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نداء موحد
لدعم األشخاص المتضررين
بالكوارث والنزاعات
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شكر وتقدير
أعد هذا التقرير مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية بالتعاون مع الشركاء العاملين في المجال اإلنساني في جميع أنحاء العالم.
ويتوجه مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بالشكر لجميع المنظمات والشركاء والجهات المانحة التي ساهمت في اللمحة العامة عن العمل اإلنساني
العالمي لعام  ،2018والتي تقدم التقارير بشكل منتظم لخدمة التتبع المالي.
المصدر الرئيسي للبيانات المالية لهذا المنشور هو خدمة التتبع المالي لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  .fts.unocha.orgوتشتمل المصادر
األخرى على :مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين  data.unhcr.orgوالصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ unocha.org/cerf
وقسم تنسيق شؤون التمويل التابع لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  .gms.unocha.orgجميع األرقام المالية مسجلة وف ًقا لألوضاع في السابع
والعشرين من نوفمبر .2017
تشير جميع عالمات  $الواردة في هذه الوثيقة إلى الدوالر األمريكي.

الغالف األمامي
زهرة علي 9 ،سنوات ،تطهو اإلفطار في قرية ريفية في دوبتي وريدا ،بمنطقة أفار ،في إثيوبيا .وقد درست في
المدرسة حتى الصف الثالث ،إال أنها غادرت المدرسة منذ عامين عندما انتقلت عائلتها إلى القرية التي يعيشون فيها
حاليًا .وهي تقضي أغلب يومها في تنفيذ األعمال الروتينية اليومية .زهرة غير متأكدة مما إذا كانت ستستطيع العودة
إلى المدرسة مرة أخرى أم ال ،إال أنها سوف ترسل أطفالها بالقطع إلى المدرسة عندما تكون لديها أسرتها الخاصة
بها.
المصدر :اليونيسيف  /بيندرا

للحصول على المزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بقسم دعم تعبئة الموارد ،فرع الشراكات وتعبئة الموارد ،مكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية على البريد اإللكتروني التاليrmss-ocha@un.org :
ال تعتبر التسميات المستخدمة في هذا التقرير وطريقة عرض المواد الواردة فيه عن أي رأي كان من جانب األمانة
العامة لألمم المتحدة بشأن الوضع القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطات أي منها أو فيما يتعلق
بتعيين حدودها أو تخومها.

unocha.org/globalhumanitarianoverview
humanitarianresponse.info/appeals
fts.unocha.org
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لمحة عامة
المحتاجون

135.7

األشخاص المتلقون لإلغاثة

مليون

90.9

لمحة عامة عن العمل اإلنساني العالمي
•يعد بمثابة التقييم األكثر شمولية وموثوقية واعتما ًدا على األدلة لالحتياجات
اإلنسانية في العالم.
•يعتمد على التحليل التفصيلي للبيانات واسعة النطاق من العديد من المصادر
المختلفة والمقابالت وجهًا لوجه مع مئات اآلالف من األشخاص المتأثرين
بشكل مباشر باألزمات اإلنسانية عبر مختلف أرجاء العالم.
•يحدد الخطط التفصيلية ومحددة األولوية والتكاليف للوفاء باحتياجات األشخاص
المتأثرين ،بشكل منسق عبر األمم المتحدة ككل ،مع المساهمات من الحكومات،
وحركة الصليب األحمر والهالل األحمر ،وغير ذلك من المنظمات العالمية
والمنظمات غير الحكومية ،والجهات الفاعلة األخرى ذات الصلة.
•يسهل االستجابة المبدئية والفعالة والسريعة والمنسقة لألزمات اإلنسانية ،مع دعم
اإلجراءات العاجلة المنقذة لألرواح التي تضطلع بها الوكاالت اإلنسانية والتي يتم
تمويلها بسخاء من خالل الجهات المانحة الحكومية والعاملة في القطاع الخاص
واألفراد.

استعراض عام 2017
•في عام  ،2017وصلت الوكاالت اإلنسانية إلى عدد أكبر من المحتاجين أكثر
من أي وقت مضى؛ حيث تم الوصول إلى عشرات الماليين منهم ،مما أنقذ
ماليين األرواح.
•وقد قدمت الجهات المانحة مستويات قياسية من التمويل لخطط االستجابة
اإلنسانية ،حوالي  13مليار دوالر بحلول نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.
•وقد ساعدت الوكاالت اإلنسانية على الحيلولة دون حدوث المجاعات في جنوب
السودان والصومال وشمال شرق نيجيريا واليمن ،من خالل الزيادة الفعالة
لألموال وصرفها بشكل سريع من خالل الجهات المانحة.
•وقد كثفت الوكاالت من جهودها لتقديم المساعدة السريعة إلى الالجئين الفارين
من أعمال العنف في ميانمار.
•وتم حشد الجهود لدعم البلدان في منطقة البحر الكاريبي لالستعداد واالستجابة
لألعاصير المتعاقبة ذات الشدة التي نادرً ا ما حدثت من قبل.
•على الرغم من النزاعات والقيود األخرى التي تزيد من درجة تعقيد تقديم
المساعدات ،فقد تم تنفيذ الخطط بفعالية ،حيث بلغ متوسط تكاليف الفرد الواحد
 230دوالر أمريكي في السنة لتلبية االحتياجات األساسية.

المتطلبات المالية

مليون

22.5

مليار دوالر أمريكي

في 2018
•سيظل النزاع هو المحرك الرئيسي لالحتياجات اإلنسانية.
•فالعنف الذي يطول أمده يجبر المواطنين على الفرار من ديارهم ،ويحرمهم من
الحصول على ما يكفي من الغذاء ،كما يسلبهم سبل كسب عيشهم.
•كما أن الجفاف والفيضانات واألعاصير وغيرها من الكوارث الطبيعية ستخلق
أيضًا احتياجات إنسانية .وعلى الرغم من أن المخاطر الناجمة عن ظاهرة النينو
أو النينيا ستكون منخفضة في العام المقبل ،يتوقع بعض العلماء زيادة خطر
الزالزل في عام .2018
•وفي عدد من البلدان ،ستنخفض االحتياجات اإلنسانية ،ولكنها سوف تظل
كبيرة ،بما في ذلك أفغانستان وإثيوبيا والعراق ومالي وأوكرانيا.
•ورغم ذلك ،فإن االحتياجات تتزايد بشكل متصاعد في بوروندي والكاميرون
وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيا والصومال
والسودان.
•كما ستظل االحتياجات مرتفعة بشكل استثنائي في نيجيريا وجنوب السودان
والمنطقة السورية واليمن ،التي من المرجح أن تظل أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
•وبصفة عامة ،سيحتاج  136مليون شخص في جميع أنحاء العالم إلى
المساعدات اإلنسانية والحماية.
•ويمكن لخطط االستجابة المنسقة من خالل األمم المتحدة والتي تبلغ تكلفتها
 22.5مليار دوالر أن تساعد  91مليون شخص.
•ويبلغ العدد اإلجمالي لألشخاص المحتاجين أكثر من  5%من نسبتهم في
اللمحة العامة عن العمل اإلنساني العالمي لعام  .2017وتحدد تكلفة خطط
االستجابة رقمًا قياسيًا جدي ًدا ،وهو أعلى بنسبة  1%مما كان عليه في بداية
عام .2017
•وستصبح الوكاالت اإلنسانية أكثر فعالية وكفاءة وتوفيرً ا من حيث التكلفة .وسوف
يستجيبون بشكل أسرع لألزمات ،وبطريقة أكثر انسجامًا مع احتياجات أولئك
الذين يحاولون مساعدتهم .وستضطلع هذه الوكاالت بتقييمات لالحتياجات عبر
ً
القطاعات المختلفة تكون أكثر شموالً
وموضوعية .كما أنها ستسهم بقدر أكبر في
إيجاد حلول طويلة األجل من خالل العمل عن كثب مع الوكاالت اإلنمائية.
•ومن شأن الصناديق القُطرية المشتركة الكبيرة أن تحسن من سرعة استخدام
األموال وف ًقا لترتيب األولويات في األماكن التي تعمل بها .وسوف يدعم التوسع
في الصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ األزمات الرئيسية األقل تمويالً على
نحو أفضل.
ٍ
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مقدمة
مارك لوكوك

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

ً
وخاصة األزمات الممتدة لفترات طويلة -المحرك الرئيسي“ستظل النزاعات
لالحتياجات في عام  .2018وباستثناء حالتين ،فإن جميع خطط االستجابة
اإلنسانية لعام  2018مخصصة للحاالت التي تنطوي على عنصر رئيسي متمثل
في الصراع”.
ُ
قمت في األسبوع األول من عملي بمهمة منسق األمم
في سبتمبر/أيلول ،2017
المتحدة لإلغاثة في حاالت الطوارئ ،بزيارة النيجر .في بلدة صغيرة تدعى
نجاجام ،التقيت بامرأة تبلغ من العمر ثالثين عامًا تدعى أشايتو وأطفالها األربعة
الصغار.
وقد أخبرتني كيف هربت رعبًا من الجماعات المسلحة في نيجيريا .وهي تعيش
اآلن مع اآلالف من األشخاص اآلخرين مثلها في المستوطنات العشوائية.
وال تزال أشايتو مرعوبة من العنف .ففي كل ليلة ،تأخذ أطفالها إلى األدغال،
مخاطر ًة بالتعرض للدغات الثعابين واإلصابة باألمراض ،وذلك للحفاظ على
سالمتهم من االختطاف من قبل رجال مسلحين .وتريد أشايتو العودة إلى
ديارها في نيجيريا ،ولكنها لن تفعل ذلك إال إذا كانت األوضاع آمنة بالنسبة
لها وألطفالها .وقالت لي كيف تدين ببقائها على قيد الحياة للمساعدات المنقذة
لألرواح التي تقدمها الوكاالت اإلنسانية.
ولألسف فإن الماليين من األشخاص اآلخرين في جميع أنحاء العالم يعانون
تمامًا مثل أشايتو وأطفالها ،الفارين من النزاع والمعرضين للخطر ،حيث يسعون
للحصول على الحماية والمساعدة .وغالبًا ما يحتاجون إلى الغذاء والمياه النظيفة
والصرف الصحي .كما يحتاج األطفال إلى التطعيم ،ويتوقون للحصول على
فرصة للذهاب إلى المدرسة .فالنساء والفتيات الالتي كثيرً ا ما كن ضحايا للعنف
الجنسي والقائم على الجنس االجتماعي الذي ال يمكن وصفه بالكلمات يحتجن إلى
الرعاية الطبية والدعم النفسي-االجتماعي.
ولكن هناك أيضًا قصة إيجابية؛ فعلى الرغم من المعاناة والخوف الذي تعيشه
أشايتو والماليين من اآلخرين ،فإن النظام اإلنساني العالمي موجود لمساعدتهم.
وبدعم سخي من المانحين ،تساعد الوكاالت اإلنسانية عشرات الماليين من
الناس ،كل عام ،مما ينقذ ماليين األرواح .وعلى الرغم من أن حجم االحتياجات
اإلنسانية في العالم وضع النظام تحت ضغط كبير ،فإننا نحقق نتائج ملموسة.
وفي بداية عام  ،2017توقع الخبراء أن هناك  4دول معرضة للمجاعة وهي:
الصومال ،وجنوب السودان ،واليمن ،وشمال شرق نيجيريا .ولكن بسبب وجود
أنظمة فعالة لإلنذار المبكر والتزام سريع بتوفير األموال من قبل الجهات
المانحة ،قام العاملون في المجال اإلنساني بتوسيع نطاق عملياتهم والحيلولة دون
حدوث المجاعة.
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وفي عام  ،2018سيحتاج المزيد من الناس إلى مساعدتنا أكثر من أي وقت
مضى .فسوف يحتاج  136مليون شخص إلى المساعدات اإلنسانية في 26

دولة .ولتلبية هذه االحتياجات ،سنحتاج للحصول على  22.5مليار دوالر
أمريكي من الجهات المانحة.
وتوفر هذه اللمحة العامة للعمل اإلنساني العالمي لعام  2018تقييمًا شامالً وقائمًا
على األدلة لكافة االحتياجات اإلنسانية في جميع أنحاء العالم .وهي تضع أيضًا
خطة محددة وف ًقا للسياق في كل دولة على حدة فيما يتعلق بكيفية قيام األمم
المتحدة وشركائها ،من السلطات الوطنية والصليب األحمر والمنظمات غير
الحكومية وغيرها ،بتلبية هذه االحتياجات ،ومدى تكلفتها.

ً
وخاصة األزمات الممتدة لفترات طويلة ،المحرك الرئيسي
وسيظل النزاع،
لالحتياجات في عام  .2018وباستثناء حالتين ،فإن جميع خطط االستجابة
اإلنسانية لعام  2018مخصصة للحاالت التي تنطوي على عنصر رئيسي
متمثل في الصراع .وباإلضافة إلى التكلفة اإلنسانية المأساوية للعنف ،غالبًا ما
تؤدي النزاعات إلى فرار األشخاص من ديارهم .وال يمكن لألطفال الذهاب إلى
المدرسة ،كما ال يستطيع األشخاص العمل لدعم أسرهم .فالحرب كثيرً ا ما تعطل
اإلمدادات الغذائية وقدرة األشخاص على الوصول إلى الغذاء.
وستولد الكوارث الطبيعية أيضًا احتياجات إنسانية في عام  .2018وعلى الرغم
من أن العالم قد أصبح أفضل في التنبؤ بالكوارث واالستعداد لها ،فإن أكثر
الناس ضع ًفا على هذا الكوكب مازالوا معرضين لمخاطر جمّة .وسيؤدي التغير
المناخي إلى زيادة عدد الظواهر الجوية بالغة الشدة وجعل الجفاف مز ً
منا في
بعض المناطق .وستظل مخاطر الجفاف والفيضانات والزالزل واألعاصير
والزوابع وغيرها من األحداث المتعلقة بالزالزل والتقلبات الجوية مرتفعة في
عام .2018

مارك لوكوك ،الوكيل الجديد لألمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ ،يتحدث مع النساء النازحات في معسكر ويجي في بولكا ،شمال شرق نيجيريا .وتؤثر أزمة منطقة بحيرة
تشاد على نحو  17مليون شخص .ففي شمال شرق نيجيريا وحدها ،يحتاج  8.5مليون شخص إلى المساعدات اإلنسانية ويزيد عدد النازحين داخل ًّيا عن  1.7مليون شخص.
مصدر الصورة :مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية/إيفو برانداو

وال يمكن للنظام اإلنساني أن ينجح في االستجابة لتلك االحتياجات إال من خالل
التمويل السخي للمانحين .واعتبارً ا من  27نوفمبر/تشرين الثاني ،تلقت النداءات
اإلنسانية المنسقة التي أطلقتها األمم المتحدة  12.6مليار دوالر ( 52%من 24
مليار دوالر سعينا إلى جمعها في عام  )2017لمساعدة  105مليون شخص في
 38دولة -وهي أعلى نسبة سنوية على اإلطالق.

ويعد االستثمار في العمل اإلنساني خيارً ا سليمًا .فهذا العمل يقدم نتائج ملموسة
وقابلة للقياس ،كما ثبُت أن له سجالً حافالً من النجاح .ومن خالل دعم خطط
االستجابة اإلنسانية ،يضمن المانحون توجيه مواردهم إلى الشركاء الذين لديهم
إمكانية التواجد والقدرة على إيصال المساعدات إلى المحتاجين .وهم يدعمون
استراتيجية مشتركة ذات أولويات محددة ،تستند إلى أدلة واضحة ويتم تنسيقها مع
جميع الوكاالت اإلنسانية في الميدان.

المواءمة والتعاون مع الوكاالت اإلنمائية .إن “الصفقة الكبرى” التي أُطلقت في
مؤتمر القمة العالمية للعمل اإلنساني في عام  2016تؤدي إلى تحسين كيفية أدائنا
لعملنا ،كما تسهم في ضمان توافر الموارد الكافية لتلبية االحتياجات المتزايدة.
تتمثل رؤية مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في إيجاد عالم يحصل فيه األشخاص
المتضررون من األزمات اإلنسانية على المساعدة التي يحتاجون إليها .وبمساعدتكم
سنتمكن من تحقيق تلك الرؤية.

إن التحديات التي سوف تواجهنا في عام  2018هي تحديات شاقة .ولكنني على
ثقة بأن لدينا االستراتيجيات والمناهج المناسبة لمواجهتها .ومن خالل الدعم المقدم
من مانحينا ،يمكننا أن نكون أكثر فعالية وكفاءة في تلبية احتياجات أشايتو ،وماليين
األشخاص مثلها في جميع أنحاء العالم.
شكرً ا لكم،

ولكني أعرب عن التزامي ببذل المزيد من الجهود لتعزيز عمليات التقييم والتخطيط
لدينا .وال يسعنا أن نقف مكتوفي األيدي في مواجهة االحتياجات اآلخذة في االزدياد
واألزمات األكثر تعقي ًدا .وفي عام  ،2018سنقوم بإجراء المزيد من التقييمات
المشتركة لالحتياجات ،وتوفير بيانات وتحليالت أكثر صرامة وشفافية ،باإلضافة
إلى تحسين ربط التمويل بالنتائج والمخرجات .سوف نصبح أكثر سرعة وكفاءة،
وسنضع كل أولئك الذين يحاولون المساعدة في قلب كل ما نقوم به .وسنركز
بصفة خاصة على احتياجات النساء والفتيات ،بما في ذلك حمايتهن من االستغالل
واالنتهاك الجنسي.

وتتيح اإلصالحات الطموحة التي يقوم بها األمين العام لألمم المتحدة فرصة حقيقية
لتحسين كيفية قيام العاملين في المجال اإلنساني بمهامهم ،وال سيما من خالل تعزيز

مارك لوكوك
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في عام  ،2017وصل النظام اإلنساني إلى عدد قياسي من األشخاص.
ووصل تمويل خطط االستجابة اإلنسانية إلى ذروة جديدة .غير أن
مستوى الحاجة قد نما بحيث أصبحت الفجوة بين المتطلبات والتمويل
أكبر كذلك من أي وقت مضى .وقد نجحنا في تفادي التهديد المباشر
ألربع مجاعات ظهرت في أوائل عام  .2017وشهد عام 2017
أزمتين جديدتين رئيسيتين متصلتين بالصراع في منطقة كاساي في
جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي بنغالديش عقب تدفق مئات اآلالف
من الالجئين من ميانمار ،مما زاد الطلب الكلي على النظام اإلنساني
العالمي.
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أﻣﺛﻠﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗم اﻟوﺻول إﻟﯾﮭم ﻓﻲ ﻋﺎم 2017

ﻣﺎ ﯾﻘرب ﻣن

97%

yo
yo
m

2,295

طن ﻣن ﺑذور اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل ﻟﻌدد
 72.600ﻣﻧزل ﻣن ﺑﯾن
 120.000ﻣﻧزل ﻛﺎﻧوا
ﻣﺳﺗﮭدﻓﯾن ﻓﻲ ﺟﻣﮭورﯾﺔ أﻓرﯾﻘﯾﺎ
اﻟوﺳطﻰ

ﻣن اﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﺟدد
اﻟواﻓدﯾن إﻟﻰ
ﺗﻠﻘوا ﻣﺳﺎﻋدات ﻏذاﺋﯾﺔ
ﺑﻧﻐﻼدﯾش

2017

ﻧﺑذة ﻋن اﻹﻏﺎﺛﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗوﻓﯾرھﺎ ﺣول اﻟﻌﺎﻟم

 1.6ﻣﻠﯾون

ﺷﺧص ﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺄوى واﻟﺳﻠﻊ
اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق

 1.7ﻣﻠﯾون

2

 2.7ﻣﻠﯾون

66,150

D

75

ﺗم إﻧﺷﺎء
اﻟطرﯾق اﻷول

طن ﻣﺗري

ﻣن اﻟﻐذاء ،ﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔﻲ ﻟﻣلء ﺧط ﺷﺎﺣﻧﺎت ﺑطول
 26ﻛﯾﻠوﻣﺗرً ا ،ﺗم ﺗوزﯾﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ  4.8ﻣﻠﯾون
ﺷﺧص ﻓﻲ إﺛﯾوﺑﯾﺎ ﻓﻲ ﻏﺿون ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر

of un
mino
C
Nige
occ
supp

ﻣﻼﯾﯾن
3
ﺷﺧص ﻓﻲ ﺟﻧوب

ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ﺗم اﻟوﺻول إﻟﯾﮭم ﻣن
ﺧﻼل ﺣﻣﻼت اﻟﺗطﻌﯾم ﺿد ﺷﻠل
اﻷطﻔﺎل

ﻓﻲ ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻛورﯾﺎ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ طﻔل
ﺗم اﻟوﺻول إﻟﯾﮭم ﺑﺎﻟﻔﯾﺗﺎﻣﯾﻧﺎت واﻟﻣﻐذﯾﺎت
اﻟدﻗﯾﻘﺔ
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ﻣﺎ ﯾﻘﺗرب ﻣن

اﻟﺳودان ﺗﻠﻘوا اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ
واﻟﻣدﺧﻼت اﻟزراﻋﯾﺔ،
ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن
اﻧﻌدام اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ
وﺗﺟﻧب اﻟﻣﺟﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط

ﻣن ﺑﯾن اﻟطرق اﻟﺟدﯾدة
ﻟﺗﺣﺳﯾن ﺗوﺻﯾل اﻹﻏﺎﺛﺔ

ﻟﻠروھﯾﻧﺟﺎ ﻓﻲ ﻛوﻛس ﺑﺎزار
ﻓﻲ ﺑﻧﺟﻼدﯾش

390,000

ﻣﻠﯾون

ﻻﺟﺊ ،ﻣن اﻟﻌﺎﺋدﯾن ﻣﻣن ﻻ
ﯾﻣﺗﻠﻛون اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﻧﺎزﺣﯾن
داﺧﻠﯾًﺎ ﺑﺳﺑب اﻟﻧزاع ﻓﻲ
أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻠﻘوا ﻣﺳﺎﻋدات
ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺗﻌددة اﻷﻏراض
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طﻔل ﻣن اﻟﻣﺗﺄﺛرﯾن ﺑﺎﻷزﻣﺔ
اﻟﺳورﯾﺔ ﺗم إﺷراﻛﮭم ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ
ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ رﺳﻣﯾﺔ أو ﻏﯾر رﺳﻣﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ

ﻣﻠﯾون

ﻛل ﺷﮭرﯾﺣﺻل ﺣواﻟﻲ

 3ﻣﻠﯾون

8

ﺷﺧص ﻓﻲ اﻟﺻوﻣﺎل ﻋﻠﻰ
أﻣوال ﻧﻘدﯾﺔ أو ﻗﺳﺎﺋم أو ﻏﯾر ذﻟك
ﻣن اﻟﻣﻌوﻧﺎت اﻟﻣﻧﻘذة ﻟﻸرواح
واﻟدﻋم اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ

5.5

ﻣﻠﯾون

ﺷﺧص ﻓﻲ اﻟﺣدﯾدة ﻓﻲ اﻟﯾﻣن اﺳﺗﻔﺎدوا ﻣن
اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﺗﻲ طﺎﻟت اﻟﻣﯾﺎه واﻟﺻرف
اﻟﺻﺣﻲ واﻟﺻﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ

ﻣﻠﯾون

ﺷﺧص ﻣن اﻟﻣﺗﺄﺛرﯾن ﺑﺈﻋﺻﺎر
ﻣﺎﺛﯾو ﻓﻲ ھﺎﯾﺗﻲ ﺗﻠﻘوا اﻟﺳﻠﻊ
ﺷﺧص ﻓﻲ ﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﻛوﻧﻐو
اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ
اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺗﻠﻘوا اﻟﺗطﻌﯾم ﺿد
اﻟﺣﺻﺑﺔ ) 103%ﻣن اﻟرﻗم
اﻟﻣﺳﺗﮭدف(

 2.1ﻣﻠﯾون

ﺷﺧص اﺳﺗطﺎﻋوا اﻟوﺻول
إﻟﻰ ﻣوارد اﻟﻣﯾﺎه ﻓﻲ ﺟﻧوب
اﻟﺳودان

أﻛﺛر ﻣن

 4.3ﻣﻠﯾون

ﺷﺧص ﺗﻠﻘوا ﻣﺳﺎﻋدات
ﻏذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻧوب
اﻟﺳودان ھذا اﻟﻌﺎم

 1.3ﻣﻠﯾون

ﺷﺧص اﺳﺗطﺎﻋوا اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﯾﺎه
اﻟﺷرب اﻵﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﻧﯾﺟﯾرﯾﺎ

نظرة عامة على عام 2017

نظرة عامة على التمويل
والتحليل
عرضت النظرة العامة على األوضاع اإلنسانية العالمية
لعام  2017احتياجات تمويل أولية قدرها  22.2مليار
دوالر أمريكي لمساعدة  92.8مليون شخص من
المحتاجين .وعلى مدار السنة ،ارتفعت هذه األرقام
إلى  24مليار دوالر لمساعدة  105.1مليون شخص.
وتنبع هذه الزيادة من األزمات الجديدة أو الموسعة،
باإلضافة إلى بعض خطط االستجابة اإلنسانية التي تم
تنقيحها بعد إطالق اللمحة العالمية اإلنسانية الشاملة.

وواصل تمويل االستجابة اإلنسانية الزيادة في عام  ،2017غير أن النمو في
االحتياجات (التي تقاس من خالل تجميع خطط االستجابة اإلنسانية) قد فاق
الزيادة في التمويل .وقد أدى ذلك إلى اتساع الفجوة بين االحتياجات اإلنسانية
والموارد المتاحة.
لقد أصبحت العديد من األزمات اإلنسانية طويلة األمد بحيث تبدو دائمة.
وهناك  19خطة من خطط االستجابة اإلنسانية البالغة  21خطة التي
عرضت في هذه النظرة العامة تتعلق باألزمات اإلنسانية التي استمرت
لمدة خمسة أعوام أو أكثر .وهناك ثالثة حاالت تطلبت إصدار خطط
إنسانية ونداءات كل عام لمدة  18عامًا على األقل (جمهورية الكونغو
الديمقراطية والسودان والصومال).

أشخاص يقومون بتقسيم أكياس الغذاء الموزعة بعد عملية إسقاط جوي في قرية أبروك ،في جنوب السودان .كانت هذه هي المعونة الغذائية األولى التي تلقاها الكثير من الناس الذين نزحوا لعدة أشهر.

المصدر :اليونيسيف

نظرة عامة على التمويل في
مبلغ التمويل

المتطلبات المالية

 24مليار
دوالر أمريكي

خطط االستجابة

نسبة التغطية

المتطلبات غير المستوفاة

52%

 12.6مليار  11.4مليار
دوالر أمريكي دوالر أمريكي

المتطلبات المالية

المبلغ الممول

غير ممول

ممول

النسبة المئوية
0%

خطط االستجابة اإلنسانية
أفغانستان
بوركينا فاسو
بوروندي
الكاميرون
جمهورية أفريقيا الوسطى
تشاد
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جيبوتي
النداء العاجل لدولة الدومينيكان
 1إثيوبيا
هايتي
العراق
النداء العاجل لكينيا
ليبيا
النداء العاجل لمدغشقر
مالي
موريتانيا
النداء العاجل لموزمبيق
ميانمار
النيجر
نيجيريا
األرض الفلسطينية المحتلة
النداء العاجل لبيرو
جمهورية الكونغو
السنغال
الصومال
جنوب السودان
السودان
سوريا
أوكرانيا
اليمن

 409.4مليون دوالر أمريكي

 286.7مليون دوالر أمريكي

 61.1مليون دوالر أمريكي

 27.4مليون دوالر أمريكي

 73.7مليون دوالر أمريكي

 40.5مليون دوالر أمريكي

 238.1مليون دوالر أمريكي

 111.9مليون دوالر أمريكي

 497.3مليون دوالر أمريكي

 181.4مليون دوالر أمريكي

 588.6مليون دوالر أمريكي

 227.0مليون دوالر أمريكي

 812.6مليون دوالر أمريكي

 388.4مليون دوالر أمريكي

 43.0مليون دوالر أمريكي

 11.1مليون دوالر أمريكي

 31.1مليون دوالر أمريكي

 15.1مليون دوالر أمريكي

 1.42مليار دوالر أمريكي

 549.6مليون دوالر أمريكي

 192.2مليون دوالر أمريكي

 71.3مليون دوالر أمريكي

 984.6مليون دوالر أمريكي

 808.7مليون دوالر أمريكي

 119.9مليون دوالر أمريكي

 85.8مليون دوالر أمريكي

 151.0مليون دوالر أمريكي

 85.7مليون دوالر أمريكي

 20.1مليون دوالر أمريكي

 13.3مليون دوالر أمريكي

 304.7مليون دوالر أمريكي

 129.3مليون دوالر أمريكي

 74.5مليون دوالر أمريكي

 25.2مليون دوالر أمريكي

 10.2مليون دوالر أمريكي

 4.6مليون دوالر أمريكي

 150.3مليون دوالر أمريكي

 97.7مليون دوالر أمريكي

 287.3مليون دوالر أمريكي

 213.0مليون دوالر أمريكي

 1.05مليار دوالر أمريكي

 731.0مليون دوالر أمريكي

 551.9مليون دوالر أمريكي

 266.2مليون دوالر أمريكي

 39.5مليون دوالر أمريكي

 11.1مليون دوالر أمريكي

 23.7مليون دوالر أمريكي

 9.4مليون دوالر أمريكي

 15.8مليون دوالر أمريكي

 2.9مليون دوالر أمريكي

 1.51مليار دوالر أمريكي

 882.6مليون دوالر أمريكي

 1.64مليار دوالر أمريكي

 1.15مليار دوالر أمريكي

 804.0مليون دوالر أمريكي

 326.2مليون دوالر أمريكي

 3.35مليار دوالر أمريكي

 1.68مليار دوالر أمريكي

 203.6مليون دوالر أمريكي

 65.9مليون دوالر أمريكي

 2.34مليون دوالر أمريكي

 1.33مليار دوالر أمريكي
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60%

100% 80%

70.0%
44.9%
55.0%
47.0%
36.5%
38.6%
47.8%
25.8%
48.6%
38.8%
37.1%
82.1%
71.6%
56.8%
66.2%
42.4%
33.8%
45.2%
65.0%
74.1%
69.3%
48.2%
28.0%
39.8%
18.1%
59.3%
70.0%
40.6%
50.0%
28.0%
56.9%

خطط االستجابة اإلقليمية لالجئين
خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين في بوروندي
خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين في نيجيريا
خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين في جنوب السودان
خطة االستجابة اإلقليمية وتعزيز الصمود
2
لالجئين في سوريا

 429.3مليون دوالر أمريكي

 74.3مليون دوالر أمريكي

 241.2مليون دوالر أمريكي

 130.4مليون دوالر أمريكي

 1.38مليون دوالر أمريكي

 393.3مليون دوالر أمريكي

 4.63مليون دوالر أمريكي

 2.27مليون دوالر أمريكي

النداءات األخرى

17.3%
54.0%
28.4%
49.1%

3
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بنجالديش
خطط االستجابة اإلقليمية للكاريبي
كوبا
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
باكستان

 434.1مليون دوالر أمريكي

 149.1مليون دوالر أمريكي

 27.1مليون دوالر أمريكي

 4.5مليون دوالر أمريكي

 55.6مليون دوالر أمريكي

 10.3مليون دوالر أمريكي

 113.5مليون دوالر أمريكي

 30.6مليون دوالر أمريكي

 339.4مليون دوالر أمريكي

 115.4مليون دوالر أمريكي

34.3%
16.5%
18.6%
27.0%
34.0%

يل في عام 2017
االتجاهات في متطلبات خطط االستجابة اإلنسانية ،فجوة التمويل ()2017 – 2007
التمويل

تطور التمويل للدول المعرضة لخطر المجاعة ()2017
التمويل التراكمي

المتطلبات

 25مليار

 6مليار

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
 5مليار

 20مليار

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

 4مليار
دوالر أمريكي

 15مليار
دوالر أمريكي

 3مليار
دوالر أمريكي

 10مليار

 2مليار

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
 5مليار

 1مليار

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
0

0
2007

2009

2013

2011

2015

2017
حتى تاريخه

فبراير/شباط

أبريل/نيسان

يونيو/حزيران

أغسطس/آب

2017

2017

2017

2017

سبتمبر/أيلول نوفمبر/
تشرين الثاني
2017
2017

تكرار النداءات ()2018 – 2000
عدد النداءات

النداءات السنوية

2000

2002

2004

2006

2008

2010

جمهورية الكونغو الديمقراطية
الصومال
السودان
جمهورية أفريقيا الوسطى
األرض الفلسطينية المحتلة
تشاد
أفغانستان
بوروندي
هايتي
جمهورية الكونغو
العراق
النيجر
سوريا
اليمن
جنوب السودان
مالي
ميانمار
الكاميرون
نيجيريا
أوكرانيا

2012

2014

2016

2018

19
19
19
16
16
15
12
11
11
11
9
9
9
9
8
7
7
5
5
5

مالحظة :یوضح الرسم البیاني خطط االستجابة اإلنسانية لعام  2018باإلضافة إلى خمس خطط استجابة إنسانية سابقة على األقل.
1تشير التقارير القُطرية إلى أنه تم تلقي مبلغ  1.169مليون دوالر من التمويل (أي تم الحصول على نسبة  82%من التمويل) .وال يزال تسجيل بعض المساهمات على خدمة التتبع المالي قيد المراجعة والتحقق وف ًقا للنهج
الثالثي.
2وتفيد المفوضية السامية لشؤون الالجئين بأن المتطلبات األصلية الكاملة لخطة االستجابة اإلقليمية وتعزيز الصمود لالجئين هي  5.6مليار دوالر أمريكي ،وهي تشمل التمويل متعدد السنوات الذي ورد بالفعل لعام ،2017
مما يجعل إجمالي المتطلبات غير المستوفاة لعام  2017قدرها  4.63مليار دوالر أمريكي في إطار النداءات الموجهة لتجميعها بموجب خطة االستجابة اإلقليمية وتعزيز الصمود لالجئين في عام .2017
 3تحسب المساهمات الواردة إلى األنشطة في بنجالديش والكاريبي وكولومبيا وكوبا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وباكستان بوصفها تمويالً إنسانيًا عالميًا خارج نطاق النداءات.
الصناديق المجمعة القطرية
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يرجع االرتفاع الحاد في متطلبات التمويل على مر السنين إلى مجموعة من
األزمات الممتدة واسعة النطاق التي تحتاج إلى متطلبات تمويل إنساني تتجاوز
مليار دوالر أمريكي سنويًا (وخاصة األزمة السورية واليمن وجنوب السودان).
وظلت متطلبات التمويل المتوسطة لكل أزمة ممتدة متسقة نسبيًا على مدى
السنوات العشر الماضية .ولمعالجة هذه الزيادة في األزمات الممتدة ،نحتاج إلى
مزيد من االستثمار السياسي والمالي في جهود الوساطة ومنع الصراع وبناء
السالم .ويمثل ذلك األمر أولوية بالنسبة لألمين العام .ونحتاج أيضًا إلى نهج

أطول أجالً لمعالجة االحتياجات اإلنسانية التي تدمج العمل اإلنمائي .وينبغي أن
يشمل ذلك خطوات للحد من تعرض الناس لألزمات ،مثل االستثمار في شبكات
األمان االجتماعي وسبل العيش.

المتطلبات في العام ()2017 – 2007
متوسط المتطلبات

متطلبات النداء الخاص بحالة واحدة

الحد األقصى لمتطلبات النداء الخاص بحالة واحدة

 5مليار دوالر
خطة االستجابة اإلقليمية وتعزيز الصمود لالجئين في سوريا

 4مليار دوالر

خطة االستجابة اإلنسانية في سوريا

 3مليار دوالر

خطة إجراءات
حادثة مرض
اإليبوال

خطة االستجابة اإلنسانية في السودان
الفيضانات في باكستان

 2مليار دوالر

خطة االستجابة اإلنسانية في اليمن

خطة االستجابة اإلنسانية في جنوب السودان

مليار دوالر

2007

12

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

نظرة عامة على عام 2017

التمويل اإلنساني في عام 2017
تبين األرقام األولية للجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 1لعام
 2016بشأن المساعدة اإلنمائية الرسمية أن المعونة اإلنسانية واإلنمائية تواصل االرتفاع على حد السواء.
وتشكل المساعدات اإلنسانية حال ًّيا حوالي  15٪من المجموع ،أو  14.45مليار دوالر أمريكي في عام
 .2016وارتفعت المساعدات اإلنسانية (حسب تعريف لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية
في الميدان االقتصادي والتي تستثني تكاليف الالجئين داخل الدولة) كنسبة من مجموع المساعدة اإلنمائية
الرسمية من  7٪في عام  2007إلى  ٪ 15في عام .2016
وعلى الرغم من تزايد المتطلبات ،فإن النظام اإلنساني العالمي يوفر للمانحين
قيمة ممتازة مقابل المال .وفي عام  ،2017كان العاملون في المجال اإلنساني
ال يحتاجون إال إلى  232دوالر أمريكي للشخص الواحد للحصول على مساعدة
إنسانية شاملة متعددة السنوات ومتعددة القطاعات.
وعقدت أربعة مؤتمرات رئيسية لجمع التبرعات اإلنسانية في عام  .2017وقد
جذبت هذه األحداث إعالنات تمويل إضافية ،وفي حاالت عديدة التزامات سياسية،
لألزمات في نيجيريا ومنطقة بحيرة تشاد وسوريا والدول المجاورة واليمن وأزمة
الجئي الروهينجا .وإجماالً ،جمعت هذه المؤتمرات أكثر من  7.8مليار دوالر
أمريكي الستخدامها في عام  ،2017فضالً عما يقترب من  4مليارات دوالر
أمريكي لعام  2018وما بعده.

ويعمل التمويل الذي يستثمر مباشر ًة في النظام اإلنساني جنبًا إلى جنب مع مصادر
التمويل وأدوات التمويل األخرى التي تساهم في تلبية االحتياجات اإلنسانية،
وبناء القدرة على الصمود ،والحد من التعرض للصدمات الخارجية .فالتحويالت
واالستثمار األجنبي المباشر والمعونة اإلنمائية كلها مصادر حاسمة للتمويل في
العديد من الدول التي تعاني من أزمات إنسانية ممتدة .ويضطلع البنك الدولي بدور
متزايد األهمية إلى جانب األمم المتحدة في منع األزمات وبناء القدرة على الصمود
ودعم االنتعاش .ويكمِّل دعمه المالي خطط األمم المتحدة المنسقة لالستجابة
اإلنسانية.

ً
خططا لالستجابة اإلنسانية
ولجمع األموال ألزمات محددة ،يضع النظام اإلنساني
والنداءات الخاصة بكل دولة على حدة .و ُتستكمل خطط االستجابة اإلنسانية هذه
من خالل المعلومات الحالية على مدار السنة بشأن تطور االحتياجات ،وتوفير
اإلغاثة وتأثيرها ،باإلضافة إلى الثغرات الرئيسية في التمويل.
وبمحاذاة ذلك ،يقوم الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ بتحليل درجة النقص
في التمويل لمختلف األزمات ،ويخصص األموال من نافذة األزمة التي تعاني من
نقص التمويل استنا ًدا إلى منهجية موضوعية وشفافة.

بعض الزيادات الملحوظة من الجهات المانحة
ساهمت الصين بمبلغ  124.7مليون دوالر أمريكي للعمل اإلنساني
الدولي حتى اآلن في عام  ،2017وهو أعلى معدل سنوي يتم اإلبالغ
عنه على اإلطالق .وقد وصل مصرف التنمية اإلفريقي أيضًا إلى
مستوى سنوي جديد في عام  2017حيث بلغت معدالت األموال المتاحة
له  82.6مليون دوالر أمريكي ،معظمها مخصص لالستجابة للمجاعة
والوقاية منها.

مؤتمرات التعهد بالتبرعات ()2017
مؤتمر التعهد
بالتبرعات

نيجيريا ومنطقة بحيرة تشاد
2
سوريا والمنطقة المحيطة بها
اليمن
3
أزمة الجئي الروهينجا

عدد الجهات المتعهدة
بالتبرع

15
42
43
36

تعهدات التبرع
لعام 2017

تعهدات التبرع للفترة
من 2020 – 2018

معدل اإلنجاز لتعهدات التبرع
لعام 2017

 458مليون دوالر أمريكي
 6مليار دوالر أمريكي
 1.10مليار دوالر أمريكي
 360مليون دوالر أمريكي

 214مليون دوالر أمريكي
 3.73مليار دوالر أمريكي
 77مليون دوالر أمريكي

93%
88%
92%
48%

 1لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
 2التتبع المالي لما بعد مؤتمر بروكسل :التقرير الرابع حتى نهاية سبتمبر/أيلول.
 3تشمل التبرعات المعلنة  6ماليين دوالر لعام .2018
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التأثير والنتائج

تبين األدلة المستمدة من عام  2017أنه عندما يكون النظام اإلنساني مموالً تمويالً كافيًا ،فإنه يكون
فعاالً ويؤدي إلى تحقيق النتائج.
في فبراير/شباط  ،2017دعا األمين العام العالم إلى تجنب أربع مجاعات
محتملة في شمال شرق نيجيريا والصومال وجنوب السودان واليمن .وقد
كثف المجتمع الدولي من تحركاته وسرعان ما حشد التمويل .وفي غضون
أقل من شهر ،تم صرف مليار دوالر أمريكي .وبعد شهرين ،تضاعف هذا
المبلغ ثالثة أضعاف ليصل إلى  3مليارات دوالر أمريكي ،وتجاوز المبلغ
اآلن  5مليارات دوالر أمريكي.
وقد توقف انتشار المجاعة في جنوب السودان ،وتقلصت الظروف الشبيهة
بالمجاعة في الدول الثالث األخرى حيث يتم اآلن إيصال المساعدات الطارئة
إلى  13مليون شخص في الشهر .وفي الوقت نفسه ،موَّ ل البنك الدولي الدعم
التكميلي والفوري واحتياجات بناء القدرة على الصمود على المدى الطويل.
وقد ساهم التحليل والتخطيط المشتركين وتبادل البيانات والوقاية وإدارة
المخاطر ووضع مجموعة من المصادر المالية في تلبية االحتياجات الحاسمة
في الدول األربعة.

كما اجتذبت أزمة الجئي الروهينجا في بنجالديش ،وهي أسرع أزمة الجئين
ً
نموا في العالم هذا العام ،موارد كبيرة من الجهات المانحة بدأت في أواخر
أغسطس/آب .وأصدرت أكثر من  30دولة إعالنات رسمية بالتعهد بتقديم
المعونة في سبتمبر/أيلول وأوائل أكتوبر/تشرين األول ،وصدر  36إعال ًنا
عن التمويل بلغ إجمالهم أكثر من  360مليون دوالر أمريكي للدولتين في
إحدى مناسبات اإلعالن عن جمع التبرعات في  23أكتوبر/تشرين األول.
وقد ازداد معدل االستجابة بشكل ملحوظ منذ أغسطس/آب .وتلقى أكثر من
 633.000شخص مساعدات غذائية ،واستفاد  567.000شخص من
خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ،وحصل 526.000
شخص على الرعاية الصحية ،واستفاد  750.000شخص من أطقم المأوى
الطارئة.

ً
حديثا بالقارب من ميانمار عبر خليج البنغال إلى تكناف في منطقة كوكس بازار ،في مقاطعة شيتاغونغ في بنجالديش.
الجئون روهينجا وصلوا

المصدر :اليونيسيف  /باتريك براون
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كما استجاب النظام اإلنساني كذلك بنجاح لعدد من الكوارث الطبيعية هذا العام.
وفي سبتمبر/أيلول  ،2017ضربت ثالثة أعاصير رئيسية (إيرما وخوسيه
وماريا) جزر أنتيغوا وبربودا وأنغيال وجزر البهاما وجزر فيرجن البريطانية
وكوبا وبويرتو ريكو وسانت بارث وسانت مارتن/سانت مارتان وتوركس
وكايكوس .وقد تضرر  2.6مليون شخص من جرَّ ائها.
وقامت المنظمات اإلنسانية الدولية والوكالة الكاريبية إلدارة حاالت الطوارئ
في حاالت الكوارث بتنشيط ترتيبات تعاونهما فور وصول األعاصير إلى
األفق .وقد تم نشر فرق األمم المتحدة لتقييم الكوارث وتنسيقها مسب ًقا في المنطقة
لدعم تدابير التأهب للسلطات الوطنية وتسهيل التنسيق بين جميع الجهات
الفاعلة .ودعمت فرق األمم المتحدة لتقييم الكوارث وتنسيقها أيضًا الوكالة
الكاريبية إلدارة حاالت الطوارئ في حاالت الكوارث من خالل التنسيق المدني
والعسكري وإدارة المعلومات وربط االحتياجات والتعهدات واإلغاثة في طور
اإلعداد ،باإلضافة إلى تقييم األضرار األولية.
ً
خططا منسقة لالستجابة ونداءات موجهة
وأطلق الشركاء في المجال اإلنساني
إلى البلدان األشد تأثرً ا باألعاصير .وخصص الصندوق المركزي لمواجهة
الطوارئ  13مليون دوالر أمريكي لجهود االستجابة في كوبا والدومينيكان،
ودعم اللوجيستيات واالتصاالت في جميع المناطق المتضررة .وأتاحت أموال
الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ للشركاء القدرة على توفير الغذاء
والرعاية الصحية الحرجة والمياه النظيفة وغيرها من المواد على الفور للفئات
األكثر ضع ًفا ،وال سيما النساء والفتيات.
بيد أنه في بعض األماكن في جميع أنحاء العالم ،ال تتوفر لدى النظام اإلنساني
موارد مالية كافية للوصول إلى جميع المحتاجين .ففي جمهورية الكونغو
الديمقراطية ،على سبيل المثال ،ارتفع عدد األشخاص الذين يحتاجون إلى
المساعدة اإلنسانية بنسبة  79في المائة في عام  ،2017من  7.3مليون شخص
في بداية العام إلى  13.1مليون شخص بحلول نهاية العام .وأدى العنف في
مناطق كاساي التي كانت في السابق مناطق مسالمة إلى تشريد  1.4مليون
شخص في خضم ذروتها ،مما أدى إلى إضعاف األمن الغذائي والتغذوي بشكل
خطير .وفي الوقت نفسه ،شهدت مقاطعتي تنغانيقا وجنوب كيفو زيادة حادة
في العنف بين الطوائف والنزاعات المسلحة ،مما تسبب في نزوح جديد أو
متكرر لمئات اآلالف من الناس .وكان النعدام األمن في هذه المناطق أثر مدمر
على األمن الغذائي .وقد أصبح  7.7مليون شخص في جميع أنحاء جمهورية
الكونغو الديمقراطية اآلن يعانون من انعدام األمن الغذائي (بزيادة قدرها 30٪
عن العام الماضي) ،وتضاعف خطر سوء التغذية الحاد في كاسايس .كما تنتشر
األمراض المعدية بسرعة ،ومن المرجح أن يكون تفشي وباء الكوليرا أكبر
انتشارً ا خالل عشر سنوات.

"في بعض األماكن في جميع أنحاء العالم ،ال
يمتلك النظام اإلنساني موارد مالية كافية للوصول
إلى جميع المحتاجين .ففي جمهورية الكونغو
الديمقراطية مثالً ،قفز عدد األشخاص الذين
يحتاجون إلى المساعدة اإلنسانية ليصل إلى نسبة
 79في المائة في عام ."2017
وعلى الرغم من االحتياجات المتزايدة ،انخفض التمويل اإلنساني إلى أدنى
مستوياته خالل عقد من الزمان في جمهورية الكونغو الديمقراطية ،حيث لم
يحصل سوى  48٪على المبلغ المطلوب وهو  813مليون دوالر أمريكي.
ويتمتع العاملون في المجال اإلنساني في جمهورية الكونغو الديمقراطية بالدراية
واألنظمة اإللزامية لتقديم المساعدات ،ولكن بدون تمويل كاف فإن مئات اآلالف
من الناس لن يحصلوا على المساعدة .وفي كاسايس ،يعاني  750.000طفل
دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد ،بمن فيهم  380.000طفل يعانون من
سوء التغذية الحاد الشديد .وتتيح الموارد الحالية للشركاء الوصول إلى 14٪
فقط من هؤالء األطفال.
كما أن األزمة المتفاقمة في جمهورية أفريقيا الوسطى تعاني كذلك من نقص
التمويل .فالصراعات المسلحة تجتاح اآلن أقاليم كانت مستقرة نسبيًا في
الماضي ،وتسيطر الجماعات المسلحة فعل ًّيا على حوالي  70%من البلد .وقد
حدث ارتفاع بنسبة  50في المائة في مستوى النزوح الداخلي ،مما يعني أن
هناك اآلن أكثر من  600.000من المشردين داخليًا في جمهورية أفريقيا
الوسطى.
ومع ذلك ،تم حشد أقل من  40٪من مبلغ  497مليون دوالر أمريكي المطلوب من
قبل خطة االستجابة اإلنسانية لعام  .2017وفي عدة مناطق ،اضطر العاملون في
مجال اإلغاثة إلى تخفيض أو وقف عملياتهم بسبب نقص التمويل أو انعدام األمن.
وقد انخفضت حصص اإلعاشة الغذائية التي تكفل بقاء األسر األكثر ضع ًفا إلى
النصف.
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نظرة عامة إنسانية
عالمية شاملة
لعام 2018
وسيؤدي النزاع إلى أكبر نسبة من االحتياجات اإلنسانية في عام .2018
كما سيؤدي الجفاف وغيره من الظواهر المناخية الضارة أيضًا إلى ظهور
االحتياجات اإلنسانية ،بما في ذلك انعدام األمن الغذائي ،والضعف ،وفقدان
سبل العيش ،وتفشي األمراض .وتشير التوقعات العالمية إلى أنه سيكون هناك
تحسن طفيف في معظم الصراعات في عام  ،2018ولكن سيستمر التدهور
في األمن الغذائي .وسيظل القرن اإلفريقي يعاني من سوء المحاصيل ،وإن
كان هناك خطر منخفض فيما يتعلق بظهور ظاهرة النينو أو النينيا .ويتوقع
بعض العلماء مخاطر أكبر للزالزل .وتستند خطط االستجابة اإلنسانية
الخاصة بكل بلد لعام  2018إلى تقييم وتحليل دقيقين للحاجة والتخطيط
المنسق من جانب الوكاالت اإلنسانية على أرض الواقع .كما تم إعداد الخطط
لتتماشى بشكل أفضل مع عمل الوكاالت اإلنمائية ،حيثما يسمح السياق ،وتقوم
بالتخطيط بشكل متزايد على مدى سنوات متعددة لألزمات الممتدة.

القسم

02
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لمحة عامة عن العمل اإلنساني العالمي في عام 2018

لمحة عامة عن العمل اإلنساني العالمي في عام 2018
األشخاص المتلقون لإلغاثة

المحتاجون

135.7

خطط
االستجابة

األشخاص
المتلقون لإلغاثة

المحتاجون

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

مليون

المحتاجون

0

خطط االستجابة اإلنسانية
 3.3مليون
 3.5مليون
 3.3مليون
 2.5مليون
 4.4مليون
 13.1مليون
 7.0مليون
 1.9مليون
 8.7مليون
 1.1مليون
 3.8مليون
 850ألف
 2.3مليون
 14.5مليون
 2.5مليون
 6.2مليون
 7.0مليون
 5.8مليون
 13.1مليون
 3.4مليون
 22.2مليون

90.9

1

مليون

المتلقون لإلغاثة

 4مليون

 8مليون

 12مليون

 16مليون

 20مليون

 2.8مليون
 2.3مليون
 1.3مليون
 1.9مليون
 1.9مليون
 10.5مليون
 7.0مليون
 1.5مليون
 3.4مليون
 900ألف
 1.6مليون
 800ألف
 1.8مليون
 6.1مليون
 1.9مليون
 5.4مليون
 6.0مليون
 4.3مليون
 11.2مليون
 2.3مليون
 10.8مليون

خطط االستجابة اإلقليمية لالجئين
خطط االستجابة اإلقليمية لالجئين في بوروندي
خطط االستجابة اإلقليمية لالجئين في نيجيريا
خطط االستجابة اإلقليمية لالجئين في جنوب السودان
خطط االستجابة اإلقليمية وتعزيز الصمود لالجئين في
سوريا

 434ألف
 218ألف
 3.1مليون
 5.2مليون

 434ألف
 218ألف
 3.1مليون
 5.2مليون

بنجالديش
بوركينا فاسو
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
موريتانيا
السنغال

 1.2مليون
 871ألف
 18.0مليون
 829ألف
 960ألف

 1.2مليون
 620ألف
 13.0مليون
 641ألف
 460ألف

النداءات األخرى

 1تستهدف خطط االستجابة في الغالب مجموعة فرعية (األغلبية الكبرى عاد ًة) من األشخاص المحتاجين ،ألن حكومات الدول المتضررة والجهات األخرى تستهدف جزءًا و/أو بسبب القيود المفروضة على قدرات المنظمات
المشاركة في خطة االستجابة.
مالحظة :تشمل المتطلبات المالیة والمحتاجون جمیع خطط االستجابة اإلنسانیة وخطة االستجابة اإلقلیمیة لالجئین وتعزيز الصمود في سوریا .لم يتم تضمين خطط االستجابة اإلقليمية لالجئين في بوروندي ونيجيريا وجنوب
السودان في هذا الرقم (ألن بعض السكان الذين شملتهم التغطية مشمولين في خطة االستجابة اإلنسانية للدول المعنية) ،كما لم يتم تضمين النداءات اإلنسانية األخرى (بنجالديش وبوركينا فاسو وجمهورية كوريا الشعبية
الديمقراطية وموريتانيا والسنغال).
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المتطلبات المالية في عام 2018
التغيير منذ وقت صدور اللمحة العالمية
للعمل اإلنساني العالمي لعام 2017

المتطلبات المالية

22.5
خطط
االستجابة

المتطلبات المالية
(بالدوالر األمريكي)

أفغانستان
بوروندي
الكاميرون
جمهورية أفريقيا الوسطى
تشاد
جمهورية الكونغو الديموقراطية
أثيوبيا
هايتي
العراق
ليبيا
مالي
ميانمار
النيجر
نيجيريا
األرض الفلسطينية المحتلة
الصومال
جنوب السودان
السودان
سوريا
أوكرانيا
اليمن

 430.0مليون
 94.7مليون
 305.7مليون
 515.6مليون
 558.1مليون
 1.69مليار
 895.0مليون
 290.6مليون
 550.0مليون
 250.0مليون
 255.5مليون
 162.6مليون
 338.0مليون
 1.10مليار
 539.7مليون
 1.50مليار
 1.72مليار
 1.00مليار
 3.50مليار
 186.9مليون
 2.50مليار

1%

المتطلبات (بالدوالر األمريكي)

0

خطط االستجابة اإلنسانية

مليار دوالر أمريكي

 1مليار

التغيير
منذ 2017
 2مليار

 3مليار

 4مليار

 5مليار

22%
28%
28%
29%
5%
125%
37%
51%
44%
66%
16%
8%
18%
4%
1%
74%
5%
25%
3%
13%
7%

خطط االستجابة اإلقليمية إلغاثة الالجئين
خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين في بورندي
خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين في نيجيريا
خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين في جنوب السودان
خطة االستجابة اإلقليمية وتعزيز الصمود لالجئين في سوريا

 387.6مليون
 157.1مليون
 1.51مليار
 4.16مليار

10%
35%
9%
10%

نداءات أخرى
بنجالديش
بوركينا فاسو
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
موريتانيا
السنغال

 434.1مليون
 58.8مليون
 114.0مليون
 103.9مليون
 16.8مليون

4%
0%
4%
6%
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مالحظة :تتضمن المتطلبات المالية والمحتاجين جميع خطط االستجابة اإلنسانية وخطة االستجابة اإلقليمية وتعزيز الصمود لالجئين في سوريا .كما أن خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين في بورندي ونيجيريا وجنوب السودان
غير مدرجة في الشكل (ألن بعض الفئات السكانية التي تغطيها مدرجة في خطط االستجابة اإلنسانية في البلدان المعنية) باإلضافة إلى عدم إدراج النداءات اإلنسانية األخرى (بنجالديش وبوركينا فاسو وجمهورية كوريا الشعبية
الديمقراطية وموريتانيا والسنغال).

لمحة عامة عن العمل اإلنساني العالمي في عام 2018

توقع االحتياجات اإلنسانية في
عام 2018
سيظل النزاع هو المحرك الرئيسي للحاجة اإلنسانية في عام  .2018ومن المرجح أن تستمر
الصراعات الحالية على نطاق وشدة مماثلين ،ولكن سوف يزداد بعضها سوءًا .وهناك العديد من
الصراعات الجديدة المحتملة التي يمكن أن تنفجر ،أو الصراعات المتجمدة التي يمكن أن تتصاعد بما
يؤدي إلى خلق احتياجات إنسانية إضافية.
أضحت األزمات الممتدة بمثابة الوضع الطبيعي الجديد .ففي الصراعات الحديثة،
تكون االنتصارات العسكرية الساحقة أو التفاوض على اتفاقات السالم أقل شيوعًا .كما
يصبح "اقتصاد الحرب" مربحً ا للمقاتلين ،ويصبح السالم اقتراحً ا أقل جاذبية .ويبدو
أن الكثير من الصراعات الحديثة عبارة عن حروب داخلية أو أهلية ،ولكنها غالبًا ما
تغذيها دول أخرى تسعى إلى تحقيق مصالحها السياسية واالقتصادية .فالجهات الفاعلة
الخارجية تكون أقل قل ًقا بشأن التكاليف البشرية واالقتصادية حيال النزاع الممتد،
كما يكون حافزها فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق سالم أقل بكثير .كما أن تدويل
الصراعات يجعل الوساطة أكثر صعوبة.

وكثيرً ا ما يكون انعدام األمن الغذائي نتيجة للنزاع الذي طال أمده .وفي أواخر عام
 ،2017سلطت شبكة نظم اإلنذار المبكر للمجاعات الضوء على  12دولة يحتاج
فيها ما ال يقل عن نصف مليون شخص إلى مساعدات غذائية طارئة (اليمن وإثيوبيا
وجنوب السودان وأفغانستان ونيجيريا والصومال والسودان والكونغو الديمقراطية
وأوغندا وكينيا وجمهورية إفريقيا الوسطى والنيجر) .ومن بين هذه الدول ،تم
تصنيف خمسة منها في مرحلة "الطوارئ" فيما يتعلق بانعدام األمن الغذائي ،وهي
على بعد خطوة واحدة من أسوأ مرحلة من "المجاعات" .وال تزال أربع دول (اليمن
وجنوب السودان والصومال ونيجيريا) معرضة لخطر المجاعة.

وحتى عندما ينحسر العنف ،غالبًا ما تستمر االحتياجات اإلنسانية واسعة النطاق
لبعض الوقت ،بل ويمكن أن تزداد مع مغادرة الناس ألماكن لجوئهم ومحاولة
العودة إلى ديارهم وسبل عيشهم وإعادة بنائها مرة أخرى.

ومن المحتمل أن تؤدي الكوارث الطبيعية أيضًا إلى خلق احتياجات إنسانية في عام
 .2018وتوقع بعض العلماء أن عام  2018قد يشهد ارتفاعًا كبيرً ا على نحو غير
عادي في الزالزل الكبرى ،وهو أمر يتعلق بالتغيرات الدورية في سرعة دوران
األرض 1.وتتوقع المنظمة العالمية لألرصاد الجوية أن هناك فرصة ضئيلة فقط
لحدوث ظاهرة نينيا ضعيفة في األشهر األخيرة من عام  ،2017وفرصة ضئيلة
ج ًدا لحدوث ظاهرة النينيو في عام .22018

وتؤدي الصراعات التي طال أمدها إلى نزوح طويل األمد .وعندما يفر الناس
من ديارهم خو ًفا ،من المرجح أن يستقروا في مكان ما في بلدهم بدالً من محاولة
عبور الحدود إلى بلد آخر .لذا فإن أكبر نسبة من النازحين تكون داخل دولهم .وقد
وصل العدد العالمي للنازحين داخليًا إلى أعلى مستوى له على اإلطالق ،حيث بلغ
عدد النازحين المرتبطين بالنزاعات والعنف  40.3مليون شخص في نهاية عام
( 2016وهو آخر عام تتوفر فيه إحصاءات عالمية) .وعلى مدار العام ،كان هناك
ً
حديثا ،منهم  24.2مليون شخص بسبب
 31.1مليون شخص تعرضوا للنزوح
الكوارث ،و 6.9مليون شخص بسبب النزاعات والعنف .وسيستمر هذا االتجاه في
عام  ،2018حيث يحتاج العاملون في المجال اإلنساني إلى مساعدة أعداد متزايدة
من النازحين داخليًا.

فالکوارث الطبیعیة لدیھا تأثیر إنساني أقل من حیث عدد األشخاص المتضررین
واألضرار التي تلحق بالبنیة التحتیة 3.وھذا ألن السلطات والمجتمعات المحلیة لدیھم
وعي أکبر بالمخاطر ،وھم يقومون باالستعداد بشكل أكبر .ولكن في الوقت نفسه،
أصبح عدد متزايد من البلدان أكثر عرضة للكوارث منذ عام  .2012وتتوقع الدول
الصغيرة بوجه خاص أن تصبح أكثر عرضة لألعاصير والزوابع واألحداث الجوية
األخرى التي يمكن أن تدمر مجتمعات واقتصادات بأكملها.

قد يواجه النازحون داخليًا مخاطر حماية شديدة .وتشمل هذه األعمال القتل والعنف
القائم على نوع الجنس والتعذيب والتجنيد القسري واالتجار بالبشر والزواج المبكر
والقسري واالعتقال واالحتجاز التعسفيين .كما تم اإلبالغ عن الهجمات على مخيمات
النازحين داخليًا أو مواقعهم ،وكذلك عمليات إعادتهم قسر ًّيا .فالنازحون داخليًا غالبًا ما
يكونون أكثر أعضاء المجتمع ضع ًفا ،حيث ال تتاح لهم إال إمكانية ضئيلة أو معدومة
للوصول إلى النظم الصحية والتعليمية ،وفرص كسب العيش ،وتوفير السكن اآلمن
والخدمات األساسية .ويعتمد العديد من النازحين داخليًا على العائالت والمجتمعات
المضيفة لسنوات .إن استضافة النازحين داخليًا يمكن أن تضغط بشدة على القدرات
في األماكن الفقيرة بالفعل ،مما يؤدي إلى نشوب توترات محلية.
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الكوارث الطبيعية :اتجاهات أعداد القتلى والمتضررين ()2017 - 2007
القتلى

المتضررون

 500ألف

 500مليون

 400ألف

 400مليون

 300ألف

 300مليون

 200ألف

 200مليون

 100ألف

 100مليون

2007

2009

2011

2013

2015

2017

المصدر :EM-DAT :قاعدة بيانات األحداث الطارئة  -جامعة كاثوليك دي لوفان  -كريد ،دي غوها-سابير  ،www.emdat.be -بروكسل ،بلجيكا.
مالحظة :يعود االرتفاع الكبير في أعداد األشخاص المتضررين في عام  2015إلى جفاف كبير ضرب الهند .وكانت الزيادات في الوفيات في عامي  2008و 2009تعود في معظمها إلى إعصار نرجس في ميانمار
وزلزال في الصين ( )2008وزلزال هايتي ( .)2010تختلف طريقة  EM-DATلتقييم أعداد األشخاص المتضررين من الكوارث عن تلك المستخدمة في خطط االستجابة اإلنسانية.

الدول المعرضة لخطر استمرار االحتياجات
اإلنسانية الشديدة
وف ًقا لنظام دليل إدارة المخاطر ( )InfoRMالذي يديره
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،فإن الدول التي تعاني من
"مخاطر عالية جدا" (شبه مؤكدة) من االحتياجات اإلنسانية
الشديدة المستمرة في عام  2018هي الصومال وجنوب
السودان وتشاد وأفغانستان وجمهورية إفريقيا الوسطى
واليمن والنيجر والكونغو الديمقراطية والسودان وسوريا
والعراق .والدول المعرضة لخطر كبير أو احتمال الخطر
الكبير هي ميانمار وباكستان وإثيوبيا وهايتي ونيجيريا
والكاميرون وليبيا ومالي وموزمبيق وأوغندا وكينيا
وبنجالديش وبوروندي وتنزانيا وإريتريا وموريتانيا وبابوا
غينيا الجديدة وكولومبيا وكوت ديفوار والهند وأوكرانيا
وبوركينا فاسو وغواتيماال وغينيا بيساو وأنغوال والكونغو
وجيبوتي والفلبين وسيراليون وجمهورية كوريا الشعبية
الديمقراطية وليبيريا ونيبال وزيمبابوي وغينيا وإيران
ومدغشقر ورواندا وتركيا.
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وعلى المدى الطويل ،فإن النمو االقتصادي والتنمية ومنع نشوب الصراعات
وحلها هي ما سيحد من عدد األزمات اإلنسانية وتأثيرها .ومن الجدير
بالذكر في هذا الصدد اإلشارة إلى توقعات صندوق النقد الدولي بزيادة النمو
االقتصادي في عام  2018عما كان عليه الحال في عام  ،2017ال سيما في
جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا.
وبشكل عام ،من المتوقع أن يكون عدد األشخاص على الصعيد العالمي الذين
يحتاجون إلى المساعدات اإلنسانية في عام  2018مشابهًا لما هو عليه في عام
 ،2017كما أن االحتياجات التمويلية ال تزال مماثلة للمتطلبات القياسية في العام
الماضي .وسيكون هناك  136مليون شخص محتاجين في عام  ،2018كما هو
الحال في نوفمبر/تشرين الثاني  .2017وتبلغ تكلفة خطط العام  22.5مليار
دوالر أمريكي ،مقارنة بـ 22.22مليار دوالر أمريكي في بداية عام .2017
ولكن هناك اختالفات هامة في عدد من البلدان عند مقارنة عام  2017مع ما
نتوقعه في عام  .2018ومن المتوقع أن يتحسن الوضع قليالً في أفغانستان
وتشاد وإثيوبيا والعراق ومالي وأوكرانيا ،مما سيُخ ِّفض احتياجات التمويل في
تلك الدول.

لمحة عامة عن العمل اإلنساني العالمي في عام 2018

"تؤدي الصراعات الممتدة إلى نزوح طويل األمد .وعندما يفر الناس من ديارهم خو ًفا ،من المرجح
أن يستقروا في مكان ما في دولهم بدالً من محاولة عبور الحدود إلى بلد آخر .لذا فإن أكبر نسبة من
النازحين تكون داخل دولهم".

من المتوقع حدوث زيادات كبيرة في االحتياجات في بوروندي والكاميرون
وجمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا والنيجر والصومال وسوريا والسودان واليمن.
وستكون االحتياجات في عام  2018أكبر ما يمكن في جمهورية الكونغو
الديمقراطية ونيجيريا والصومال وجنوب السودان (حيث توجد تهديدات
بحدوث المجاعة مرة أخرى) وفي سوريا والدول المجاورة لها واليمن .إن
الوضع في اليمن يثير قل ًقا بال ًغا .ويبلغ عدد المحتاجين  22مليون شخص ،أي
ما يقرب من  80٪من السكان .وكثير من هؤالء الناس على وشك المجاعة.
وال يمكن للوكاالت اإلنسانية أن تلبي هذه الحاجة الملحة والحرجة إال إذا
أتيحت لها إمكانية الوصول السريع واآلمن ودون معوقات إلى الماليين من
األشخاص الذين يعانون في اليمن من قبل جميع أطراف النزاع ،حيث يُسمح
للسلع التجارية بدخول الدولة بحرية.

توقعات بشأن مؤتمرات التعهد بإعالن التبرعات في
عام 2018
تشير المناقشات الجارية فيما بين الدول المعنية والجهات المانحة ومنظمات
المعونة إلى أن مؤتمرات التعهد بتقديم التبرعات أو غيرها من السياسات الدولية
الرئيسية وجهود تعبئة الموارد قد تكون ضرورية لمعالجة مجموعة من األزمات
الرئيسية بما في ذلك على وجه الخصوص:
اليمن  -التي تعد أسوأ أزمة إنسانية في العالم ،مما يتطلب تمويالً إقليميًا
مستمرً ا على نطاق واسع ومشاركة المانحين ،فضالً عن إجراء تحسينات في
وصول المساعدات اإلنسانية.
سوريا والمنطقة  -أعلن االتحاد األوروبي بالفعل أنه سيعقد المؤتمر المقبل
لجمع التبرعات من أجل أزمة سوريا في أوائل عام .2018
نيجيريا ،ومنطقة بحيرة تشاد  -حيث استقر الوضع اإلنساني ولكن االحتياجات
ال تزال مرتفعة ويجب مواصلة الجهود في عام  ،2018بما في ذلك من
خالل التقدم المحرز في بناء القدرة على الصمود واالنتعاش وبناء السالم.
جمهورية الكونغو الديمقراطية  -إن التدهور الحاد في األزمة اإلنسانية ،مع
النزوح الجماعي وانعدام األمن في كاسايس ،يعني أنه من الملح عكس اتجاه
التمويل المتناقص في السنوات األخيرة.
الصومال  -حيث منعت االستجابة اإلنسانية االستثنائية حدوث المجاعة في عام
 ،2017ولكن من المتوقع أن تكون األمطار ضعيفة في عام  2018بحيث
يصبح التمويل على نطاق واسع في مجاالت المساعدات اإلنسانية والتعافي
والقدرة على الصمود أمرً ا ضروريًا.
أزمة الجئي الروهينجا في بنجالديش  -حيث منعت االستجابة اإلنسانية
االستثنائية حدوث المجاعة في عام  ،2017ولكن من المتوقع أن تكون
األمطار ضعيفة في عام  2018بحيث يصبح التمويل على نطاق واسع في
مجاالت المساعدات اإلنسانية والتعافي والقدرة على الصمود أمرً ا ضروريًا.
جمهورية أفريقيا الوسطى  -أزمة تتفاقم بسرعة مع نقص شديد في التمويل في
السنوات األخيرة.
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كيفية تحديد وتحليل الجهات
الفاعلة في مجال العمل اإلنساني
الحتياجات األشخاص
تقوم الجهات الفاعلة اإلنسانية على أرض الواقع بإعداد لمحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية لكل دولة على
حدة .وهو يحدد تقييمًا قويًا يستند إلى األدلة لنطاق ونوع الحاجة في كل سياق إنساني.
كخطوة أولى ،سيقوم الفريق القطري اإلنساني في دولة ما ،والذي يتألف من وكاالت
األمم المتحدة ومنظمات المعونة غير الحكومية ،بتقييم ما يحتاجه الناس من مساعدة
طارئة .فعلى سبيل المثال ،يقيمون عدد األشخاص الذين يعانون من سوء التغذية
الحاد؛ ويحددون عدد األشخاص الذين يضطرون إلى شرب الماء غير اآلمن؛ وعدد
األشخاص الذين يفتقرون إلى المأوى؛ وعدد األطفال المنقطعين عن التعليم؛ وعدد
األشخاص الذين ال يمكنهم الحصول على ما يكفي من الغذاء؛ وعدد المحتاجين
للحماية .وسوف تستفيد تلك الجهات من مصادر البيانات الحالية ،ولكنها ستطلق
أيضًا استطالعات رأي وتقييمات جديدة لسد الثغرات في البيانات.
وبمجرد جمع المعلومات ،سيقوم الفریق القُطري للعمل اإلنساني بتحلیل المعلومات
إلعداد نظرة عامة شاملة وذات أولویة لالحتیاجات الطارئة لألشخاص ،مع
أرقام محددة من حیث الحجم والشدة والمواقع واالختالفات بین أنواع مختلفة من
األشخاص (على سبیل المثال ،اإلناث أو الذكور ،والشباب أو الكبار ،والمزارعين أو
العمال باألجر).
كما تتضمن هذه النظرة العامة على االحتياجات اإلنسانية تحليالً لألسباب الجذرية
ودوافع احتياجات األشخاص وقدرتهم على التكيف مع تلك االحتياجات بأنفسهم.
وتساعد عملية تقييم االحتياجات العاملين في المجال اإلنساني على فهم العوامل
الرئيسية والعوامل المشددة والطرق التي يتأثر بها السكان ،والذين يعانون من أسوأ
األوضاع ،وإلى أي مدى يعانون من الحرمان بشكل يتجاوز ما كانوا عليه قبل
األزمة ،وما الذي يكون مطلوبًا حتى يصل السكان إلى الحد األدنى من مستوى
المعيشة.
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عملية إعداد النظرة العامة على االحتياجات
اإلنسانية الخاصة بسوريا في عام 2018

استند التحليل الذي يقدم معلومات عامة عن االحتياجات
اإلنسانية في سوريا لعام  2018إلى سلسلة من التقييمات
الخاصة بالقطاعات التي تكملها عملية تقييم االحتياجات
متعددة القطاعات التي وصلت إلى أكثر من  5100مجتمع
محلي في سوريا .وقد تم إجراء عملية تقييم االحتياجات
متعددة القطاعات من قبل  31شري ًكا في جميع المجتمعات
المأهولة بالسكان بين يوليو/تموز وأغسطس/آب .2017
وقد تم تجميع البيانات بالكامل تقريبًا من خالل مقابالت
وجهًا لوجه مع ما يقرب من  140.000من مصادر
المعلومات الرئيسية.
وفي هذا العام ،قام الشركاء في مجال العمل اإلنساني
بتحسين تقديرات التخطيط اإلنساني المصنفة حسب الجنس
والعمر واإلعاقة والعجز (أعداد السكان واألشخاص
النازحين داخليًا) ،والتي تمثل لمحة عن التوجهات السكانية
في سوريا اعتبارً ا من أغسطس/آب  .2017ويستند تقييم
االحتياجات متعددة القطاعات لعام  2017إلى الدروس
المستفادة من خمسة أعوام من التقييمات المشتركة المنسقة
التي حسنت التغطية الجغرافية وأوجدت المزيد من البيانات
الدقيقة ،فضالً عن مبادرات جمع البيانات المدروسة التي
تقدم تحديثات شهرية عن االحتياجات اإلنسانية .وقد أدى
ذلك أيضًا إلى تعزيز جمع البيانات وتحليلها من الناحية
التقنية .وعالو ًة على ذلك ،تعززت قدرات الشركاء الحاليين
في جمع البيانات من خالل هذه الممارسة ،وال سيما
المنظمات غير الحكومية السورية.

لمحة عامة عن العمل اإلنساني العالمي في عام 2018

كيف ُتصاغ خطط االستجابة اإلنسانية ومتطلبات
التمويل
بمجرد إتمام استعراض االحتياجات اإلنسانية ،يضع الفريق القُطري للعمل
اإلنساني خطة االستجابة اإلنسانية .وتحدد هذه الخطة ما هو مقرر عمله بشأن
االحتياجات التي جرى تعيينها.
وسيقوم الفريق القُطري للعمل اإلنساني ،بالتشاور مع الشركاء الرئيسيين بما في
ذلك الحكومة ،بتحديد األهداف االستراتيجية رفيعة المستوى .وعادة ما تسعى
هذه األهداف إما إلى إدخال تحسينات في المؤشرات الرئيسية للصحة األساسية
والرفاه (مثل خفض معدل سوء التغذية الحاد) أو إلى تحديد معالم في اتجاه إعادة
استقرار األشخاص واعتمادهم على أنفسهم (مثل النازحين العائدين إلى ديارهم
أو المعاد توطينهم أو األشخاص الذين يعتمدون على المعونة ويستعيدون سبل
كسب رزقهم ،وإمكانية الحصول على الخدمات االجتماعية).
وبمجرد أن يتم االتفاق على األهداف االستراتيجية ،يجري الفريق القُطري
ً
"تحليل لالستجابة" يرصد الحقائق التشغيلية لألزمة ،من حيث القدرة على
االستجابة المحلية والوطنية والدولية ،ووصول المساعدات اإلنسانية ،والخدمات
اللوجستية ،وبيئة التمويل ،وموسمية وتوقيت ومدة الخطة .ويسمح هذا التحليل
بعد ذلك للفريق القُطري للعمل اإلنساني بتحديد السكان المستهدفين بالمعونة
اإلنسانية ،وطرق تقديم تلك المساعدات التي تجعل لكل ما سبق من اعتبارات
معان كبيرة.
ٍ

ثم يتحرك التخطيط لينتقل إلى مستوى اإلجراءات المحددة والجهات الفاعلة
واألشخاص واألماكن .وسيظل هذا األمر قائمًا على األهداف االستراتيجية،
وسيظل بحاجة إلى التنسيق فيما بين الوكاالت والمجموعات الفنية ،ألن تحقيق
األهداف االستراتيجية يتجاوز أي منظمة واحدة أو قطاع فني واحد .فعلى
سبيل المثال ،فالحد من سوء التغذية الحاد لدى األطفال ليس مجرد مسألة تتعلق
بالعالج التغذوي وتوزيع األغذية وإنما تتعلق أيضًا بالتطعيم وغيره من التدابير
الصحية وبالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية واألمن الغذائي وسبل
كسب الرزق ،وكذلك بالتعليم في أغلب األحيان ،وأحي ًانا بحماية الطفل .وتوضح
الفرق أو "المجموعات" الفنية التي تعمل في مجاالت متخصصة (التغذية والمياه
والصحة وغيرها) االحتياجات وكيف يمكن لخطط االستجابة اإلنسانية أن تساعد
في تلبيتها .كما تعمل هذه التجمعات على ضمان معرفتها باالحتياجات التي ستتم
تغطيتها من خالل اإلجراءات المقررة خارج نطاق الدائرة الكبرى لمنظمات
اإلغاثة في خطة االستجابة اإلنسانية ،مثل الحكومة والجمعيات الوطنية للصليب
األحمر أو الهالل األحمر ،حتى تتماشى خطة االستجابة اإلنسانية مع خططها
ً
مجال ألي فجوات أو ازدواجية.
وال تدع

أمير خان سباري يتحدث إلى تايزا خان الذي غادر منزله بالقرب من مركز جانيخيل في مقاطعة باكتيا ليصل إلى مدينة خوست في شرق أفغانستان .وقد تغيرت مقاطعة جانيخيل ثالث مرات منذ أن هاجمها
أفراد جماعة مسلحة ألول مرة في سبتمبر /أيلول  .2016المصدر :مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية /فيليب كروبف
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"يتم تحليل المعلومات للوصول إلى نظرة عامة
شاملة ومحددة األولويات الحتياجات الناس
الطارئة ،مع تقديم أرقام محددة من حيث الحجم
والشدة والمواقع واالختالفات بين خصائص
الناس (على سبيل المثال اإلناث والذكور ،وكبار
السن والشباب ،والمزارعين أو العمال بأجر).
تضم هذه "اللمحة العامة عن االحتياجات
ً
تحليل لألسباب الجذرية
ضا
اإلنسانية" أي ً
والدوافع وراء احتياجات الناس ،وقدرة الناس
على التكيف مع تلك االحتياجات بأنفسهم".

يتم تقدير تكاليف الخطط بعناية .ويمكن للتجمعات إحصاء إجراءاتها المقررة
وتقدير تكلفة الوحدة العامة لكل إجراء (على سبيل المثال لكل شخص يتلقى
معونة غذائية أو عالج تغذوي أو لكل مصدر للمياه أو للمراحيض) .وتتمثل
الطريقة الرئيسية األخرى في قيام كل منظمة بوضع تقديراتها للتكلفة الخاصة بها
فيما يتعلق بإجراءاتها المقررة المحددة ،مجمعة في شكل "مشاريع" ،مع مراعاة
الطرق المحددة والتكاليف التشغيلية التي قد تتنوع في المواقع المختلفة .ويتم
تجميع تكاليف اإلجراءات أو المشاريع التي تقررها كل مجموعة ،بعد إجراء
مراجعة دقيقة لها ضمن المجموعة وبواسطة الفريق القُطري للعمل اإلنساني،
وذلك لتحديد متطلبات التمويل اإلجمالية لخطة االستجابة اإلنسانية.
ويعكس التمويل المطلوب في خطة االستجابة اإلنسانية ،وضمن كل عنصر من
عناصر التكلفة ،ما يتعين على المنظمات المشاركة القيام به ،ولكن ضمن حدود
ما لديها القدرة على القيام به (بافتراض الحصول على التمويل الكامل).
ويعد جزءًا من األجزاء األساسية في العملية ضمان معرفة المنظمات والتجمعات
والفريق القُطري للعمل اإلنساني والحكومة والمتضررين بما إذا كانت المنظمات
تقوم بما أعلنت القيام به وما إذا كان لما تقوم به التأثير الالزم.
وفي معظم العمليات اإلنسانية الرئيسية ،أصبحت المنظمات وهياكلها التنسيقية
جيدة في الوقت الحالي فيما يتعلق بتبادل المعلومات اآلنية بشأن المعونة
الفعلية المقدمة ،وتجميع تلك المعلومات لمعرفة ما إذا كانت المعونة تصل إلى
أهدافها بشكل جماعي .ويجري أيضًا إحراز تقدم فيما يتعلق بالمهمة األصعب،
واألساسية في نفس الوقت ،التي تتمثل في قياس األثر على المحتاجين .فإنه من
الصعب ،على سبيل المثال ،أن يتم تتبع التغيرات في سوء التغذية الحاد عبر
مئات اآلالف من األطفال في حاالت الفوضى ،بل وأكثر صعوبة أن تتم محاولة
إدراج أي تغييرات على شكل خاص من أشكال المعونة التي تلقاها هؤالء
األطفال أو أسرهم .ولكن من الضروري معرفة أوضاع األشخاص المحتاجين
وما إذا كانت المعونة تؤتي ثمارها (وإذا لم تكن تؤتي بثمارها ،فلم ال؟ وما هي
التصحيحات المطلوبة في المسار؟) .وهذا يهيئ المجال أيضًا أمام االستعراض
التالي لالحتياجات وجولة التخطيط االستراتيجي الالحقة.
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ولذلك ،تخدم خطط االستجابة اإلنسانية العديد من األغراض الرئيسية .فهي تنسق
مجموعة اإلجراءات الالزمة عندما تحتاج أعداد كبيرة من الناس إلى معونة
إنسانية شاملة ومخرج من األزمة .كما أنها تضمن مساءلة وكاالت المعونة بشأن
الوفاء بما صرحت بتقديمه ،وما إذا كان ما تقدمه يحدث أثره الالزم .فهذه الخطط
هي الواجهة الرئيسية مع الجهات المانحة ،فهي توضح الوضع العام واستراتيجية
معالجته ،باإلضافة إلى اإلرشادات التفصيلية حول مقدار التمويل الذي تحتاجه
كل منظمة مشاركة لتنفيذ إجراءاتها المحددة ،وما هو السعر اإلجمالي الذي سيتم
تخصيصه للعمل اإلنساني الشامل لجميع األشخاص الذين يحتاجون إليه ويمكن
الوصول إليهم.
تبدأ كل خطة من خطط االستجابة اإلنسانية الوارد بيانها بإيجاز أدناه بمعلومات
تتميز بالموثوقية والدقة والشفافية بشأن االحتياجات الحقيقية للسكان ،وكيفية
ظهور هذه االحتياجات واستمرارها ،وما يمكن للسكان وما ال يمكنهم القيام به
لمصلحتهم .وتبدأ التكاليف من إجراءات محددة تنبع مباشر ًة من تلك االحتياجات
ويتم التحقق منها بشكل مشترك فيما بين الجهات الفاعلة ذات الصلة لضمان عدم
وجود ثغرات أو تداخالت أو أساليب غير اقتصادية -تتجمع في نهاية المطاف في
وحدات إجمالية لكل مشروع أو عدد من اإلجراءات لكل مجموعة ولكل خطة
من خطط االستجابة اإلنسانية واإلجمالي العام لخطط االستجابة اإلنسانية.
إن أي عجز في التمويل فيما يتعلق بمتطلبات خطة االستجابة اإلنسانية يعني أن
هناك إجراءات محددة لن تكتمل ،وأن الناس سوف يفتقرون إلى بعض أو جميع
أشكال المساعدات الضرورية ،وستكون حياتهم ورفاههم عرضة للخطر .إن
العجز الشديد ،كما هو الحال مع خطط االستجابة اإلنسانية تلك التي ال تتمكن
من جمع حتى النصف من تمويلها المطلوب ،يعني أن األزمة سوف تتعمق ،وأن
العوامل المتفاقمة سوف تترسخ ،مع إجبار أعداد كبيرة من الناس على استخدام
تدابير يائسة أكثر من أي وقت مضى للبقاء على قيد الحياة ،األمر الذي يؤدي
إلى ضياع حياتهم في نهاية المطاف.
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"تبدأ كل خطة من خطط االستجابة اإلنسانية بمعلومات تتميز بالموثوقية والدقة والشفافية بشأن االحتياجات
الحقيقية للسكان ،وكيفية ظهور هذه االحتياجات واستمرارها ،وما يمكن للسكان وما ال يمكنهم القيام به
لمصلحتهم .وتبدأ التكاليف من إجراءات محددة تنبع مباشر ًة من تلك االحتياجات ويتم التحقق منها بشكل
مشترك فيما بين الجهات الفاعلة ذات الصلة لضمان عدم وجود ثغرات أو تداخالت أو أساليب غير اقتصادية
تتجمع في نهاية المطاف في وحدات كلية لكل مشروع أو عدد من اإلجراءات لكل مجموعة ولكل خطة منخطط االستجابة اإلنسانية ولإلجمالي العام لجميع خطط االستجابة اإلنسانية".

تحسينات لتعزيز عمليات النداءات اإلنسانية
يجري تعزيز العمليات التي يقوم من خاللها الشركاء اإلنسانيون بتقييم االحتياجات
وتخطيط استجابتهم.
وفي حين اعترف المانحون بالتقدم المحرز في مجال تحسين نوعية ومصداقية
االستعراضات العامة لالحتياجات اإلنسانية وخطط االستجابة اإلنسانية ،يلتزم
المجتمع اإلنساني بتعزيز عملية تقييم االحتياجات ووضع خطط االستجابة .ويجب
علينا أن نستمر على وجه التحديد في تحسين جودة األدلة التي تسترشد بها عمليات
التخطيط وكذلك تحسين شفافية الطريقة التي نحدد بموجبها أولويات إجراءات
االستجابة والنهج المستخدم لحساب متطلبات التمويل.
وفي عام  ،2018سيتمثل تحسين األولويات في التقييم الممتد على نطاق عدة
قطاعات والتقييم الشامل لالحتياجات الرامي إلى تعزيز التحليل الكلي بين القطاعات
–وهو نهج يقابله مجرد تصنيف االحتياجات بحسب كل قطاع على حدة .وسيتيح
هذا النهج فهمًا أشمل لالحتياجات ونقطة انطالق أفضل لتطوير االستجابات متعددة
القطاعات.

وفي حين أن خطط االستجابة اإلنسانية تتطلب نطا ًقا واقعيًا لتبدأ به ،فإن تحديد
األولويات في خطط االستجابة اإلنسانية ال يعني في حد ذاته خفض طلبات التمويل
اإلجمالية لتلك الخطط .وعالوة على ذلك ،ال ينبغي أن تؤخذ أولويات االستجابة
في خطط االستجابة اإلنسانية على أنها تعني أن جوانب أخرى من االستجابة أقل
استحقا ًقا للتمويل .لقد صممت االستجابة اإلنسانية في خطط االستجابة اإلنسانية
لتوفير استجابة شاملة الحتياجات الناس المتعددة والمترابطة ،والتي تمتد عاد ًة
لتشمل أبعاد إنقاذ األرواح وسبل العيش والحماية والخدمات األساسية .وبالتالي فإن
تمويل ً
ً
كامل حتى ال تتدهور
جميع األنشطة في خطط االستجابة اإلنسانية تتطلب
االحتياجات غير المهددة للحياة لتأخذ شكل ظروف بقاء بعد بضعة أشهر.
وأخيرً ا ،تقوم المنظمات الدولية (أو اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت) باختبار
منهجيات التكلفة المختلفة لخطط االستجابة اإلنسانية من أجل عرض احتياجات
األشخاص المتضررين بشكل أفضل.

ويجري أيضًا إدخال تحسينات على الطريقة التي نحلل بها مدى شدة احتياجات
الفئات السكانية والمناطق الجغرافية .ولهذا األمر أهمية تتمثل في مساعدة الشركاء
اإلنسانيين على تحديد أولويات وأهداف االستجابة على نحو أفضل .كما أنه يحدد من
يحتاج إلى المساعدات الطارئة المنقذة للحياة من الشركاء اإلنسانيين؛ ومن سيستفيد
من المزيد من الدعم اإلنمائي طويل األجل .وتعد هذه الخطوة خطوة رئيسية نحو
تعزيز الصلة القائمة بين المساعدة اإلنسانية والتنمية.
كما يجري أيضًا إدخال عدة تحسينات على تخطيط االستجابة .ويعد أمرً ا أساسيًا أن
يتم ضمان وضع خطط استجابة ذات أولويات محددة بشكل أفضل تتفق مع التزامات
الصفقة الكبرى وغيرها من االلتزامات .وتحديد األولويات يعني اتخاذ خيارات
صعبة بشأن المواقع والفئات السكانية و/أو القضايا التي يتعين معالجتها ً
أول أو في
الحاالت التي يتعين فيها توسيع نطاق التغطية .وذلك يتطلب فهمًا واضحً ا للمكان
الذي تكون (أو ستكون) فيه احتياجات البقاء هي األكثر إلحاحً ا ،وأشكال االستجابة
التي يتعين القيام بها ً
أول لتمهيد الطريق أمام اآلخرين حتى يمكنهم المضي قدمًا.
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ﻟﻣﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋن
اﻟﻌﻣـل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
اﻟﻌــــــﺎﻟــﻣــــﻲ

20
18

االستجابة اإل
ﺧطط خطط
اﻹﻧﺳ
اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ

21
3

OTHER
APPEALS

4

خطة استجابة إنسانية

ﺧطط اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻼﺟﺋﯾن

أوﻛراﻧﯾﺎ
ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻛورﯾﺎ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ
اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ

اﻷرض اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ
اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ
أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

اﻟﺑﻠدان ذات ﺧطط اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ أو
ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻧداءات

ﻣﯾﺎﻧﻣﺎر

اﻟﻌراق

ﺑﻧﻐﻼدﯾش
اﻟﯾﻣن

اﻟﺑﻠدان اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺧطط اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ
ﻟﻼﺟﺋﯾن

اﻟﺳودان

اﻟﺻوﻣﺎل
إﺛﯾوﺑﯾﺎ
ﺟﻧوب اﻟﺳودان
ﺑوروﻧدي

ﺧطﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻼﺟﺋﯾن
ﻓﻲ ﺟﻧوب اﻟﺳودان

ﺧطﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻼﺟﺋﯾن
ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ

اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ
ﺗرﻛﯾﺎ

اﻟﻌراق
اﻷردن

ﻟﺑﻧﺎن
ﻣﺻر

اﻟﺳودان
إﺛﯾوﺑﯾﺎ
ﻛﯾﻧﯾﺎ
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ﺟﻧوب اﻟﺳودان
أوﻏﻧدا
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اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ حول
بة اإلنسانية
ﺣولالعالماﻟﻌﺎﻟم

4

22

إقليمية لالجئين
خطط استجابة
HUMANITARIAN
RESPONSE PLANS

5

33

إنسانية أخرى
نداءات
COUNTRIES
AFFECTED

ﻟﯾﺑﯾﺎ
ﺗﺷﺎد
اﻟﻧﯾﺟر
ﻣﺎﻟﻲ
ھﺎﯾﺗﻲ

ﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ
اﻟﺳﻧﻐﺎل
ﺑورﻛﯾﻧﺎﻓﺎﺳو
ﻧﯾﺟﯾرﯾﺎ
اﻟﻛﺎﻣﯾرون
ﺟﻣﮭورﯾﺔ أﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ
ﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﻛوﻧﻐو اﻟدﯾﻣوﻗراطﯾﺔ

ﺧطﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻼﺟﺋﯾن
ﻓﻲ ﻧﯾﺟﯾرﯾﺎ

ﺗﺷﺎد
اﻟﻛﺎﻣﯾرون

ﺧطﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻼﺟﺋﯾن
ﻓﻲ ﺑوروﻧدي

اﻟﻧﯾﺟر

ﻧﯾﺟﯾرﯾﺎ

أوﻏﻧدا
رواﻧدا
ﺗﻧزاﻧﯾﺎ

ﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﻛوﻧﻐو
اﻟدﯾﻣوﻗراطﯾﺔ

ﺑوروﻧدي
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خطط االستجابة اإلنسانية
تعد خطط االستجابة اإلنسانية نتاج للجهد التعاوني بين معظم منظمات اإلغاثة العاملة في أزمة كبيرة .وهي تستند
إلى معلومات وتحليالت مشتركة الحتياجات األشخاص المتضررين ،وتجسد نهجً ا استراتيجيًا محدد األولوية
لتلبية تلك االحتياجات ومساعدة الناس على الخروج من األزمة .وعالوة على ذلك ،فهي تنطوي على التخطيط
التشغيلي ،وتقسيم العمل ،والتكاليف التفصيلية لكل جزء من أجزاء االستجابة اإلنسانية –وبالتالي ،فهي أيضًا تشكل
واحدة من النداءات اإلنسانية .وبالنسبة لألزمات الممتدة ،فإن هذه الخطط تأخذ ،على نحو متزايد ،رؤية متعددة
السنوات و ُتشرك الجهات الفاعلة في مجال التنمية.

أفغانستان
المحتاجون للمساعدة

3.3

مليون

المستهدفون

المتطلبات

1

2.8

مليون

(بالدوالر األمريكي)

430

مليون

التغيير مقارنة بعام 2017

22%

 1عادة ما تستهدف خطط االستجابة مجموعة فرعية (األغلبية العظمى غالبًا) من المحتاجين للمساعدة ،وذلك ألن حكومات البلدان المتضررة وغيرها من الجهات الفاعلة تستهدف جزءًا ،و/أو بسبب القيود المتعلقة بالقدرات بين المنظمات المشاركة في خطة االستجابة.

لقد تصاعد الصراع مع وقوع المزيد من الحوادث المرتبطة بالنزاع أكثر من أي
وقت مضى في العقد الماضي .وقد أُجبر العديد من األفغان على ترك منازلهم في ظل
استمرار المنافسة على السيطرة العسكرية .ويواصل أكثر من  170من الشركاء تقديم
المعونة اإلنسانية رغم الظروف التي تتسم بالعداء وزيادة الهجمات على عمال اإلغاثة.

وتعد هذه األزمة إحدى أزمات سوء التغذية الحاد التي تتطلب إجراءات مستدامة من
جانب عدد أكبر من الجهات الفاعلة .ويحتاج مليون طفل يعانون من سوء التغذية،
 15%منهم يقيمون في مقاطعتين و 20%منهم يعيش في مقاطعة واحدة ،إلى تغذية
طارئة.

يحتاج  3.3مليون شخص إلى مساعدات إنسانية كما يواجه  8.7مليون آخرين
احتياجات مزمنة ومتكررة .البد من تحقيق تقدم فيما يتعلق بمحادثات السالم ،ولكن إلى
ً
تمويل كافيًا هو السبيل األفضل
أن تؤتي ثمارها ،يعد ضمان تمويل الوكاالت اإلنسانية
إلنقاذ األرواح .وكان ثلثا اإلصابات بين صفوف المدنيين في عام  2017من النساء
واألطفال .وهناك حاجة إلى تحسين القدرة على االستجابة للصدمات النفسية والرعاية
الالحقة لمبتوري األطراف .وعالوة على ذلك ،تحتاج الوكاالت اإلنسانية إلى مزيد من
التمويل إذا ما أرادت أن توسع نطاق عملياتها لتشمل المزيد من مناطق النزاع وأن تدعم
السكان األشد تضررً ا من النزاع في الوقت المناسب.

وقد نزح ما يزيد عن  318ألف شخص في  30من أصل  34مقاطعة في أفغانستان
خالل األشهر التسعة األولى من عام  ،2017ونزح  1.2مليون شخص على المدى
الطويل .ومع احتمال استمرار النزوح بوتيرة مماثلة في عام  ،2018فهناك حاجة
شديدة إلى التمويل من أجل تحديد وتقييم ومساعدة األشخاص الذين يعيشون في حالة
نزوح على نحو أفضل .وستتطلب تلبية االحتياجات اإلنسانية لألفغان العائدين من
باكستان (الالجئين والعائدين غير المسجلين رسميًا) موارد لضمان عدم نزوحهم مرة
أخرى.
وللمرة األولى ،يميز االستعراض العام لالحتياجات اإلنسانية بوضوح بين  3.3مليون
شخص يعانون من احتياجات إنسانية شديدة نتيجة أزمات محددة و 8.7مليون شخص
آخرين يعانون من احتياجات مزمنة ،وهي القاعدة في بلد يعاني من ذلك العجز الكبير
في التنمية.
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ً
خططا لالستجابة اإلنسانية .والخطة
ملحوظة :خطط االستجابة اإلنسانية لعام  2017التي تتوقف في عام  2018هي جيبوتي وجمهورية الكونغو .ولم تعد النداءات لموريتانيا وبوركينافاسو والسنغال لعام 2018
االستراتيجية اإلنسانية في باكستان لعام  2017لن تتكرر في عام .2018

لمحة عامة عن العمل اإلنساني العالمي في عام 2018

بوروندي
المستهدفون

المحتاجون

3.5

المتطلبات

مليون

2.3

مليون

منذ عام  ،2015أدت التطورات السياسية واالجتماعية واالقتصادية في بوروندي إلى
تفاقم الحالة اإلنسانية .وتضاعف عدد المحتاجين للمساعدة بمقدار ثالثة أضعاف تقريبًا،
من مليون شخص في عام  2016إلى  3ماليين شخص في عام  ،2017من بينهم أكثر
من  188ألف شخص من النازحين داخليًا .ويعاني واحد من بين كل أربعة بورونديين
(أي  2.6مليون شخص) من انعدام األمن الغذائي الشديد ،ويقدر عدد األطفال دون سن
الخامسة الذين يحتاجون إلى عالج سوء التغذية الحاد الشديد بحوالي  62.500طفل،
بينما يعاني واحد من كل ستة أطفال دون سن الخامسة من سوء التغذية المزمن .وعالوة
على ما سبق ،ال تزال بوروندي معرضة بشدة لخطر انتشار األوبئة ،ال سيما وأن واحد
من بين أربعة بورونديين ال يمكنه الحصول على المياه بسهولة .وهناك حاالت متعددة
لتفشي الكوليرا ناجمة عن النقص المتزايد في إمدادات المياه مع تأثير وباء المالريا بشدة
ً
مسجل ما يربو عن  6.6مليون حالة وما يناهز  2.875حالة وفاة هذا العام.
على البالد

(بالدوالر األمريكي)
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السياسي والتدهور االجتماعي واالقتصادي؛ وقد أشار استعراض لالحتياجات
واالستجابة أُجري في منتصف العام (سبتمبر /أيلول  )2017إلى أنه من الممكن أن
يصل عدد المحتاجين قريبًا إلى ستة ماليين شخص في جميع أنحاء البالد .وفي الوقت
نفسه ،ال يزال هناك نحو  423ألف بوروندي يعيشون كالجئين في البلدان المجاورة.
وعلى الرغم من تزايد االحتياجات ،فإن التمويل اإلنساني آخذ في االنخفاض حيث لم
تتلق خطة االستجابة اإلنسانية سوى  50٪من احتياجاتها البالغة  73.7مليون دوالر
أمريكي .يتمتع الفريق القُطري للعمل اإلنساني بالقدرة على تقديم المعونة ،إال أن
محدودية التمويل تؤدي إلى إعاقة عمله .وهذا يعني أن  30٪من المستهدفين هذا العام
لم يتمكنوا من الحصول على دعم المعونات .فعدم وجود موارد كافية سوف يؤدي إلى
ترك اآلالف من البورونديين ،بمن فيهم الفئات األشد ضع ًفا ،دون المساعدات التي تشتد
الحاجة إليها.

لقد أدى تعليق الدعم المالي الخارجي من مختلف المانحين إلى تخفيضات كبيرة في
الميزانية في عدة مجاالت ،منها التعليم ( )30%والصحة ( )54%والمياه والصرف
الصحي ( )72%مما جعل حصول الناس على الخدمات األساسية أمرً ا صعبًا للغاية.
وهذا يضيف إلى الواقع االقتصادي واالجتماعي لسكان يعيشون بالفعل في فقر مدقع؛
حيث تأتي بوروندي في الترتيب  184من أصل  188بلد على مؤشر التنمية البشرية
( .)2016ويُالحظ حاليًا حدوث مزيد من التدهور ،ال سيما في ظل عدم االستقرار

أطفال يعيشون في مستوطنة المسلخ غير الرسمية في غرب أفغانستان يلعبون تحت شمس ما بعد الظهيرة .وال يعتزم أكثر من  20ألف شخص من الذين يعيشون في المستوطنة العودة إلى مقاطعتهم األصلية ويسعون
لدمجهم محليًا وقبولهم كمواطنين في هيرات .المصدر :مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين /جيم هيليبروك
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20
18

الكاميرون
المستهدفون

المحتاجون

3.3

المتطلبات

مليون

1.3

مليون

تواجه الكاميرون أزمة إنسانية ثالثية ناجمة عن تصاعد النزاع في جمهورية أفريقيا
الوسطى ،وهجمات بوكو حرام في حوض بحيرة تشاد ،وارتفاع مستويات انعدام األمن
الغذائي وسوء التغذية الناجم عن الفقر والتخلف وجوانب الضعف المزمن .وستستمر
االحتياجات اإلنسانية في الكاميرون في االزدياد في عام  :2018يحتاج نحو 3.3
مليون شخص إلى المساعدات اإلنسانية والحماية ،وهي زيادة قدرها  14%مقارنة بعام
 .2017وسيستمر وضع انعدام األمن الغذائي في التأثير على أكثر من  2.6مليون
شخص وسيواجه نحو  177ألف طفل دون سن الخامسة سوء التغذية الحاد.
لقد أدى نزوح الواسع النطاق إلى توليد احتياجات إنسانية شديدة َّ
وأثر على المجتمعات
المضيفة بما فرضه من ضغوط على الموارد الشحيحة بالفعل .وفي منطقة الشمال
األقصى ،هناك ما يقدر بنحو  329ألف شخص اضطروا إلى النزوح بسبب الهجمات
المستمرة من بوكو حرام والعمليات العسكرية والكوارث الطبيعية .وال يعتزم سوى
 24%فقط من النازحين العودة إلى مناطقهم األصلية بسبب الخوف المستمر ،والمساكن
المدمرة ،واالفتقار إلى الخدمات األساسية وفرص كسب العيش .وباإلضافة إلى ذلك،
لجأ نحو  237ألف الجئ من جمهورية أفريقيا الوسطى إلى مناطق الشرق وأداماوا
والشمال .ونظرً ا الستمرار انعدام األمن في جمهورية أفريقيا الوسطى وحوض بحيرة
تشاد ،فمن غير المرجح أن يعود األشخاص الذين فروا إلى البلدان المجاورة إلى
مناطقهم األصلية مرة أخرى على المدى القصير.

(بالدوالر األمريكي)
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مليون

التغيير مقارنة بعام 2017

28%

ورغم التحديات اإلنسانية المعقدة التي تتسم بحاالت طوارئ جديدة واحتياجات إنسانية
مستمرة طال أمدها ،فقد تم إيصال المساعدات اإلنسانية إلى مئات اآلالف من األشخاص
خالل عام  .2017فعلى سبيل المثال ،تم قبول ما يزيد عن  48ألف طفل دون سن
الخامسة في برامج لإلدارة المتكاملة لسوء التغذية الحاد الشديد ،وتم الوصول بالدعم
النفسي واالجتماعي إلى ما يقرب من  88ألف طفل من األطفال المتضررين من
النزاع.
وعلى الرغم من تدهور الوضع اإلنساني ،ال تزال الجهات المانحة تغفل الكاميرون إلى
حد كبير .فعلى سبيل المثال ،كان ال بد من خفض الحصص الغذائية في عام 2017
بواقع  50%بالنسبة لالجئي جمهورية أفريقيا الوسطى والالجئين النيجيريين طوال عدة
أشهر بسبب عدم كفاية التمويل .فعدم وجود موارد كافية في عام قد يهدد المساعدات
الغذائية التي ُتقدم إلى آالف األشخاص كما سيواجه األطفال مخاطر متزايدة من االعتالل
أو الوفاة بسبب سوء التغذية.

جمهورية أفريقيا الوسطى
المستهدفون

المحتاجون

2.5

المتطلبات

مليون

1.9

مليون

لقد تدهورت األوضاع في جمهورية أفريقيا الوسطى تدهورً ا حا ًدا منذ يناير/كانون
الثاني  ،2017فالنزاع المسلح يجتاح حاليًا أقاليم كانت مستقرة نسبيًا فيما مضى
وتسيطر الجماعات المسلحة فعليًا على قرابة  70%من البالد.
شهدت حاالت النزوح الداخلي زيادة بواقع  ،50%حيث بلغ عدد النازحين داخليًا في
الوقت الحالي أكثر من  600ألف نازح .كما زاد عدد الالجئين إلى  512ألف الجئ
ليصل العدد اإلجمالي لألشخاص النازحين إلى أكثر من  1.1مليون شخص ،وهو
أعلى عدد مسجل على اإلطالق في جمهورية أفريقيا الوسطى .ومن المرجح أن يزداد
تدهور الوضع مع محاولة الجماعات المسلحة توسيع نطاق سيطرتها على مناطق
جديدة غنية بالموارد ،وكذلك مع نهاية موسم األمطار وزيادة االشتباكات على الطرق
الرئيسية.
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لم يُّتلق سوى  35%من مبلغ  497.3مليون دوالر أمريكي الذي تطلبته خطة
االستجابة اإلنسانية لعام  2017التي جرى تنقيحها ،والتي تم تحديثها في أغسطس/
آب  2017لتعكس االحتياجات المتزايدة (كان المبلغ األولي المطلوب لعام 2017
هو  399.5مليون دوالر أمريكي) .وفي العديد من المناطق التي ال تزال فيها القدرة
على الصمود هشة للغاية ،اضطر عمال اإلغاثة إلى الحد من عملياتهم أو وقفها بسبب
نقص التمويل أو انعدام األمن .وانخفضت الحصص الغذائية التي تكفل بقاء األسر
األشد ضع ًفا بواقع النصف ،تاركة األسر دون تعويض لشراء األغذية التي تحتاج
إليها .وعالوة على ذلك ،فخدمات النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية ،التي غالبًا ما تكون
هي السبيل الوحيد لتقديم المساعدة في المناطق التي يصبح من المتعذر الوصول إليها
بسبب النزاع المسلح وانعدام األمن ،ال تملك األموال الكافية لتغطية عملياتها .فعدم
وجود موارد كافية سوف يؤدي إلى حرمان عشرات اآلالف من الفئات األشد ضع ًفا
في جمهورية أفريقيا الوسطى من المعونات التي تشتد الحاجة إليها.

لمحة عامة عن العمل اإلنساني العالمي في عام 2018

تشاد
المستهدفون

المحتاجون

4.4

المتطلبات

مليون

1.9

مليون

تواجه تشاد العديد من األزمات اإلنسانية بسبب التخلف والنزاعات المندلعة في
البلدان المجاورة .وسوف يحتاج ما يقرب من  4.4مليون شخص إلى مساعدات
إنسانية في عام  ،2018أي ما يقرب من ثلث السكان .لقد أثر النزوح واسع النطاق
على المجتمعات المضيفة بما فرضه من ضغوط على الموارد الشحيحة بالفعل
وعلى المجتمعات المحلية الضعيفة ،التي ال تتلقى مساعدات كافية في أغلب األحيان.
فلقد تعرض أكثر من  650ألف شخص للتشريد إما كالجئين أو نازحين داخليًا أو
عائدين .وتعد تشاد واحدة من البلدان األفريقية التي تستضيف أكبر عدد من الالجئين
( .)405.674ويعاني نحو  3.5مليون شخص من انعدام األمن الغذائي في وسط
تشاد .وفي الوقت نفسهُ ،تظهر تقييمات جديدة وضعًا غذائ ًّيا مقل ًقا ومتدهورً ا ،وتم
إعالن حالة الطوارئ الغذائية في  12منطقة (معظمها في حزام الساحل) .ويبلغ
معدل سوء التغذية الحاد الشامل ( 13.9٪بزيادة قدرها نقطتين مقارنة بعام )2016
على الصعيد الوطني ،وتتجاوز معدالت سوء التغذية عتبة الطوارئ المحددة بنسبة
 15%في  12من أصل  23منطقة .ويبلغ معدل سوء التغذية الحاد الشديد 3.9%
بالنسبة للبلد ككل (مقابل  2.6%في عام  ،)2016وهو ما يتجاوز أيضًا عتبة
الطوارئ المحددة بنسبة  2%وعليه ،فالبد من تقديم المساعدة العاجلة ً
عمل على إنقاذ
األرواح وعكس مسار هذا التوجه.

(بالدوالر األمريكي)
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أدى انخفاض مستوى التمويل في عام  ،2017الذي لم يصل إلى  40٪من متطلبات
التمويل ،إلى انخفاض نطاق التغطية اإلنسانية .فعلى سبيل المثال ،ووف ًقا لألوضاع
في أغسطس/آب  ،2017لم يتم الوصول سوى إلى نصف األطفال المستهدفين الذين
تتراوح أعمارهم ما بين  6أشهر و 59شهرً ا ممن يعانون من سوء التغذية الحاد
الشديد والذين يحتاجون إلى رعاية عالجية .ومن بين األشخاص المتضررين من
النزاع الذين يبلغ عددهم  600ألف شخص والذين يحتاجون إلى مياه صالحة للشرب،
لم يحصل سوى  184,219شخصًا منهم على الدعم.
وفي الوقت نفسه ،فلقد أحرز المجتمع اإلنساني تقدمًا كبيرً ا في مجال التعاون اإلنساني
واإلنمائي وفي مواءمة خطة االستجابة اإلنسانية مع الخطط واألطر اإلنمائية ذات
الصلة.
وفي عام  ،2018البد من زيادة التمويل الالزم لالستجابة اإلنسانية في تشاد .فتشاد
تعاني على مر التاريخ من النقص الشديد في التمويل ،مما يجعل من الصعب الوفاء بأهم
احتياجات السكان األساسية .ونتيجة لذلك ،فال تزال هناك قطاعات كبيرة من السكان
معرضة بشدة للمخاطر الطبيعية وغيرها من الصدمات ،كما أنها معرضة لمخاطر
االحتياج إلى المساعدات الطارئة في عام .2018

جمهورية الكونغو الديمقراطية
المستهدفون

المحتاجون

13.1

المتطلبات

مليون

10.5

مليون

لقد تعمقت األزمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وامتد نطاقها ،مما أثر على الناس في
المناطق التي كانت تعتبر في السابق مستقرة واستنفد آليات التكيف لدى الناس في المناطق
المتأثرة بالفعل .وأدت موجة النزاع العنيف والتوترات الطائفية إلى إجبار أكثر من 1.7
مليون شخص على الفرار من ديارهم في عام  ،2017ليصل العدد اإلجمالي للنازحين
داخليًا إلى  4.1مليون شخص ،وهو أعلى عدد في أي بلد في القارة األفريقية .ومن
المرجح أن يزداد الوضع تعقي ًدا في عام  2018بسبب عدم االستقرار السياسي والتراجع
االقتصادي.
ويحدث هذا التدهور السريع ،الذي لوحظ في المقام األول في مقاطعات كاساي وكيفو
الجنوبية وتنجانيقا ،على خلفية واحدة من أكبر األزمات اإلنسانية في العالم وأكثرها تعقي ًدا.
وفي جميع أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية ،يحتاج  13.1مليون شخص على األقل
إلى المساعدات اإلنسانية والحماية ،وهي زيادة تبلغ  79%مقارنة ببداية عام .2017
ويضم هذا العدد  7.7مليون شخص يعانون من انعدام األمن الغذائي الشديد وما يقرب
من مليوني طفل يعانون من سوء التغذية الحاد .وتؤثر األوبئة وتفشي األمراض المعدية،
بما فيها الكوليرا ،على عشرات اآلالف من األشخاص كل عام .ويتحمل الماليين من
الكونغوليين العبء األكبر ،الذي يتسم بتفاقم التوترات والنزاع بين الطوائف العرقية ،حيث
تشكل االنتهاكات واسعة النطاق لحقوق اإلنسان ،بما في ذلك العنف الجنسي ،واحدة من
السمات المميزة للبالد.

(بالدوالر األمريكي)

1.69

مليار

التغيير مقارنة بعام 2017

125%

تعمل منظمات اإلغاثة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في بيئة معقدة وصعبة بشكل
استثنائي ،حيث يستدعي انعدام األمن ،والبنية التحتية اللوجستية المحدودة ،والبيئة اإلدارية
الصعبة ،والنقص الشديد في التمويل ،إيجاد أساليب مبتكرة إليصال المساعدات .ورغم
التحديات ،فلقد وصل الشركاء في المجال اإلنساني إلى أكثر من  2.7مليون شخص في
عام .2017
وتعد خطة االستجابة اإلنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية واحدة من األساليب
المبتكرة متعددة السنوات ،وهي تغطي الفترة من  2017وحتى  2019وتهدف إلى
تحسين جودة االستجابة وسرعتها ومساءلتها مع ربطها بخطط التنمية والسالم الرئيسية
للتعظيم من آثارها .وفي عام  ،2018تدعو خطة االستجابة اإلنسانية إلى توفير
 1.69مليار دوالر أمريكي لتوسيع نطاقها في مجاالت االحتياجات الجديدة مع االستمرار
في تقديم المساعدات المنقذة لألرواح في مجاالت االحتياجات الحالية.
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مجموعة من األطفال اليزيديين الصغار داخل مبنى مدرسة غير مكتمل التشطيب في مجمع شاريا الذي يقع على بعد  20دقيقة جنوب دهوك في إقليم كردستان بالعراق .ويستضيف المبنى ،الذي أصبح اآلن
موقعًا للنزوح ،نحو  70أسرة من األكراد اليزيديين من منطقة سنجار .المصدر :مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية /فيليب كروب

إثيوبيا
المستهدفون

المحتاجون

7.0

المتطلبات

مليون

7.0

مليون

شهدت إثيوبيا عامين من حاالت الطوارئ االستثنائية الناجمة عن الجفاف .وفي عام
 ،2017استمرت ظروف الجفاف الشديد في األراضي المنخفضة ،ومعظمها من
المناطق الرعوية ،مما دفع بمئات اآلالف إلى العوز والنزوح .ومن المتوقع مرة
أخرى أن تنخفض أمطار الخريف الجنوبية الحالية ،مما يعني أن مستويات انعدام
األمن الغذائي وسوء التغذية الحاد في األراضي المنخفضة من المرجح أن تظل
مرتفعة.
وسيتعين استمرار تقديم االستجابة المنقذة لألرواح التي تحظى بحسن اإلدارة وتقودها
الحكومة في األجزاء الجنوبية والشرقية من البالد في معظم شهور عام  .2018ومن
المتوقع أن تشهد منطقة المرتفعات محصوالً كبيرً ا في موسم الميهر ،مع وجود بعض
الجيوب ضعيفة األداء ،كما يُتوقع أن يستمر تفشي األمراض في عام .2018
لقد ظهرت احتياجات إنسانية إضافية بسبب النزاع ،األمر الذي أدى إلى نزوح مئات
اآلالف من اإلثيوبيين؛ وتجري حاليًا جهود المصالحة المجتمعية في هذا الشأن.
ومن المرجح أن يحتاج العديد من النازحين خالل عام  2017إلى مساعدات غوثية
متواصلة إلى جانب دعم التعافي في عام .2018
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(بالدوالر األمريكي)

895

مليون

التغيير مقارنة بعام 2017

37%

ومع إطالق اللمحة العامة للعمل اإلنساني العالمي ،يجري حاليًا تقييم متعدد الوكاالت
تقوده الحكومة لتأكيد الحجم الكامل لالحتياجات اإلنسانية خالل الجزء األول من عام
 .2018لقد حظيت االستجابة اإلنسانية في عام  2017بدعم جيد من موارد المانحين
وكذلك الموارد الحكومية :أكثر من مليار دوالر أمريكي تم تخصيصه لمساعدة
 8.5مليون شخص بشكل منتظم .وسيلزم توفير مستويات مماثلة من الدعم المالي في
أوائل عام  ،2018وذلك لتلبية االحتياجات اإلنسانية الفورية ذات األولوية وكذلك
لحماية المكاسب اإلنمائية.
يعمل الشركاء الحكوميون واإلنسانيون واإلنمائيون في الوقت الحالي على وضع
إطار استجابة متعدد السنوات ،وذلك لتوضيح كيفية القيام بالمعالجة التدريجية
لالحتياجات التي يمكن التنبؤ بها من خالل وسائل أكثر ً
تنبؤا .وسيشكل المخطط
النهائي لالحتياجات والمتطلبات اإلنسانية المتوقعة لعام " 2018ركيزة" لهذا اإلطار
طويل األجل ،إلى جانب المبادرات المقترحة للتعافي وبناء القدرة على الصمود.

لمحة عامة عن العمل اإلنساني العالمي في عام 2018

هايتي
المستهدفون

المحتاجون

1.9

المتطلبات

مليون

1.5

مليون

ال تزال هايتي متأثرة بتالحق األزمات اإلنسانية التي تفاقمت بسبب تأثير إعصار
ماثيو في عام  ،2016وبدرجة أقل بسبب إعصاري إيرما وماريا في عام .2017
وتتمثل األولويات اإلنسانية لعام  2018في التصدي النعدام األمن الغذائي وسوء
التغذية والكوليرا.
وتظل آثار إعصار ماثيو في عام  2016ملموسة .وال تزال االحتياجات اإلنسانية
مستمرة كما يظل الناس عرضة النعدام األمن الغذائي ،حيث ال يزالوا يعيشون في
بعض األحيان في مالجئ مؤقتة .وال تزال الجزيرة معرضة لمخاطر كبيرة من جراء
الكوارث الطبيعية .وتقدر الحكومة أن  595ألف شخص معرضون بشدة للمخاطر
المناخية ،ال سيما األعاصير والفيضانات .وهناك نحو  2.8مليون شخص يعيشون في
 58بلدية معرضون بشدة لخطر الفيضانات.

(بالدوالر األمريكي)

291

مليون

التغيير مقارنة بعام 2017

51%

لقد أدت الجهود اإلنسانية المتضافرة إلى خفض حاالت اإلصابة بالكوليرا .وفي الفترة
من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين األول  ،2017سُجلت  11.906حالة
اشتباه باإلصابة بالكوليرا ،وهو ما يمثل انخفاض بنسبة  66%مقارنة بالفترة نفسها
من عام  .2016ويتعين االستمرار في توفير التمويل الالزم للوقاية من الكوليرا
واالستجابة لها من أجل الحفاظ على هذا االتجاه اإليجابي في عام  2018والحيلولة
دون تدهور األوضاع .ويواجه نحو  2.35مليون شخص انعدام األمن الغذائي الحاد
الشديد .فقد أعاق اإلعصار ماثيو بشدة إنتاج األغذية في جنوب هايتي ،مما أثر على
األمن الغذائي ككل.
وبسبب تعرض هايتي للكوارث الطبيعية ،يتعين مواصلة االستثمار في مجال التأهب
والحد من مخاطر الكوارث ،وذلك باالعتماد على الجهود المنسقة التي تبذلها الحكومة
والمانحون والجهات الفاعلة في مجال المساعدة اإلنسانية والتنمية ،وإرساء األساس
لالنتقال من اإلغاثة إلى التنمية.

العراق
المستهدفون

المحتاجون

8.7

المتطلبات

مليون

3.4

مليون

1

(بالدوالر األمريكي)

550

مليون

التغيير مقارنة بعام 2017

44%

 1هذه األرقام أولية ومن المقرر مراجعتها مع إطالق خطة االستجابة اإلنسانية لعام .2018

تعتبر األزمة اإلنسانية في العراق واحدة من أكثر األزمات تقلبًا في العالم .ورغم أنه من
المتوقع أن تنتهي العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق
والشام (داعش) بحلول نهاية عام  ،2017فسوف تستمر األزمة اإلنسانية طوال
عام  ،2018إن لم تتجاوزه ،مما يعرض الماليين من المدنيين العراقيين للخطر.

وال تزال الموصل واحدة من أكبر وأصعب العمليات في الشرق األوسط .ورغم أنه تم
إجالء مليون مدني أثناء اندالع القتال العام الماضي في أكبر عمليات اإلخالء التي تمت من
منطقة القتال في التاريخ الحديث ،ال يزال هناك  600ألف موصلي خارج منازلهم ،يعيش
نصفهم في مواقع ومخيمات للطوارئ.

ومن المتوقع أن تؤثر مشاكل الحماية في األشهر المقبلة على الماليين من األشخاص مع
مواجهة األسر والمجتمعات المحلية لحقائق مرحلة ما بعد النزاع .كما يُرجح أن تظهر
مصادر جديدة لعدم االستقرار ترتبط بحاالت التأخر في المصالحة والتوترات السياسية،
بما في ذلك في المناطق المتنازع عليها.

يقدر الشركاء في المجال اإلنساني أن هناك  8.7مليون عراقي سوف يحتاجون إلى شكل
من أشكال المساعدات اإلنسانية في عام  .2018وتلتزم حكومة العراق وحكومة إقليم
كردستان ،مدعومة من قبل المنظمات الوطنية واألوقاف الدينية ،بتقديم الجزء األكبر من
المساعدات اإلنسانية ،ولكنها ال تزال تعتمد على الشركاء في المجال اإلنساني لمساعدة
األسر النازحة واألشد ضع ًفا.

ال تزال األسر النازحة التي تعيش في مخيمات وفي أماكن سكن دون المستوى الالئق
ضعيفة للغاية وتتطلب مساعدات كبيرة لتلبية احتياجاتها األساسية .كما أن هناك مئات
اآلالف من األشخاص الذين تعرضوا للمعاملة الوحشية بسبب النزاع ،بمن فيهم النساء
واألطفال .ومن المرجح أن يحتاج أولئك إلى الدعم والرعاية المتخصصة لعدة سنوات.
ومن المحتمل أن يعود ما يصل إلى مليوني نازح عراقي ،وربما أكثر ،إلى ديارهم خالل
عام  .2018وتتباين األوضاع في المناطق المحررة والتي تمت استعادتها؛ ويعد الضرر
الذي لحق بالبنية التحتية العامة واسع النطاق ،وقد تضررت بعض المناطق بشدة من
انتشار األلغام والذخائر غير المنفجرة .ورغم أنه يجري إعادة إرساء الحد األدنى من
الحماية االجتماعية الحكومية في المناطق المستعادة ،إال أن العديد من األسر المعدمة لم
تحصل بعد على المساعدة التي تحتاج إليها الستعادة حياتها من جديد.

وال يزال الشركاء في المجال اإلنساني ملتزمين ببذل كل ما في وسعهم لضمان تلقي
 3.4مليون مدني من المدنيين األشد ضع ًفا والمعرضين للخطر للحماية والدعم الذي
ً
وعمل على دعم الجهود
يحتاجون إليه والمكفول لهم بموجب القانون اإلنساني الدولي.
الوطنية ،سيعمل الشركاء من خالل خطة االستجابة اإلنسانية لعام  2018على مساعدة
 1.5مليون شخص نازح في المخيمات والمستوطنات العشوائية ،عالوة على مساعدة
 250ألف شخص من الفئات الضعيفة ممن يحتاجون إلى المساعدة للعودة إلى ديارهم،
وكذلك  1.25مليون شخص من الفئات األشد ضع ًفا الذين ال تشملهم أنظمة الحماية
االجتماعية بشكل كاف ،باإلضافة إلى  400ألف شخص من النازحين ً
حديثا أو الذين
يواجهون نزوحً ا ثانويًا.
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ﻟﻣﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋن
اﻟﻌﻣـل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
اﻟﻌــــــﺎﻟــﻣــــﻲ

20
18

ليبيا
المستهدفون

المحتاجون

1.1

مليون

المتطلبات

1

900

ألف

1

(بالدوالر األمريكي)

250

مليون

التغيير مقارنة بعام 2017

66%

 1هذه األرقام أولية ومن المقرر مراجعتها مع إطالق خطة االستجابة اإلنسانية لعام .2018

لقد أثر النزاع المستمر تأثيرً ا مباشرً ا على ما يقدر بنحو  1.6مليون شخص في ليبيا في
عام  ،2017حيث أدت عمليات التصعيد في مناطق التوتر إلى تفاقم أوضاع المدنيين
على األرض .ويشمل ذلك التطويق العسكري المشدد لدرنة ،الذي ال يزال مستمرً ا في
أواخر عام  ،2017األمر الذي أدى إلى أضرار أثرت على نحو  100ألف شخص.
وال يزال هناك ما يقرب من  217ألف نازح داخليًا ،بينما عاد  278ألف شخص آخر
إلى مناطقهم األصلية .فاألنظمة المتنافسة ،والمؤسسات الوطنية والمحلية المفتتة ،وانعدام
األمن ،ووجود الجماعات المسلحة ،وضعف سيادة القانون ،واالقتصاد سريع التدهور،
ِّ
تمثل جميعها عوامل تؤدي إلى تعميق جوانب الضعف .فالسلع األساسية أقل توافرً ا
وتباع بأسعار ال يمكن تحملها ،عالوة على تراجع توفير الخدمات العامة .ومن إجمالي
المستشفيات 18% ،منها ال تعمل كما أن  20%من المرافق الصحية األولية ال تعمل
أيضًا؛ وال تقدم الخدمات الصحية سوى  6٪فقط من المرافق الصحية.
وال تزال ليبيا هي نقطة االنطالق الرئيسية لمعبر البحر األبيض المتوسط إلى أوروبا.
ومنذ بداية عام  2017وحتى تاريخه ،لقي  2.954شخص حتفهم أو فقدوا أثناء محاولة
العبور .ويبلغ الوافدون عن حاالت لالستغالل وسوء المعاملة والتعذيب في ليبيا ،مع
عدم التمكن من الوصول إلى الخدمات والعيش في ظل الخوف من االعتقال واالحتجاز

التعسفي في ظل ظروف غير إنسانية في أغلب األحيان ،مع معاناتهم من األمراض
ونقص الغذاء والمياه الصالحة للشرب .وقد تم توثيق مستويات مفزعة لحاالت
االغتصاب وسوء المعاملة ،بما في ذلك في مراكز االحتجاز الرسمية.
وفي عام  ،2017تمكن العاملون في المجال اإلنساني ،بالرغم من نقص التمويل
ومحدودية فرص الوصول ،من مساعدة  500ألف شخص حتى سبتمبر/أيلول .وفي
عام  ،2018يحتاج نحو  1.1مليون شخص ،بمن فيهم  378ألف طفل ،إلى المساعدات
والحماية المنقذة لألرواح .وتستهدف خطة االستجابة اإلنسانية لعام  2018ما يقدر
بـ 900ألف شخص مع إيالء التركيز على الحماية وف ًقا للقانون اإلنساني الدولي والقانون
الدولي لحقوق اإلنسان ،والتركيز كذلك على الوصول إلى الخدمات األساسية للفئات األشد
ضع ًفا .وتستند الخطة إلى قاعدة معززة من األدلة والتحليل الشامل لعدة قطاعات ،مما
يعكس التزام المجتمع اإلنساني تجاه تحقيق استجابة إنسانية قائمة على المبادئ ومراعية
لظروف النزاع ومنسقة وأكثر فعالية في ليبيا.

مالي
المستهدفون

المحتاجون

3.8

مليون

المتطلبات

1

1.6

مليون

وفي ظل التقدم المحدود المحرز في تنفيذ اتفاق السالم في مالي ،انتشر انعدام األمن
والنزاع من شمال إلى وسط البالد .وقد أدى النزاع إلى تفاقم االحتياجات المرتبطة في
األغلب بالتخلف وغياب الخدمات األساسية في المناطق الشمالية .وفي هذا الوضع،
تقوم الجهات الفاعلة اإلنسانية بتوفير الخدمات الحيوية األساسية للمجتمعات المحلية
الضعيفة.
في عام  ،2018سيحتاج  3.8مليون شخص إلى مساعدات منقذة لألرواح .ويواجه
ما يقرب من  20%من سكان مالي انعدام األمن الغذائي ،بمن فيهم  600ألف
شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية فورية .وباإلضافة إلى ذلك ،سيعاني 750
ألف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية ،من بينهم  165ألف طفل سوف
يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد؛ وسيحتاج  1.9مليون شخص إلى المساعدة
في الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة العامة؛ كما سيحتاج
 1.8مليون شخص إلى رعاية صحية عاجلة .ورغم عودة معظم النازحين داخليًا
إلى مجتمعاتهم منذ عام  ،2013ال يزال الناس نازحين بسبب انعدام األمن ،فلقد نزح
ً
حديثا ما يزيد عن  30ألف شخص في عام  2017ليصل العدد اإلجمالي للنازحين
داخليًا إلى 58.590؛ كما أنه من غير المرجح أن يعود  142ألف الجئ من البلدان
المجاورة بسبب األوضاع الحالية.
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وفي عام  ،2017ورغم بيئة العمل غير المستقرة ،فلقد تمكن الشركاء في المجال
اإلنساني من إيصال مساعدات بالغة األهمية إلى الفئات الضعيفة من السكان .وتلقى
ما يقرب من  315ألف شخص مساعدات غذائية موسمية؛ وتم عالج ما يقرب من
 75ألف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد الشديد؛ وتمكن ما يزيد عن
 195ألف طفل متضرر من األزمة من الحصول على الخدمات التعليمية؛ كما استفاد
 108.700طفل من برامج الوجبات المدرسية.
وعلى الرغم من هذه اإلنجازات ،إال أن انخفاض التمويل قد أعاق أعمال المنظمات
اإلنسانية بصورة خطيرة .فلقد كان تمويل خطة االستجابة اإلنسانية لعام  2017أقل
من  40٪مما تحتاجه من التمويل .وكان من الممكن أن يؤدي عدم توفير المعونة
المنقذة للحياة ودعم القدرة على الصمود إلى إدامة العنف الطائفي ،األمر الذي يزيد
من زعزعة االستقرار في مالي .وسيظل ماليين الماليين يعانون من انعدام األمن
الغذائي وسوء التغذية واألوبئة .ونظرً ا ألن ما يقرب من نصف سكانها تقل أعمارهم
عن  18سنة ويُتوقع أن يتضاعف عدد السكان في غضون عقدين من الزمن ،فإن
عدم تلبية االحتياجات اإلنسانية في الوقت الحالي سيؤدي إلى تفاقم تأثير األزمة في
مالي والمنطقة ،مما يؤجج الهجرة نحو أوروبا ويعرض الشباب لخطر أكبر بتجنيدهم
من قبل الجماعات المسلحة من غير الدول والجماعات اإلجرامية.

لمحة عامة عن العمل اإلنساني العالمي في عام 2018

ميانمار
المستهدفون

المحتاجون

850

ألف

المتطلبات

1

800

ألف

تواجه ميانمار تحديات إنسانية كبيرة ناجمة عن النزاعات المسلحة والنزوح طويل
األمد والتوترات الطائفية وانعدام الجنسية والتمييز وانعدام األمن الغذائي والتعرض
للكوارث الطبيعية .وقد اتخذ الوضع اإلنسانية في والية راخين منعط ًفا كبيرً ا لألسوأ
في عام  2017في أعقاب سلسلة من الهجمات المسلحة على مراكز الشرطة وما
أعقبها من عمليات أمنية قامت بها القوات الحكومية أسفرت عن سعي ما يزيد عن
 600ألف شخص ،معظمهم من مسلمي الروهينجا ،إلى الفرار عبر الحدود واللجوء
إلى بنغالديش .كما ال يزال هناك نحو  230ألف نازح موجودين في المخيمات أو في
أوضاع تشبه المخيمات في جميع أنحاء البالد .ويشمل ذلك نحو  102ألف شخص
في والية كاشين وشان قاموا بالنزوح بسبب النزاع المسلح الذي استؤنف في عام
 ،2011وكان يعيش ما يزيد عن  128ألف شخص في مخيمات في راخين منذ
اندالع العنف هناك في عام  .2012وظل المسلمون عديمو الجنسية في راخين ،بمن
فيهم النازحين وغير النازحين ،خاضعين لسياسات وممارسات تمييزية ،بما في ذلك
القيود المفروضة على حرية تنقلهم ،األمر الذي أدى إلى الحد من إمكانية حصولهم
على سبل العيش والخدمات األساسية .وباإلضافة إلى ذلك ،ال يزال السكان في
ميانمار معرضين بشدة للكوارث الطبيعية.
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كافية من المياه الصالحة للشرب .وباإلضافة إلى ذلك ،تم توفير إمكانية الحصول على
خدمات الحماية لنحو  245ألف شخص .ومع ذلك ،فلقد واجهت المنظمات اإلنسانية
في ميانمار قيو ًدا متزايدة على الوصول عبر جميع العمليات ،مما أثر على قدرتها
على االستجابة الحتياجات الناس.
تحدد خطة االستجابة اإلنسانية لعام  2018اإلطار الذي ستستجيب في ظله األمم
المتحدة وشركاؤها الحتياجات المساعدة اإلنسانية والحماية واسعة النطاق للسكان
المتضررين من جراء األزمات .وتتمثل األهداف االستراتيجية في تلبية احتياجات
النازحين ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق حلول دائمة (بما في ذلك ،دعم عودة
الالجئين والنازحين داخليًا بصورة طوعية مع صون سالمتهم وكرامتهم) ،وذلك
لضمان حصول األشخاص الضعفاء المتضررين من األزمات على فرص متساوية
في الحصول على الخدمات األساسية وسبل كسب الرزق ،ولضمان حماية المدنيين،
ولتعزيز القدرات الوطنية وقدرة المجتمعات المحلية على الصمود.

وفي عام  ،2017قدمت المنظمات اإلنسانية المساعدات الغذائية و/أو النقدية ألكثر
من  306ألف شخص ،وقامت بدعم ما يزيد عن  158ألف شخص بخدمات الرعاية
الصحية األولية ،وساعدت أكثر من  321ألف شخص في الحصول على كميات

النيجر
المستهدفون

المحتاجون

2.3

مليون

المتطلبات

1

1.8

مليون

تزداد األزمة اإلنسانية في النيجر سوءًا مع وصول عدد األشخاص المحتاجين
للمساعدة إلى  2.3مليون شخص في عام  ،2018وهي زيادة قدرها  400ألف
شخص مقارنة بعام  .2017يتعين توسيع نطاق المعونة اإلنسانية على وجه السرعة،
حيث إن المؤشرات آخذة في التدهور في العديد من القطاعات .ويعتبر قطاع التغذية
هو القطاع األكثر تضررً ا ،حيث يحتاج  1.7مليون شخص إلى الدعم الغذائي ،وهي
زيادة قدرها  250ألف شخص مقارنة بالعام الماضي .تتفاقم جوانب الضعف المزمنة
المرتبطة بانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية واألوبئة والفيضانات بسبب تزايد انعدام
األمن في المناطق المتاخمة لمالي وفي منطقة ديفا .وعالوة على ما سبق ،فلقد أدى
االكتظاظ في مواقع المخيمات ومواقع النزوح إلى تفاقم األوضاع المعيشية للسكان
النازحين وإلى تفاقم مخاطر الحماية التي يواجهها األطفال والنساء بوجه خاص.
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وفي عام  ،2017أحدثت االستجابة اإلنسانية فار ًقا كبيرً ا في حياة الفئات األشد
ضع ًفا .ووصلت المساعدات الغذائية إلى ما يزيد عن  720ألف شخص .وعالوة على
ذلك ،فقد تمت معالجة ما يزيد عن  237.162طفل من سوء التغذية الحاد الشديد
عالوة على  243.602طفل تمت معالجتهم من سوء التغذية الحاد المعتدل ،في حين
تلقت أكثر من  106ألف امرأة حامل مكمالت غذائية (اعتبارً ا من سبتمبر/أيلول).
وتم الوصول إلى نحو  112ألف شخص بأنشطة الحماية ،كما تم أيضًا إنشاء شبكة
آلليات الحماية على مستوى المجتمع المحلي.
وال تزال العمليات العسكرية ضد بوكو حرام في منطقة ديفا والجماعات اإلرهابية في
المناطق المتاخمة لمالي مستمرة .وعالوة على ذلك ،فإن معدل النمو السكاني البالغ
ً
ضغوطا على الموارد الطبيعية ويؤدي إلى تدهور كبير في األراضي.
 3.9%يفرض
وفي عام  ،2018البد من زيادة التمويل حتى يمكن تلبية االحتياجات المتزايدة في
جميع القطاعات تقريبًا.
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20
18

نيجيريا
المستهدفون

المحتاجون

14.5

المتطلبات

مليون

6.1

مليون

تتحمل نيجيريا وطأة أزمة حوض بحيرة تشاد .وسيحتاج ما يقرب من  7.7مليون
شخص إلى مساعدات إنسانية في الواليات الثالث األكثر تضررً ا في الشمال الشرقي
في عام  ،2018ومن بينهم  1.7مليون شخص من النازحين داخليًا .وفي الوقت
نفسه ،بدأ  1.3مليون شخص في العودة إلى ديارهم ،ويعود الكثير منهم إلى أماكن
لم يتم فيها بعد تجديد وترميم البنية األساسية والخدمات .ومن المتوقع أن يشهد عام
 2018حاالت جديدة من النزوح وقدوم وافدين جدد من مناطق يتعذر على الشركاء
في المجال اإلنساني الوصول إليها ،باإلضافة إلى عودة ما يناهز  200ألف الجئ
نيجيري من البلدان المجاورة.
ومنذ بداية النزاع بين الجيش النيجيري والجماعات المسلحة غير التابعة للدول ،تشهد
المنطقة الشمالية الشرقية أزمة شديدة تتعلق بالحماية يسود فيها العنف الجنسي :فقد
تعرضت ست نساء من بين كل عشر نساء لشكل من أشكال العنف القائم على النوع
االجتماعي .وفي حين تم تفادي خطر المجاعة في الشمال الشرقي بفضل التعبئة
الضخمة للمعونة اإلنسانية ،إال أن غالبية المتضررين ،ال سيما في والية برنو ،ال
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يزالوا يعتمدون على المساعدات الغذائية ،وذلك ألن استمرار انعدام األمن والقيود
التي تفرضها األنشطة العسكرية على التنقل قد حالت إلى حد كبير دون استئناف
أنشطة كسب الرزق.
وفي عام  ،2017تم توسيع نطاق االستجابة اإلنسانية بشكل كبير من أجل تلبية
االحتياجات المضاعفة كما ساعد ذلك في تجنب المجاعة .وتم إيصال المساعدات
اإلنسانية إلى نحو  4.9مليون شخص ،بما في ذلك توفير مساعدات غذائية لثالثة
ماليين شخص .ومع ذلك ،تتسم المكاسب المحققة في هذا المجال بالهشاشة ،وسيلزم
توفير المزيد من التمويل في عام  2018لدعم االستجابة الخاصة بالحكومة .وسوف
يؤدي عدم الحصول على التعليم إلى تعريض األطفال لخطر االختطاف وإساءة
المعاملة والتجنيد في الجماعات المسلحة .وعالوة على ذلك ،فإن التمويل غير الكافي
سوف يؤثر على حياة مليون فتاة وفتى ممن يعانون من سوء التغذية الحاد ويعرضها
للخطر.

األرض الفلسطينية المحتلة
المستهدفون

المحتاجون

2.5

المتطلبات

مليون

1.9

مليون

ً
ارتباطا وثي ًقا بأثر االحتالل
يرتبط السياق اإلنساني الفريد لألرض الفلسطينية المحتلة
العسكري اإلسرائيلي ،الذي شهد عامه الخمسين في يونيو/حزيران  ،2017وتعثر العملية
السياسية .ونتيجة لذلك ،يحتاج أكثر من  2.5مليون فلسطيني إلى المساعدة اإلنسانية
والحماية .ومن بين هؤالء ،هناك نحو  1.9مليون شخص معرضون لخطر النزاع والعنف
و/أو النزوح ،إلى جانب تهديدات أخرى متعلقة بالحماية .تعاني الفئات األشد ضع ًفا حاليًا
من تقييد إمكانية الحصول على الخدمات األساسية مثل المياه والرعاية الصحية ،في حين
أن الصدمات المتكررة ،ومعظمها من صنع اإلنسان ،قد أضعفت قدرتهم على التكيف.
وتتعاظم هذه القوى المحركة في قطاع غزة بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل (متذرعة
بالمخاوف األمنية عقب استيالء حماس بعنف على القطاع في عام )2007؛ والتصعيدات
الثالثة الرئيسية للعمليات القتالية بين حماس/الجماعات المسلحة األخرى في غزة وإسرائيل
في السنوات العشر الماضية؛ وتأثير عشر سنوات من االنقسام السياسي واإلداري بين
الضفة الغربية وغزة .وقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى تدمير البنية التحتية العامة
وتعطيل تقديم الخدمات األساسية عالوة على اإلضرار البالغ بالظروف المعيشية .وفي
عام  ،2017كان على سكان غزة البالغ عددهم مليوني شخص أن يكيفوا أنفسهم مع 4-6
ساعات فقط من الكهرباء في معظم األيام ،مع تأثير ذلك بشكل كبير ومباشر على الخدمات
الصحية وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ،في حين اعتمدت المرافق
الحيوية اعتما ًدا كبيرً ا على عملية دعم للوقود واسعة النطاق قامت األمم المتحدة بتنسيقها.
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وفي عام  ،2018سيطلق فريق العمل اإلنساني خطته االستراتيجية اإلنسانية األولى
الممتدة لثالث سنوات استنا ًدا إلى تحليل لالحتياجات أخذ بعين االعتبار الروابط مع
تحليالت الضعف التي تقوم بها الجهات الفاعلة في مجال التنمية بشكل مباشر وحدد الدوافع
المشتركة ألوجه الضعف .وإلى جانب تقديم المعونة عند الحاجة ،تهدف خطة االستجابة
اإلنسانية الجديدة أيضًا إلى تعزيز الروابط مع الجهات الفاعلة غير العاملة في المجال
اإلنساني (مثل مجتمع التنمية والسلطة الفلسطينية) ،وتقليل االحتياجات وحجم القضايا
خالل السنوات الثالث التي يجري فيها تنفيذ الخطة ،وزيادة الموارد الشحيحة ،بما في ذلك
تعزيز أداء المنظمات غير الحكومية الوطنية .وبالنسبة للفلسطينيين األشد ضع ًفا ،فسوف
تسعى التدخالت جاهدة لحماية وتعزيز حقوقهم في ظل االحتالل ،وذلك وف ًقا للقانون
اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان؛ وتوفير إمكانية وصولهم إلى الخدمات
والموارد األساسية المحرومين منها؛ وتعزيز قدرات األسر الضعيفة للتغلب على تلك
األزمة التي طال أمدها.

HUMANITARIAN RESPONSE PLANS

انتظار األمهات مع أطفالهن أثناء فحص سوء التغذية في عيادة خارجية في بيدوا بالصومال .مصدر الصورة :مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

الصومال
المستهدفون

المحتاجون

6.2

مليون

5.4

المتطلبات

مليون

في عام  ،2017تم توسيع نطاق المساعدات اإلنسانية بشكل كبير في الصومال نظرً ا
لتدهور الحالة اإلنسانية .وفي حين نجح الشركاء حتى اآلن في تفادي حدوث مجاعة،
إال أن الجفاف الممتد أدى إلى تفاقم األزمة وما زالت نسبة االحتياجات مرتفعة نظرً ا
لوجود مجموعة ممتزجة من العوامل المتمثلة في ضعف األمطار ألربعة مواسم
متتالية والنزوح وعدم الحصول على الخدمات األساسية واستمرار الصراعات .وعلى
الرغم من بيئة العمل الصعبة ،يواصل شركاء العمل اإلنساني الوصول إلى أكثر من
ثالثة ماليين شخص كل شهر ،ويتوقعون أن يكونوا قادرين على الحد من المجاعة
أيضًا في  ،2018شريطة عدم حدوث أي اضطرابات كبيرة في جهود االستجابة
الجارية.
ويحتاج أكثر من  6.2مليون شخص أو نصف سكان الصومال إلى مساعدة إنسانية.
وهذا يتضمن  800.000شخص في حاالت طوارئ –فيما يزيد بمقدار عشرة
أضعاف عن  83.000شخص في أوائل  .2017وقد نزح أكثر من مليون شخص
في عام  ،2017وال سيما من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية ،مما يعرض
أكثر الفئات ضع ًفا لشواغل جدية تتعلق بالحماية .كما أن معدالت سوء التغذية آخذة
في االرتفاع.

(بالدوالر األمريكي)
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واستنا ًدا إلى االحتياجات المُقدرة والتوقعات ،سيركز جوهر االستجابة اإلنسانية في
عام  2018على توفير المساعدة والحماية المنقذة لألرواح ،مع التركيز على توفير
خدمات متكاملة محلية متعددة القطاعات .كما يُعتبر الحفاظ على مستويات عالية من
الكفاءة ،بما في ذلك ما يتم من خالل االستخدام المكثف للبرمجة القائمة على النقد،
أمرً ا أساس ًّيا الستراتيجية االستجابة .وسيتخذ العاملون في المجال اإلنساني أيضًا
خطوات أخرى لوضع المجتمعات المحلية في صميم العمل اإلنساني وعملية صنع
القرار من خالل آليات تقييم أقوى .واستكماال لالستثمارات العاجلة المطلوبة فيما
يتعلق بالصمود والتعافي من جانب شركاء التنمية والجهات الفاعلة األخرى ذات
الصلة ،سيسعى العاملون في المجال اإلنساني إلى تحقيق نتائج جماعية للمساهمة في
ضمان أال تتحول حاالت الجفاف إلى مجاعات.
وفي  ،2018يحتاج شركاء العمل اإلنساني في الصومال إلى ما يقدر بـ  1.5مليار
دوالر أمريكي لمساعدة  5.4مليون شخص ،مع إعطاء األولوية إلنقاذ األرواح،
وحماية الفئات األكثر ضع ًفا ،وتعزيز القدرة على الصمود ،وتوفير الخدمات
األساسية ،والتمكن من إيجاد الحلول الدائمة للنازحين.
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1
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 1قد تم مراعاة تدفق الالجئين والنمو السكاني في حساب عدد األشخاص المحتاجين والمستهدفين في ..2018

ومع استمرار الصراع في جنوب السودان للعام الخامس على التوالي ،ال تزال األزمة
اإلنسانية تشتد .وقد أدت اآلثار المتفاقمة الناجمة عن انتشار الصراعات والتدهور
االقتصادي المستمر وتزايد انعدام األمن إلى ضعف قدرة األشخاص على مواجهة
التهديدات الموجهة لصحتهم وسالمتهم وسبل عيشهم ،مع انخفاض الخدمات األساسية
في نفس الوقت .كما يتعرض المدنيون لهجمات متكررة وانتهاكات أخرى للقانون
اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنسان .وقد فر نحو  4ماليين شخص من ديارهم منذ
ديسمبر/كانون األول  ،2013من بينهم أكثر من مليوني شخص إلى البلدان المجاورة.
ويحتاج نحو  7ماليين شخص إلى الحماية والمساعدة اإلنسانية في 2018؛ حيث أن
 5.1مليون شخص سيستمرون في المعاناة من انعدام األمن الغذائي الحاد خالل الربع
األول من العام ،وأكثر من ذلك خالل موسم الجفاف .وفي أسوأ الحاالت المتصورة،
سيعيد موسم الجفاف إشعال ظروف المجاعة في مواقع متعددة في جميع أنحاء البالد.
وعلى الرغم من بيئة العمل الخطيرة التي تمثل تحديًا من الناحية اللوجستية ،وصل
العاملون في المجال اإلنساني إلى  4.9مليون شخص

في  .2017وقد مكنت االستجابات المنسقة متعددة القطاعات الشركاء من إيقاف
المجاعة المحلية وكبح تفشي مرض الكوليرا الذي شهدته البالد لفترة طويلة .وقد مكنت
المفاوضات اإلنسانية الناجحة الشركاء من الوصول إلى عشرات اآلالف من األشخاص
للمرة األولى منذ ما يقرب من عام في غرب بحر الغزال ووالية وسط االستوائية .وقد
أمدت قطاعات الصحة وسبل كسب العيش واألمن الغذائي أكثر من ثالثة أرباع من
السكان المستهدفين بالمساعدة الضرورية إلنقاذ األرواح.
وفي عام  ،2018سيواصل المجتمع اإلنساني إعطاء األولوية لالستجابة والعمل بال
كلل للوصول إلى أولئك الذين انقطعت عنهم المساعدة والحماية .ومع ذلك ،إذا لم تحصل
العملية اإلنسانية على تمويل في أوائل عام  ،2018فإن الشركاء لن يتمكنوا من شراء
إمدادات كافية لتخزينها قبل موسم األمطار الذي يبدأ في مايو/أيار .وسيؤدي عدم كفاية
التمويل إلى زيادة عدد األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي الشديد واحتمال
حدوث ظروف مجاعة في جميع أنحاء البلد.

السودان
المستهدفون

المحتاجون

5.8

مليون

4.3

المتطلبات

مليون

يحتاج نحو  5.8مليون شخص إلى المساعدات في السودان .ووف ًقا لبيانات محدثة
وردت من حكومة السودان ،انخفض عدد النازحين في جميع أنحاء البالد من 2.3
مليون إلى  1.997مليون شخص .واستنا ًدا إلى التقديرات المنقحة ،يوجد حوالي
 386.000عائد .وستواصل األمم المتحدة وشركاؤها العمل مع الحكومة لمواصلة
التحقق من أعداد العائدين .ويواجه حوالي  4.8مليون شخص مستويات األزمة أو
حالة الطوارئ فيما يتعلق بانعدام األمن الغذائي .ويعاني نحو  2.3مليون طفل من
سوء التغذية الحاد .وال يزال الالجئون وملتمسو اللجوء يتدفقون ويسعون للحصول
على الحماية والمساعدة اإلنسانية ،بما في ذلك أكثر من  185،000الجئ من
جنوب السودان خالل عام  .2017كما أن األخطار الطبيعية ،بما في ذلك الفيضانات
والجفاف ،تضر أيضًا باألمن الغذائي وسبل كسب العيش.
وخالل عام  ،2017قام شركاء العمل اإلنساني بإمداد حوالي  3.3مليون شخص
بالمساعدات الغذائية .وقد تلقى أكثر من  1.9مليون شخص المساعدة فيما يتعلق
بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية واستفاد أكثر من  1.3ميلون شخص من
الخدمات الصحية .وقد تلقى حوالي  150.000طفل دون سن الخامسة عالجً ا لسوء
التغذية الحاد ،بينما تلقي ما يقرب من  238.000طفل اإلمدادات التعليمية التي تم
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توفيرها في حاالت الطوارئ .ومع ذلك ،ال يزال نقص التمويل يُضعف العمليات،
ال سيما بالنسبة للمنظمات غير الحكومية .فعلى سبيل المثال ،خالل عام  2017تم
إغالق  49مرف ًقا صحيًا بسبب نقص التمويل ،مما أدى إلى عدم حصول
 637.000شخص على الرعاية الطبية المناسبة.
وفي عام  ،2018سيواصل شركاء العمل اإلنساني إعطاء األولوية للمعونة
ً
حديثا في
اإلنسانية المنقذة لألرواح ،بما في ذلك المناطق التي يمكن الوصول إليها
دارفور وجنوب كردفان والنيل األزرق .وسيواصل الشركاء اتباع نهج مستدام
لمعالجة االحتياجات اإلنسانية الممتدة بما يتماشى مع النتائج االستراتيجية المتعلقة
باالستراتيجية اإلنسانية متعددة السنوات .وستساهم العمليات في تعافي األشخاص
والمجتمعات المتضررة على المدى الطويل ،وتحديد المواقع التي تعاني من النزوح
طويل األمد وسوء التغذية وانعدام األمن الغذائي حيث يمكن توسيع نطاق البرامج
اإلنمائية التكميلية لتعزيز القدرة على الصمود .وتتخذ االستراتيجية اإلنسانية أيضًا
نهجً ا قائمًا على النتائج ،مع مزيد من التخطيط والمراقبة والمساءلة الدقيقة ،وتيسير
التعاون عبر القطاعات ومع الشركاء اإلنمائيين.

لمحة عامة عن العمل اإلنساني العالمي في عام 2018

سوريا
المستهدفون

المحتاجون

13.1

المتطلبات

مليون

11.2

مليون

بعد استمرار النزاع لمدة سبع سنوات ،ال يزال المدنيون في أنحاء كثيرة من سوريا
يعانون من عنف غير مسبوق ومعاناة ومخاطر تهدد الحماية .وفي خضم القتال
المتواصل في أجزاء كثيرة من البلد ،ال تزال التقارير تشير إلى مستويات عالية من
الخسائر في صفوف المدنيين ،وتشير إلى انتهاكات وتجاوزات للقانون اإلنساني الدولي
والقانون الدولي لحقوق اإلنسان ،بما في ذلك الهجمات العشوائية وغير المتناسبة
والمفرطة.
ويحتاج نحو  13.1مليون شخص إلى مساعدات إنسانية ،بما في ذلك ما يقرب من ثالثة
ماليين شخص عالقين في المناطق المحاصرة التي أعلنت عنها األمم المتحدة والمناطق
التي يصعب الوصول إليها عبر خطوط الصراع .ويُقدر عدد النازحين داخليًا بنحو
 6.1مليون شخص –نزحوا لعدة مرات -في حين أن هناك  5.5مليون سوري آخرين
مسجلين كالجئين في البلدان المجاورة وما وراءها ،وهو ما يمثل واحدة من أكبر أزمات
النزوح في العالم.

(بالدوالر األمريكي)
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ً
وخاصة أولئك الذين يعيشون
الوصول إلى أشد األشخاص احتياجً ا للمساعدات المستمرة،
في المناطق المحاصرة والمناطق التي يصعب الوصول إليها المُعلنة من قبل األمم
المتحدة ،بسبب القيود المفروضة على الوصول.
وفي ظل غياب الحل السياسي واستمرار األعمال القتالية في أنحاء من البلد ،من
المتوقع أن تظل االحتياجات اإلنسانية في سوريا متشابهة إلى حد كبير من حيث
النطاق والحدة في عام  2018مقارنة بعام  .2017ومن المحتمل أن يكون ماليين
من السوريين غير قادرين على العودة إلى ديارهم بأمان ،وسيحتاجون إلى المساعدات
المنقذة لألرواح ،والحماية ،وتحسين إمكانية الحصول على الخدمات األساسية وسبل
كسب العيش داخل سوريا وفي جميع أنحاء المنطقة .وبما أن حجم االحتياجات
للمساعدات اإلنسانية وحماية المدنيين قد كان هائالً عند تقييمه ،فمن المتوقع أن تظل
قبل األمم المتحدة من أجل االستجابة الشاملة في سوريا والمنطقة
النداءات المنسقة من ِ
في العام المقبل هي األعلى على مستوى العالم ألزمة واحدة.

وعلى الرغم من بيئة العمل غير اآلمنة والمقيدة للغاية والموارد المحدودة ،فقد سعى
شركاء العمل اإلنساني من داخل سوريا ومن البلدان المجاورة –في اإلطار المتكامل
لالستجابة اإلنسانية في سوريا -إلى الوصول للمحتاجين عبر جميع الوسائل الممكنة
إليصال المساعدات ومن خالل الطرق المباشرة .وخالل العام الماضي ،أدت مجموعة
البرامج العادية وتوصيل اإلمدادات عبر خطوط النزاع والعمليات عبر الحدود إلى تمكين
 7.5مليون شخص محتاج –نصف العدد اإلجمالي لألشخاص المحتاجين– من الحصول
على بعض أشكال المساعدات اإلنسانية على أساس شهري .وال يزال هناك صعوبة في

أوكرانيا
المستهدفون

المحتاجون

3.4

المتطلبات

مليون

2.3

مليون

إن حجم الخسائر البشرية الناجمة عن النزاع الواقع في شرق أوكرانيا يُعد كبيرً ا حيث
تضرر  4.4مليون شخص ،منهم  3.4مليون شخص بحاجة إلى المساعدة اإلنسانية
ً
مقارنة بعام  .2017وقد تضاعف انعدام
والحماية ،وهو ما يمثل انخفاضًا طفي ًفا
األمن الغذائي في عام  ،2017في حين استمر قصف المناطق الحضرية والبنية
التحتية المدنية بال هوادة .وهناك أكثر من مليون حالة عبور في الشهر عبر "خط
التماس" .ويزداد تفاقم الوضع بسبب فصول الشتاء األوكراني القاسية ،والقيود الشديدة
المفروضة على وصول المساعدات اإلنسانية ،ومستويات التمويل المنخفضة للغاية.
ومع تالشي اآلمال في التوصل إلى حل سياسي ،تالشت كذلك مدخرات األشخاص
وقدرتهم على التكيف .ومع استمرار األزمة لمدة أربع سنوات ،يضطر ماليين
األشخاص ،بما في ذلك أكثر من مليون نازح داخليًا ذوي موارد مستنفدة ،إلى اتخاذ
خيارات مستحيلة بين الغذاء والدواء والمأوى والتدفئة وتعليم أطفالهم .وبينما تحسنت
إمكانية الوصول إلى بعض المناطق ،إال أنها ال تزال مقيدة بشدة في المناطق التي
ال تسيطر عليها الحكومة .وعلى الرغم من ذلك ،تقدم الوكاالت التابعة لألمم المتحدة
والمنظمات غير الحكومية الحماية والمساعدات المنقذة لألرواح في المواقع التي
يصعب الوصول إليها ،بما في ذلك المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة .ومع
ذلك قد تسببت المستويات المنخفضة ج ًدا من الدعم الموجه لخطة االستجابة اإلنسانية

(بالدوالر األمريكي)
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مليون
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لعام  2017في حدوث تأخيرات وانقطاعات ،بل ووقف لألنشطة الحيوية ،مثل توفير
عيادات متنقلة في المناطق التي تكون فيها نسبة االحتياجات عالية.
وتركز خطة االستجابة اإلنسانية لعام  2018على أنشطة الطوارئ وحماية المدنيين في
المناطق التي تتركز فيها االحتياجات بشكل أكبر ،بهدف مساعدة  2.3مليون شخص.
كما تسعى أيضًا إلى تعزيز التعاون اإلنساني واإلنمائي.
وإذا لم يتم تمويل خطة االستجابة اإلنسانية التي تتطلب  187مليون دوالر أمريكي
على نحو سليم ،فإن عملية توزيع األغذية والرعاية الصحية والمياه والصرف
الصحي ،وغير ذلك من الخدمات التي تعرضت بالفعل لإلجهاد ،ستنخفض بشكل
أكبر ،مما يحرم الفئات األشد ضع ًفا من الحصول على المساعدة التي يحتاجون إليها
بشدة.
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اليمن
المستهدفون

المحتاجون

22.2

المتطلبات

مليون

10.8

مليون

بعد عامين ونصف من الصراع المسلح ،وعملية السالم المعطلة ،والتدهور
االقتصادي الحاد الذي عجل بانهيار المؤسسات والخدمات األساسية الضرورية،
يواجه اليمن أزمة سياسية وإنسانية وتنموية ممتدة .كما أن العنف ضد المدنيين
وممتلكاتهم يسبب معاناة ال توصف .وقد أبلغت المرافق الصحية عن  8.673حالة
وفاة متصلة بالنزاعات وأكثر من  58.600إصابة .كما يواجه اليمن أكبر أزمة
أمن غذائي على مستوى العالم وأزمة تفشي مرض الكوليرا التي لم يسبق لها مثيل.
ويحتاج حوالي  22.2مليون شخص ،بما في ذلك مليوني شخص من النازحين
داخليًا ،إلى المساعدات اإلنسانية أو الحماية .وفي الوقت الحالي ،يعاني  17.8مليون
شخص من انعدام األمن الغذائي أو سوء التغذية ،منهم  8.4مليون شخص يعانون
بشكل حاد – وهو ما يزيد بنسبة  24%عن عام  ،2017بما في ذلك  2.9مليون
من األطفال والنساء الحوامل أو المرضعات .ونظرً ا لقيام  45%فقط من المراكز
الصحية بعملهم بسبب الصراع ووجود كميات محدودة من األدوية ،فإن قدرة النظام
الصحي على االستجابة لألمراض واإلصابات قد باتت مُعرضة للخطر بشكل كبير،
مما أدى إلى حدوث أكبر حالة من حاالت تفشي الكوليرا في أبريل/نيسان .2017
ً
ملحوظا ،ولكنه اآلن قد استنفد آليات التصدي الخاصة
وقد كان صمود الشعب اليمني
به .وقد أظهر الحصار الذي بدأ في نوفمبر/تشرين الثاني  2017مزي ًدا من تقلب
األوضاع :فقد شهدت األسعار ارتفاعًا كبيرً ا ،وأصبحت األغذية والوقود وغيرها من
المواد األساسية بعيدة عن متناول الفئات األشد ضع ًفا بين عشية وضحاها.

(بالدوالر األمريكي)
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وستعطي خطة االستجابة لعام  2018األولوية لـ  10.8مليون شخص في حاجة
شديدة عبر جميع القطاعات .وستكون المساعدات الغذائية والزراعية ضرورية إلنقاذ
األرواح وسبل العيش في جميع أنحاء اليمن .وستتضمن غالبية البرامج إجراءات
فورية مُنقذة لألرواح تتمثل في المساعدات الغذائية الطارئة ،والرعاية الصحية ،ومياه
الشرب ،والمرافق الصحية ،والمأوى في حاالت الطوارئ ،والمواد غير الغذائية،
والتعليم ،والتعافي المبكر .وستظل الحماية محورً ا مركزيًا في خطة االستجابة؛ كما
أن قضايا النوع االجتماعي والخضوع للمساءلة أمام السكان المتضررين سيكونون
من القضايا الرئيسية المشتركة بين القطاعات .وعالوة على ذلك ،ترتبط خطة
االستجابة اإلنسانية في اليمن لعام  2018بـ"األنشطة اإلنسانية اإلضافية" التي تعالج
القضايا الهيكلية التي تدفع األزمة لضمان تقديم هذه األنشطة الدعم للفئات األشد
ضع ًفا .وتعمل نحو  96منظمة إنسانية في اليمن في خمسة مراكز تشغيلية.

خيري حسين وابنتها فوزية ينظران إلى صنعاء ،عاصمة اليمن ،من سطح منزلهما الجديد .هناك ثالث وعشرون أسرة من النازحين داخليًا قد فروا جميعهم بسبب القتال في شمال البالد ،واآلن ينشدون هذا المبنى المتهدم.
خيري هي أم لثالثة أبناء ،وقد وضعت للتو طفالً ،ولكنها غير قادرة على إرضاعه ألنها تعاني من سوء التغذية وليس لديها من الحليب الصناعي ما يكفي إلرضاعه .مصدر الصورة :مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية /جيلز
كالرك
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لمحة عامة عن العمل اإلنساني العالمي في عام 2018

خطط االستجابة
اإلقليمية لالجئين
خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين في بوروندي
المستهدفون

المحتاجون

434

المتطلبات

ألف

434

(بالدوالر األمريكي)

ألف

لقد أدت األزمة السياسية التي بدأت في أبريل/نيسان  ،2015وما يتعلق بها من ظروف
أمنية وإنسانية في بوروندي ،إلى تدفق أكثر من  400.000الجئ إلى تنزانيا ورواندا
وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.
فمع توقع بقاء الوضع السياسي على ما هو عليه في الحالة الراهنة ،والضغط المستمر
إلظهار الوالء للحزب الحاكم ،والوضع االجتماعي واالقتصادي للبالد المتوقع استمراره
في التردي ،فمن المتوقع أن يستمر تدفق الالجئين البورونديين في عام  ،2018وإن
كان بمعدل أقل من السنوات السابقة .وفي نفس الوقت ،من المتوقع عودة حوالي
 60.000شخص سواء عبر مساعدات أو عبر تنظيم ذاتي إلى بوروندي.
وال تشجع مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين ( )UNHCRعودة الالجئين
إلى بوروندي في الوضع الراهن وال تدعو إليها ،ولكنها ستساعد هؤالء الالجئين الذين
عبَّروا عن اتخاذهم خيار حر ومستنير للعودة طواعية إلى بالدهم بأمان وبكرامة .وقد
حال النقص المزمن في التمويل المتعلق بالوضع في بورندي دون وصول االستجابة

388

مليون

التغيير مقارنة بعام 2017

10%

إلى معايير المساعدة والحماية المقبولة في جميع أرجاء المنطقة .وتتضح آثار نقص
التمويل في جميع القطاعات ،بما في ذلك أماكن اإليواء المهدَّمة والفصول الدراسية
المكتظة والخدمات الصحية الممتلئة .وقد أدى خفض المساعدات الغذائية في تنزانيا
جزئ ًّيا إلى الدفع بعمليات العودة إلى بوروندي.
وتتضمن خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين في بوروندي لعام  )27( 2018شري ًكا في
أعمال االستجابة وتهدف إلى تلبية الحد األدنى من المعايير لنحو  434.000الجئ
متوقع مع زيادة التركيز على تعزيز سبل العيش واالندماج االجتماعي واالقتصادي مع
المجتمعات المضيفة .وسيساعد ذلك في تقديم حلول شاملة وتجنيب الالجئين البورونديين
اللجوء إلى آليات المواجهة السلبية لألوضاع ،بما في ذلك التنقل الثانوي.

خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين في نيجيريا
المستهدفون

المحتاجون

218

المتطلبات

ألف

218

ألف

تهدف خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين في نيجيريا لعام  2018إلى تلبية احتياجات
 218.000الجئ نيجيري مُستضافين داخل وخارج المخيمات في الكاميرون وتشاد
والنيجر ،فضالً عن  75.000من أفراد المجتمع المضيف المتأثرين.
ويدخل صراع جماعة بوكو حرام الذي يؤثر على شمال شرق نيجيريا وحوض بحيرة
تشاد عامه الخامس في  .2018وفي حين استمرت القوات العسكرية اإلقليمية في عام
 2017في محاولة الوصول مرة أخرى للسكان المتضررين في مناطق الحكم المحلي
في نيجيريا ،رد المتمردون بهجمات قاتلة ،مما تسبب في وقوع إصابات كبيرة بين
صفوف السكان المدنيين وزيادة النزوح .وال يزال الوضع األمني شديد التقلب في جميع
البلدان المتضررة من جماعة بوكو حرام ،باإلضافة إلى تقوض نطاق الحماية.

(بالدوالر األمريكي)

157

مليون

التغيير مقارنة بعام 2017

35%

وسيواصل الشركاء في خطة االستجابة اإلقليمية لعام  2018إمداد الالجئين بالمعونة
اإلنسانية المنقذة لألرواح والتركيز على تعزيز القدرة على الصمود لدى الالجئين
والسكان المضيفين من خالل زيادة أنشطة كسب العيش .وسيتم تعزيز اإلنجازات
التي تحققت في قطاع الحماية على النحو المتفق عليه في بيان عمل أبوجا في عام
 .2016ونظرً ا لتدهور الوضع األمني ،سيواصل الشركاء أيضًا التركيز على الحفاظ
على إمكانية الحصول على حق اللجوء وتعزيز حماية األطفال وتعزيز رصد الحماية
واستجابتها .وبالنظر إلى ارتفاع مستويات انعدام األمن الغذائي الذي يتفاقم بسبب النزاع
وارتفاع مستويات سوء التغذية ،س ُتعطى األولوية لألنشطة في قطاعات الصحة والتغذية
واألمن الغذائي والمياه والصرف الصحي .وعالوة على ذلك ،سيواصل الشركاء
مساعدة الناجين من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي ،وتعزيز فرص
الحصول على التعليم وتوفير المأوى والمواد غير الغذائية ،ومساعدة الالجئين الراغبين
في العودة إلى ديارهم حالما تكون الظروف مواتية للعودة بأمان وكرامة.
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خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين في جنوب السودان
المستهدفون

المحتاجون

3.1

المتطلبات

مليون

3.1

مليون

ال تزال الجهود اإلقليمية الرامية لتنفيذ اتفاق  2015بشأن حل النزاع في جمهورية
جنوب السودان متعثرة ،مما يؤدي إلى تناقص احتماالت التوصل إلى وقف دائم
إلطالق النار .وفي عام  ،2017ارتفع معدل العنف ضد المدنيين في جنوب السودان
إلى مستويات غير مسبوقة ،حيث نزح داخليًا نحو  1.9مليون شخص وأصبح
 7.6مليون شخص في حاجة شديدة للمساعدة اإلنسانية.
وفي نهاية عام  ،2016أصبح جنوب السودان مصدرً ا ألسرع معدالت نمو سكاني
من الالجئين في العالم .ويوجد اآلن أكثر من  2.5مليون الجئ من جنوب السودان،
غالبيتهم من النساء واألطفال ،الذين اضطروا إلى البحث عن األمان في جمهورية
أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وكينيا والسودان وأوغندا.
وتستضيف أوغندا بمفردها اآلن أكثر من مليون الجئ من جنوب السودان .وتلتزم
البلدان الستة جميعها بسياسات اللجوء النموذجية ،ولكنها تتقلص بشكل متزايد بسبب
تسارع وتيرة التدفق .و ُتصنف المناطق التي تستضيف الالجئين ضمن أفقر المناطق
وف ًقا لمؤشر التنمية البشرية لألمم المتحدة .كما أن عدم وجود تضامن دولي متناسب
لتقاسم المسؤولية مع البلدان المضيفة يعوق االستجابة اإلقليمية .وعلى الرغم من
تضاعف احتياجات الالجئين للمساعدات الغذائية ،فقد كان هناك اضطرار لتخفيض

(بالدوالر األمريكي)
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مليار
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9%

الحصص التموينية بشكل حاد بسبب نقص التمويل .وبذلك أصبح الحصول على
األراضي والمياه والخدمات األساسية شحيحً ا مما يؤدي إلى إشعال التوترات مع
المجتمعات المضيفة.
وتتوقع خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين في جنوب السودان لعام  2018وصول
 571.000الجئ في بلدان اللجوء الستة خالل العام .وتتضمن خطة االستجابة
اإلقليمية  72شري ًكا وتهدف إلى تلبية احتياجات  3.1مليون الجئ من جنوب السودان
بحلول نهاية عام  .2018كما تحدد الخطة مواطن الضعف وتضع استراتيجيات تركز
على الحماية وتهدف إلى توفير المساعدات المنقذة لألرواح ،وتعزيز قدرة الالجئين
على الصمود ،وتعزيز التعايش السلمي بين الالجئين ومضيفيهم.

خطة االستجابة اإلقليمية وتعزيز الصمود لالجئين في سوريا
المستهدفون

المحتاجون

5.2

المتطلبات

مليون

5.2

مليون

هناك أكثر من  5.3مليون الجئ سوري مسجلين في المنطقة .ومنذ بداية األزمة،
تحملت تركيا ولبنان واألردن والعراق ومصر المسؤولية الرئيسية .وفي عام  ،2017لم
يكن هناك وافدون جدد بشكل كبير على الرغم من أن  455.500الجئ سوري كانوا
مُسجلين في عام  ،2017وخاصة األشخاص الذين كانوا موجودين بالفعل في تركيا.
وفي جميع أنحاء المنطقة ،ال تزال الحدود مُدارة ،مما يقيد التماس العديد من األفراد
للحماية التي يحتاجونها.
وفي عام  ،2018سيظل عدد مماثل من الالجئين بحاجة إلى الوصول إلى األراضي
والحماية الدولية والدعم اإلنساني في بلدان اللجوء .وفي هذا الوضع الذي طال أمده،
يحتاج الالجئون أيضًا إلى الوصول إلى حلول دائمة حتى يتمكنوا من النظر إلى
المستقبل بأمل وبكرامة .وال يزال الدعم المقدم إلى الحكومات والمجتمعات المضيفة
عنصرً ا رئيسيًا في النهج المستند إلى القدرة على الصمود في خطة االستجابة اإلقليمية
وتعزيز الصمود لالجئين في سوريا ( ،)3RPحيث يدعم الشركاء مباشرة النظم
الوطنية والمحلية في مجاالت مثل الصحة والتعليم والحماية وشبكات األمان االجتماعي
وسبل العيش والفرص االقتصادية.
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(بالدوالر األمريكي)
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وبفضل سخاء التمويل المقدم من الجهات المانحة ،قام الشركاء بإمداد  2.5مليون
شخص بالمساعدات الغذائية؛ حيث استفاد  1.9مليون شخص من المساعدة النقدية؛
واستفاد  1.2مليون شخص من تحسين أنظمة المياه؛ وقد شارك  680.000شخص
في مبادرات الحماية التي يقودها المجتمع المحلي؛ وتمت مساعدة حوالي 250.000
شخص في الحصول على مأوى .وقد تم تسجيل أكثر من مليون طفل في التعليم النظامي
وغير النظامي ،وتم تقديم  2.1مليون استشارة أولية تتعلق بالرعاية الصحية ،وقد استفاد
حوالي  95.000شخص مباشرة من أنشطة كسب العيش.
وعلى الرغم من ذلك ،ال تزال االحتياجات كبيرة .حيث إن نقص التمويل في 2017
قد أدى إلى تلقي عدد أقل من األسر للمساعدات النقدية وتقديم دعم أقل إلى المدارس
والطالب ،ولم تتم تلبية االحتياجات الطبية العاجلة .وبدون زيادة التمويل في عام
 ،2018سيكون هناك مزيد من التخفيضات في دعم الالجئين والمجتمعات التي
استضافتهم بسخاء ألكثر من ست سنوات.

لمحة عامة عن العمل اإلنساني العالمي في عام 2018

نداءات أخرى
بنغالديش
المحتاجون

المستهدفون

1

1.2

المتطلبات

مليون

1.2

مليون

(بالدوالر األمريكي)
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مليون

 1هذه األرقام سارية فقط حتى فبراير/شباط  .2018ومن المرجح أن تظل أرقام التخطيط في النداء الجديد (التي ستصدر في فبراير/شباط) في نفس النطاق تقريبًا ،ولكن شركاء العمل اإلنساني في
بنغالديش يتوقعون توسيع نطاق أنواع التدخالت وزيادة األهداف استنادًا إلى لمحة عامة محكمة عن االحتياجات.

وف ًقا لألوضاع في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني  ،2017وصل ما يقرب من 620.000
الجئ من الروهينجا في كوكس بازار ،بنغالديش ،منذ  25أغسطس/آب بعدما فروا من
العنف والتهديد واالضطهاد في ميانمار .وقد وصل الالجئون في حالة من اإلنهاك والبؤس
والصدمة وكانوا في حاجة شديدة للمساعدة والحماية .و ًتعد هذه أكبر عملية نزوح لالجئين
في المنطقة منذ عقود ،وهي من أسرع أزمات الالجئين ً
نموا في العالم .وقد انضم الوافدون
الجدد إلى الالجئين الفارين من موجات العنف السابقة ،ليصل إجمالي عدد سكان الروهينجا
في بنغالديش إلى أكثر من  800.000شخص ،مما يستنزف الموارد المحدودة للمجتمعات
المضيفة.
ويتسابق الشركاء والسلطات لتوفير الحماية واإلغاثة الفورية .وفي أكتوبر/تشرين األول
 ،2017تم إصدار خطة منقحة تتعلق باالستجابة ألزمة الجئي الروهينجا ،سعيًا للحصول
على  343.1مليون دوالر أمريكي لمساعدة  1.2مليون شخص -بمن في ذلك الوافدين الجدد
والالجئين السابقين والمجتمعات المضيفة .وتغطي هذه الخطة العمليات في القطاعات الرئيسية
حتى شهر فبراير/شباط  .2018وبالعمل من خالل الخطة ،قام الشركاء بالفعل بإمداد حوالي
 678.000شخص بالمساعدات الغذائية الطارئة ،وحصل أكثر من  665.000شخص على
خدمات الرعاية الصحية ،وتم توفير المأوى في حاالت الطوارئ ألكثر من  170.000أسرة
– أو  850.000شخص ،ضمن أنشطة أخرى.

وعلى الرغم من هذه اإلنجازات ،فإن حالة الطوارئ هذه ال تزال ثابتة في المرحلة األولى
وتواجه فجوات هائلة .وهناك حاجة شديدة إلى مزيد من الدعم لمنع التدهور السريع .وعلى
المدى القريب ،قد تظهر "عاصفة عارمة" تؤدي إلى زيادات سريعة وكبيرة في معدالت
االعتالل والوفيات بسبب االحتياجات والتحديات الهائلة المتعلقة بالمياه والصرف الصحي
والنظافة الصحية ،واالرتفاع الحاد في معدالت سوء التغذية ،والثغرات في نطاق التغطية
باللقاحات ،وعدم كفاية الرعاية الصحية ،بما في ذلك الرعاية الصحية لألمهات واألطفال
حديثي الوالدة ،واالكتظاظ في المواقع دون وجود مرافق كافية .كما ُتزيد هذه الثغرات
وغيرها من إمكانية تفشي األمراض المنقولة بالمياه واألمراض المنقولة بالحشرات والتي
يمكن الوقاية منها وانتشارها بسرعة على نطاق واسع وتعرض األشخاص لها .ويزيد من
تفاقمها االحتمال الحقيقي لحدوث إعصار .وفي الوقت نفسه ،تثير هذه الثغرات مخاطر جدية
فيما يتعلق بالحماية -بما في ذلك العنف القائم على النوع االجتماعي -وخاصة بالنسبة لالجئين
األشد ضع ًفا.
وتعزى الفجوات التشغيلية في المقام األول إلى نقص التمويل ونقص األراضي إليواء
الالجئين والخدمات األساسية ،وعدم كفاية عدد المنظمات غير الحكومية التي لديها تصاريح
للعمل في كوكس بازار .وسيقوم الشركاء بتحديث خطة االستجابة المشتركة الحالية في
فبراير/شباط  ،2018ووضع استراتيجية من شأنها توفير المساعدات المنقذة لألرواح
والحماية لالجئي الروهينجا ،وزيادة الدعم للمجتمعات المضيفة وحماية البيئة.

بوركينا فاسو
المستهدفون

المحتاجون

871

المتطلبات

ألف

620

ألف

في عام  ،2018ستواصل بوركينا فاسو مواجهة عواقب انعدام األمن الغذائي والعنف
واألوبئة والكوارث الطبيعية ،حيث يقدر عدد األشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة بنحو
 870.625شخص .وباعتبارها واحدة من أفقر البلدان في العالم ،تعاني بوركينا فاسو من
انخفاض معدل المحاصيل الزراعية وإنتاجية الثروة الحيوانية ،كما أنها تعاني بشكل مزمن
من ارتفاع معدالت انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية .وباإلضافة إلى كونها معرضة
بشدة للجفاف ،تعاني البالد أيضًا من فيضانات شديدة خالل موسم األمطار ،وقد تضرر من
جرَّ ائها أكثر من  300.000شخص في عام .2017

(بالدوالر األمريكي)

59

مليون

التغيير مقارنة بعام 2017

4%

قبل المتطرفين في المنطقة الشمالية إلى نزوح األشخاص
وقد أدت الهجمات المتكررة من ِ
داخليًا وقلة فرص الحصول على الخدمات األساسية ،بما في ذلك التعليم حيث تضررت
 500مدرسة .وكخطر آخر ،تم اإلبالغ في  2017عن أكثر من  9.000حالة يُشتبه
في إصابتها بحمى الضنك ،بما في ذلك  18حالة وفاة .وال تزال بوركينا فاسو تستضيف
حوالي  25.000الجئ قد فروا من مالي المجاورة عقب أزمة  .2012واستجابة لهذه
التحديات المتنوعة والمعقدة ،عززت الجهات الفاعلة اإلنسانية واإلنمائية في بوركينا فاسو
التعاون من خالل خطة مدتها ثالث سنوات ( )2018-2020لتقديم المساعدة.
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جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
المستهدفون

المحتاجون

18

المتطلبات

مليون

13

مليون

يُقدر أن  18مليون شخص ( 70%من السكان) في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
معرضون النعدام األمن الغذائي ،وأن  10.5مليون شخص ( 41%من السكان) يعانون
من نقص التغذية .ويعاني حوالي  28%من األطفال دون سن الخامسة من تأخر النمو،
حيث يموت طفل واحد كل ساعة نتيجة مرض يمكن الوقاية منه .وال يستطيع ما يقدر
بنسبة  20%من السكان الحصول على المياه النظيفة وخدمات صرف صحي كافية .وعلى
مدى السنوات القليلة الماضية ،تم إحراز تقدم كبير سواء في مجال االستجابة اإلنسانية أو
في الوصول إلى المحتاجين.

(بالدوالر األمريكي)

114

مليون

التغيير مقارنة بعام 2017

0%

وعلى الرغم من أن االستجابة اإلنسانية الدولية في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
كانت مفيدة في إنقاذ األرواح ،إال أن االستجابة ال تزال تعاني نقصًا حا ًدا في التمويل.
كما ترى وكاالت األمم المتحدة والشركاء أن البرامج تواجه تحديًا خطيرً ا بسبب انخفاض
تمويل الجهات المانحة .وسيؤدي استمرار نقص التمويل إلى اإلضرار بالعمليات اإلنسانية،
وال سيما في مجالي الصحة واألمن الغذائي ،مما سيسهم في زيادة تعرض شعب جمهورية
كوريا الديمقراطية الشعبية للخطر.

موريتانيا
المستهدفون

المحتاجون

829

المتطلبات

ألف

641

ألف

سيحتاج حوالي  829.000شخص في موريتانيا إلى مساعدة إنسانية في عام .2018
ومن المُقدر أن يكون هناك  1.2مليون شخص يفتقرون إلى األمن الغذائي .وفي ثماني
مناطق من موريتانيا (من أصل  13منطقة) ،تتجاوز المعدالت العامة لسوء التغذية
الحاد والشديد عتبة الطوارئ ،كما هو الحالة بالنسبة النتشار سوء التغذية الحاد الشديد
على الصعيد الوطني (بنسبة  .)2.3%وسيحتاج حوالي  165.000شخص من األطفال
والنساء الحوامل أو المرضعات إلى مساعدات غذائية.
وتشير التقديرات إلى مستويات من انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية شبيهة بأزمة الغذاء
والتغذية في الفترة بين عامي  .2012 - 2011كما أن الفئات السكانية األشد ضع ًفا
تكون عرضة بوجه خاص النتهاكات حقوق اإلنسان .ويشمل األشخاص الذين يحتاجون
لمساعدة  52.000الجئ من مالي ،بزيادة  13%عن عام  .2016وليس لديهم سوى

(بالدوالر األمريكي)

104

مليون

التغيير مقارنة بعام 2017

4%

احتمال ضئيل للعودة في عام  ،2018ويعيشون في منطقة ذات سبل معيشية محدودة ،كما
يشاركون السكان المضيفين في إمدادات المياه الضئيلة والمراعي واألراضي والخدمات
األساسية.
كما أن عدم كفاية الخدمات والكوادر الطبية تحد من االستجابة لالحتياجات الشديدة وحاالت
الطوارئ .باإلضافة إلى أن نسبة التغطية باللقاحات أقل من المعدل المستهدف ،مما يثير
مخاوف خطيرة بشأن صحة األمهات واألطفال .واعترا ًفا بالطابع المزمن لالحتياجات ،يتم
التخطيط للعمل اإلنساني في موريتانيا وسيتم ذلك من خالل التعاون الوثيق مع األهداف
اإلنمائية األطول أجالً.

السنغال
المستهدفون

المحتاجون

960

المتطلبات

ألف

460

ألف

تعرض موسم الزراعة الرعوية لعام  2017في المناطق الشمالية والمناطق الشمالية
الشرقية في السنغال إلى االنقطاعات الطويلة وتأخر هطول األمطار ،مما تسبب في
حدوث عجز مثير للقلق في الكتلة الحيوية .وتواجه المجتمعات المحلية المتضررة موسمًا
عجا ًفا مبكرً ا مع تزايد االحتياجات اإلنسانية .وسيكون الوضع صعبًا بوجه خاص بالنسبة
لألشخاص األشد ضع ًفا وفقرً ا.
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وسيحتاج حوالي مليون شخص إلى المساعدة اإلنسانية في عام  2018في جميع أنحاء
البلد .باإلضافة إلى أن ما يُقدر بحوالي  550.000سيفتقرون إلى األمن الغذائي ،وسيحتاج
 960.000شخص من األطفال والنساء الحوامل أو المرضعات إلى مساعدة غذائية.
وستكون مناطق ماتام ولوغا وسانت لويس وتامباكوندا هي أكثر المناطق المتضررة ،حيث
أن المعدالت العامة لسوء التغذية الحاد تتجاوز غالبًا عتبة االستنفار في هذه المناطق.

(بالدوالر األمريكي)

16.8

مليون

التغيير مقارنة بعام 2017

6%

وفي حين أن السنغال معرضة ألوجه ضعف مزمنة ومخاطر موسمية ،إال أن المنظور
اإلنساني لعام  2018يثير القلق بشكل خاص ،وسيتطلب الوضع استجابة سريعة وقوية
لالحتياجات الطارئة .كما يعمل شركاء العمل اإلنساني والشركاء اإلنمائيون معًا لدعم
جهود الحكومات ويخططون معًا لتحقيق نتائج جماعية.

تفاصيل بشأن تحسين تقييم
االحتياجات وتخطيط العمل اإلنساني
وتقدير التكاليف
إن دعم خطط االستجابة اإلنسانية يعني دعم األثر المباشر والملموس في
المجتمعات المتضررة في جميع أنحاء العالم .وفي حين أن التمويل المقدم
لخطط االستجابة اإلنسانية ال يزال قويًا ،فإن التخطيط لالستجابة سيستمر
في التحسن لضمان نداءات ممولة بشكل كامل.

القسم الثالث
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التقييم والتخطيط وتقدير التكاليف
إن كيفية قيام الفريق القطري للعمل اإلنساني بوضع
لمحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية (– )HNO
ُتعد البادرة الالزمة لخطة االستجابة والنداء

كما يتمثل محور كل "لمحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية" في االلتزام
بفهم واستيعاب العوامل التي تؤدي إلى تفاقم االحتياجات في المقام األول.
ففي أفغانستان في عام  ،2017تم إجراء تحليل سببي كخطوة أولى في تقييم
االحتياجات لفصل العوامل المحركة للحاجة إلى مساعدة إنسانية عن االحتياجات
اإلنمائية المزمنة ،وبالتالي تحديد االحتياجات التي تقع في خطة االستجابة
اإلنسانية واالحتياجات التي تقع في خطة التنمية طويلة األجل .وفي سوريا،
إلجراء تمييز أولي وهام بين احتياجات المجموعات الديموغرافية المختلفة،
فإن إجراء دراسة استقصائية اجتماعية واقتصادية لألشخاص النازحين داخليًا
في كافة المحافظات السورية البالغة  14محافظة يؤدي إلى الحصول على
بيانات مصنفة حول االحتياجات المتنوعة والمترابطة لحوالي  5.9مليون فرد.
وفي اليمن ،تألف تقرير نزوح السكان الذي يغطي  17.923موقع يستضيف
النازحون داخليًا ،من معلومات مُقدمة من أكثر من  20.000من مقدمي
المعلومات الرئيسيين بخصوص  98.2%من  333مديرية في جميع محافظات
اليمن البالغة  22محافظة.

وتتضمن الخطوات األولية االتفاق المشترك بين الوكاالت بشأن المسائل الرئيسية،
والفئات السكانية األولية ،ومجاالت التركيز ،والنموذج المفاهيمي لتوجيه التحليل.
كما يتم تجميع البيانات الثانوية وتحليلها لتحديد الثغرات في المعلومات .وعندما
تكون المعلومات غير كافية ،يمكن إجراء تقييمات مشتركة أو منسقة لالحتياجات
في المناطق المتضررة ،وتقاسمها مع الشركاء (حسب االقتضاء) لالطالع على
التحليل المشترك بين القطاعات .وعندما يتم تجميع بيانات التقييم بتطابق منسق،
يمكن تحليل معلومات قطاعية بشكل جماعي في كافة القطاعات مثل المعلومات
التي تتعلق بسوء التغذية ،وذلك لتحديد العالقات مع مجاالت التدخل أو االحتياجات
األخرى (مثل :المياه وخدمات الصرف الصحي والتعليم واألمن الغذائي) للسماح
بفهم أشمل لالحتياجات .كما أن الركن األساسي للتحليل المشترك بين القطاعات
يتمثل في منهج يركز على األشخاص ،بحيث تركز االحتياجات على األشخاص
بدالً من القطاعات .وقد تبنت "اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية لعام
 "2018المتعلقة بليبيا نهج محوره األشخاص ،بدءًا من تحديد الفئات األشد ضعفاً
وأسباب ضعفها ،بدالً من تصنيف األشخاص بحسب نوع الحاجة مثل الغذاء أو
المأوى أو الحماية.

وتكون التقييمات مفيدة للغاية عندما يتم تنسيقها –وإجراؤها سوا ًء بشكل مشترك
قبل العديد من الوكاالت (الدولية والوطنية)– بحيث يمكنهم توحيد
أو متوافق من ِ
المعلومات وتسهيل االتفاق بشأن االحتياجات الالزمة لألشخاص المتضررين
مع تجنب االزدواجية في جهود تجميع البيانات والثغرات المعرفية والتضارب
في اتخاذ القرارات المتعلقة بوضع البرامج.

إن إصدار نداء على المستوى القُطري يُعد من أهم الجهود التي يبذلها فريق
تنسيق الشؤون اإلنسانية .كما أن الخطوة األولى التي تستلزمها اللمحة العامة
عن االحتياجات اإلنسانية تتمثل في إجراء تحديث منهجي للمعلومات الواردة
من جميع المصادر بشأن السياق اإلنساني واالحتياجات التي يواجهها األشخاص
في مختلف المواقع ،وإجراء تحليل مشترك في كافة قطاعات ومنظمات المعونة
التي توفر سرد مقنع الحتياجات األشخاص وما يرتبط بها عوامل مصنفة حسب
المناطق الجغرافية والخصائص األخرى ذات الصلة مثل وضع النزوح ونوع
الجنس وسبل كسب العيش.
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كما يتم وضع كل "لمحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية" من خالل تقييمات
االحتياجات متعددة القطاعات .والسبب في ذلك يمكن توضيحه من خالل مثال
عدم التحاق األطفال بالمدارس .فمن الممكن أن يفترض المرء في البداية أن
عدم التحاقهم بالمدارس يرجع إلى نقص مدارس الطوارئ أو المدرسين .ولكن
من خالل منظور متعدد القطاعات ،يصبح من الواضح أن المراهق قد يتغيب
عن المدرسة ألنه /ألنها يعاني /تعاني من الجوع وليس لديه/لديها الطاقة الالزمة
للذهاب للمدرسة وحضور الفصول الدراسية ،مما يجعل من ذلك مشكلة تغذية؛
وقد ال يكون لدى األسرة الوسائل الالزمة لشراء أوراق أو أقالم أو كتب ،وربما
يشير ذلك إلى فقدان الجيل األكبر ً
سنا لسبل كسب العيش .وفي هذا المثال،
يكشف التحليل المشترك بين القطاعات أن االلتحاق بمدارس الطوارئ قد يقرع
ناقوس الخطر منذرً ا بأن العجز التعليمي في أحد األزمات اإلنسانية له عوامل
كامنة تدفعها أنواع أخرى من االحتياجات التي ينبغي معالجتها جميعا .كما أن
الحاجة أحي ًانا إلى كشف شبكات معقدة من االحتياجات ُتعد جزءًا هامًا من كل
تحليل لالحتياجات مشترك بين القطاعات.

SAVING LIVES WITH CRITICAL FUNDING

إزالة الحطام من الطرق في الدومينيكان الستعادة إمكانية الوصول وتسليم المساعدات الحيوية .مصدر الصورة :مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  /شيلدون كاسيمير

وألغراض الشفافية ،تقوم اللمحات العامة عن االحتياجات اإلنسانية بنشر األرقام
التي جُمعت أثناء التقييمات ،وتوضيح المؤشرات اإلنسانية التي ُتطبق وطرق
الجمع بينها .ومن هذه المنشورات مؤشر النزوح والتعقب التابع لمنظمة الهجرة
الدولية الذي يستخدم في العراق ونيجيريا وغيرها من األزمات.

صياغة خطة استجابة لتلبية االحتياجات ذات
األولوية
وكخطوة ثانية عقب تحليل االحتياجات ،ومن أجل الوصول إلى عدد األشخاص
المحتاجين والعدد الذي يُمكن الوصول إليه خالل إحدى خطط االستجابة
اإلنسانية ،يبدأ الفريق القُطري بالبحث عما يمكن لنظام العمل اإلنساني تقديمه
وما ينبغي أن يوفره من خالل خطة االستجابة اإلنسانية .ففي األرض الفلسطينية
المحتلة ،على سبيل المثال ،قامت "اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية"
بإدراج إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية والتقييمات القُطرية المشتركة
في تحليلها للمساعدة في تحديد نقاط االلتقاء والخطوط الفاصلة بين االحتياجات
اإلنسانية واالحتياجات اإلنمائية .ويقوم قيادات التنسيق في البلد المعني سو ًّيا
بتحليل الجوانب التي يتعين على خطة االستجابة اإلنسانية تغطيتها ،وتحديد الفترة
الزمنية ،واختيار مناهج االستجابة المنسقة المطلوبة لمعالجة القضايا الحيوية ذات
االهتمام المشترك.

"وتكون التقييمات مفيدة للغاية عندما يتم
تنسيقها ،بحيث يمكنهم توحيد المعلومات
وتسهيل االتفاق بشأن االحتياجات الالزمة
لألشخاص المتضررين مع تجنب االزدواجية
في جهود تجميع البيانات والثغرات المعرفية
والتضارب في اتخاذ القرارات المتعلقة بوضع
البرامج".
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فتاة تنظر من منزل عائلتها المُدمر جزئيًا في الخراب الذي حدث في حي الشجاعية بمدينة غزة .وكانت هذه حالة المنزل أثناء أحد الغارات الجوية قبل عام .وهذه الفتاة هي أحد أفراد أسرة مكونة من  60طفل
و 20مراهق يعيشون معًا في المنزل .مصدر الصورة :اليونيسيف

" ُتنفذ خطط االستجابة اإلنسانية استنادًا إلى
ُنهج راسخة في تنسيق وإدارة المعلومات،
مما يتيح تقديم تقارير منتظمة وعامة بشأن
التقدم المحرز في االستجابة إلى شركاء العمل
اإلنساني وصناع القرار والجمهور العام،
باإلضافة إلى اتخاذ قرارات بناء على معلومات
آنية وسليمة".
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ينظر الفريق القُطري –عند تحليل االستجابة– إلى الواقع العملي لألزمة من حيث
قدرة االستجابة المحلية والوطنية والدولية ،ووصول المساعدات اإلنسانية وعملية
النقل واإلمداد ،وبيئة التمويل والموسمية والتوقيت ومدة الخطة .وينتج عن ذلك
تحديد السكان المستهدفين بالمعونة اإلنسانية ،وطرق إيصال المساعدات التي ُتعد
أكثر منطقية بالنظر إلى جميع االعتبارات سالفة الذكر .وأثناء تحليل االستجابة،
يتفق الشركاء أيضًا على األمور التي تقع خارج نطاق خطة االستجابة اإلنسانية،
على سبيل المثال ،المناطق التي تكون فيها االحتياجات أقل حدة ،واألشخاص
الذين يتلقون المعونة من جانب الجهات الفاعلة اإلنمائية أو الحكومية و/أو أنشطة
إعادة اإلعمار التي تتجاوز نطاق المسؤولية اإلنسانية.
وبمجرد االتفاق على هذه المعايير الشاملة لالستجابة اإلنسانية ،تقوم فرق العمل
القطاعية (التي تسمى في كثير من األحيان بـ"المجموعات") بوضع خطط قطاعية
مفصلة ومشاريع استجابة ُتجسد الطريقة التي ستحقق بها العملية النتائج واألهداف
االستراتيجية المتفق عليها ،على سبيل المثال تخفيض المعدل اإلجمالي لسوء
التغذية الحاد من نسبة  15٪إلى أقل من  5٪في عامين .وتخدم خطة االستجابة
اإلنسانية النهائية غرضين :فهي تعتبر أداة استراتيجية إلدارة االستجابة من
قبل الفريق القُطري للعمل اإلنساني ،ونداء عام للحصول على تمويل من جميع
ِ
المنظمات اإلنسانية –المحلية والدولية– المشاركة في خطة االستجابة اإلنسانية.

تفاصيل بشأن تحسين تقييم االحتياجات وتخطيط العمل اإلنساني وتقدير التكاليف

ومباشرا في المجتمعات المتضررة،
سا
ً
أثرا ملمو ً
"إن معظم إجراءات خطة االستجابة اإلنسانية توفر ً
عاد ًة من خالل المساهمات المنقذة لألرواح ،والمساعدات المتعلقة بالحماية ،وتحسين فرص الحصول
على الخدمات األساسية وسبل كسب العيش".

وتتبع معظم النداءات المشتركة بين الوكاالت منطق هذا التخطيط ويتم إدماجها
في هذه الوثيقة .وفي بعض الحاالت ،قد تختلف اختال ًفا طفي ًفا عما سواها ،مثل
التركيز على سبيل المثال على التأهب وعملية إعادة التعمير في مرحلة ما بعد
الكوارث ،أو قد تعكس أيضًا متطلبات تمويل الحكومات المشاركة في عملية
التخطيط .وال تزال هذه الخطط األخيرة تعكس االحتياجات اإلنسانية الهامة التي
تتطلب تمويالً ،ولكنها غير معدودة كخطط استجابة إنسانية في اللمحة العامة
للعمل اإلنساني العالمي لعام .2018

التحسينات الجارية لتعزيز عمليات النداء اإلنساني
في حين أن الجهات المانحة قد أقرت بالتقدم المحرز في تحسين جودة ومصداقية
اللمحات العامة عن االحتياجات اإلنسانية وخطط االستجابة اإلنسانية ،إال أنه
ال تزال هناك تساؤالت في بعض السياقات حول مدى إسهام األدلة في توجيه
التخطيط ،وتحديد أولويات أنشطة االستجابة وحساب متطلبات التمويل.
توفر اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية قاعدة أدلة لكل خطة استجابة إنسانية.
ففي كل سنة منذ إنشائها ،أتاحت إدخال تحسينات كبيرة في الدقة المنهجية وشفافية
البيانات وتحليل احتياجات السكان المتضررين من األزمات .وفي عام ،2018
ستكون إحدى أولويات التحسينات هي تقييم االحتياجات الشامل لعدة قطاعات
لتعزيز التحليل الشامل –بدالً من مجرد تجميع االحتياجات لكل قطاع على حدة.
وسيتيح هذا النهج فهمًا أشمل لالحتياجات ونقطة انطالق أفضل لتطوير استجابات
متعددة القطاعات .كما أن تحليل الخطورة بحسب الفئات السكانية والمناطق
الجغرافية يواصل تحسنه ،وهو ما سيدعم بشكل أفضل وضع األولويات المتعلقة
بخيارات االستجابة واالستهداف ،كما أنه سيحدد بشكل أكثر فعالية الصلة القائمة
بين التنمية والمساعدة اإلنسانية.

وأخيرً ا ،فإن استحضار وسائل جديدة لتقدير تكاليف متطلبات تمويل خطط
االستجابة اإلنسانية ،مثل تقدير التكاليف القائمة على الوحدات ،يعرض وجهة نظر
جديدة لتعزيز مصداقية متطلبات التمويل .والهدف من ذلك هو جعل تقدير التكاليف
أكثر شفافية وربطها بشكل أفضل باعتبارات االستجابة المستهدفة.

مزايا تمويل النداءات اإلنسانية المنسقة
هناك ما ال يقل عن أربع حجج مقنعة لتمويل خطط االستجابة اإلنسانية بشكل
كامل .أوالً ،تعتمد خطط االستجابة اإلنسانية على عمليات تخطيط وتحليل
مشتركة وشاملة تجمع بين مختلف الشركاء في المجتمع اإلنساني ،بما في ذلك
الحكومات المتضررة نفسها ومرورً ا بوكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير
الحكومية الدولية وعدد متزايد من المنظمات غير الحكومية المحلية وشركاء
المجتمع المدني .وهناك عدد قليل من أطر المساعدة التي تميز هذا المستوى
من اإلدماج والشراكة .ثانيًا ،معظم إجراءات خطة االستجابة اإلنسانية توفر
أثرً ا ملموسًا ومباشرً ا في المجتمعات المتضررة ،عاد ًة من خالل المساهمات
المنقذة لألرواح ،والمساعدات المتعلقة بالحماية ،وتحسين فرص الحصول على
الخدمات األساسية وسبل كسب العيشُ .
ثالثاُ ،تنفذ خطط االستجابة اإلنسانية
استنا ًدا إلى ُنهج راسخة في تنسيق وإدارة المعلومات ،مما يتيح تقديم تقارير
منتظمة وعامة بشأن التقدم المحرز في االستجابة (من خالل نشرات المساعدة
اإلنسانية الشهرية وأدوات المتابعة وتقارير الرصد الدورية) إلى شركاء العمل
اإلنساني وصناع القرار والجمهور العام ،باإلضافة إلى اتخاذ قرارات مبنية
على معلومات آنية وسليمة.

كما يجري أيضًا إجراء عدة تحسينات في تخطيط االستجابة .وتتمثل أحد أوجه
التحسينات الرئيسية في ضمان وضع خطط استجابة محددة األولويات بشكل
أفضل ،بما يتماشى مع "الصفقة الكبرى" وااللتزامات األخرى .وقد ركزت عدة
فرق قُطرية للعمل اإلنساني على هذه الغاية خالل عملية التخطيط لعام .2018
كما أن تحديد األولويات بشكل أكبر ضمن النطاق المتفق عليه لخطة االستجابة
اإلنسانية ليس سهالً ويتطلب وجود قيادة قوية .وكما تم التأكيد في القسم السابق،
فإن تحديد األولويات يعني اتخاذ خيارات صعبة مع الحفاظ على مصلحة وبقاء
األشخاص المتضررين المعرضين للخطر .لذلك ،فإن وضع "لمحة مُحكمة
عامة عن االحتياجات اإلنسانية" يُعد أمرً ا أساسيًا لتحديد األولويات بشكل جيد.
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"تلعب عوامل الجودة والشمولية وسرعة
ضا .كما تظل خدمة
دورا أي ً
اإلبالغ عن التمويل ً
التتبع المالي آلية طوعية تعتمد على قدرة
الشريك واستعداده لإلبالغ؛ وتتوقف جودة
بيانات خدمة التتبع المالي على جودة التقارير
الواردة إليها".

ومن ثم فهي تتيح إمكانية القياس واإلبالغ العام عما إذا كانت الجهات الفاعلة
اإلنسانية تعمل بشكل جماعي على النحو المخطط وتنجح في تحقيق النتيجة
المرجوة لألشخاص المحتاجين .رابعًا ،تعكس خطط االستجابة اإلنسانية ُنهج
المساعدة المجدية من حيث التكلفة نسبيًا :ففي  ،2017استهدفت خطط االستجابة
اإلنسانية تقديم مساعدات إلى  105مليون شخص بتكلفة قدرها  24.1مليار
دوالر أمريكي .وهذا يعادل فقط  232دوالر أمريكي للشخص الواحد لتقديم ما
يُعتبر في معظم الحاالت ،مساعدة إنسانية شاملة متعددة القطاعات مدتها عام.

امرأة نازحة من جنوب السودان تقف أمام مئات المالجئ في موقع حماية المدنيين المجاور لقاعدة البعثة في واو ،غرب بحر الغزال ،جنوب السودان .مصدر الصورة :اليونيسيف/هاتشر مور
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"إن تحديد األولويات يعني اتخاذ خيارات صعبة بشأن المواقع والفئات السكانية و/أو القضايا التي
تحتاج إلى معالجتها أوالً أو األماكن التي تحتاج إلى توسيع التغطية؛ وهذا يتطلب فه ًما ُمحك ًما بشأن
إلحاحا ،وما هي االستجابات التي
األماكن التي تكون فيها االحتياجات الالزمة للبقاء (أو ستكون) أشد
ً
يتعين تنفيذها أوالً لتمهيد السبيل لنجاح اآلخرين".

زيادة الدعم للنداءات
لقد ازدادت المتطلبات الشاملة لخطط االستجابة اإلنسانية بشكل كبير في السنوات
العشر األخيرة من  5مليار دوالر أمريكي في عام  2007إلى ما يزيد عن
 24مليار دوالر أمريكي في عام  .2017وبالقيمة المطلقة ،فإن تمويل الجهات
المانحة لخطط االستجابة اإلنسانية قد ارتفع بشكل كبير أيضًا ،وإن لم يكن بنفس
وتيرة متطلبات خطط االستجابة اإلنسانية ،فقد زاد من  3.7مليار دوالر أمريكي
في عام  2007إلى أكثر من  12مليار دوالر أمريكي في  2017حتى اآلن.
وبصفة عامة ،ظل متوسط تغطية التمويل المتعلق بخطط االستجابة اإلنسانية
مستقرً ا إلى حد ما ،في نطاق يتراوح ما بين  65%–55منذ عام  .2010وفي
العقد الماضي ،شكل التمويل المقدم لخطط االستجابة اإلنسانية دائمًا حوالي نصف
مجموع التمويل العالمي في المجال اإلنساني المُبلغ عنه –والغالبية العظمى من
التمويل المقدم لألزمات حيثما وجدت خطط االستجابة اإلنسانية .كما أن الكثير من
التمويل غير القائم على خطط استجابة إنسانية والمٌقدم إلى أزمة ذات خطة استجابة
إنسانية يُمنح إلى عدد قليل من المنظمات التي ُتبلغ عن متطلباتها وتمويلها على نحو
خارجي مقابل خطط االستجابة اإلنسانية نظرً ا للسياسات الداخلية ،على الرغم من
أن استراتيجية خطة االستجابة اإلنسانية وتخطيط العمل المُفصل يمثل إجراءاتهم
المقررة.

كما أن هناك حاجة لدعم قوي من الجهات المانحة لضمان تمويل خطط االستجابة
اإلنسانية في وقت مبكر من العام لرفع القدرة على التنبؤ وتوفير تمويل للنداءات
بنسبة  ،100%وال يمكن تبرير إعطاء أولوية ألحد النداءات على اآلخر ،سواء
قبل الجهات المانحة أو منظمات المعونة ،عندما تركز خطط االستجابة
من ِ
اإلنسانية بالفعل على إجراءات إنقاذ األرواح والحفاظ عليها .كما أن مجموعة
الموارد العالمية المحدودة للعمل اإلنساني تمثل المشكلة الحقيقية ،حيث إنها
تفرض خيارات ال يمكن دعمها .ولذلك ،فإن زيادة مجموعة الموارد المتاحة يُعد
أمرً ا ضروريًا ،وهذا يعني في المقام األول إقناع البرلمانات بمواصلة وتسريع
النمو المرن المرصود لميزانيات المعونة اإلنسانية ،باإلضافة إلى تحسين
استخدام الموارد اإلنمائية لتفادي األزمات اإلنسانية والتخفيف من حدتها .وقد
حان الوقت بشكل متزايد لقيام العاملين في المجال اإلنساني بإشراك البرلمانات
بصورة أكبر :فعلى سبيل المثال في عام  ،2017اعتمد االتحاد البرلماني الدولي
قرارات لحاالت الطوارئ بشأن القضايا اإلنسانية في دورتين من جمعيته نصف
السنوية.

كما تلعب عوامل الجودة والشمولية وسرعة اإلبالغ عن التمويل دورً ا أيضًا .وتظل
خدمة التتبع المالي آلية طوعية تعتمد على قدرة الشريك واستعداده لإلبالغ؛ وتتوقف
جودة بيانات خدمة التتبع المالي على جودة التقارير الواردة إليها .ومن هنا جاءت
الدعوة في "الصفقة الكبرى" و"القمة العالمية للعمل اإلنساني" للجهات المانحة
والشركاء لتحسين توقيت اإلبالغ ودقته .وأخيرً ا ،تؤثر طبيعة حالة الطوارئ
نفسها ،ونوع المساعدات المُقدمة ،وتفضيالت المانحين التمويلية على أنماط تمويل
النداءات .وقد تؤدي الكوارث الطبيعية أو حاالت الطوارئ المُعقدة في البيئات
البارزة إلى توليد جزء كبير من المعونة الثنائية والخدمات اللوجستية والدعم العيني.
وفي الوقت نفسه ،ال تزال خطط االستجابة اإلنسانية في كثير من األزمات الممتدة
والمهملة تعاني من نقص التمويل بشكل متواصل؛ ومع ذلك ،ال ينبغي بالضرورة
تفسير ذلك على أنه نقص في الجودة أو انعدام للثقة في العمليات المتعلقة باللمحة
العامة لالحتياجات اإلنسانية /خطط االستجابة اإلنسانية في هذه السياقات.
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خطط االستجابة اإلنسانية والصفقة
الكبرى والصندوق المركزي لمواجهة
الطوارئ واألموال المج ّمعة
بما أن الفجوة التمويلية في االستجابة لالحتياجات اإلنسانية آخذة في االزدياد ،وبسبب هذا ،سيعاني ماليين من
األشخاص من عدم الحصول على المساعدة الالزمة ،فيجب االستفادة من كل دوالر أكثر من ذي قبل .كما
تتناول الصفقة الكبرى الكفاءة المالية للنظام الدولي للعمل اإلنساني (وخاصة آثار خصائص تمويله) ومدى
فعالية العمل اإلنساني.
كيف تساهم الصفقة الكبرى في تقديم نداءات
إنسانية أفضل
انبثقت "الصفقة الكبرى" عن إحدى التوصيات الرئيسية الواردة في تقرير فريق
األمين العام رفيع المستوى بشأن تمويل المساعدات اإلنسانية في  ،2016وقد
انتشرت من خالل مجموعة أساسية أولية من كبار الجهات المانحة والمنظمات
التنفيذية وصوالً إلى  55من الجهات الموقعة حتى اآلن.
ومن أجل تحسين عملية التخطيط والعمل ،يتمثل أحد االلتزامات التحولية
للصفقة الكبرى في تنفيذ تقييمات شاملة محايدة متعددة القطاعات لالحتياجات.
وهذا يتطلب نهج عملي قائم على واقع سياق األزمة ،بما في ذلك مرحلة األزمة
(بمعنى إذا كانت في البداية أو مستمرة أو ممتدة ،أو تتطور من أجل التوصل إلى
حل) ،وقدرات أولئك العاملين في الميدان والمسئولين عن تجميع البيانات وتحليل
احتياجات األشخاص المتضررين( .أنظر القسم السابق لالطالع على أحدث
التطورات في تقييم االحتياجات).
وتطمح "الصفقة الكبرى" إلى تحسين الصالت بين شركاء العمل اإلنساني
والشركاء اإلنمائيين للعمل معًا بشكل أوثق لتحقيق تحسينات ملموسة في حياة
األشخاص .كما أن التمويل متعدد السنوات الذي يكمل الخطط متعددة السنوات
سيعزز الصلة الضرورية بين العمل اإلنساني والعمل اإلنمائي :حيث يمكنه إتاحة
االستجابة المبكرة والسريعة ،وتحقيق مكاسب ذات فعالية وكفاءة في العمليات
ً
وخاصة في سياق األزمات الممتدة .ومع ذلك ،وف ًقا لدراسة أجريت
اإلنسانية،
مؤخرً ا ،هناك حاجة لمزيد من االستثمارات والظروف التمكينية على الصعيدين
التنظيمي والنظامي للتمويل متعدد السنوات لكي يرقى إلى مستوى إمكاناته.
وتعتبر مرونة التمويل عامالً رئيسيًا في نجاح النهج متعددة السنوات ،مما يُمكن
متلقي التمويل من إعادة توجيه الموارد وجهود االستجابة على أساس االحتياجات
واألوضاع المتغيرة.
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ويعمل النظام متعدد األطراف على تحسين دقة البيانات المتعلقة بالخطط
والنداءات المشتركة .كما أن ما تم مؤخرً ا من إدخال موقع إلكتروني وهيكل
بيانات ثري تابع لخدمة التتبع المالي ،سيتيح مزي ًدا من الشفافية والمساءلة،
ً
وسيبني صورة أكثر اكتماالً
ودقة للتدفقات المالية على مختلف مستويات
النظام .وبفضل التطورات الحديثة مثل منصة تبادل البيانات في مجال
المساعدات اإلنسانية ،عند وقوع حاالت طوارئ ،يمكن للحكومات والمنظمات
غير الحكومية والعاملين في مجال تقديم المعونة وعامة الجمهور أن يتبادلوا
المعلومات ويحصلوا عليها من موقع الطوارئ على منصة واحدة .وقد ولّى
زمن البحث من خالل مصادر متعددة عن بيانات في مجال المساعدات اإلنسانية
تكون دقيقة وحديثة ومفتوحة .وتغطي منصة تبادل البيانات في مجال المساعدات
اإلنسانية ( )HDXحوالي  250موقع حول العالم.
ويتطلب توسيع نطاق البرمجة القائمة على النقد في مجال المعونة اإلنسانية
تنسي ًقا يمكن التنبؤ به فيما بين مختلف الجهات الفاعلة التنفيذية .كما يواصل
شركاء األمم المتحدة تطوير آليات التنسيق لتمكين الجهات الفاعلة في العمل
اإلنساني من تخطيط التدخالت (المبادرات) القائمة على النقد وتنفيذها ورصدها
بشكل مشترك .ومع وجود نظام إنساني معزز متعدد األطراف يتبنى جميع هذه
التدابير ويعزز الثقة لدى الجهات المانحة ،فإن األشخاص المعرضين لخطر
الكوارث أو الصراعات لديهم فرصة أكبر للبقاء واالنتعاش واالستمرار في
تحقيق رفاههم في .2018

SAVING LIVES WITH CRITICAL FUNDING
فريق متنقل تابع للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ يقوم بفحص المرضى وتسليم إمدادات غذائية ،بما في ذلك أقراص حديد ،إلى األسر المتضررة من الجفاف في منطقة ماروديجيكس في صوماليالند .مصدر
الصورة :منظمة الهجرة الدولية  /ماري سانيو أوزير

"يمكن للتمويل متعدد السنوات إتاحة
االستجابة المبكرة والسريعة وتحقيق
مكاسب ذات فعالية وكفاءة في العمليات
اإلنسانية ،وخاصة في سياق األزمات
الممتدة".

التعزيز المتبادل بين خطط االستجابة اإلنسانية
والصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ
أُنشئ الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ باعتباره "صندو ًقا للجميع وبتمويل
الجميع" ،وهو الصندوق العالمي لألمم المتحدة المخصص لالستجابة لحاالت
الطوارئ والذي يُقدم مساعدات عاجلة لألشخاص األكثر احتياجً ا –أينما وحيثما
وقعت األزمة.
وقد خصص الصندوق ،منذ إنشائه في عام  ،2005أكثر من  5مليار دوالر
أمريكي للمساعدات المنقذة لألرواح بفضل المساهمات التطوعية من  126دولة
من الدول األعضاء باإلضافة إلى المراقبين والجهات المانحة من غير الدول .وفي
عام  ،2017ساهمت  46جهة مانحة بمبلغ إجمالي بقيمة  447.2مليون دوالر
أمريكي للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ ،مع بقاء مبلغ إضافي بقيمة
 8.7مليون دوالر أمريكي في شكل تعهدات.
وكل سنة في المتوسط ،تساعد المنح التي يقدمها الصندوق المركزي لمواجهة
الطوارئ على تمكين الشركاء من تقديم خدمات الرعاية الصحية الضرورية إلى
 20مليون شخص ،والمساعدات الغذائية إلى  9مليون شخص ،وخدمات المياه
والصرف الصحي إلى  13مليون شخص ،ودعم سبل كسب العيش إلى  5مليون
شخص ،والحماية إلى  5مليون شخص ،وتوفير المأوى لمليون شخص .وفي
عام  ،2017كان الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ من أوائل المستجيبين
إلى العالمات التحذيرية للمجاعة في شمال شرق نيجيريا وجنوب السودان
والصومال واليمن ،حيث منح  128مليون دوالر أمريكي لدعم اإلجراءات
المبكرة ذات األهمية القصوى واألنشطة المنقذة لألرواح التي تم تحديد أولوياتها
قبل فريق العمل اإلنساني على الصعيد الميداني.
من ِ
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وكان الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ سريع االستجابة ،حيث خصص
تمويل الطوارئ في غضون أيام بعد إعصار إيرما وماريا الذي ضرب منطقة
البحر الكاريبي في سبتمبر/أيلول .2017

خطط االستجابة اإلنسانية والصناديق القُطرية
المشتركة

وفي اآلونة األخيرة ،خصص الصندوق  7مليون دوالر أمريكي في  7سبتمبر/
أيلول و 12مليون دوالر أمريكي أخرى في  3أكتوبر/تشرين األول لدعم
االستجابة لالجئي الروهينجا في بنغالديش من أجل تقديم المساعدات العاجلة
لألشخاص الفارين من العنف في ميانمار.

تعتبر "الصناديق القُطرية المشتركة ( ")CBPFsوسيلة فعالة لدعم إجراءات
إنقاذ األرواح لألشخاص المتأثرين باألزمات .فهي تتيح للجهات المانحة تجميع
المساهمات لتحقيق أقصى قدر من التأثير ،مع ضمان توجيه التمويل إلى أفضل
المستجيبين لتلبية االحتياجات األكثر أهمية في األزمات اإلنسانية األشد تعقيدا
وخطرً ا في العالم.

ويُعتبر الصندوق أيضًا طوق النجاة ألكثر أزمات العالم إهماالً وامتدا ًدا ونقصًا
في التمويل والتي لم تجذب التمويل والموارد الكافية .كما أن أنظمة خطط
االستجابة اإلنسانية المتعلقة بتحديد األولويات وتتبع التمويل ًتعد محورية بالنسبة
للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ فيما يتعلق بتحديد األزمات التي تعاني
من نقص التمويل وتوجيه المنح إلى اإلجراءات غير الممولة ذات األولوية
العليا فيها .وقد أصدر الصندوق هذا العام  145مليون دوالر أمريكي لصالح
هذه األزمات ،بما في ذلك  45مليون دوالر أمريكي في أغسطس/آب لدعم
مليون شخص في أربعة أزمات تتعلق بالصراع المستمر والنزوح في أفغانستان
وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والسودان.
ويعزز الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التخطيط اإلنساني الجماعي
من خالل اتخاذ قراراته بالتوازي مع الفريق القُطري للعمل اإلنساني واتباع
استراتيجية وأولويات خطة االستجابة اإلنسانية .كما أن الصندوق يُجسد العديد
من التطلعات الواردة في الصفقة الكبرى :فهو مرن وغير مخصص الغرض؛
كما أنه ييسر عملية االستجابة اإلنسانية االستراتيجية والجماعية من جانب
الجهات الفاعلة على الصعيد القطري.
وقد أقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة دعوة األمين العام إلى زيادة هدف
التمويل السنوي للصندوق ليصل إلى مليار دوالر أمريكي ،إدرا ًكا منها
لإلنجازات الكبيرة التي حققها الصندوق في تيسير تقديم المساعدات المنقذة
لألرواح للسكان المتأثرين باألزمات.

كما تعمل الصناديق القُطرية المشتركة على تمكين قيادة العمل اإلنساني وتشجيع
تشارك المسؤولية الجماعية لالستجابة لحاالت الطوارئ .ويقوم منسقو الشؤون
اإلنسانية ،بالتشاور مع مجتمع العمل اإلنساني ،باستخدام األموال مباشر ًة لدعم
المشاريع ذات األولوية العليا في خطط االستجابة اإلنسانية.
وتعمل الصناديق على تحسين نوعية االستجابة ودقتها عن طريق تحفيز التعاون
واالستفادة من المزايا النسبية لمجموعة واسعة من الشركاء في مجال اإلغاثة ،بما
في ذلك المنظمات غير الحكومية المحلية والوطنية .كما تساعد المعرفة المحلية
في تشكيل االستجابة وتؤدي إلى إيجاد حلول مبتكرة للمشاكل المعقدة ،وخاصة
في المناطق عير اآلمنة والتي يصعب الوصول إليها .فعلى سبيل المثال ،قامت
الصناديق القُطرية المشتركة ،بنا ًء على طلب من الشركاء المحليين ،بدعم بناء
مستشفيات تحت األرض "مخفية بإحكام" في المناطق المحاصرة في سوريا لحماية
المرضى والعاملين في المجال الطبي من الغارات الجوية والقصف.
وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني  ،2017قامت الصناديق القُطرية المشتركة
في  18بل ًدا (أفغانستان وجمهورية أفريقيا الوسطى وكولومبيا وجمهورية الكونغو
الديمقراطية وأثيوبيا والعراق واألردن ولبنان وميانمار ونيجيريا واألرض
الفلسطينية المحتلة وباكستان والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا وتركيا
واليمن) بتخصيص  510مليون دوالر أمريكي (باإلضافة إلى  105مليون دوالر
أمريكي آخرين قيد الموافقة) لصالح المشاريع التي تنفذها منظمات األمم المتحدة
( ،)31%والمنظمات غير الحكومية الدولية ( )46%والمنظمات غير الحكومية
الوطنية ( ،)22%وحركة الصليب األحمر/الهالل األحمر (.)1%
وتواصل الجهات المانحة االعتماد على الصناديق القُطرية المشتركة لضمان
االستخدام الفعال واالستفادة من قيمة األموال التي تنفق في استثماراتهم اإلنسانية
وتحقيق طموحات خطة العمل اإلنساني والصفقة الكبرى على الصعيد المحلي.
وعلى سبيل المثال :تتسم الصناديق القُطرية المشتركة بالمرونة التامة على
المستوى القُطري ،كما أنها تعتبر أكبر مصدر للتمويل المباشر للمستجيبين
المحليين ،وتعمل على تحسين المساءلة ،وتعزيز البرمجة القائمة على النقد،
والمساعدة في تقليل تكاليف المعامالت إلى الحد األدنى .وبعد ثالث سنوات من
المساهمات القياسية ،ساهمت الجهات المانحة بالفعل بمبلغ  674مليون دوالر
2
أمريكي في عام .2017
كما دعا األمين العام لألمم المتحدة الجهات المانحة لزيادة نسبة تمويل خطط
االستجابة اإلنسانية الموجهة من خالل الصناديق القُطرية المشتركة لتصل إلى نسبة
 15%بحلول عام  .2018وفي المستويات الحالية ،سيُترجم ذلك إلى أكثر من
ملياري دوالر أمريكي في السنة.
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الفريق القُطري للعمل اإلنساني وفريق التنسيق المشترك بين المجموعات.
 2اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالتwww.reliefweb.int/node/2319274 ،
 3البيانات وف ًقا لألوضاع في  21نوفمبر/تشرين الثاني.
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طرق المساهمة في عام 2018
يمكن لمؤسسات القطاع العام والخاص واألفراد الذين يرغبون في تقديم مساهمة مالية:
يعتبر متخصصو اإلغاثة اإلنسانية اإلسهامات المالية المقدمة إلى وكاالت المعونة التي تتمتع بسمعة جيدة بمثابة الشكل األكثر قيمة
وفعالية لالستجابة لحاالت الطوارئ اإلنسانية.
التبرع من خالل
صناديق التمويل القُطرية المشتركة
تقدم صناديق التمويل القُطرية المشتركة فرصة للحكومات
والجهات المانحة الخاصة لتجميع اإلسهامات المالية لتمويل
االستجابة لحالة طوارئ معينة .وتوفر تلك الصناديق تمويالً
عاجالً لتوسيع نطاق العمليات اإلنسانية ،وسد الثغرات الحرجة،
وتعزيز الشراكات مع منظمات اإلغاثة بما في ذلك المنظمات
غير الحكومية المحلية والدولية .وقد حدد األمين العام لألمم
المتحدة هد ًفا لنسبة  15%من تمويل خطط االستجابة اإلنسانية
لكي يتم تحقيقه من خالل صناديق التمويل القُطرية المشتركة
خالل السنوات المقبلة.

التبرع للمؤسسات في خطط االستجابة اإلنسانية
للمساهمة في أنشطة اإلغاثة التي تقوم بها وكاالت المعونة
المشاركة في خطط االستجابة اإلنسانية ،يرجى زيارة هذا
الرابط للحصول على معلومات عن تقديم خطط فردية
وللحصول على قائمة جهات االتصال ،يُرجى زيارة الموقع
التالي:
www.humanitarianresponse.info/en/
operations
data2.unhcr.org/en/situations

يُرجى زيارة الموقع التالي:
www.unocha.org/our-work/humanitarianfinancing/country-based-pooled-funds-cbpf/
how-support-country-based-pooled

التبرع من خالل الصندوق المركزي لمواجهة
الطوارئ
يوفر الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع لألمم المتحدة
التمويل الفوري لألنشطة اإلنسانية التي تستهدف إنقاذ الحياة في
بداية حاالت الطوارئ واألزمات التي لم تجذب التمويل الكافي ،أينما
وجدت .كما تركز األنشطة التي يمولها الصندوق على األولويات
ً
وإنقاذا لألرواح والتي يحددها الشركاء في مجال
األكثر إلحاحً ا
المساعدة اإلنسانية معًا على أرض الواقع .واعترا ًفا بالسجل الحافل
باإلنجازات الذي حققه الصندوق في تقديم المساعدة الفعالة إلى
األشخاص المتضررين من األزمة ،أقرت الجمعية العامة لألمم
المتحدة هد ًفا للتمويل الموسع للصندوق بمقدار مليار دوالر أمريكي
سنو ًّيا ،ودعت جميع أصحاب المصلحة إلى النظر في زيادة تبرعاتهم
للصندوق.
يُرجى زيارة الموقع التالي:
www.unocha.org/cerf/donate

المشاركة من خالل الحلول المبتكرة والتأييد العام والدعوة المشتركة
الرجوع إلى الموقع التفاعلي الخاص ببرنامج اللمحة
العامة عن العمل اإلنساني العالمي
يتضمن الموقع تحديثات فورية بشأن المساهمات الواردة
والثغرات في التمويل وقائمة كاملة بكافة خطط االستجابة
اإلنسانية وخطط االستجابة اإلقليمية لالجئين .يُرجى زيارة
الموقع التالي:
www.unocha.org/globalhumanitarianoverview

لالشتراك في مختارات رئيس تحرير مكتب تنسيق
الشئون اإلنسلنية
يُرجى زيارة الموقع التالي:

الشراكة مع األمم المتحدة

تابع على تويتر

إلجراء دعوة مشتركة والعمل جنبًا إلى جنب مع المستجيبين
للحاالت اإلنسانية لتحديد حلول مبتكرة وتبادلها.

وقم بإعادة تغريد التغطية باستخدام وسائل التواصل االجتماعي .يُرجى
زيارة:

تواصل مع  pss@un.orgأو قم بزيارة موقع www.
unocha.org/themes/partnerships-privatesector

OCHA: @UNOCHA
USG/ERC: @UNReliefChief
ASG: @UschiMuller

دم دعمك إلى

كن مستعدًا
للكوارث والنزاعات والتصدي لها.

www.unocha.org/about-us/subscribe

الموظفين والعائالت والمجتمعات المتضررة من
الكوارث والنزاعات.

يمكن للجهات المانحة من القطاع الخاص التبرع من خالل الخدمات والموارد العينية
يشـجع األميـن العـام لألمـم المتحـدة الشـركات علـى تنسـيق جهودهـا لالسـتجابة مـع األمـم المتحـدة
وذلـك لضمـان االتسـاق فـي األولويـات والحـد مـن الفجـوات واالزدواجيـة .للقيـام بتقديـم تبرعـات
عينيـة مـن السـلع أو الخدمـات ،يرجـى زيـارة الموقـع التالـي  www.business.un.orgأو
مراسـلة البريـد اإللكترونـي التالي  pss@un.orgمـع إبـداء معلومـات محـددة حـول طبيعـة
اإلسـهامات بمـا فـي ذلـك اإلطـار الزمنـي للتسـليم وأي شـروط أخـرى .ويجـب أن تتوافـق
اإلسـهامات مـع المبـادئ التوجيهيـة حـول التعاون بين األمم المتحدة وقطاع األعمال

تدخـل األمـم المتحـدة فـي اتفاقـات للمصلحـة العامـة مـع الشـركات مـن أجـل توفيـر األصـول أو
الخدمـات المباشـرة أثنـاء حـاالت الطـوارئ .وتعمـل تلـك الشـراكات بشـكل أفضـل إذا تـم إبرامهـا
قبـل حـدوث الكـوارث .لمناقشـة السـبل التـي يمكـن مـن خاللهـا دخـول شـركتكم فـي شـراكة مـع
األمـم المتحـدة ،يرجـى االتصـال بالبريـد اإللكترونـي
التالــي  pss@un.orgوكمــا هــو الحــال مــع المساهمات العينيــة ،يجــب أن تتوافــق
شــراكات قطــاع األعمــال مــع المبــادئ التوجيهيــة حــول التعــاون بيــن األمــم المتحدة وقطاع
األعمال

ُطلب من الجهات المانحة اإلبالغ عن المساهمات لخدمة التتبع المالي التابعة لمكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية
يُرجى إرسال التقارير حول مساهماتكم إلى البريد اإللكتروني التالي fts@un.org :أو ملء االستمارة اإللكترونية على الموقع التالي:
fts.unocha.org
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"لقد تصرفت األمم المتحدة بسرعة فائقة .وقد كنت في نيويورك
لحضور الجمعية العامة لألمم المتحدة الثانية والسبعين .وبمجرد أن
تلقينا أنباء عن زلزال  19سبتمبر/أيلول ،قمنا على الفور بالتواصل
شخص ًيا مع األمين العام وفريقه ،حتى يمكنهم في غضون ساعات
دعمنا في نشر المساعدة الدولية للمكسيك .وبفضل دعمهم ،تمك َّنا
من معرفة نوع المساعدات التي يمكن أن نطلبها من البلدان التي
تقدم المساعدة .وقد رافقتنا األمم المتحدة في التنسيق المعقد الالزم
عندما يكون لديك فرق من  24بل ًدا يتحدثون لغات مختلفة ولديهم
بروتوكوالت وثقافات مختلفة ،يعملون م ًعا ،وأحيا ًنا في نفس الموقع
الممتلئ بالحطام واألنقاض .لقد كانت هذه اللحظات من أصعب لحظات
المعاناة التي مرت بها المكسيك .ولكنها كانت أيضا لحظة رائعة رأينا
فيها قيمة انتمائنا إلى األمم المتحدة والنظام متعدد األطراف".

مقتطفات من خطاب ألقاه وزير خارجية المكسيك ،المستشار لويس فيديغاراي ،في اجتماع وزاري في مدينة
مكسيكو سيتي تم تنظيمه لالحتفال بالذكرى الثانية والسبعين لتأسيس األمم المتحدة

ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ

