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مة من   مقدَّ
 منسق اإلغاثة 

في حاالت الطوارئ

هذا العام، تسبب الصراع الطاحن وأزمة المناخ الفتاكة 
الكوليرا وفيروس كوفيد19- في  واألوبئة الصحية ومنها 
المدقع  المجاعة والنزوح والفقر  مستويات قياسية من 
بعيدة  والفتيات  للنساء  المساواة  تحقيق  جعل  مما 
المنال أكثر فأكثر. ونتيجة لذلك، يحتاج شخص من بين 
أكثر من  أي  اإلنسانية،  اإلغاثة  إلى  23 شخًصا حالًيا  كل 

ضعف النسبة قبل أربع سنوات فحسب. 

فال عجب أن يجد نظام االستجابة اإلنسانية نفسه في موضع االختبار ألقصى حد. ولكن 

كلما زاد الضغط، زاد تصميم العاملين في المجال اإلنساني على مواجهة التحدي. 

لقد جمعنا ما يقرب من 24 مليار دوالر أمريكي كمساعدات لـ 216 مليون شخص 

في 69 دولة، وذلك بفضل سخاء الجهات المانحة. 

وقد ُترجم ذلك إلى عمليات طموحة، حيث وصلت المساعدة التي بلغت 4 مليارات 

دوالر إلى سكان أوكرانيا والمنطقة، الذين انقلبت حياتهم رأًسا على عقب من جراء 

الحرب، في حين تم توجيه 2.4 مليار دوالر للتخفيف من معاناة الناس في أفغانستان. 

وكانت دول أخرى أقل حًظا وعانى بعضها من نقص حاد في التمويل، حيث حصلوا 

على أقل من 24 في المائة من احتياجاتهم.

ص تمويل لبعض األزمات ولكنه كان متأخًرا. واجه القرن األفريقي جفاًفا تاريخًيا،  ُخصِّ

جهودهم  اإلنساني  المجال  في  العاملون  كثَّف  الخطر،  مؤشرات  جميع  ارتفاع  ومع 

إلنقاذ األرواح، حيث تمكنوا من تقديم المساعدة إلى 17 مليون شخص، بينما تظل 

التحذيرات من وقوع مجاعة في الصومال قائمة.

بينما تفاقمت المعاناة في العديد من األماكن، تحققت مفاوضات إنسانية ناجحة في 

أماكن أخرى.  

تمديد  للماليين هناك، ويجب  أمل  بارقة  اليمن  الهدنة في  أبريل/نيسان، حققت  في 

تلك الهدنة وتوسيع نطاقها. 

مارتن غريفثس

فـي حاالت  اإلغاثـة  اإلنسـانية ومنسـق  للشـؤون  المتحـدة  لألمـم  العـام  األميـن  وكيـل 

الطـوارئ 

مة من منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ مقدَّ

لمحة سريعة

اإلنجازات العالمية

خطط االستجابة
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08

13

جدول المحتويات

أغسطس/آب 2022 - مقاطعة شيكيموال، غواتيماال.
تقوم رومواندا )البالغة من العمر 62( بحياكة بساط بالمنزل مع أحفادها. 
يؤثر نقص التغذية المزمن والتقزم على ما يقرب من نصف األطفال دون 
وأفاد  دائًما،  متاحة  ليست  المساعدة  لكن  غواتيماال.  في  الخامسة  سن 
سكان شيكيموال: "ال نحصل على الدعم كثيًرا هنا". أوتشا/ فنسنت تريمو

العمل  العامة عن  اللمحة  الوثيقة نسخة موجزة من  هذه 

النسخة  على  االطالع  يمكن   .2023 العالمي  اإلنساني 

المحتوى  على  والتعّرف  التقرير  من  الكاملة  اإللكترونية 

التفاعلي على: 

humanitarianaction.info

اللمحة العامة عن العمل اإلنساني العالمي عبارة عن 
تقييم سنوي لالحتياجات اإلنسانية العالمية وكيفية 
لدوافع  تحليالً  الوثيقة  تلك  تقدم  لها.  االستجابة 
المطلوبة  الموارد  عن  عامة  ولمحة  االحتياجات 
لدعم المستهدفين بالمساعدة، كما أنها تقدم سرًدا 

لإلنجازات الجماعية للنظام اإلنساني.  

اعتباًرا  المالي  التتّبع  إلى خدمة  أرقام خطة االستجابة  اإلبالغ عن  تم 
من 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2022. ُتحدَّث جميع البيانات المالية 
عالمة  تشير   .fts.unocha.org على  باستمرار  االستجابة  لخطط 

الدوالر إلى الدوالر األمريكي.
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السلطات  بين  تاريخي  اتفاق  إبرام  المتحدة  األمم  لت  سهَّ يوليو/تموز،  في 

الروسية واألوكرانية، بفضل تيسير الحكومة التركية للسماح بمرور الحبوب 

عبر ممر البحر األسود إليصالها إلى الناس في جميع أنحاء العالم.

تيجراي  النار في منطقة  اتفاق وقف إطالق  أدى  الثاني،  نوفمبر/تشرين  وفي 

اإلثيوبية إلى إمكانية إحالل السالم وإلى إيصال المساعدات اإلنسانية بشكل 

أفضل، وهو ما أتمنى أن يستمر. 

نعمل في كل مكان وسنواصل توسيع نطاق جهودنا للتفاوض بشأن المرور 

اآلمن للمساعدات.

وعلى الرغم من ذلك، بينما نواصل االستجابة، أعتقد وبينما نستمر في تقديم 

االستجابة، أن أهم إسهاماتنا هي أن نضع األشخاص الذين يواجهون أزمات 

المتضّررين  لصالح  المساءلة  تتحول  أن  ويجب  به.  نقوم  ما  كل  صميم  في 

مجهوداتنا،  جميع  تعكس  التي  األداة  لتصبح  العميل"  "إرضاء  مسألة  من 

فالمساعدة اإلنسانية ليست صدقة بل هي حق لمتضّررين. لن يكون التغيير 

بتحقيق  ملتزمون  لكننا  الهدف،  هذا  لتحقيق  مباشر  طريق  يوجد  وال  سهالً 

ذلك على أرض الواقع. 

تعتبر اللمحة العامة عن العمل اإلنساني العالمي لعام 2023 طموحة وندعو 

الجهات المانحة أن تتحلى بالسخاء. في عام 2022، تلقينا 47 في المائة مما 

كنا بحاجة إليه. ونأمل، هذا العام، أن نتمكن من فعل ما هو أفضل من ذلك 

بكثير بفضل دعمكم الكامل. 

العامة عن  اللمحة  ثمة تحديات كبيرة تلوح في األفق، ولكن كما تظهر هذه 

العمل اإلنساني العالمي، فإننا لن نبرح حتى نبلغ طموحنا.

مارتن غريفثس

 جيبو، بوركينا فاسو. يجتمع منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ مع قادة المجتمع المحلي والنازحين في "جيبو". وخالل االجتماع، تلّقى المنسق ثالث طلبات: إعادة فتح الطريق الذي يدخل من خالله 

 الطعام واإلمدادات األساسية األخرى إلى القرية وتقديم المساعدة لكل من النازحين والمجتمع المضيف وإنهاء النزاع كي يتمكن الناس من العودة إلى ديارهم وتحقيق مستقبل مشرق ألطفالهم. 

أوتشا/ أمادو سيسيه
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دليل  أي  القسري  النزوح  ُيظهر  ال  عاًما،   20 مرور  بعد 

من  المائة  في   1 من  أكثر  هناك  إن  التراجع، حيث  على 

النازحين.  من  شخص  ماليين   103 أو  العالم  سكان 

دول  من  اللجوء  وطالبي  الالجئين  ثلثي  حوالي  وينحدر 

تعاني من أزمات غذائية، ويتم استضافة ما يقرب من ربع 

الكوارث  وتتسّبب  نمًوا.  الدول  أقل  في  الالجئين  إجمالي 

والجفاف  الفيضانات  مثل  القاسية  المناخية  والظروف 

في حدوث معظم حاالت النزوح اإلجباري في جميع أنحاء 

العالم.

فادحة  خسائر  إلحاق  في  العنيف  النزاع  يستمر 

بالمدنيين ال سيما عند استخدام المتفجرات في مناطق 

للخطر  معرضين  األطفال  يزال  وال  بالسكان.  مأهولة 

المدارس  على  الهجمات  عدد  زاد  حيث  خاص  بوجه 

والمستشفيات. كما زاد العنف ضد عمال اإلغاثة، حيث 

إن 98 في المائة من الذين قتلوا كانوا يعملون في بلدانهم.

تتفاقم أكبر أزمة غذاء عالمية في التاريخ الحديث؛ نتيجة 

الذي  العالمي  والركود  المناخية  والصدمات  للصراعات 

معرضون  الناس  من  الماليين  فمئات  األفق.  في  يلوح 

الغذائي  األمن  انعدام  ويتفاقم  الجوع.  أزمة  تفاقم  لخطر 

 222 يواجه  أن   2022 عام  بنهاية  المتوقع  ومن  الحاد 

دولة مستويات حادة   53 في  األقل  مليون شخص على 

من انعدام األمن الغذائي ويحتاجون إلى مساعدة عاجلة. 

تمثل المجاعة خطًرا حقيقًيا بالنسبة لـ 45 مليون شخص 

في 37 دولة.

جميع  في  اإلنسانية  األزمات  في  المناخ  تغير  يساهم 

أنحاء العالم، حيث تؤدي الكوارث المرتبطة بالمناخ إلى 

بها. فالسنوات  للتأثر  والقابلية  المخاطر  زيادة مستويات 

سنوات  ثماني  أكثر  لتصبح  طريقها  في  الماضية  الثماني 

ارتفعت بها درجات الحرارة على اإلطالق، وُيقدر أن يكون 

ارتفاع  تعرضت ألعلى  التي  األعوام  بين  2022 من  عام 

 15 بين  من  دولة   12 لدى  وكان  الحرارة.  درجات  في 

إنسانية  استجابة  خطة  المناخ،  ألزمة  عرضة  األكثر  دولة 

الناجمة  الوفيات  تتزايد  أن  المتوقع  ومن  دولية.  بقيادة 

عن االرتفاع الشديد للغاية في درجات الحرارة بنهاية هذا 

جميع  عن  الناتجة  الوفيات  لعدد  مقاربة  لتصبح  القرن 

أنواع السرطان أو جميع األمراض المعدية.

لم يعد الهدف العالمي المتمثل في إنهاء الفقر المدقع 

 90 وجود  ظل  في  للتحقيق  قابالً   2030 عام  بحلول 

مليون شخص يواجهون هذا الواقع الصعب أكثر مما كان 

أقل من  المتاحة  الوظائف  تزال  السابق. وما  متوقًعا في 

المستويات التي كانت عليها قبل الجائحة ومن المتوقع 

األسواق  في  المائة  في   10 إلى  التضخم  ارتفاع  يصل  أن 

الناشئة واالقتصادات النامية. وتؤثر الزيادات العالمية في 

أسعار الوقود والغذاء على الدول ذات الدخل المنخفض 

لديها  التي  الدول  تشهد معظم  أن  ويتوقع  أكبر،  بشكل 

خطة استجابة إنسانية نمًوا منخفًضا في عام 2023، مما 

يضاعف التحديات الناشئة عن تغير المناخ والصراعات 

وارتفاع أسعار الغذاء والوقود وانعدام األمن الغذائي.

استمرار  بسبب  العالمية  العامة  الصحة  تتحسن  ال 

جائحة كوفيد-19، وتفشي جدري القرود، وسرعة انتشار 

األمراض المحمولة بالنواقل، وزيادة حاالت تفشي اإليبوال 

والكوليرا. تم إعطاء 2.3 في المائة فقط من 13 مليار لقاح 

لكوفيد-19 في جميع أنحاء العالم في 29 دولة بها خطة 

الرضع  لقاحات  تغطية  شهدت  ولقد  إنسانية.  استجابة 

تراجعت  حيث  عاًما   30 منذ  تسجيله  تم  انخفاض  أكبر 

لألمراض  الحيوية  والوقاية  والعالج  الفحوصات  أنشطة 

المعدية وفيروس نقص المناعة البشرية.

 - عاًما   132 أو   - أجيال  أربعة  حالًيا  األمر  سيستغرق 

لتحقيق التكافؤ العالمي بين الجنسين، فعلى الصعيد 

امرأة وفتاة في فقر شديد  388 مليون  العالمي، تعيش 

وتعيش  والفتيان،  الرجال  من  عدًدا  أكثر  وهّن  للغاية، 

الصحراء  جنوب  أفريقيا.  في  منهن  العظمى  الغالبية 

الكبرى ووسط وجنوب آسيا. لقد أدت الجائحة إلى زيادة 

جميع  في  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  مخاطر 

أنحاء العالم، وُيقدر عدد الفتيات المعرضات لخطر زواج 

القاصرات بنحو 13 مليون فتاة باإلضافة إلى 100 مليون 

فتاة يتعرضن لهذا الخطر بالفعل.

المستمرة  اآلثار  بسبب  بأزمة  العالمي  التعليم  يمر 

للجائحة، حيث عانى أطفال المدارس في الدول متوسطة 

بكثير  أطول  لفترة  المدارس  إغالق  حاالت  من  الدخل 

تزال  المرتفع. ما  الدخل  الدول ذات  مقارنة باألطفال في 

غير  طالب  مليار   1.6 بين  فمن  قائمة،  الرقمية  الفجوة 

اتصال  لديهم  ليس  مليار   1.3 يوجد  بالمدرسة،  ملتحق 

باإلنترنت في المنزل أو جهاز للتعلم من خالله، وهو وضع 

أزمات  في  يعيشون  الذين  للطالب  بالنسبة  حدة  أكثر 

إنسانية.

لمحة سريعة

القسم 1:

التوجهات العالمية

اقرأ التقرير الكامل
humanitarianaction.info

المحتاجون

339 مليونًا
المستهدفون

230 مليونًا
المتطلبات المالية )بالدوالر األمريكي(

51.5 مليار دوالر
النداءات

38
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القسم 2:

 خطط 
االستجابة

لمحة عامة لعام 2023
إلى  23 شخًصا هو حالًيا بحاجة  شخص واحد من كل 

 339 سيحتاج   ،2023 عام  ففي  إنسانية،  مساعدة 

وهو  اإلنسانية،  والمساعدة  الحماية  إلى  شخص  مليون 

مليون   274 بـ  مقارنة  كبيرة  زيادة  يمثل  قياسي  رقم 

المتحدة  األمم  تهدف   .2022 عام  بداية  في  شخص 

مليون شخص   230 إلى مساعدة  الشريكة  والمنظمات 

الذي  األمر  دولة،   68 في  المساعدة  إلي  الحاجة  أمّس  في 

سيتطلب 51.5 مليار دوالر. 

العالمية  اإلنسانية  االحتياجات  في  التوسع  يسهم 

وارتفاع التكاليف التشغيلية وأسعار السلع األساسية 

كبيرة  زيادة  في   2023 عام  في  المرتفع  والتضخم 

تكاليف  أصبحت  المثال،  سبيل  على  المتطلبات،  في 

العالمي  األغذية  لبرنامج  الشهرية  الغذائية  المشتريات 

قبل  عليه  كانت  مما  المائة  في   44 بنسبة  أعلى  حالًيا 

انتشار الجائحة.

يوجد في شرق وجنوب أفريقيا أكبر عدد من المحتاجين 

)76.8 مليون(. ويوجد هذا العام عشر دول وأربع خطط 

إقليمية بمتطلبات تزيد عن مليار دوالر لكل منها. ويؤدي 

تدريجي من جانب  إلى خروج  ليبيا  االستقرار في  تحّسن 

العاملين في المجال اإلنساني، حيث إن الدولة لم تعد في 

حاجة إلى خطة استجابة إنسانية مكتملة في عام 2023. في 

الجهود  اإلنسانية وتزايد  تناقص االستجابة  أدى   العراق، 

التنمية  شركاء  مع  دائمة  حلول  إلى  للتوصل  المبذولة 

ومن خاللهم إلى إخراج البالد من قائمة األوضاع اإلنسانية 

األكثر شدة.

المساعدات  برنامج  يحوِّل  أن  المتوقع  من  أوكرانيا،  في 

النقدية اإلنسانية األكبر على مر التاريخ، 1.7 مليار إلى 6.3 

مليون شخص في عام 2022، بزيادة هائلة قدرها 11 ألف 

شخص عن العام السابق، وهو ما يصل إلى ما يقرب من 

600 ضعف عدد األشخاص. باإلضافة إلى ذلك، ستجمع 

خطة  بين   ،2023 عام  في  ألوكرانيا  اإلقليمية  االستجابة 

بهدف  لالجئين،  االستجابة  وخطة  اإلنسانية  االستجابة 

قدرها  إجمالية  بمتطلبات  شخص  مليون   13.6 دعم 

5.7 مليار دوالر.

والعنف  الصراع  وتأثير  الجفاف  تفاقم  يعني  إثيوبيا،  في 

أن  عنهما،  الناتجة  النزوح  وموجات  البالد  من  أجزاء  في 

28.6 مليون شخص سيحتاجون إلى المساعدة اإلنسانية 

في  للسالم  شامل  اتفاق  توقيع  أن  رغم   .2023 عام  في 

نوفمبر/ تشرين 2022 يعد خطوة واعدة لتوسيع نطاق 

المساعدة اإلنسانية، فمن غير المتوقع أن يستقر الوضع 

التوقعات  من  المزيد  بسبب   2023 عام  في  اإلنساني 

باحتجاب هطول األمطار واستمرار آثار الصراع والعنف.

لها  طلب  أكبر  الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  قدمت 

 -  2023 عام  في  دوالر  مليار   2.3 بإجمالي  اآلن،  حتى 

ويمّثل   .2022 بعام  مقارنة  المائة  في   20 قدرها  بزيادة 

جميع  تعيشه  صعًبا  واقًعا  األسعار  في  الزيادات  صافي 

زيادة  إلى  الوقود  أسعار  ارتفاع  أدى  فقد  الدولة،  أنحاء 

المناطق  في  ضعًفا  األكثر  الفئات  إلى  الوصول  تكلفة 

النائية، كما ارتفعت بشدة أسعار المواد الغذائية والسلع 

األساسية في األسواق المحلية، خاصًة بالنسبة للمنتجات 

المستوردة. وبحلول نهاية عام 2022، سيكون قد تلقى 

6.2 مليون شخص مساعدات غذائية ونقدية في الدولة.

 715 إلى  يصل  بما  المتطلبات  في  زيادة  هايتي  شهدت 

اإلنسانية  االحتياجات  بسبب   ،2023 لعام  دوالر  مليون 

إطالق  تم  بسببها  )التي  للكوليرا  واالستجابة  المتزايدة 

 15 في  دوالر  مليون   146 بقيمة  عاجل  إنساني  نداء 

يقدر  الذي  والتضخم   )2022 الثاني  نوفمبر/تشرين 

إلى  أدى  مما  مذهلة،  نسبة  وهي  المائة،  في   30 بنسبة 

بلدة سيتي سوالي  في  اإلنسانية.  العمليات  تكلفة  زيادة 

 65 حوالي  تلقى  حيث  العصابات،  عليها  تسيطر  التي 

ألف شخص المساعدة بالمواد الغذائية، وألفي شخص 

بالمياه في الفترة بين 22 يوليو/تموز و28 أكتوبر/تشرين 

األول 2022. 

كما شهد لبنان زيادة بنسبة 59 في المائة في المتطلبات 

األزمة  نتيجة  دوالر،  مليون   600 إلى  لتصل  المالية 

من  عنها  نتج  وما  المسبوقة  غير  والمالية  االقتصادية 

زيادات  الدولة  وتشهد  اإلنسانية.  االحتياجات  في  زيادة 

كبيرة في أسعار السلع األساسية، حيث ارتفع سعر دقيق 

القمح بنحو 330 في المائة منذ عام 2019. 
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في موزمبيق، ارتفع عدد المحتاجين بمقدار الثلث، حيث 

يؤدي الصراع في كابو ديلجادو إلى النزوح القسري ويفرض 

مستويات هائلة من الضغوط على المجتمعات المضيفة 

اإلنساني  العمل  مجال  في  الشركاء  قدم  لقد  الدولة.  في 

عام  في  شخص  مليون   1.4 إلى  الحياة  لحفظ  مساعدة 

التغذية وخدمات حماية  بما في ذلك عالج سوء   ،2022

المساعدات الغذائية والحصول على مياه الشرب اآلمنة.

لقد شهدت أفغانستان زيادة إجمالية في عدد المحتاجين، 

أدى  شخص.  مليون   28.3 حالًيا  عددهم  بلغ  حيث 

المياه  احتياجات  في  كبيرة  زيادة  إلى  الجفاف  استمرار 

والصرف الصحي والنظافة، كما أدت سياسات السلطات 

الفعلية، ال سيما فيما يتعلق بمشاركة المرأة في المجتمع، 

باالحتياج  يتعلق  فيما  المائة  في   25 نسبتها  زيادة  إلى 

المجال  في  العاملون  ساعد   ،2022 عام  في  الحماية.  إلى 

بشكل  أفغانستان  في  شخص  مليون   27.2 اإلنساني 

إلى  الوصول  في  نجحوا  حيث  المساعدة  أشكال  من 

المجتمعات المحلية في جميع مناطق الدولة البالغ عددها 

401 منطقة. 

في اليمن، تم إيصال مساعدات إنسانية إلى 10.6 مليون 

المساعدة  هذا  ويشمل  شهرية،  بصفة  تقريًبا  شخص 

أنهم  على  تصنيفهم  تم  شخص  مليون   15 لـ  الغذائية 

األكثر عرضة النعدام األمن الغذائي في عام 2022. 

في أمريكا الوسطى، بينما تتناقص أعباء الحاالت اإلنسانية 

هندوراس  في  الوضع  ساء  وجواتيماال،  السلفادور  في 

المساعدة  إلى  السكان  من  المائة  في   31 يحتاج  حيث 

غير  المهاجرين  أعداد  في  المفاجئ  فاالرتفاع  اإلنسانية. 

الشرعيين الذين ينتقلون عبر أمريكا الجنوبية والوسطى 

واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  االضطرابات  بسبب 

االستيعابية  القدرة  يفوق  المنطقة  دول  من  العديد  في 

ارتفاع غير مسبوق في  الدول ويتسبب في  الكثير من  في 

االحتياجات اإلنسانية وخدمات الحماية.

األنشطة  2023 على  لعام  ميانمار، ستركز االستجابة  في 

المنقذة للحياة في المناطق المتأثرة بالصراع مع استهداف 

4.5 مليون شخص. يأتي ذلك بعد توسع استثنائي لنطاق 

خطة االستجابة اإلنسانية في عام 2022 لمنع التراجع عن 

اآلثار المجتمعة لالستيالء العسكري وكوفيد-19. في عام 

الغالب  في  الصمود  على  القدرة  تناول  سيجري   ،2023

نهاية  شهدت  ولقد  والتنمية.  الترابط  أنشطة  خالل  من 

عام 2022 إعادة تشغيل معظم شركاء التنمية للبرامج 

العمل  مجال  في  للشركاء  سمح  مما  مؤقًتا،  المتوقفة 

المنقذة  األساسية  االستجابات  إلى  بالرجوع  اإلنساني 

للحياة، ال سيما في المناطق الريفية.
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يواصل الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ 

قدرتها  إظهار  المشتركة  الُقطرية  التمويل  وصناديق 

أزمة  بتوقع  وتقليصه،  دعمها  توسيع  على  الفريدة 

والتكيف مع تطورها لضمان وصول المساعدة المنقذة 

حتى  الصناديق  خصصت  لقد  المحتاجين.  إلى  للحياة 

نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2022 مبلغ 1.7 مليار دوالر 

من أجل مساعدة المحتاجين.

القدرة  لتحقيق  األساس  اإلنسانية  المفاوضات  تمثل 

في  والمساعدة  المحتاجين  السكان  إلى  الوصول  على 

الصعبة  العمل  بيئات  من  الرغم  على  إليهم  الوصول 

على نحٍو متزايد. تمثل مبادرة البحر األسود لنقل الحبوب 

تاريخًيا  وأوكرانيا، حدثًا  بين روسيا  المبرمة   ،2022 لعام 

في المفاوضات التي يرجع الفضل فيها إلى األمم المتحدة 

لنقل  الطريق  االتفاقية  فتحت  حيث  التركية،  والحكومة 

المطاف  نهاية  في  أدى  مما  األسود،  البحر  عبر  الحبوب 

إلى مساعدة ماليين األشخاص والتخفيف من آثار وطأة 

أسعار الغذاء، حيث تم شحن 10 ماليين طن من الحبوب 

بحلول نوفمبر/تشرين الثاني.

حاالت  معّدل  خفض  على  المبكّر  العمل  ُيساعد 

سبيل  على  الجنسي،  واالعتداء  الجنسي  االستغالل 

المثال، تم إيفاد منسق الحماية من االستغالل الجنسي 

منع  على  المساعدة  أجل  من  الجنسي  واالعتداء 

عنه  والكشف  الجنسي  واالعتداء  الجنسي  االستغالل 

في  االستجابة  من  األولى  األيام  خالل  آلثاره  واالستجابة 

واحتمال  المخاطر  زيادة حجم  بمدى  منا  إدراكًا  أوكرانيا، 

أو  تقارير  أي  وصول  قبل  حتى  استغالل  حاالت  وجود 

شكاوى معينة.

الفاعلة  الجهات  تلعبه  الذي  الحاسم  الدور  ينعكس 

المحلية والوطنية في رفع مستويات القيادة والمشاركة 

الجهات  إدراج  يتم  أنه  حيث  اإلنسانية،  االستجابة  في 

 الفاعلة المحلية والوطنية في ما ال يقل عن 80 في المائة من 

جميع الفرق الُقطرية للعمل اإلنساني، وتساعد في قرارات 

المنظمات  مشاركة  ترتفع  كما  والتمويل.  البرامج  وضع 

برنامج  دورات  تصميم  في  النساء  تقودها  التي  المحلية 

والعراق  إثيوبيا  في  خاصًة  والتخطيط،  اإلنساني  العمل 

وميانمار وفلسطين وسورية واليمن. 

لصالح  المساءلة  لزيادة  الرامية  الجهود  اكتسبت 

مشاركة  يضمن  وهذا  زخًما،  األزمات  من  المتضّررين 

أجل  من  إليها  الوصول  يمكن  التي  واألنظمة  المجتمع 

تساعد  المثال،  سبيل  على  العمليات.  في  اآلراء  إبداء 

الوسطى  أفريقيا  جمهورية  في  المجتمعية  المشاورات 

كيفية  فهم  اإلنساني على  العمل  في مجال  المستجيبين 

ُيعطي  االستجابة.  عن  فضالً  لألزمة  المتضّررين  تعرض 

لتمويل  أولوية  أفريقيا  لجمهورية  اإلنساني  الصندوق 

لصالح  الجماعية  المساءلة  على  تركز  التي  المشروعات 

المتضّررين وتقييمات وجهات النظر.

القسم 3:

تقديم المساعدات
بشكل أفضل
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النتائج من عام 2022 

 بونتالند، الصومال. تعتمد هودان على حسن نية اآلخرين لدعمها هي وأسرتها، حيث إنها أم وحيدة، فقد هجر زوجها األسرة ونفقت ماشيتهم خالل فترات الجفاف السابقة. 

منظمة األغذية والزراعة/ ويل سوانسون

لمحة عامة
2022 متطلبات  لعام  العالمي  اإلنساني  العمل  العامة عن  اللمحة  عرضت 

التمويل األولي البالغة 41 مليار دوالر لمساعدة 182 مليونًا من أصل 274 

مليون شخص يحتاجون إلى مساعدة إنسانية.

شهدت المتطلبات، بحلول منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، زيادة بنسبة 26 

51.7 مليار دوالر من أجل تنفيذ  في المائة لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 

الخطط في 69 دولة. يرجع ذلك إلى الخطط الجديدة لهايتي وماالوي وموزمبيق 

وباكستان وأوكرانيا. كانت للخطط األخرى أيًضا متطلبات أعلى )بوركينا فاسو 

وإثيوبيا ومالي والصومال واليمن، من بين دول أخرى( مدفوعة باالحتياجات 

والتكاليف اإلنسانية المتزايدة، خاصًة بالنسبة للغذاء والنقل.

االستجابة  وخطة  ألوكرانيا  العاجل  اإلنساني  النداء  من  كل  تمويل  يمّثل 

من  المائة  في   17 نسبة  دوالر(  مليارات   4( أوكرانيا  في  لالجئين  اإلقليمية 

مجموع تمويل اللمحة العامة عن العمل اإلنساني العالمي المتلّقى.

على الرغم من مستويات التمويل القياسية هذه من حيث القيمة المطلقة، 

فإن التمويل الذي تم تلقيه حتى اآلن في مقابل متطلبات اللمحة العامة عن 

المائة،  47 في  أو  24 مليار دوالر  2022 يبلغ  العالمي لعام  العمل اإلنساني 

مما يحدث فجوة واسعة ومثيرة للقلق بين االحتياجات والتمويل المتلقى 

تبلغ 27.6 مليار دوالر.

اإلنجازات العالمية
الوصول إلى أشخاص أكثر من خالل مساعدة عالية الجودة

كان هدف األمم المتحدة والمنظمات الشريكة مساعدة 216 مليون شخص، 

من خالل 35 خطة ُقطرية و8 خطط إقليمية في عام 2022، وهو ما يمثل زيادة 

18 في المائة من العدد األصلي لألشخاص المستهدفين للمساعدة  بنسبة 

في بداية عام 2022، حيث تسّبب التأثير المشترك للتغير المناخي والحرب 

في أوكرانيا والصدمات االقتصادية وزيادة انعدام األمن الغذائي في هذه الزيادة. 

الذين  األشخاص  جميع  من  المائة(  في   79( شخص  مليون   157 استفاد 

الُقطري من شكل واحد على األقل من  تستهدفهم الخطط على المستوى 

المساعدة خالل العام.

المجتمعات  احتياجات  فهم  في  اإلنساني  المجال  في  العاملون  يستثمر 

المحلية المتضّررة، واالستماع إلى أولوياتهم وإبداء آرائهم من أجل تكييف 

14.9 مليون شخص آليات إبداء اآلراء من أجل  االستجابة، حيث استخدم 

مشاركة مخاوفهم والتقدم بشكاوى وطرح األسئلة. وعندما تم التعبير عن 

المساعدة المالية على أنها الحاجة األكثر إلحاًحا، تكيف العاملون في المجال 

نقدية  مساعدة  تقديم  خالل  من  المثال،  سبيل  على  الوضع،  مع  اإلنساني 

متعّددة األغراض إلى 4.2 مليون أوكراني.
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اقرأ المزيد عن اإلنجازاتاإلنجازات حسب القطاع

humanitarianaction.info

سد الفجوات في مجال األمن الغذائي والتغذية
لمواجهة الجوع المتزايد في جميع أنحاء العالم، اتخذ العاملون في المجال اإلنساني إجراءات لمكافحة انعدام األمن الغذائي والحفاظ 
على األرواح وُسبل العيش والحد من اعتماد آليات التكيف السلبية، حيث تلقى األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي 
الحاد مساعدة غذائية ومساعدة نقدية في الوقت المناسب. وفي الوقت ذاته، تلقت األسر دعًما في مجال الزراعة وُسبل كسب العيش في 
حاالت الطوارئ، التي مكنتهم من إنتاج غذائهم، مما أدى إلى تنويع التغذية وتعزيز القدرة على الصمود. وفي منطقة القرن األفريقي، أُعلن 

أخيًرا عن كبح االنتشار المفاجئ للجراد الصحراوي، بفضل العمل االستباقي السريع، واالستجابات السريعة للخسائر في سبل العيش.

المساعدة الغذائية
تلقى 127 مليون شخص المساعدة 

في مجال األمن الغذائي في 30 دولة.

)مجموعة العمل المعنية باألمن الغذائي(

سوء التغذية
تلقى 2.6 مليون طفل يعانون من 

الهزال الشديد العالج

)منظمة األمم المتحدة للطفولة(

المساعدة النقدية
تم صرف 2.2 مليار دوالر في الفترة 

بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/

أيلول 2022

)برنامج األغذية العالمي التابع لألمم 
المتحدة(

المساعدة في مجال 
سبل العيش

حصل 24 مليون شخص على 

المساعدة في مجال سبل العيش

)مجموعة العمل المعنية باألمن الغذائي(

الرعاية الصحية الشاملة 
في مواجهة أزمة صحية مستمرة ومعقدة، عمل الشركاء في مجال العمل اإلنساني على جميع الجبهات لالستجابة لجائحة كوفيد-19، 

وضمان الحفاظ على خدمات الصحة األساسية، واالستجابة لتفشي وبائي الكوليرا واإليبوال الجديدْين، حيث وصلت المساعدة الصحية 
الطارئة إلى 40.3 مليون شخص في النصف األول من عام 2022.

كّثفت الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني جهودها لتعميم الرعاية الصحية النفسية في عمليات الطوارئ وتحسينها، وقدمت 2 مليون 
استشارة متعلقة بالصحة النفسية خالل عام 2022، وهي خدمة حيوية عندما يؤثر االكتئاب والقلق على شخص من بين خمسة أشخاص 
في حاالت الطوارئ والصراع. وأعطى الشركاء األولوية لتوفير الرعاية الصحية لألطفال واألمهات، حيث حصل أكثر من 17 مليون طفل 

وامرأة على الرعاية الصحية األولية في المرافق التي تدعمها منظمة األمم المتحدة للطفولة في عام 2022، كما عمل العاملون في المجال 
اإلنساني على ضمان حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على المساعدة والرعاية اإلنسانية بما في ذلك إعادة التأهيل الجسدي والدعم النفسي.

العناية الشاملة لألطفال
حصل 13 مليون طفل ومقدم رعاية 

على خدمات الصحة النفسية والدعم 

النفسي االجتماعي

)منظمة األمم المتحدة للطفولة(

الرعاية الصحية في 
حاالت الطوارئ

11,008 عيادة متنقلة نشطة كل شهر

)مجموعة العمل المعنية بالصحة(

اإلعاقة
تم تقديم 236,804 استشارة متعلقة 

باإلعاقة

)مجموعة العمل المعنية بالصحة(

الصحة الجنسية 
واإلنجابية

حصلت 22 مليون امرأة وفتاة 

وشابة على خدمات الصحة الجنسية 

واإلنجابية

)صندوق األمم المتحدة للسكان(
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المساعدة اإلنسانية متعّددة القطاعات
وّفر العاملون في المجال اإلنساني في عام 2022، الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الكريم والمواد األساسية غير الغذائية والمياه الصالحة 
للشرب وخدمات الصرف الصحي والنظافة، حيث تم تصميم المساعدة وتكييفها عبر مختلف القطاعات للوصول إلى العدد المتزايد 
من األشخاص الذين أجبروا على الفرار من منازلهم وأصبحوا نازحين في المجتمعات المحلية المضيفة أو المخيمات. قدمت مجموعة 
العمل المعنية بتنسيق أعمال المخيمات وإدارتها والشركاء المساعدة لـ 9 مليون نازخ، كما تم إعطاء األولوية للمجتمعات المحلية الريفية 
التي تعيش في مناطق يصعب الوصول إليها، فعلى سبيل المثال، حصل 195 ألف شخص على المياه النظيفة في مقاطعة بادغيس 

بأفغانستان.

وظل الحصول على التعليم أولوية لضمان الفرص المستقبلية للفتيان والفتيات. كما تقدم المدارس مدخالً للدعم اإلضافي، مثل فحص 
الحماية والتدريب على النظافة الشخصية والفحوصات الصحية والطعام المغّذي. 

المساعدة المنسقة في 
المخيمات

قام الشركاء في مجال تنسيق أعمال 

المخيمات وإدارتها بتغطية 8,823 

موقًعا

)مجموعة العمل المعنية بتنسيق اعمال 
المخيمات وإدارتها(

المياه اآلمنة
حصل 25.9 مليون شخص على كمية 

كافية من المياه اآلمنة  

 )منظمة األمم المتحدة للطفولة(

التعليم
حصل 28.1 مليون طفل على التعليم 

بشكل رسمي أو غير رسمي

)منظمة األمم المتحدة للطفولة(

المأوى والمواد غير 
الغذائية

تم دعم 6.5 مليون شخص بتدخالت 

في مجال المأوى والمواد غير الغذائية

)قطاع المأوى(

الحماية
قدمت المنظمات اإلنسانية خدمات حماية شاملة، بما في ذلك التدخالت في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي، وتقديم المساعدة 

القانونية، وخدمات األعمال المتعلقة باأللغام، والدعم النفسي االجتماعي.

خدمات الحماية
حصل 13.3 مليون الجئ وطالب لجوء 

ونازح داخلي وآخرين على خدمات 

الحماية في 135 دولة

)مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون 
الالجئين(

اإلجراءات المتعلقة 
باأللغام

تلقى 7.9 مليون شخص خدمات 

األعمال المتعلقة باأللغام في 18 دولة، 

بما في ذلك إزالة األلغام والتوعية 

بالمخاطر ومساعدة الضحايا/الناجين

)منطقة مسؤولية خاصة باإلجراءات 
المتعلقة باأللغام(

المساعدة بشأن العنف 
القائم على النوع االجتماعي
تم تقديم المساعدة إلى 6.2 مليون امرأة 

وطفل وشاب من خالل الوقاية من 

العنف القائم على النوع االجتماعي أو 

التخفيف من حدة المخاطر أو التدخالت 

وخدمات االستجابة وخدمات االستجابة

)منظمة األمم المتحدة للطفولة وصندوق 
األمم المتحدة للسكان(

المساحات اآلمنة للنساء 
والفتيات

تم دعم ألف مساحة آمنة للنساء 

والفتيات في 42 دولة

)صندوق األمم المتحدة للسكان(
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حماية ومساعدة الالجئين ضمن الخطط اإلقليمية
والمهاجرين،  الالجئين،  لمساعدة  مًعا  اإلقليمية  الخطة  شركاء  عمل  وقد  األمان.  عن  بحًثا  بالدهم  من  األشخاص  من  كبير  عدد  يفر 
والمجتمعات المحلية المضيفة على تلبية احتياجاتهم األساسية، حيث قدموا خدمات الحماية ومواد اإلغاثة المنقذة للحياة ومياه الشرب 

اآلمنة والخدمات الصحية والمساعدات النقدية في 46 دولة.

المساعدة الغذائية
تلقى 3.5 مليون شخص مّمن تأثروا 

باألزمة السورية مساعدات غذائية

)الخطة اإلقليمية لالجئين وتعزيز القدرة على 
الصمود في سورية(

الحماية
تلقى 25 ألف طفل دعًما نفسًيا 

اجتماعًيا منظًما كجزء من االستجابة 

لالجئي الروهينغيا

)خطة االستجابة المشتركة في بنغالديش(

التعليم
سّجل 442 ألف طفل الجئ من 

جنوب السودان في البرامج المدرسية

)خطة االستجابة اإلقليمية في جنوب 
السودان(

المساعدة النقدية
تلقى 1.2 مليون الجئ أوكراني 

مساعدة نقدية

)خطة االستجابة اإلقليمية في أوكرانيا(

استجابة آمنة ومنسقة وفّعالة
تعتمد العمليات اإلنسانية على مجموعة من خدمات التنسيق والدعم لتحديد المتضّررين من األزمات والوصول إليهم ومساعدتهم، بما 
في ذلك المناطق التي يصعب الوصول إليها. وتكتسي فاعلية االتصاالت والنقل أهمية حاسمة لضمان السالمة في مجال العمل اإلنساني، 

وكفالة بيئة أمنية مواتية، وإجراء عمليات اإلجالء الطبي، وإيصال العاملين في المجال اإلنساني ببعضهم البعض عندما ال تتوفر نظم أخرى 
موثوق بها.

خدمات النقل
تم نقل أكثر من 285 ألف مسافر 

وأكثر من 5,300 طن متري من 

شحنات المساعدات اإلنسانية من 

700 منظمة في الفترة من يناير/كانون 

الثاني إلى سبتمبر/أيلول

)خدمات األمم المتحدة للنقل الجوي 
للمساعدة اإلنسانية )أونهاس((

السالمة في مجال العمل 
اإلنساني

اكتملت 300 عملية إجالء طبي و350 

عملية إجالء أمني في الفترة بين يناير/

كانون الثاني وسبتمبر/أيلول

)خدمات األمم المتحدة للنقل الجوي 
للمساعدة اإلنسانية )أونهاس((

خدمات االتصاالت
حصل 9,500 من عمال اإلغاثة على 

دعم خدمات مجموعة االتصاالت في 

حاالت الطوارئ في 313 منظمة

)مجموعة العمل المعنية باالتصاالت في 
حاالت الطوارئ(

هياكل التنسيق
ُتستخدم أكثر من 2,400 آلية تنسيق 

في 29 عملية

)مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا((
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دعم متعّدد القطاعات لالجئين
في ظل تزايد تعقيد األزمات الممتدة لفترات طويلة، يمكن لعدد أقل من الالجئين العودة إلى ديارهم ومواصلة العيش في أماكن مزدحمة 

حيث تقل قدرتهم على الوصول إلى خدمات المياه، والصرف الصحي، والمرافق الصحية. قّدم نظام العمل اإلنساني خدمات رئيسية لدعم 
الالجئين، وتمثل النساء والفتيات نصفهم تقريًبا.

الصحة النفسية
تلقى 472 ألف الجئ وطالب لجوء 

وغيرهم من األشخاص المعنيين 

خدمات الصحة النفسية والدعم 

النفسي االجتماعي

)مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون 
الالجئين(

الصحة اإلنجابية
تلقت 595 ألف امرأة وفتاة خدمات 

الصحة الجنسية واإلنجابية السريرية

)مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون 
الالجئين(

االحتياجات األساسية
تلقى 5.4 مليون الجئ ونازح داخلي 

وآخرون المساعدة النقدية

)مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون 
الالجئين(

الرعاية الصحية 
األساسية

تلقى 5.8 مليون الجئ وطالب لجوء 

وآخرون خدمات الرعاية الصحية 

األساسية

)مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون 
الالجئين(

المصادر: تعتبر أرقام مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين ومنظمة األمم المتحدة للطفولة أرقاًما نصف سنوية، حيث إنها تغطي األشهر الستة األولى من عام 2022. وتغطي أرقام برنامج 

األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة، والدعم والخدمات اإلنسانية، والمجموعة المعنية باالتصاالت في حاالت الطوارئ الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 2022، أما أرقام قطاع الصحة 

فهي أرقام تراكمية تغطي الفترة حتى 30 سبتمبر/أيلول، بينما تغطي أرقام صندوق األمم المتحدة للسكان ومنظمة األغذية والزراعة الفترة حتى نهاية أكتوبر/تشرين األول.

سورية. فّرت فاطمة، وهي واحدة 

من بين أطفال كثيرينن يعانون 

من صعوبة الظروف التي تؤثر على 

تعليمهم، من منزلها في الريف بالقرب 

من حلب. وبالرغم من أنها تستخدم 

عكاًزا، إال أنها تحرص على الذهاب إلى 

المدرسة.

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 

)أوتشا(/عبد العزيز قيطاز 
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خطط االستجابة: النتائج من عام 2022
األشخاص الذين تلقوا مساعدات الخطط الُقطرية

%22.1100 مليون 

%20.0100 مليون 

%11.5100 مليون 

%17.984 مليون 

%11.866 مليون 

%7.696 مليون 

%10.965 مليون 

%6.8100 مليون 

%8.871 مليون 

%9.547 مليون 

%6.269 مليون 

%5.675 مليون 

%5.361 مليون 

%2.4100 مليون 

%5.250 مليون 

%3.951 مليون 

%2.580 مليون 

%3.849 مليون 

%2.088 مليون 

%1.991 مليون 

%2.654 مليون 

%991.0100 ألف 

%2.646 مليون 

%1.672 مليون 

%1.295 مليون 

%1.669 مليون 

%1.082 مليون 

%1.842 مليون 

%1.730 مليون 

%280.0100 ألف 

%542.468 ألف 

%248.4100 ألف 

%912.230 ألف 

%398.961 ألف 

%947.421 ألف 

27.2 مليون

6.8 مليون

7.3 مليون

15.0 مليون

21.7 مليون

15.4 مليون

7.8 مليون

6.2 مليون

4.5 مليون

4.3 مليون

4.2 مليون

3.2 مليون

3.1 مليون

2.6 مليون

2.0 مليون

2.0 مليون

1.9 مليون

1.8 مليون

1.8 مليون

1.4 مليون

1.3 مليون

1.2 مليون

1.2 مليون

1.1 مليون

1.1 مليون

816.7 ألف

750.0 ألف

508.7 ألف

392.0 ألف

366.2 ألف

305.3 ألف

273.2 ألف

241.7 ألف

196.1 ألف

7.1 مليون

المستهدفوننوع الخطةالخطة
األشخاص الذين تم 

إيصال المساعدة إليهم
نسبة األشخاص الذين تم إيصال 

المساعدة إليهم (%)

خطة االستجابة اإلنسانية أفغانستان

خطة االستجابة اإلنسانية إثيوبيا

خطة االستجابة اإلنسانية أوكرانيا

خطة االستجابة اإلنسانية اليمن

خطة االستجابة اإلنسانية الجمهورية العربية السورية

خطة االستجابة اإلنسانية الصومال

خطة االستجابة اإلنسانية السودان

خطة االستجابة اإلنسانية جنوب السودان

خطة االستجابة اإلنسانية جمهورية الكونغو 
الديمقراطية

أخرى باكستان

خطة االستجابة اإلنسانية ميانمار

خطة االستجابة اإلنسانية نيجيريا

خطة االستجابة اإلنسانية مالي

خطة االستجابة اإلنسانية النيجر

خطة االستجابة اإلنسانية فنزويال

خطة االستجابة اإلنسانية تشاد

خطة االستجابة اإلنسانية هايتي

خطة االستجابة اإلنسانية بوركينا فاسو

خطة االستجابة اإلنسانية جمهورية أفريقيا الوسطى

النداء اإلنساني العاجل مدغشقر

خطة االستجابة اإلنسانية الكاميرون

خطة االستجابة اإلنسانية العراق

النداء اإلنساني العاجل كينيا

خطة االستجابة اإلنسانية األرض الفلسطينية 
المحتلة

خطة االستجابة اإلنسانية موزمبيق

خطة االستجابة اإلنسانية كولومبيا

أخرى لبنان

خطة االستجابة اإلنسانية هندوراس

خطة االستجابة اإلنسانية غواتيماال

النداء اإلنساني العاجل هايتي

النداء اإلنساني العاجل ماالوي

النداء اإلنساني العاجل موزمبيق

خطة االستجابة اإلنسانية السلفادور

خطة االستجابة اإلنسانية ليبيا

خطة االستجابة اإلنسانية بوروندي

*ُتشير نسبة األشخاص الذين تم إيصال المساعدة إليهم إلى عدد األشخاص الذين استفادوا من شكل واحد على األقل من أشكال المساعدة خالل العام. وبدون معلومات سياقية إضافية، ال يشير 

الرقم إلى متى وكيف غطت هذه المساعدات احتياجات السكان المتضّررين.

*
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تغطية التمويل لعام 2022

2.4 مليار4.4 مليار22.1 مليون24.4 مليون

282 مليون805.1 مليون3.8 مليون4.9 مليون

59.9 مليون182.4 مليون947.4 ألف1.8 مليون

149.6 مليون376 مليون2.6 مليون3.9 مليون

370.2 مليون461.3 مليون2 مليون3.1 مليون

218.1 مليون510.9 مليون3.9 مليون6.1 مليون

92.4 مليون282.9 مليون1.6 مليون7.7 مليون

850.8 مليون1.9 مليار8.8 مليون27 مليون

27.4 مليون114.3 مليون912.2 ألف1.7 مليون

1.6 مليار3.3 مليار20 مليون20 مليون

49.7 مليون153.5 مليون1.7 مليون3.8 مليون

157.3 مليون373.2 مليون2.5 مليون4.9 مليون

64.5 مليون155.3 مليون1.8 مليون2.8 مليون

265.6 مليون400 مليون991 ألف2.5 مليون

91.7 مليون113.8 مليون398.9 ألف803.6 ألف

232.7 مليون685.7 مليون5.3 مليون7.5 مليون

244.1 مليون388.5 مليون1.2 مليون1.5 مليون

227.4 مليون825.7 مليون6.2 مليون14.4 مليون

264.8 مليون552.6 مليون2.4 مليون3.7 مليون

624.2 مليون1.1 مليار5.6 مليون8.4 مليون

347.3 مليون509.9 مليون1.6 مليون2.1 مليون

1.3 مليار2.3 مليار7.6 مليون7.8 مليون

1.1 مليار1.7 مليار6.8 مليون8.9 مليون

800.3 مليون1.9 مليار10.9 مليون14.3 مليون

1.9 مليار4.4 مليار11.8 مليون14.6 مليون

3.1 مليار4.3 مليار11.5 مليون17.7 مليون

287.6 مليون795 مليون5.2 مليون7 مليون

2.3 مليار4.3 مليار17.9 مليون23.5 مليون

7.5 مليون145.6 مليون1.4 مليون1.6 مليون

158.6 مليون289.6 مليون2.6 مليون4.5 مليون

147.9 مليون219.3 مليون1.9 مليون3.3 مليون

12.3 مليون29.5 مليون542.4 ألف679.9 ألف

9.6 مليون48.1 مليون387.8 ألف697.4 ألف

202.2 مليون378.2 مليون1 مليون2.5 مليون

174.8 مليون472.3 مليون9.5 مليون20.6 مليون

(%)

55%

35%

33%

40%

80%

43%

33%

45%

24%

47%

32%

42%

42%

66%

81%

34%

63%

28%

48%

55%

68%

57%

67%

41%

43%

73%

36%

55%

5%

55%

67%

42%

20%

53%

37%

51%

59%

77%

44%

62%

29%

73%

27%

318.2 مليون623.4 مليون5.7 مليون5.7 مليون

381.7 مليون651.1 مليون1.4 مليون1.4 مليون

32.1 مليون41.6 مليون494.8 ألًفأ759.7 ألًفأ

389.4 مليون881 مليون1.5 مليون1.5 مليون

734.6 مليون1.2 مليار3.6 مليون3.6 مليون

1.7 مليار6.1 مليار11.4 مليون20.1 مليون

1.3 مليار1.8 مليار5.2 مليون5.2 مليون

489.8 مليون1.8 مليار4.2 مليون8.9 مليون

المستهدفونالمحتاجوننوع الخطةالخطة
المتطلبات المالية 
(بالدوالر األمريكي)

التمويل 
(بالدوالر األمريكي)

نسبة تغطية 
التمويل

خطة االستجابة اإلنسانية أفغانستان

خطة االستجابة اإلنسانية بوركينا فاسو

خطة االستجابة اإلنسانية بوروندي

خطة االستجابة اإلنسانية الكاميرون

خطة االستجابة اإلنسانية تشاد

خطة االستجابة اإلنسانية كولومبيا

خطة االستجابة اإلنسانية السلفادور

خطة االستجابة اإلنسانية إثيوبيا

خطة االستجابة اإلنسانية غواتيماال

خطة االستجابة اإلنسانية هايتي

خطة االستجابة اإلنسانية هندوراس

خطة االستجابة اإلنسانية العراق

خطة االستجابة اإلنسانية ليبيا

خطة االستجابة اإلنسانية مالي

خطة االستجابة اإلنسانية موزمبيق

خطة االستجابة اإلنسانية ميانمار

خطة االستجابة اإلنسانية النيجر

خطة االستجابة اإلنسانية نيجيريا

خطة االستجابة اإلنسانية األرض الفلسطينية 
المحتلة

خطة االستجابة اإلنسانية الصومال

خطة االستجابة اإلنسانية جنوب السودان

خطة االستجابة اإلنسانية السودان

خطة االستجابة اإلنسانية الجمهورية العربية السورية

خطة االستجابة اإلنسانية أوكرانيا

خطة االستجابة اإلنسانية فنزويال

خطة االستجابة اإلنسانية اليمن

النداء اإلنساني العاجل هايتي

النداء اإلنساني العاجل كينيا

النداء اإلنساني العاجل مدغشقر

النداء اإلنساني العاجل ماالوي

النداء اإلنساني العاجل موزمبيق

أخرى لبنان

أخرى باكستان

خطة االستجابة لالجئين أفغانستان 
إقليمية

خطة االستجابة لالجئين جمهورية الكونغو 
الديمقراطية 

إقليمية

خطة االستجابة للمهاجرين القرن األفريقي واليمن 
إقليمية

خطة االستجابة المشتركة الروهينغيا 
إقليمية

خطة االستجابة لالجئين جنوب السودان 
إقليمية

الخطة اإلقليمية لالجئين 
وتعزيز القدرة على الصمود

الجمهورية العربية السورية 
إقليمية

خطة االستجابة لالجئين أوكرانيا 
إقليمية

خطة االستجابة لالجئين 
والمهاجرين

فنزويال 
إقليمية

خطة االستجابة اإلنسانية
جمهورية الكونغو 

الديمقراطية

خطة االستجابة اإلنسانية جمهورية أفريقيا 
الوسطى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحتاجون

324 مليونًا
المستهدفون

216 مليونًا
 المتطلبات المالية 
)بالدوالر األمريكي(

51.7
 التمويل 

)بالدوالر األمريكي(*

24
تغطية التمويل

47%

خطط االستجابة اإلنسانية

 مليار 
دوالر

 مليار 
دوالر

* تستند أرقام التمويل العالمي على البيانات المستخلصة من نظام التتبع المالي )FTS( في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
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2.4 مليار4.4 مليار22.1 مليون24.4 مليون

282 مليون805.1 مليون3.8 مليون4.9 مليون

59.9 مليون182.4 مليون947.4 ألف1.8 مليون

149.6 مليون376 مليون2.6 مليون3.9 مليون

370.2 مليون461.3 مليون2 مليون3.1 مليون

218.1 مليون510.9 مليون3.9 مليون6.1 مليون

92.4 مليون282.9 مليون1.6 مليون7.7 مليون

850.8 مليون1.9 مليار8.8 مليون27 مليون

27.4 مليون114.3 مليون912.2 ألف1.7 مليون

1.6 مليار3.3 مليار20 مليون20 مليون

49.7 مليون153.5 مليون1.7 مليون3.8 مليون

157.3 مليون373.2 مليون2.5 مليون4.9 مليون

64.5 مليون155.3 مليون1.8 مليون2.8 مليون

265.6 مليون400 مليون991 ألف2.5 مليون

91.7 مليون113.8 مليون398.9 ألف803.6 ألف

232.7 مليون685.7 مليون5.3 مليون7.5 مليون

244.1 مليون388.5 مليون1.2 مليون1.5 مليون

227.4 مليون825.7 مليون6.2 مليون14.4 مليون

264.8 مليون552.6 مليون2.4 مليون3.7 مليون

624.2 مليون1.1 مليار5.6 مليون8.4 مليون

347.3 مليون509.9 مليون1.6 مليون2.1 مليون

1.3 مليار2.3 مليار7.6 مليون7.8 مليون

1.1 مليار1.7 مليار6.8 مليون8.9 مليون

800.3 مليون1.9 مليار10.9 مليون14.3 مليون

1.9 مليار4.4 مليار11.8 مليون14.6 مليون

3.1 مليار4.3 مليار11.5 مليون17.7 مليون

287.6 مليون795 مليون5.2 مليون7 مليون

2.3 مليار4.3 مليار17.9 مليون23.5 مليون

7.5 مليون145.6 مليون1.4 مليون1.6 مليون

158.6 مليون289.6 مليون2.6 مليون4.5 مليون

147.9 مليون219.3 مليون1.9 مليون3.3 مليون

12.3 مليون29.5 مليون542.4 ألف679.9 ألف

9.6 مليون48.1 مليون387.8 ألف697.4 ألف

202.2 مليون378.2 مليون1 مليون2.5 مليون

174.8 مليون472.3 مليون9.5 مليون20.6 مليون

(%)

55%

35%

33%

40%

80%

43%

33%

45%

24%

47%

32%

42%

42%

66%

81%

34%

63%

28%

48%

55%

68%

57%

67%

41%

43%

73%

36%

55%

5%

55%

67%

42%

20%

53%

37%

51%

59%

77%

44%

62%

29%

73%

27%

318.2 مليون623.4 مليون5.7 مليون5.7 مليون

381.7 مليون651.1 مليون1.4 مليون1.4 مليون

32.1 مليون41.6 مليون494.8 ألًفأ759.7 ألًفأ

389.4 مليون881 مليون1.5 مليون1.5 مليون

734.6 مليون1.2 مليار3.6 مليون3.6 مليون

1.7 مليار6.1 مليار11.4 مليون20.1 مليون

1.3 مليار1.8 مليار5.2 مليون5.2 مليون

489.8 مليون1.8 مليار4.2 مليون8.9 مليون

المستهدفونالمحتاجوننوع الخطةالخطة
المتطلبات المالية 
(بالدوالر األمريكي)

التمويل 
(بالدوالر األمريكي)

نسبة تغطية 
التمويل

خطة االستجابة اإلنسانية أفغانستان

خطة االستجابة اإلنسانية بوركينا فاسو

خطة االستجابة اإلنسانية بوروندي

خطة االستجابة اإلنسانية الكاميرون

خطة االستجابة اإلنسانية تشاد

خطة االستجابة اإلنسانية كولومبيا

خطة االستجابة اإلنسانية السلفادور

خطة االستجابة اإلنسانية إثيوبيا

خطة االستجابة اإلنسانية غواتيماال

خطة االستجابة اإلنسانية هايتي

خطة االستجابة اإلنسانية هندوراس

خطة االستجابة اإلنسانية العراق

خطة االستجابة اإلنسانية ليبيا

خطة االستجابة اإلنسانية مالي

خطة االستجابة اإلنسانية موزمبيق

خطة االستجابة اإلنسانية ميانمار

خطة االستجابة اإلنسانية النيجر

خطة االستجابة اإلنسانية نيجيريا

خطة االستجابة اإلنسانية األرض الفلسطينية 
المحتلة

خطة االستجابة اإلنسانية الصومال

خطة االستجابة اإلنسانية جنوب السودان

خطة االستجابة اإلنسانية السودان

خطة االستجابة اإلنسانية الجمهورية العربية السورية

خطة االستجابة اإلنسانية أوكرانيا

خطة االستجابة اإلنسانية فنزويال

خطة االستجابة اإلنسانية اليمن

النداء اإلنساني العاجل هايتي

النداء اإلنساني العاجل كينيا

النداء اإلنساني العاجل مدغشقر

النداء اإلنساني العاجل ماالوي

النداء اإلنساني العاجل موزمبيق

أخرى لبنان

أخرى باكستان

خطة االستجابة لالجئين أفغانستان 
إقليمية

خطة االستجابة لالجئين جمهورية الكونغو 
الديمقراطية 

إقليمية

خطة االستجابة للمهاجرين القرن األفريقي واليمن 
إقليمية

خطة االستجابة المشتركة الروهينغيا 
إقليمية

خطة االستجابة لالجئين جنوب السودان 
إقليمية

الخطة اإلقليمية لالجئين 
وتعزيز القدرة على الصمود

الجمهورية العربية السورية 
إقليمية

خطة االستجابة لالجئين أوكرانيا 
إقليمية

خطة االستجابة لالجئين 
والمهاجرين

فنزويال 
إقليمية

خطة االستجابة اإلنسانية
جمهورية الكونغو 

الديمقراطية

خطة االستجابة اإلنسانية جمهورية أفريقيا 
الوسطى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 مليار4.4 مليار22.1 مليون24.4 مليون

282 مليون805.1 مليون3.8 مليون4.9 مليون

59.9 مليون182.4 مليون947.4 ألف1.8 مليون

149.6 مليون376 مليون2.6 مليون3.9 مليون

370.2 مليون461.3 مليون2 مليون3.1 مليون

218.1 مليون510.9 مليون3.9 مليون6.1 مليون

92.4 مليون282.9 مليون1.6 مليون7.7 مليون

850.8 مليون1.9 مليار8.8 مليون27 مليون

27.4 مليون114.3 مليون912.2 ألف1.7 مليون

1.6 مليار3.3 مليار20 مليون20 مليون

49.7 مليون153.5 مليون1.7 مليون3.8 مليون

157.3 مليون373.2 مليون2.5 مليون4.9 مليون

64.5 مليون155.3 مليون1.8 مليون2.8 مليون

265.6 مليون400 مليون991 ألف2.5 مليون

91.7 مليون113.8 مليون398.9 ألف803.6 ألف

232.7 مليون685.7 مليون5.3 مليون7.5 مليون

244.1 مليون388.5 مليون1.2 مليون1.5 مليون

227.4 مليون825.7 مليون6.2 مليون14.4 مليون

264.8 مليون552.6 مليون2.4 مليون3.7 مليون

624.2 مليون1.1 مليار5.6 مليون8.4 مليون

347.3 مليون509.9 مليون1.6 مليون2.1 مليون

1.3 مليار2.3 مليار7.6 مليون7.8 مليون

1.1 مليار1.7 مليار6.8 مليون8.9 مليون

800.3 مليون1.9 مليار10.9 مليون14.3 مليون

1.9 مليار4.4 مليار11.8 مليون14.6 مليون

3.1 مليار4.3 مليار11.5 مليون17.7 مليون

287.6 مليون795 مليون5.2 مليون7 مليون

2.3 مليار4.3 مليار17.9 مليون23.5 مليون

7.5 مليون145.6 مليون1.4 مليون1.6 مليون

158.6 مليون289.6 مليون2.6 مليون4.5 مليون

147.9 مليون219.3 مليون1.9 مليون3.3 مليون

12.3 مليون29.5 مليون542.4 ألف679.9 ألف

9.6 مليون48.1 مليون387.8 ألف697.4 ألف

202.2 مليون378.2 مليون1 مليون2.5 مليون

174.8 مليون472.3 مليون9.5 مليون20.6 مليون

(%)

55%

35%

33%

40%

80%

43%

33%

45%

24%

47%

32%

42%

42%

66%

81%

34%

63%

28%

48%

55%

68%

57%

67%

41%

43%

73%

36%

55%

5%

55%

67%

42%

20%

53%

37%

51%

59%

77%

44%

62%

29%

73%

27%

318.2 مليون623.4 مليون5.7 مليون5.7 مليون

381.7 مليون651.1 مليون1.4 مليون1.4 مليون

32.1 مليون41.6 مليون494.8 ألًفأ759.7 ألًفأ

389.4 مليون881 مليون1.5 مليون1.5 مليون

734.6 مليون1.2 مليار3.6 مليون3.6 مليون

1.7 مليار6.1 مليار11.4 مليون20.1 مليون

1.3 مليار1.8 مليار5.2 مليون5.2 مليون

489.8 مليون1.8 مليار4.2 مليون8.9 مليون

المستهدفونالمحتاجوننوع الخطةالخطة
المتطلبات المالية 
(بالدوالر األمريكي)

التمويل 
(بالدوالر األمريكي)

نسبة تغطية 
التمويل

خطة االستجابة اإلنسانية أفغانستان

خطة االستجابة اإلنسانية بوركينا فاسو

خطة االستجابة اإلنسانية بوروندي

خطة االستجابة اإلنسانية الكاميرون

خطة االستجابة اإلنسانية تشاد

خطة االستجابة اإلنسانية كولومبيا

خطة االستجابة اإلنسانية السلفادور

خطة االستجابة اإلنسانية إثيوبيا

خطة االستجابة اإلنسانية غواتيماال

خطة االستجابة اإلنسانية هايتي

خطة االستجابة اإلنسانية هندوراس

خطة االستجابة اإلنسانية العراق

خطة االستجابة اإلنسانية ليبيا

خطة االستجابة اإلنسانية مالي

خطة االستجابة اإلنسانية موزمبيق

خطة االستجابة اإلنسانية ميانمار

خطة االستجابة اإلنسانية النيجر

خطة االستجابة اإلنسانية نيجيريا

خطة االستجابة اإلنسانية األرض الفلسطينية 
المحتلة

خطة االستجابة اإلنسانية الصومال

خطة االستجابة اإلنسانية جنوب السودان

خطة االستجابة اإلنسانية السودان

خطة االستجابة اإلنسانية الجمهورية العربية السورية

خطة االستجابة اإلنسانية أوكرانيا

خطة االستجابة اإلنسانية فنزويال

خطة االستجابة اإلنسانية اليمن

النداء اإلنساني العاجل هايتي

النداء اإلنساني العاجل كينيا

النداء اإلنساني العاجل مدغشقر

النداء اإلنساني العاجل ماالوي

النداء اإلنساني العاجل موزمبيق

أخرى لبنان

أخرى باكستان

خطة االستجابة لالجئين أفغانستان 
إقليمية

خطة االستجابة لالجئين جمهورية الكونغو 
الديمقراطية 

إقليمية

خطة االستجابة للمهاجرين القرن األفريقي واليمن 
إقليمية

خطة االستجابة المشتركة الروهينغيا 
إقليمية

خطة االستجابة لالجئين جنوب السودان 
إقليمية

الخطة اإلقليمية لالجئين 
وتعزيز القدرة على الصمود

الجمهورية العربية السورية 
إقليمية

خطة االستجابة لالجئين أوكرانيا 
إقليمية

خطة االستجابة لالجئين 
والمهاجرين

فنزويال 
إقليمية

خطة االستجابة اإلنسانية
جمهورية الكونغو 

الديمقراطية

خطة االستجابة اإلنسانية جمهورية أفريقيا 
الوسطى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 مليار4.4 مليار22.1 مليون24.4 مليون

282 مليون805.1 مليون3.8 مليون4.9 مليون

59.9 مليون182.4 مليون947.4 ألف1.8 مليون

149.6 مليون376 مليون2.6 مليون3.9 مليون

370.2 مليون461.3 مليون2 مليون3.1 مليون

218.1 مليون510.9 مليون3.9 مليون6.1 مليون

92.4 مليون282.9 مليون1.6 مليون7.7 مليون

850.8 مليون1.9 مليار8.8 مليون27 مليون

27.4 مليون114.3 مليون912.2 ألف1.7 مليون

1.6 مليار3.3 مليار20 مليون20 مليون

49.7 مليون153.5 مليون1.7 مليون3.8 مليون

157.3 مليون373.2 مليون2.5 مليون4.9 مليون

64.5 مليون155.3 مليون1.8 مليون2.8 مليون

265.6 مليون400 مليون991 ألف2.5 مليون

91.7 مليون113.8 مليون398.9 ألف803.6 ألف

232.7 مليون685.7 مليون5.3 مليون7.5 مليون

244.1 مليون388.5 مليون1.2 مليون1.5 مليون

227.4 مليون825.7 مليون6.2 مليون14.4 مليون

264.8 مليون552.6 مليون2.4 مليون3.7 مليون

624.2 مليون1.1 مليار5.6 مليون8.4 مليون

347.3 مليون509.9 مليون1.6 مليون2.1 مليون

1.3 مليار2.3 مليار7.6 مليون7.8 مليون

1.1 مليار1.7 مليار6.8 مليون8.9 مليون

800.3 مليون1.9 مليار10.9 مليون14.3 مليون

1.9 مليار4.4 مليار11.8 مليون14.6 مليون

3.1 مليار4.3 مليار11.5 مليون17.7 مليون

287.6 مليون795 مليون5.2 مليون7 مليون

2.3 مليار4.3 مليار17.9 مليون23.5 مليون

7.5 مليون145.6 مليون1.4 مليون1.6 مليون

158.6 مليون289.6 مليون2.6 مليون4.5 مليون

147.9 مليون219.3 مليون1.9 مليون3.3 مليون

12.3 مليون29.5 مليون542.4 ألف679.9 ألف

9.6 مليون48.1 مليون387.8 ألف697.4 ألف

202.2 مليون378.2 مليون1 مليون2.5 مليون

174.8 مليون472.3 مليون9.5 مليون20.6 مليون

(%)

55%

35%

33%

40%

80%

43%

33%

45%

24%

47%

32%

42%

42%

66%

81%

34%

63%

28%

48%

55%

68%

57%

67%

41%

43%

73%

36%

55%

5%

55%

67%

42%

20%

53%

37%

51%

59%

77%

44%

62%

29%

73%

27%

318.2 مليون623.4 مليون5.7 مليون5.7 مليون

381.7 مليون651.1 مليون1.4 مليون1.4 مليون

32.1 مليون41.6 مليون494.8 ألًفأ759.7 ألًفأ

389.4 مليون881 مليون1.5 مليون1.5 مليون

734.6 مليون1.2 مليار3.6 مليون3.6 مليون

1.7 مليار6.1 مليار11.4 مليون20.1 مليون

1.3 مليار1.8 مليار5.2 مليون5.2 مليون

489.8 مليون1.8 مليار4.2 مليون8.9 مليون

المستهدفونالمحتاجوننوع الخطةالخطة
المتطلبات المالية 
(بالدوالر األمريكي)

التمويل 
(بالدوالر األمريكي)

نسبة تغطية 
التمويل

خطة االستجابة اإلنسانية أفغانستان

خطة االستجابة اإلنسانية بوركينا فاسو

خطة االستجابة اإلنسانية بوروندي

خطة االستجابة اإلنسانية الكاميرون

خطة االستجابة اإلنسانية تشاد

خطة االستجابة اإلنسانية كولومبيا

خطة االستجابة اإلنسانية السلفادور

خطة االستجابة اإلنسانية إثيوبيا

خطة االستجابة اإلنسانية غواتيماال

خطة االستجابة اإلنسانية هايتي

خطة االستجابة اإلنسانية هندوراس

خطة االستجابة اإلنسانية العراق

خطة االستجابة اإلنسانية ليبيا

خطة االستجابة اإلنسانية مالي

خطة االستجابة اإلنسانية موزمبيق

خطة االستجابة اإلنسانية ميانمار

خطة االستجابة اإلنسانية النيجر

خطة االستجابة اإلنسانية نيجيريا

خطة االستجابة اإلنسانية األرض الفلسطينية 
المحتلة

خطة االستجابة اإلنسانية الصومال

خطة االستجابة اإلنسانية جنوب السودان

خطة االستجابة اإلنسانية السودان

خطة االستجابة اإلنسانية الجمهورية العربية السورية

خطة االستجابة اإلنسانية أوكرانيا

خطة االستجابة اإلنسانية فنزويال

خطة االستجابة اإلنسانية اليمن

النداء اإلنساني العاجل هايتي

النداء اإلنساني العاجل كينيا

النداء اإلنساني العاجل مدغشقر

النداء اإلنساني العاجل ماالوي

النداء اإلنساني العاجل موزمبيق

أخرى لبنان

أخرى باكستان

خطة االستجابة لالجئين أفغانستان 
إقليمية

خطة االستجابة لالجئين جمهورية الكونغو 
الديمقراطية 

إقليمية

خطة االستجابة للمهاجرين القرن األفريقي واليمن 
إقليمية

خطة االستجابة المشتركة الروهينغيا 
إقليمية

خطة االستجابة لالجئين جنوب السودان 
إقليمية

الخطة اإلقليمية لالجئين 
وتعزيز القدرة على الصمود

الجمهورية العربية السورية 
إقليمية

خطة االستجابة لالجئين أوكرانيا 
إقليمية

خطة االستجابة لالجئين 
والمهاجرين

فنزويال 
إقليمية

خطة االستجابة اإلنسانية
جمهورية الكونغو 

الديمقراطية

خطة االستجابة اإلنسانية جمهورية أفريقيا 
الوسطى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 مليار4.4 مليار22.1 مليون24.4 مليون

282 مليون805.1 مليون3.8 مليون4.9 مليون

59.9 مليون182.4 مليون947.4 ألف1.8 مليون

149.6 مليون376 مليون2.6 مليون3.9 مليون

370.2 مليون461.3 مليون2 مليون3.1 مليون

218.1 مليون510.9 مليون3.9 مليون6.1 مليون

92.4 مليون282.9 مليون1.6 مليون7.7 مليون

850.8 مليون1.9 مليار8.8 مليون27 مليون

27.4 مليون114.3 مليون912.2 ألف1.7 مليون

1.6 مليار3.3 مليار20 مليون20 مليون

49.7 مليون153.5 مليون1.7 مليون3.8 مليون

157.3 مليون373.2 مليون2.5 مليون4.9 مليون

64.5 مليون155.3 مليون1.8 مليون2.8 مليون

265.6 مليون400 مليون991 ألف2.5 مليون

91.7 مليون113.8 مليون398.9 ألف803.6 ألف

232.7 مليون685.7 مليون5.3 مليون7.5 مليون

244.1 مليون388.5 مليون1.2 مليون1.5 مليون

227.4 مليون825.7 مليون6.2 مليون14.4 مليون

264.8 مليون552.6 مليون2.4 مليون3.7 مليون

624.2 مليون1.1 مليار5.6 مليون8.4 مليون

347.3 مليون509.9 مليون1.6 مليون2.1 مليون

1.3 مليار2.3 مليار7.6 مليون7.8 مليون

1.1 مليار1.7 مليار6.8 مليون8.9 مليون

800.3 مليون1.9 مليار10.9 مليون14.3 مليون

1.9 مليار4.4 مليار11.8 مليون14.6 مليون

3.1 مليار4.3 مليار11.5 مليون17.7 مليون

287.6 مليون795 مليون5.2 مليون7 مليون

2.3 مليار4.3 مليار17.9 مليون23.5 مليون

7.5 مليون145.6 مليون1.4 مليون1.6 مليون

158.6 مليون289.6 مليون2.6 مليون4.5 مليون

147.9 مليون219.3 مليون1.9 مليون3.3 مليون

12.3 مليون29.5 مليون542.4 ألف679.9 ألف

9.6 مليون48.1 مليون387.8 ألف697.4 ألف

202.2 مليون378.2 مليون1 مليون2.5 مليون

174.8 مليون472.3 مليون9.5 مليون20.6 مليون

(%)

55%

35%

33%

40%

80%

43%

33%

45%

24%

47%

32%

42%

42%

66%

81%

34%

63%

28%

48%

55%

68%

57%

67%

41%

43%

73%

36%

55%

5%

55%

67%

42%

20%

53%

37%

51%

59%

77%

44%

62%

29%

73%

27%

318.2 مليون623.4 مليون5.7 مليون5.7 مليون

381.7 مليون651.1 مليون1.4 مليون1.4 مليون

32.1 مليون41.6 مليون494.8 ألًفأ759.7 ألًفأ

389.4 مليون881 مليون1.5 مليون1.5 مليون

734.6 مليون1.2 مليار3.6 مليون3.6 مليون

1.7 مليار6.1 مليار11.4 مليون20.1 مليون

1.3 مليار1.8 مليار5.2 مليون5.2 مليون

489.8 مليون1.8 مليار4.2 مليون8.9 مليون

المستهدفونالمحتاجوننوع الخطةالخطة
المتطلبات المالية 
(بالدوالر األمريكي)

التمويل 
(بالدوالر األمريكي)

نسبة تغطية 
التمويل

خطة االستجابة اإلنسانية أفغانستان

خطة االستجابة اإلنسانية بوركينا فاسو

خطة االستجابة اإلنسانية بوروندي

خطة االستجابة اإلنسانية الكاميرون

خطة االستجابة اإلنسانية تشاد

خطة االستجابة اإلنسانية كولومبيا

خطة االستجابة اإلنسانية السلفادور

خطة االستجابة اإلنسانية إثيوبيا

خطة االستجابة اإلنسانية غواتيماال

خطة االستجابة اإلنسانية هايتي

خطة االستجابة اإلنسانية هندوراس

خطة االستجابة اإلنسانية العراق

خطة االستجابة اإلنسانية ليبيا

خطة االستجابة اإلنسانية مالي

خطة االستجابة اإلنسانية موزمبيق

خطة االستجابة اإلنسانية ميانمار

خطة االستجابة اإلنسانية النيجر

خطة االستجابة اإلنسانية نيجيريا

خطة االستجابة اإلنسانية األرض الفلسطينية 
المحتلة

خطة االستجابة اإلنسانية الصومال

خطة االستجابة اإلنسانية جنوب السودان

خطة االستجابة اإلنسانية السودان

خطة االستجابة اإلنسانية الجمهورية العربية السورية

خطة االستجابة اإلنسانية أوكرانيا

خطة االستجابة اإلنسانية فنزويال

خطة االستجابة اإلنسانية اليمن

النداء اإلنساني العاجل هايتي

النداء اإلنساني العاجل كينيا

النداء اإلنساني العاجل مدغشقر

النداء اإلنساني العاجل ماالوي

النداء اإلنساني العاجل موزمبيق

أخرى لبنان

أخرى باكستان

خطة االستجابة لالجئين أفغانستان 
إقليمية

خطة االستجابة لالجئين جمهورية الكونغو 
الديمقراطية 

إقليمية

خطة االستجابة للمهاجرين القرن األفريقي واليمن 
إقليمية

خطة االستجابة المشتركة الروهينغيا 
إقليمية

خطة االستجابة لالجئين جنوب السودان 
إقليمية

الخطة اإلقليمية لالجئين 
وتعزيز القدرة على الصمود

الجمهورية العربية السورية 
إقليمية

خطة االستجابة لالجئين أوكرانيا 
إقليمية

خطة االستجابة لالجئين 
والمهاجرين

فنزويال 
إقليمية

خطة االستجابة اإلنسانية
جمهورية الكونغو 

الديمقراطية

خطة االستجابة اإلنسانية جمهورية أفريقيا 
الوسطى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النداءات اإلنسانية العاجلة وغيرها

الخطط اإلقليمية*

* تشمل المتطلبات المالية والمحتاجون والمستهدفون جميع خطط االستجابة اإلنسانية، وخطط االستجابة اإلقليمية ونداءات إنسانية أخرى، ويستثنى من ذلك خطة االستجابة اإلقليمية للمهاجرين 

للقرن األفريقي واليمن، حيث كانت المتطلبات المدرجة على النحو التالي: إدراج إثيوبيا وجيبوتي، وإدراج الصومال جزئًيا، واستبعاد اليمن. وربما ال يطابق المجموع الكلي القيم اإلجمالية، حيث تم اقتطاع 

التداخالت من أجل االتساق. كما ترد بيانات التمويل لخطط االستجابة اإلقليمية بالنسبة ألفغانستان وجمهورية الكونغو الديموقراطية وجنوب السودان وسورية وأوكرانيا من نظام تتبع تمويل الالجئين 

لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين. وجميع البيانات واردة من نظام التتبع المالي.
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خطط االستجابة: لمحة عامة لعام 2023

 منطقة الركانا، باكستان. صبي يستخدم وعاء طهي كبير لنقل الناس من مجتمع غمرته المياه في منطقة الركانا بمقاطعة السند.
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا(/ بيير بيرون

خطط االستجابة اإلنسانية

4.6 مليار23.7 مليون28.3 مليون

866.8 مليون3.1 مليون4.7 مليون

194.2 مليون1.1 مليون1.5 مليون

413.6 مليون2.8 مليون4.7 مليون

465 مليون2.4 مليون3.4 مليون

570 مليون4.5 مليون6.9 مليون

280 مليون1.6 مليون7.7 مليون

2.3 مليار10 مليون26.4 مليون

98.4 مليون496.6 ألف1.1 مليون 

3.5 مليار26.6 مليون28.6 مليون 

125.4 مليون2.3 مليون5 مليون 

714.8 مليون3 مليون5.2 مليون 

280.4 مليون2.1 مليون3.2 مليون 

868.2 مليون6.2 مليون9 مليون 

512.9 مليون1.6 مليون2 مليون 

764 مليون4.5 مليون17.6 مليون 

660 مليون2.3 مليون4.2 مليون 

1.2 مليار5.4 مليون8.3 مليون 

510 مليون1.6 مليون2.1 مليون 

2.3 مليار7.6 مليون7.8 مليون 

1.7 مليار6.8 مليون9.4 مليون 

1.7 مليار12.5 مليون15.8 مليون 

4.4 مليار12.7 مليون15.3 مليون 

3.9 مليار9.4 مليون17.6 مليون

795 مليون5.2 مليون7 مليون

4.3 مليار19 مليون21.6 مليون

472.6 مليون4.3 مليون6.4 مليون

147 مليون1.2 مليون1.6 مليون

600 مليون1.3 مليون2.3 مليون

344 مليون9.5 مليون20.6 مليون

619 مليون7.9 مليون7.9 مليون

583.7 مليون1.4 مليون1.4 مليون

53 مليون229 ألف438.7 ألف

883 مليون1.5 مليون1.5 مليون

962.2 مليون3.3 مليون3.3 مليون

5.4 مليار13.5 مليون15.9 مليون

1.8 مليار4.2 مليون4.2 مليون

1.7 مليار3.4 مليون9.3 مليون

خطة االستجابة اإلنسانية أفغانستان

خطة االستجابة اإلنسانية بوركينا فاسو

خطة االستجابة اإلنسانية بوروندي

خطة االستجابة اإلنسانية الكاميرون

خطة االستجابة اإلنسانية
جمهورية أفريقيا 

الوسطى

خطة االستجابة اإلنسانية تشاد

خطة االستجابة اإلنسانية كولومبيا

خطة االستجابة اإلنسانية السلفادور

خطة االستجابة اإلنسانية إثيوبيا

خطة االستجابة اإلنسانية غواتيماال

خطة االستجابة اإلنسانية هايتي

خطة االستجابة اإلنسانية هندوراس

خطة االستجابة اإلنسانية مالي

خطة االستجابة اإلنسانية موزمبيق

خطة االستجابة اإلنسانية ميانمار

خطة االستجابة اإلنسانية النيجر

خطة االستجابة اإلنسانية نيجيريا

خطة االستجابة اإلنسانية الصومال

خطة االستجابة اإلنسانية جنوب السودان

خطة االستجابة اإلنسانية السودان

خطة االستجابة اإلنسانية الجمهورية العربية السورية

خطة االستجابة اإلنسانية أوكرانيا

خطة االستجابة اإلنسانية فنزويال

خطة االستجابة اإلنسانية اليمن

النداء اإلنساني العاجل كينيا

النداء اإلنساني العاجل مدغشقر

أخرى لبنان

أخرى باكستان

خطة االستجابة لالجئين أفغانستان 
إقليمية

خطة االستجابة لالجئين
جمهورية الكونغو 

الديمقراطية 
إقليمية

خطة االستجابة للمهاجرين القرن األفريقي واليمن 
إقليمية

خطة االستجابة المشتركة الروهينغيا 
إقليمية

خطة االستجابة لالجئين جنوب السودان 
إقليمية

الخطة اإلقليمية لالجئين 
وتعزيز القدرة على الصمود

سورية 
إقليمية

خطة االستجابة لالجئين أوكرانيا 
إقليمية

خطة االستجابة لالجئين 
والمهاجرين

فنزويال 
إقليمية

خطة االستجابة اإلنسانية األرض الفلسطينية 
المحتلة

خطة االستجابة اإلنسانية جمهورية الكونغو 
الديمقراطية

2017 إلى 2022المتطلبات المالية (بالدوالر األمريكي)المستهدفونالمحتاجوننوع الخطةالخطة

المحتاجون

339 مليونًا
المستهدفون

230 مليونًا
المتطلبات المالية )بالدوالر األمريكي(

51.5 مليار دوالر
النداءات

38
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خطط االستجابة: لمحة عامة لعام 2023
خطط االستجابة اإلنسانية

4.6 مليار23.7 مليون28.3 مليون

866.8 مليون3.1 مليون4.7 مليون

194.2 مليون1.1 مليون1.5 مليون

413.6 مليون2.8 مليون4.7 مليون

465 مليون2.4 مليون3.4 مليون

570 مليون4.5 مليون6.9 مليون

280 مليون1.6 مليون7.7 مليون

2.3 مليار10 مليون26.4 مليون

98.4 مليون496.6 ألف1.1 مليون 

3.5 مليار26.6 مليون28.6 مليون 

125.4 مليون2.3 مليون5 مليون 
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النداءات اإلنسانية العاجلة وغيرها
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خطط االستجابة: لمحة عامة لعام 2023
خطط االستجابة اإلقليمية

المصدر: خدمة التتبع المالي/ نظرة متعمقة بشأن العمل اإلنساني. مالحظات: تشمل المتطلبات المالية والمحتاجون والمستهدفون جميع خطط االستجابة اإلنسانية، ومكونات خطط االستجابة اإلقليمية للدول التي ال توجد بها خطط 
استجابة إنسانية ونداءات أخرى. حدثت تغييرات في أرقام السكان والمتطلبات المالية لخطط االستجابة اإلقليمية بسبب التداخل مع خطط االستجابة اإلنسانية. تتمّثل النداءات اإلقليمية المدرجة فيما يلي: خطة االستجابة اإلقليمية 
ألفغانستان، والخطة اإلقليمية لالجئين في سورية، وخطة االستجابة اإلقليمية في أوكرانيا، وخطة االستجابة اإلقليمية لالجئين والمهاجرين من فنزويال: مشمولة بالكامل. خطة االستجابة اإلقليمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية: 
شملت أنغوال وجمهورية الكونغو، ورواندا، وتنزانيا، وأوغندا، وزامبيا. تم استبعاد بوروندي. خطة االستجابة اإلقليمية لجنوب السودان: شملت كينيا، وأوغندا، وإثيوبيا، وتم استبعاد جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان. خطة 
االستجابة اإلقليمية للمهاجرين للقرن األفريقي واليمن:  شملت جيبوتي، وتم إدراج الصومال وإثيوبيا جزئًيا، وتم استبعاد اليمن. يمكن العثور على األرقام الكاملة لخطط االستجابة اإلقليمية في صفحات اللمحة العامة عن العمل 

اإلنساني لعام 2023 الخاصة بها. تعد البيانات مؤقتة، وستحّدث على humanitarianaction.info عند إنهاء الخطط الفردية.
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أوكرانيا. أوكسانا ويوري 

وابنتهما سفيتالنا في منزلهم 

الُمدمر في ناليفايكيفكا 

بكييف أوبالست.  كان أفراد 

األسرة مختبئون في غرفتهم 

عندما أصيب منزلهم 

بصاروخْين.

مفوضية األمم المتحدة 

السامية لشؤون الالجئين/

أندرو ماكونيل
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"عالمنا في ورطة كبيرة.

دعونا نجد حلوالً مشتركة لمشكالتنا المشتركة، 

حلوالً ترتكز على حسن النية، والثقة، والحقوق 

التي يتشارك فيها كل البشر.

 لنعمل جميًعا كفرد واحد، 

كإئتالف عالمي، كأمم متحدة."

أنطونيو غوتيريس

األمين العام لألمم المتحدة

مالحظات الجمعية العامة لألمم المتحدة، 2022

اقرأ المزيد:
humanitarianaction.info


