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دعم األمم المتحدة المنسق لألشخاص
المتضررين من الكوارث والنزاعات

النسخة المختصرة
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لمحة عامة عن العمل اإلنساني العالمي

لمحة عامة
المحتاجون

131.7

مليون

االتجاهات والتحديات
العالمية

األشخاص المتلقون لإلغاثة

93.6

مليون

التمويل المطلوب*

21.9

مليار دوالر

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

لمحة عا مة عن العمل اإلنسا ني العالمي

التوقعات والمتطلبات
في عام 2019

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

تحسين االستجابة
اإلنسانية في عام 2019

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

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

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

ً
وقت مضى .لقد أصبحنا أفضل في
فعالية وتأثي ًرا من أي
“إن النظام اإلنساني هو أكثر
ٍ
معرفة االحتياجات المحددة لمختلف الفئات خالل األزمات وأسرع في االستجابة عند وقوع
الكوارث”.
على مدار العام الماضيُ ،
زرت  18بلدًا يعاني فيها الناس من نزاعات
ت
وكوارث كبرى .قابلت آباء وأمهات يائسين ال يعلمون من أين ستأ ي
ُ
ورأيت أس ًرا أُجبرت على الفرار من منازلها
الوجبة التالية ألطفالهم.
والسير لعدة أسابيع للوصول إلى األمان هر بًا من النزاع المسلح أو
ُ
والتقيت بناجين من
االضطهاد على أساس العرق أو المعتقدات الدينية.
ُ
وسمعت شهادة
الكوارث الطبيعية التي دمرت منازلهم وسبل عيشهم.
أشخاص تمكنوا بطريقة ما من النجاة من أ كثر فظائع الحرب وحشي ًة
وال يزال لديهم األمل في السالم وفي مستقبل أفضل.
نحن نشهد مستويات عالية للغاية من االحتياجات اإلنسانية حتى في
الوقت الذي وصلت فيه الثروات العالمية إلى أعلى مستوياتها على
اإلطالق .لهذا فإن اللمحة العامة عن العمل اإلنساني العالمي ()GHO
لهذا العام تقدم للمرة األولى تحليال ً ال يدور فقط حول عدد األشخاص
الذين يحتاجون للمساعدات اإلنسانية ،ولكن ً
فهما أوضح لألسباب.
أيضا
ً
وبالرغم من المكاسب االقتصادية العالمية ،ال يزال  10في المائة من
سكان العالم يعيشون في فقر مدقع .ويعيش ما ال يقل عن ملياري
شخص في جميع أنحاء العالم في مناطق متضررة من جراء الضعف
والنزاعات والعنف ،حيث يؤدي تالقي الفقر ،وارتفاع النمو السكاني،
وتدهور البيئة ،والمخاطر الطبيعية ،والنزاعات الممتدة إلى جعلهم عرضة
بشكل خاص للضعف.
في عام  ،2019سوف يحتاج ما يقرب من  132مليون شخص إلى
المساعدات اإلنسانية والحماية ،وغالبيتهم بسبب تأثير النزاعات .تهدف
األمم المتحدة والمنظمات الشريكة إلى مساعدة حوالي  94مليون
شخص منهم.
إن خطط االستجابة اإلنسانية المبينة في اللمحة العامة على العمل
اإلنساني العالمي لهذا العام هي نتاج تحليل متعمق لكل بلد ألكثر
البيانات المتاحة شموالً .ومن المتوقع أن تكون متطلبات التمويل
قابلة للمقارنة مع أرقام العام الماضي .وفي الوقت الذي تفاقمت فيه
بعض األزمات ،فإن لدينا هذا العام ً
أيضا ترتي ًبا أفضل لألولويات فيما
يتعلق باألشخاص األكثر ضع ًفا واألشد تضر ًرا ،وتنسي ًقا أقوى مع شركاء
التنمية لضمان تحقيق استجابة إنسانية ُمركَّزة.
وعلى الرغم من التحديات ،فإن النظام اإلنساني أ كثر فعالي ًة وتأثي ًرا من
وقت مضى .لقد أصبحنا أفضل في معرفة االحتياجات المحددة
أي
ٍ
لمختلف الفئات خالل األزمات وأسرع في االستجابة عند وقوع الكوارث.
كما إن خطط االستجابة أصبحت أ كثر تضمينًا وشموال ً وابتكا ًرا وترتي ًبا
لألولويات .لدينا صورة أفضل لالحتياجات وأوجه الضعف .وقد قمنا
بتخصيص شبكات في أ كثر من  20دولة لحماية األشخاص من

4

االستغالل واالعتداء الجنسيين .تسمح لنا كل هذه العوامل بتصميم
استجابات فعالة إلنقاذ األرواح وحماية سبل العيش.
ولكن المساعدات اإلنسانية ال يمكنها أن تقوم مقام الحلول السياسية
واإلنمائية طويلة األجل التي يأمل األشخاص الذين يعانون من األزمات
بشدة في حدوثها .ولهذا فإننا نعمل على حشد إرادة ومهارة وإبداع
المجتمع العالمي لوضع نهاية لألزمات ،وتعزيز التنمية لمساعدة
األشخاص على أن يصبحوا أ كثر صمودًا في مواجهة األزمات التي ال
يمكن تجنبها.
لقد اتخذنا بالفعل خطوات مهمة في هذا الشأن .وفي عام  ،2019سيتم
تنفيذ خطط واستراتيجيات إنسانية متعددة السنوات في  10بلدان ،مما
سيسمح بمزيد من المواءمة بين التدخالت اإلنسانية واإلنمائية ،والتركيز
على بناء القدرة على الصمود مع تلبية االحتياجات األساسية ،والعمل
سويًّا لتحقيق أهداف مشتركة متوسطة وطويلة األجل.
المحسن بين الشركاء في المجال اإلنساني واإلنمائي
ويؤتي التنسيق
َّ
بثماره .في سبتمبر/أيلول  ،2018أطلق البنك الدولي واألمم المتحدة
وشركاء التكنولوجيا المتطورة آلية العمل لمكافحة المجاعة ،وهي تهدف
للتنبؤ بالمجاعات قبل حدوثها ،وتحريك التمويل المبكر لإلجراءات التي
تماما.
قد تمنعها
ً
لن يكون أي من هذا ممكنًا بدون اآلالف من موظفي اإلغاثة
والمتطوعين في جميع أنحاء العالم ،والمنظمات اإلنسانية ،والحكومات،
والجهات المانحة ،الذين يجعلون هذا العمل المنقذ لألرواح ممكنًا.
أشعر بالتواضع أمام الخبرة والتفاني وروح اإلنسانية التي أراها بين
األشخاص الذين يقومون بهذا العمل في جميع أنحاء العالم ،وأنا ممتن
للخدمات التي يقدموها.

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

سوريا والمنطقة

أعلن االتحاد األوروبي بالفعل أنه سوف يعقد المؤتمر القادم حول سوريا في أوائل ربيع عام
.2019
اليمن
ال يزال اليمن يمثل أكبر أزمة إنسانية في العالم ،األمر الذي يتطلب استمرار التمويل على نطاق
واسع ومشاركة الجهات المانحة باإلضافة إلى زيادة الوصول اإلنساني .يتم التخطيط حال ًّيا لحدث
ينعقد في فبراير/شباط .2019
جمهورية أفريقيا الوسطى
أزمة متدهورة ما زالت تعاني من نقص حاد في التمويل.
العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي في النزاعات واألزمات اإلنسانية
تستضيف النرويج والشركاء اآلخرون حدثًا حول الموضوع يهدف إلى حشد المزيد من االلتزامات
لتعزيز الحماية والمساعدة في هذا الشأن.
القانون اإلنساني الدولي
تحل الذكرى السنوية السبعين التفاقيات جنيف في عام  ،2019لذا فسيكون تحقيق التزام أكبر
موضوعا يتم متابعته من خالل فعاليات إضافية خالل العام.
بالقانون اإلنساني الدولي
ً
ستنعقد فعالية لعرض التحديثات المتعلقة بمتطلبات ومنجزات عام  2019في الجزء األول من
العام وسيتم تسليط الضوء على األزمات األقل ظهو ًرا خالل الجزء المتعلق بالشؤون اإلنسانية
للمجلس االقتصادي واالجتماعي في يوليو/تموز .2019

مؤتمرات إعالن التبرعات في عام 2018
مؤتمر إعالن التبرعات

جمهورية الكونغو الديمقراطية
منطقة بحيرة تشاد1
الصومال
سوريا والمنطقة2
اليمن

التعهدات لعام
2018

528.1
980.7
 353.9مليون دوالر
 4.35مليار دوالر
 2.01مليار دوالر

االلتزامات/
المدفوعات

االلتزامات/المدفوعات

التعهدات

493.1
914.3
 337.2مليون دوالر
غير متاح
 1.93مليار دوالر

مليون دوالر

مليون دوالر

مليون دوالر

مليون دوالر

نسبة االلتزامات/
المدفوعات

93%
93%
95%
غير متاح
97%

 1 1تغطي هذه األرقام التعهدات اإلنسانية لعام  2018فقط .بلغ إجمالي إعالنات التبرعات لعام  2018وما بعده  2.17مليار دوالر تشمل المساعدات اإلنسانية ،ومنع نشوب األزمات ،وتحقيق
االستقرار ،والتعاون من أجل التنمية في الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا.
 2يتم رصد التعهدات اإلنسانية واإلنمائية التي تم اإلعالن عنها في مؤتمر بروكسل الثاني لدعم سوريا في وثيقة منفصلة .يمكن الحصول على التقرير من خالل الرابط التالي:
www.consilium.europa.eu/media/36437/syria-report-six.pdf
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االح ـ ـتـ ـيــاجــات اإلنـ ـســان ـيــة ومــتط
2019
131.7

المحتاجون

131.7

األشخاص المتلقون لإلغاثة

93.6

2014
81.0

مليون

خطط االستجابة

المحتاجون

األشخاص
المتلقون لإلغاثة

خطط االستجابة اإلنسانية

المحتاجون

0

أفغانستان
بوروندي
الكاميرون
جمهورية أفريقيا الوسطى
تشاد
جمهورية الكونغو الديمقراطية
إثيوبيا
هايتي
4
العراق
ليبيا
مالي
ميانمار
النيجر
نيجيريا
األرض الفلسطينية المحتلة
الصومال
جنوب السودان
السودان
سوريا
أوكرانيا
اليمن

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

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

مليون

2019
93.6
2014
52.3

ً
مقارنة
التغيير
بعام 2018

المتلقون لإلغاثة

6

12

18

24

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

خطط االستجابة اإلقليمية لالجئين
خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين في بوروندي

 380ألف

خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين في نيجيريا

228
 2.8مليون
 5.6مليون

خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين في جمهورية الكونغو الديمقراطية
خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين في جنوب السودان

خطة االستجابة اإلقليمية وتعزيز الصمود لالجئين في سوريا

 1.2مليون
ألف

380
 1.2مليون
 228ألف
 2.8مليون
 5.6مليون
ألف

النداءات األخرى
بنغالديش

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
باكستان

4

الفلبين

تدفق الالجئين من فنزويال

6

 1.2مليون
10.3
 1.2مليون
 300ألف
 3.6مليون

مليون

1.2
6.0
 1.2مليون
 300ألف
 2.2مليون
مليون
مليون

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

لمحة عا مة عن العمل اإلنسا ني العالمي

ط ــلبـ ــات التـ ـمــويــل ل ـعــام 2019
التمويل المطلوب

3

21.9

التغطية في عام 2018

2019
21.9

56

2014
13.0

مليار دوالر
خطط االستجابة

2014
61%

2018
56%

%

ً
مقارنة
التغيير
بعام 2018

المتطلبات المالية المتطلبات

0

خطط االستجابة اإلنسانية
أفغانستان
بوروندي
الكاميرون
جمهورية أفريقيا الوسطى
تشاد
جمهورية الكونغو الديمقراطية
إثيوبيا
هايتي
4
العراق
ليبيا
مالي
ميانمار
النيجر
نيجيريا
األرض الفلسطينية المحتلة
الصومال
جنوب السودان
السودان
5
سوريا
أوكرانيا
4
اليمن

المحتاجون

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

مليون دوالر

1

2

3

4

5

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

خطط االستجابة اإلقليمية لالجئين
خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين في بوروندي

خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين في جمهورية الكونغو الديمقراطية
خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين في نيجيريا

خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين في جنوب السودان

خطة االستجابة اإلقليمية وتعزيز الصمود لالجئين في سوريا

296.4
740.4
 135.3مليون دوالر
 1.42مليار دوالر
 5.60مليار دوالر
مليون دوالر
مليون دوالر

النداءات األخرى
بنغالديش

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
باكستان
الفلبين

تدفق الالجئين من فنزويال

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

 3ال يتضمن هذا الرقم المتطلبات المالية لسوريا والتي سيتم تأكيدها عند االنتهاء من خطة االستجابة اإلنسانية لعام .2019
 4هذه األرقام هي تقديرات أولية .سيتم تأكيد المتطلبات المالية بمجرد االنتهاء من إعداد خطط االستجابة اإلنسانية .أعداد المحتاجين في العراق وأفغانستان مؤقتة بنا ًء على بيانات عام .2018
 5سيتم تأكيد المتطلبات المالية لسوريا عقب االنتهاء من إعداد خطة االستجابة اإلنسانية لعام  .2019وإذا بقيت عند مستويات عام  ،2018فإن إجمالي التمويل المطلوب لعام  2019سيكون  25.3مليار
دوالر.
 6بما إنه يجري حال ًّيا االنتهاء من إعداد خطة االستجابة اإلقليمية وتعزيز الصمود لالجئين في سوريا لعام  ،2019فإن المذكور هنا هو رقم أولي استنادًا إلى المتطلبات الواردة في الفصول الخاصة بالدولة في
مسودة خطة االستجابة اإلقليمية .وسيتم إدراج أرقام متطلبات التمويل النهائية لعام  2019في أول تحديث للمحة العامة حول العمل اإلنساني العالمي لعام .2019
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طرق المساهمة في عام 2019

يمكن لمؤسسات القطاع العام والخاص واألفراد الذين يرغبون في تقديم مساهمة مالية:
التبرع من خالل صناديق التمويل ال ُقطرية المشتركة

تقدم صناديق التمويل ال ُقطرية المشتركة فرصة للحكومات والجهات
المانحة الخاصة لتجميع اإلسهامات المالية لتمويل االستجابة لحالة
طوارئ معينة .وتوفر تلك الصناديق تمويال ً عاجال ً لتوسيع نطاق العمليات
اإلنسانية ،وسد الثغرات الحرجة ،وتعزيز الشرا كات مع منظمات اإلغاثة بما
في ذلك المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية .وفي عام  ،2016حدد
األمين العام لألمم المتحدة هد ًفا لنسبة  15%من تمويل خطط االستجابة

اإلنسانية لكي يتم تحقيقه من خالل صناديق التمويل ال ُقطرية المشتركة
خالل السنوات المقبلة.

يرجى زيارة الموقع التاليwww.unocha.org/our-work/humanitarian- :
financing/country-based-pooled-funds-cbpf/how-support-countrybased-pooled

التبرع من خالل الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ
يوفر الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع لألمم المتحدة التمويل
الفوري لألنشطة اإلنسانية المنقذة لألرواح عند اندالع حاالت الطوارئ
ولصالح األزمات التي لم تجتذب التمويل الكافي ،أينما وجدت .كما تركز
حا وإنقا ًذا لألرواح
األنشطة التي يمولها الصندوق على األولويات األكثر إلحا ً
والتي يحددها الشركاء في المجال اإلنساني سو يًّا على أرض الواقع .واعترافاً
بالسجل الحافل باإلنجازات الذي حققه الصندوق في تقديم المساعدات
الفعالة إلى األشخاص المتضررين من األزمات ،أقرت الجمعية العامة لألمم
المتحدة هد ًفا للتمويل الموسع للصندوق بمقدار مليار دوالر أمريكي سنو يًّا،
ودعت جميع الجهات المعنية إلى النظر في زيادة تبرعاتهم الطوعية للصندوق.
يرجى زيارة الموقع التاليwww.unocha.org/cerf/donate :

يمكن للجهات المانحة من القطاع الخاص التبرع من خالل الخدمات والموارد العينية:
التبرع بالموارد العينية

توفير األصول أو الخدمات

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.org :أو مراسـلة
البريـد اإللكترونـي التالي pss@un.org :مـع إبـداء معلومـات محـددة حـول
طبيعـة اإلسـهامات بمـا فـي ذلـك اإلطـار الزمنـي للتسـليم وأي شـروط أخـرى.
(يجـب 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 الشـرا كات بشـكل أفضـل إذا تـم إبرامهـا قبـل وقوع الكـوارث .لمناقشـة
السـبل التـي يمكـن مـن خاللهـا دخـول شـركتكم فـي شـرا كة مـع األمـم
المتحـدة ،يرجـى االتصـال بالبريـد اإللكترونـي التالــي( pss@un.org :وكمــا هــو
الحــال مــع المساهمات العينيــة ،يجــب أن تتوافــق شــرا كات قطــاع األعمــال
مــع المبــادئ التوجيهيــة حــول التعــاون بيــن األمــم المتحدة وقطاع األعمال).

اإلبالغ عن المساهمات لخدمة التتبع المالي التابعة لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
يقوم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بإدارة خدمة التتبع المالي التي تقوم بتنظيم جميع المساهمات اإلنسانية المسجلة (النقدية أو العينية ،ومتعددة أو ثنائية
األطراف) والتحقق منها ونشرها ،بما في ذلك خطط االستجابة اإلنسانية واإلقليمية .تقوم العديد من الجهات المانحة والمتلقية والمن ِّفذة باإلبالغ عن مساهماتهم
بانتظام من خالل جهات اتصال محددة مسؤولة عن اإلبالغ.
ُيرجى إرسال التقارير حول مساهماتكم إلى البريد اإللكتروني التالي fts@un.org :أو ملء االستمارة اإللكترونية على الموقع التاليfts.unocha.org :

قوموا بزيارة المنصة الجديدة لدورة برامج العمل اإلنساني :الرؤية اإلنسانية
“الرؤية اإلنسانية” هي منصة إلكترونية تتيح للمستخدمين الحصول على فهم أعمق لدورة البرامج اإلنسانية لكي يتمكنوا من اتخاذ قرارات أفضل وبالتالي يكونوا
أ كثر كفاء ًة في االستجابة لألزمات اإلنسانية .يمكنكم التعرف على المزيد من خالل الموقع التاليhum-insight.info :
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