة التأهب المجتمعي إلنقاذ األرواح يف

المنظمات غير الحكومية المشاركة يف شبكة

الذي يقترن بتدهور الحالة السياسية .ومن ثم،

أكتوبر/تشرين األول .2018

البدء العاجل تفشي وباء الكوليرا بحمالت كبيرة

الستخدام الكلور ودعم الكادر الصحي ،مما خفف

من انتشار المرض وساهم يف جعل مالوي خالية

من الكوليرا يف  21مايو/أيار .2018

آسيا
توقع أعضاء شبكة البدء العاجل

يف عام  ،2018قامت جمعية الصليب األحمر المنغويل

يناير/كانون الثاين  ،2018وبدأوا

من التأثيرات المحتملة للكوارث الشتوية يف موسم

عودة كبيرة لالجئين األفغان يف

يف تلقي التمويل استنادًا إىل تلك
التوقعات ،وسرعان ما أعادوا
األموال عندما لم تحدث العودة،

بتنسيق تدخالت العمل المبكر مع الشركاء للتخفيف

“دزود” .وكانت اإلجراءات المبكرة التي تم تنفيذها هامة
للغاية للحد من وفيات ومرض الماشية التي تعد مصدر
الرزق الرئيسي للمجتمعات الرعوية يف منغوليا.

واعتبر هذا النهج فعاال ً يف إدارة
حالة عدم اليقين المتأصلة يف
سياق األزمة.

وقد أجرى برنامج األغذية العالمي محاكاة لبروتوكول التحرك المبكر
لمواجهة خطر الفيضانات باستخدام التمويل القائم على التوقعات
يف بنغالديش بالتعاون مع المسؤولين الحكوميين الوطنيين
والمحليين إلجراء توزيع نقدي عن طريق تحويل األموال عبر

الهواتف المحمولة إىل األسر التي تحددت ساب ًقا باعتبارها شديدة

الفقر قبل وقوع الحدث المناخي المتوقع ،استنادًا إىل محددات
توقعات الطقس المبينة سل ًفا.
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الحماية من االعتداء واالستغالل
الجنسيين

ال يمكن التسامح مع االستغالل واالعتداء الجنسيين من قبل العاملين يف المجال اإلنساين .إنه انتهاك لكل الثوابت
والقيم التي تمثلها األمم المتحدة .إن الرجال والنساء واألطفال الذين تعرضوا للتشريد بسبب النزاعات أو الكوارث
األخرى هم من بين أكثر الناس ضع ًفا على وجه األرض ،وهم يتطلعون إىل األمم المتحدة وشركائها يف المجال اإلنساين
لتوفير المأوىوالحماية.
يف عام  ،2018صدمت ادعاءات االستغالل واالعتداء الجنسيين المجتمع اإلنساين بأكمله .وقد أوضحت تلك
الحوادث أهمية اإلعالن الجماعي بشكل متجدد ومستمر عن االلتزام بمنع االستغالل واالعتداء الجنسيين.
وقد اتضحت الحاجة المستمرة إىل توخي اليقظة ،ويمكن للمجتمع اإلنساين توقع زيادة عدد الحاالت التي
يتم اإلبالغ عنها يف إطار الجهود المبذولة لرفع الوعي بتلك القضية ،وتعزيز توخي الحظر من سوء السلوك،
وإتاحة آليات إبالغ آمنة وسهلة الوصول أينما وجدت المساعدات اإلنسانية .كما ستواجه األمم المتحدة
وشركاؤها تحديات خاصة لضمان توافر أنظمة اإلبالغ يف المواقع الميدانية النائية ،عند آخر نقطة يف آخر ميل
تم قطعه إليصال المساعدات .ومن اآلن فصاعدًا ،تعتزم األمم المتحدة وشركاؤها زيادة الموارد والقدرة على
تحقيق هذا األمر.

موقع البوست للنازحين ،جمهورية الكونغو
الديمقراطية
مركز شرطة مسؤول عن حماية األطفال
والنساء والتصدي للعنف الجنسي يف
مينوفا ،جنوب كيفو ،جمهورية الكونغو
الديمقراطية .المصدر :مكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية /نيلز ستاسينز.
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يف عام  ،2017وضع األمين العام لألمم المتحدة استراتيجية شاملة للقضاء على االستغالل واالعتداء
الجنسيين يف عمليات األمم المتحدة من أجل تغيير الطريقة التي تمنع األمم المتحدة من خاللها االستغالل
واالعتداء الجنسيين وكيفية التصدي لحدوثه .ركزت االستراتيجية على أربعة محاور للعمل :إعطاء األولوية
لحقوق الضحايا وكرامتهم ،ووضع حد لإلفالت من العقاب من خالل زيادة الشفافية وتعزيز سبل اإلبالغ
والتحقيقات ،وإشراك الدول األعضاء والمجتمع المدين واألطراف الفاعلة األخرى ،وإعادة توجيه الرسائل
االستراتيجية لزيادة الوعي ،وتعزيز الشفافية ،والتصدي للوصم والتمييز الذي يواجهه الضحايا.

الحماية من االعتداء واالستغالل الجنسيين

لإلشراف على تنفيذ هذه االستراتيجية عبر منظومة األمم المتحدة،
قام األمين العام بتمديد الوالية المسندة إىل المنسقة الخاصة لتحسين
استجابة األمم المتحدة لقضية االستغالل واالعتداء الجنسيين .ويتمثل
دورها يف تطوير ومواءمة اآلليات واإلجراءات ،والبروتوكوالت واألدوات
الموحدة ،بما يف ذلك نموذج اإلبالغ الموحد للحوادث ،وبروتوكول كيانات
األمم المتحدة مع الشركاء المنفذين لضمان توافر الحد األدىن من المعايير
والضمانات الكافية لمنع االستغالل واالعتداء الجنسيين والتصدي
لحدوثهما .وللتأكيد على أولوية النهج الذي يركز على الضحية ،عين
األمين العام مدافعة عن حقوق الضحايا .وعقب زياراتها الميدانية ،أشارت
إىل أهمية متابعة حالة الضحايا بشكل أفضل ،وتوفير مجموعة محسنة
من الخدمات للضحايا ،وإتاحة إمكانية الوصول إىل المساعدة القانونية
حزما للوقاية والمساءلة ومحاربة اإلفالت من
والعدالة ،وتبني نهج أكثر
ً
العقاب.
يف سبتمبر/أيلول  ،2017أنشأ األمين العام “دائرة القيادة” التي تتألف
من قادة عالميين يدعمون بنشاط هذه األجندة إلعطاء مثال واضح وقوي
على االلتزام بإنهاء حالة اإلفالت من العقاب ،وتعزيز التدابير الرامية لمنع
االستغالل واالعتداء الجنسيين ،واالستجابة بشكل سريع وحاسم للتقارير
الموثوقة عن مثل هذه األفعال ،وتلبية احتياجات الضحايا على نحو
سريع ومالئم .وحتى نوفمبر/تشرين الثاين  ،2018قام  49من رؤساء
رئيسا لوكاالت وهيئات األمم المتحدة ،و 72من
الدول والحكومات ،و22
ً
القادة العالميين بالتوقيع على بيان جماعي يوضح االلتزام بالقضاء على
االستغالل واالعتداء الجنسيين يف منظومة األمم المتحدة.
باإلضافة إىل ذلك ،فقد تم تطوير أداة إلكترونية تسمى “الفحص الواضح”
على نطاق منظومة األمم المتحدة بأكملها لفحص الموظفين الذين تم
فصلهم نتيجة الدعاءات مدعومة باألدلة تتعلق باالستغالل واالعتداء
الجنسيين ،أو الذين استقالوا أو تم فصلهم من الخدمة أثناء التحقيقات.
ويف مايو/أيار  ،2018التزمت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت
برؤية للنظام اإلنساين يشعر فيها األشخاص العالقين يف األزمات باألمان
واالحترام ،بحيث يمكنهم الحصول على المساعدة التي يحتاجونها دون
خوف من اإلساءة أو المضايقات من قبل أي من موظفي اإلغاثة .وقد
وعدت بقيادة واضحة ومستمرة ،من خالل رواد اللجنة الدائمة المشتركة
بين الوكاالت ،والمدير التنفيذي لليونيسف ،والمفوض السامي لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين حتى يونيو/حزيران  .2020سيعمل رواد اللجنة
الدائمة المشتركة بين الوكاالت على تعزيز القيادة المشتركة والمسؤولية
الجماعية يف ثالثة مجاالت ذات أولوية من خالل القيام بما يلي)1( :
تشجيع الضحايا على التعبير عن شكواهم ودعم ثقافة “عدم السكوت
عن الخطأ” )2( ،تحسين نوعية الدعم والحماية التي تركز على الناجين ،بما
يف ذلك الرعاية الطبية ،والدعم النفسي واالجتماعي ،والمساعدة القانونية،
وإعادة اإلدماج يف المجتمع )3( ،تعزيز إجراءات التحقق من المرجعية،
وإجراء التحقيقات ،واتخاذ اإلجراءات التأديبية للحيلولة دون إعادة توظيف
المعتدين.
يجري وضع مقترح لإلسراع يف التنفيذ على المستوى الميداين ،مما
سيوفر آليات إبالغ آمنة يمكن الوصول إليها يف المناطق المعرضة للخطر،
فضال ً عن تقديم المساعدات عالية الجودة للضحايا من أجل ضمان قدرة
الناجين على اإلبالغ عن شكواهم والتحقيق فيها يف إطار سريع وآمن
وباعث على االحترام .ويهدف المقترح إىل تعزيز األنظمة ال ُقطرية فيما
يتعلق بمنع االستغالل واالعتداء الجنسيين من خالل تزويد الفرق ال ُقطرية
للعمل اإلنسانية بالموارد الالزمة لتوفير نظم فعالة للوقاية والتصدي لتلك
الحاالت.
وقد استكملت المبادرات العالمية هذه اإلجراءات حيث تعهدت الجهات
المانحة الدولية الرئيسية بااللتزام بمعايير عالمية فيما يتعلق بمنع
االستغالل واالعتداء الجنسيين أثناء قمة للضمانات الدولية ُعقدت يف

أكتوبر/تشرين األول  .2018كما التزمت الجهات المانحة بدعم الحد
األدىن للمعايير التشغيلية الصادرة عن اللجنة الدائمة المشتركة بين
الوكاالت بشأن منع االستغالل واالعتداء الجنسيين ،والمعيار اإلنساين
األساسي للنوعية والمساءلة ،فضال ً عن مبادرات جديدة أخرى تم اإلعالن
عنها .وأعلنت وزارة التنمية الدولية البريطانية عن اختبار تجريبي يقوم
به اإلنتربول لتحسين عمليات التحقق من تاريخ الموظفين العاملين يف
قطاع المساعدات ،وافتتحت مرك ًزا للموارد والدعم لتقديم التوجيه والدعم
للمنظمات غير الحكومية والجهات األخرى.

يف الميدان

هناك أكثر من  20دولة لديها شبكات وآليات مجتمعية للشكاوى
المتعلقة باالستغالل واالعتداء الجنسيين .وقد قامت العديد من تلك
البلدان بتطوير خطط عمل الفرق ال ُقطرية اإلنسانية المتعلقة بمنع
االستغالل واالعتداء الجنسيين ،وهي تتضمن االتفاق على مدونة قواعد
السلوك الخاصة بمنع االستغالل واالعتداء الجنسيين ،وضمان إدراج
المشروعات التي تمنع وتتصدى لتلك االعتداءات يف خطط االستجابة
اإلنسانية .وكجزء من التزاماتها المتعلقة بالمساءلة تجاه السكان
المتضررين ،تعطي اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت األولوية لنظم
االستجابة التي تسمح بإشراك المجتمعات المحلية لضمان وضع آليات
للشكوى واستخدام اللغة والقنوات المناسبة .توفر هذه الشبكات والنظم
قنوات إبالغ آمنة وسهلة للمجتمع بأكمله .كما تقدم النظم المالئمة
للسياق المحلي إجراءات مبنية على المبادئ لمعالجة الشكاوى ،واإلحالة
للتحقيق ،ومساعدة الضحايا ،وإجراء الرصد والتقييم ،وكذلك تصميم
حمالت لرفع الوعي بشأن أهمية منع االستغالل واالعتداء الجنسيين.
تتطلب المشاركة المجتمعية والمساءلة الفعالة قدرات مخصصة
للتنسيق يف الميدان لضمان فهم الناجين من االعتداء أو االستغالل
الجنسي لحقوقهم ،وحصولهم على معلومات حول كيفية تقديم
الشكاوى ،ومعرفة مكان وكيفية الوصول إىل المساعدة التي يحتاجون
إليها .وتعد حالة األردن من األمثلة على الممارسات الجيدة ،حيث قامت
بإدراج العنف القائم على النوع االجتماعي ،والمساءلة تجاه السكان
المتضررين ،ومنع االستغالل واالعتداء الجنسيين يف منتدى شركاء العمل
اإلنساين يف األردن وفريق العمل عبر الحدود ،تماش ًّيا مع توجيهات اللجنة
الدائمة المشتركة بين الوكاالت .وتم تشكيل فرق عمل معنية بالتصدي
للعنف القائم على النوع االجتماعي واالستغالل واالعتداء الجنسيين لكال
المجموعتين لضمان تطبيق االلتزامات الجماعية .وبالنسبة لفريق العمل
عبر الحدود ،تم تأسيس شبكة للتصدي لالستغالل واالعتداء الجنسيين
تضم  42جهة تنسيق معنية بمنع االستغالل واالعتداء الجنسيين عبر
شركاء األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية لضمان
اتباع نهج منسق.
ومع ذلك ،فال يزال توسيع هذه الشبكات لكي تغطي جميع أماكن تقديم
المساعدات يمثل تحديًّا .فغال ًبا ال تكون الجهود المبذولة لمنع االستغالل
واالعتداء الجنسيين قوية بالقدر المطلوب ،كما أن األشخاص يف مناطق
النزاع يبلغون عن نقص عام يف فهم كيفية التعامل مع جهود اإلغاثة أو
تقديم شكاوى بشأنها .عالوة على ذلك ،يف العديد من سياقات النزاع
مثل الصومال وسوريا واليمن ،يعد الوصول المباشر لألمم المتحدة
والمنظمات غير الحكومية الدولية محدودًا ،مما يعرقل الرصد ويضعف
المساءلة .ومن أجل الوفاء بالتزامات منع االستغالل واالعتداء الجنسيين،
فإن توفير الموارد والنظم والخدمات الفعالة للوقاية واالستجابة بشكل
منتظم يعتبر أم ًرا ضروريًّا لالستجابة لالحتياجات الحالية وتحقيق تأثير
ملموس يف حياة األشخاص المتضررين من األزمات اإلنسانية.
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اﻟـ ـ ــﺮؤﻳ ـ ــﺔ اﻹﻧـ ـ ـﺴ ـ ــﺎﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ
ﺗـ ـ ـ ــﻮﺻ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻢ ﺑـ ـ ــﺎﻻﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺎﺑـ ـ ــﺔ اﻹﻧ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ

ﺗﺪﻋﻢ "اﻟﺮؤﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ" ﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺤﻬﻢ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻰﻟ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،وﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ،واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ،واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ،واﻹﻧﺠﺎزات.

اﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ

اﻟﻮﻛﺎﻻت واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
ﺗﺘﻌﺎون ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺮﺻﺪ اﳌﻨﻈﻢ ﳌﴩوﻋﺎﺗﻬﺎ
وأﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺘﺒﻊ "ﻣﻦ ﻳﻘﻮم مبﺎذا
وأﻳﻦ؟" ،ورﺻﺪ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬي ﻳﺘﻢ إﺣﺮازه
ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﲆ اﳌﺆﴍات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﻮر
ً
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.

ﻳﺴﻬﻢ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻲﻓ زﻳﺎدة ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ،وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻻﺳﺘﻬﺪاف ،وزﻳﺎدة ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻷوﻟﻮﻳﺎت
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،وﺿﻤﺎن ﻗﺪر أ ﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ.

ﻣﻤﺜﻠﻮ اﻟﻮﻛﺎﻻت
واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت/اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت:
ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺘﴬرﻳﻦ
ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﱃ
اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺮﺻﺪ
اﳌﺴﺘﻤﺮ واﳌﻨﺘﻈﻢ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت.

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت :ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻊ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ
ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﳌﴩوﻋﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻠﻚ
اﻷﻫﺪاف واﻷﻧﺸﻄﺔ واﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
وﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﻫﺪاف ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﻮى إﱃ
ﺧﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ.

اﻟﻤﻨﺴﻘﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﻮن :ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻣﻊ اﻟﴩﻛﺎء ﻟﻼﺗﻔﺎق ﻋﲆ أﻓﻀﻞ
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﺳﻴﺎق وﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ أﻫﺪاف وأﻧﺸﻄﺔ،
ورﺑﻄﻬﻢ ﺑﺘﻠﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ،وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺆﴍات اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺳﻴﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻧﻬﺎ ﰲ رﺻﺪ ﺗﻘﺪﻣﻬﻢ.

اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎء
اﻟﻤﻨﻔﺬون :ﻳﺒﻠﻐﻮن ﻋﻦ اﳌﺴﺎﻫامت
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺨﻄﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺘﺒﻊ اﳌﺎﱄ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،وﺗﺪﻗﻴﻘﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺜﻼيث ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ
ﻋﺎﳌﻴٍّﺎ.

اﻷدوات
ﺗﺘﻴﺢ اﻷدوات اﻟﻤﺘﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻨﺴﻘﺔ ﻲﻓ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ دورة اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﺗﺴﻬﻞ ﺟﻤﻊ وإدارة
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل.

ﺳري اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮدي.
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ﺳﻬﻞ وﺑﺴﻴﻂ.

ﺗﻘﻮم ﻛﻞ دوﻟﺔ ﺑﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ.

ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻛﻞ ﻣﺴﺎر ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
اﳌﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻣﺴﺎرات اﻟﻌﻤﻞ اﻷﺧﺮى
وﻳﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﻳﺘﻢ ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺑﺴﻼﺳﺔ ﺑني اﻟﴩﻛﺎء ،ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ
أي ازدواﺟﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ.

ﻳﺘﻢ إدراج اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺿﻤﻦ إﻃﺎر ﻋﺎﳌﻲ
ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺎت
ﺻﺤﻴﺤﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت.
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رؤﻳــﺔ ﻣﺘﻌﻤﻘــﺔ
اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻮن

134ﻣﻠﻴﻮن

اﻟﻤﺘﻠﻘﻮن ﻟﻺﻏﺎﺛﺔ

96ﻣﻠﻴﻮن

ﺧﻄﻂ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ

اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
ﻣﻠﻴﺎر
 24.9دوﻻر

% 55.6

اﻟﺪول

41

اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﻠﻘﻮن ﻟﻺﻏﺎﺛﺔ

اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز ﻲﻓ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن 2018

2.8ﻣﻠﻴﻮن

% 78.2

ﺑﻮروﻧﺪي 2018

2.4ﻣﻠﻴﻮن

% 53.6

اﻟﻜﺎﻣﻴﺮون 2018

1.3ﻣﻠﻴﻮن

% 36.7

ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ 2018

1.9ﻣﻠﻴﻮن

% 45.7

وﺗﺘﺤﺮك ﺻﻮب ﻛﻞ ﺧﻄﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﻂ
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﲆ ﺣﺪة،
ﻣﻘﺪﻣ ًﺔ رؤﻳﺔ ﻣﺘﻌﻤﻘﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻛام ﺗﻌﺮض
اﻟﺘﻘﺪم اﳌﺤﺮز.

ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻤﺤﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻲﻧ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺣﻴﺚ ﺗﺠﻤﻊ ﺑني اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
اﳌﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﺧﻄﻂ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ
ﻓﻬﻢ "اﻟﺼﻮرة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ" ﳌﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻪ وﻣﺎ زﻟﻨﺎ
ﻧﺤﺘﺎج اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ.

ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺷﺮات
اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻷول

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﻮن

اﻟﻤﺆﺷﺮ
ﻋﺪد اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻠﻘﻮا اﻟﻌﻼج ﻣﻤﻦ
ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ واﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ
ﺑﻤﻀﺎﻋﻔﺎت ﺻﺤﻴﺔ.

30,767

% 4.7

1,454

ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻰﻟ اﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎه اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸﺮب.

100,000

% 70.9

70,943

ﺗﻐﻮص ﰲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﲆ ﺣﺪة أو
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﻮﻛﺎﻻت واﳌﴩوﻋﺎت
اﻷﺧﺮى.

ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻤﺘﻠﻘﻴﻦ ﻟﻺﻏﺎﺛﺔ
اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻮن

7,700,000

اﻟﻤﺘﻠﻘﻮن ﻟﻺﻏﺎﺛﺔ

6,100,000

ﻣﺎﻳﺪوﻏﻮري
إﺟﻤﺎﻲﻟ اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ
اﻟﻔﺘﻴﺎت
اﻟﻔﺘﻴﺎن
اﻟﻨﺴﺎء
اﻟﺮﺟﺎل
اﻟﻤﺴﻨﺎت
اﻟﻤﺴﻨﻮن

اﻟﻨﺴﺒﺔ )(%

اﻟﻌﺪد

893,849
300,785
240,965
174,987
156,163
9,365
11,584

ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ

اﻟﻘﺮارات
ﻲﻓ اﻟﻤﻘﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﺤﻠﻠﻮن ﻫﺬه اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ واﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﱄ

ﻲﻓ اﻟﺪول
دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﻨﺎيئ ،ميﻜﻦ ﻷي ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏري ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

وﺗﻄﻮر اﻷزﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ،ﻣام ﻳﺆدي إﱃ ﺗﺤﺴني ﺗﻮﻗﻊ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.

اﻟﺘﻌﺮف ﻋﲆ ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺠﻬﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى وﻣﻮاءﻣﺔ
ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ اﳌﺸﱰﻛني ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ.

ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﺎﻧﺤﻮن ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻟﻸدﻟﺔ ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ أﺛﺮ متﻮﻳﻠﻬﻢ ،ﺑﺪ ًءا ﻣﻦ
اﻷزﻣﺎت ووﺻﻮﻻً إﱃ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﳌﴩوﻋﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ ،ﻛام ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻳﻦ

ميﻜﻦ ﳌﻨﺴﻖ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ وزﻣﻼﺋﻪ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺜﻐﺮات اﻟﺤﺮﺟﺔ ﺑﴪﻋﺔ ﻋﻨﺪ ﻇﻬﻮرﻫﺎ
وﺗﻌﺪﻳﻞ اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻬﻢ ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻬﺎ.

ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺎﺟﺔ اﳌﺎﺳﺔ إﱃ متﻮﻳﻠﻬﻢ وأﻳﻦ ﻳﻜﻮن أﻛرث ﻓﺎﺋﺪة.

ميﻜﻦ ﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻜﱪى اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﰲ ﻣﺘﻨﺎول أﻳﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻫﻮاﺗﻔﻬﻢ اﳌﺤﻤﻮﻟﺔ ﻟﻠﺪﻋﻮة إﱃ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻢ إﻏﻔﺎﻟﻬﺎ.

ميﻜﻦ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺎت اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻻﻋﺘامد ﻋﲆ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻫﺬه "اﻟﺼﻮرة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ"
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻟﺘﺤﺴني ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ،وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن ﻋﲆ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ
أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﺻﺪ اﻟﺠامﻋﻴﺔ وﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ.

ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺘﺎﻲﻟ:
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لمحة عامة عن العمل اإلنساين العالمي

“من الضروري دعم حياة وسبل عيش الماليين من األشخاص -من
النساء والفتيات والرجال والفتيان -الذين يعتمدون على المساعدات
اإلنسانية إلنقاذهم من األزمة ومنحهم األمل يف مستقبل أفضل”.
 مقتطفات من كلمة األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يف المؤتمر رفيع المستوى إلعالن التبرعاتلصالح صندوق األمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ يف عام .2018
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