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ية ا املوار اإلر

والر   بليون 

ذلك  يف  بما  املقررة  العادية  املوارد  من  ر  دو مليون   99

ية شؤون الالج  نسانية ومفو مكتب تنسيق الشؤون ا

ذلك  يف  بما  عات  الت من  ر  دو بليون   1 و  واألونروا 

املركزي  والصندوق  نسانية  ا الشؤون  تنسيق  مكتب 

رية املشرتكة وار والصناديق الق ت ال ملواجهة حا

يسية الربام الر

ت  ستجابة يف حا نساني وا تنسيق العمل ا  

وار  ال

وار  ت ال دمات الدعم يف حا  

ت  ة الدعوة فيما يتصل بحا املعلومات وأنش  

نسانية  وار ا ال

بيعية  الحد من الكوار ال  

السياسة العامة والتحليل   

تارة واليات م

نسانية التي تقدمها األمم  تعزيز تنسيق املساعدة ا  

رارا الجمعية العامة   ، وار ت ال املتحدة يف حا

1 9/ 1 و 2/

نسانية يف ميدان  التعاون الدو يف تقديم املساعدة ا  

1 / رار الجمعية العامة  بيعية،  الكوار ال

إطار سنداي للحد من مخاطر الكوار للفرتة   

2 / رار الجمعية العامة 9  ،20 0 201

سالمة وأمن العامل يف مجال تقديم املساعدة   

رار  نسانية وحماية موظفي األمم املتحدة،  ا

1 / الجمعية العامة 

رار  لياً،   توفري الحماية واملساعدة للمرشدين دا

1 2/ الجمعية العامة 2

 ،20 ة التنمية املستدامة لعام 0  تحويل عاملنا: 

1/ رار الجمعية العامة 0

تارة يانات م

نسانية  مكتب تنسيق الشؤون ا

 مكتب األمم املتحدة للحّد من مخاطر الكوار
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ة  ر عدة، يف اليمن يقفون وس أنقا  ل عقا يف  طال يف مدرسة 
ن يف خيام اليونيس املجاورة  م يتلقون الدرو ا م و ف
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السياق

ر ع عدد أك  نسانية اليوم لفرتات أطول وتؤ مات ا تستمر األ

ة  املرتاب التحديات  وتزيد   . م ت  و بأي  مقارنة  النا  من 

 ، ار السلبية لتغري املنا املعقدة  بما فيها النزاعات املسلحة، وا

األمن  وانعدام  ة،  واألوب ة،  البي وتدهور  بيعية،  ال واملخاطر 

تصادية  ا غو  وال  ، امليا وندرة  ة،  ا ال وأمن   الغذائي 

لم.  التأ ع  درتهم  من  تحد  كما  النا  عف  من  واملالية  

والرجال  النساء  من  مليون   1 من  ر  أك احتا  العام،  الل  و

مليون   1 نحو  وظل  والحماية.  نسانية  ا املعونة  إ  واألطفال 

وانتهاكات  والعنف  النزاعات  بسبب  اً  تقريباً مرشدين  نسمة 

ر  ر أك طالق. وت م يسجل ع ا نسان  وهو أع ر حقوق ا

بيعية، بمن  من 0 مليون شخ بشكل مبارش من الكوار ال

1 مليون شخ رشدوا نتيجة لذلك.  فيهم 

تاجوا إىل املعونة  ص ا ثر من  مليون  أ
اإلنسانية يف عام 
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ب  تقف  إندونيسيا  يف  وي  سو مقاطعة  يف  مامبورو  من  امرأة 
ريتها. ام بعد أن دّمر الزلزال والتسونامي معظم  الح
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ية املصدر: مكتب األمم املتحدة للحّد من مخاطر الكوار ومركز البحو املتعلقة بالقرارات البي

20
1

20
1

20
1

20
1

 مليون
 مليون

ر  شخ مت
من الكوار 

بيعية ال

مالي األشخا

املواءمة مع أهداف التنمية املستدامة

. نساني 2019 ملحة عامة عن العمل ا نسانية،  األمم املتحدة، مكتب تنسيق الشؤون ا  
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من  املسندة  يات  الو إ  استناداً 

األمم  برنام  ُصمم  اء،  األع الدول 

كفالة  أجل  من  نساني  ا املتحدة 

من  وآنية  وفعالة  استجابة منسقة 

للكوار  الدو  املجتمع  جانب 

األمم  وتقوم   . وار ال ت  وحا

إ  الدعوة  جهود  ببذل  املتحدة 

وتعز  نسانية،  ا املباد  احرتام 

وتساعد  مات،  األ يف  املعارف  تبادل 

املساعدة،  بتقديم  التعجيل  يف 

يادة  أجل  من  السياسات  ع  وت

جميع  مع  اً  أي وتعمل  تساق.  ا

من  الحد  أجل  من  املصلحة  أصحاب 

رها. وأ بيعية  ال الكوار  تهديدات 

اء  األع الدول  دعم  إ  ويل  ال األجل  يف  املتحدة  األمم  وتهدف 

ع  وتشدد  عف  وال للمخاطر  الجذرية  األسباب  معالجة  يف 

عام  ة  لتحقيق  الركب  لف  أحد  ترك  عدم  ورة 

الحلول  محل  تحل  أن  نسانية  ا للمعونة  يمكن  و   .20 0

ع  املتحدة  األمم  تركز  السبب،  ولهذا  نمائية.  وا السياسية 

بتكار  ا ع  درته  و ومهاراته  العاملي  املجتمع  إرادة  ة  تعب

يصب  لكي  التنمية،  وتعزيز  مات  األ إنهاء  ع  للمساعدة 

التي  الكوار  وجه  يف  الصمود  ع  درة  ر  أك  النا 

 يمكن تجنّبها.

ر خطر املجاعة  ول من أج   تحسني سب الو
يف اليمن 

اليمن،  يزال    ، النزا ع  سنوات  أربع  من  ر  أك م  بعد 

 ، تصاد ا تدهور  يجابه  العالم،  يف  إنسانية  مة  أ أشد  ع  مو

وانهيار مؤسساته، وترشيد سكانه، ويكاف الكولريا وانعدام 

وصول  تحس  إ  املتحدة  األمم  دعت  د  و الغذائي.  األمن 

لذلك،  ونتيجة  البلد.  أنحاء  جميع  يف  نسانية  ا املساعدات 

من  محلية  مقاطعة  ّت   تخ  ،201 عام  نهاية  وبحلول 

ع وانعدام األمن  10 مقاطعات كانت تواجه الفقر املد أصل 

الغذائي املرحلة السابقة للمجاعة.

اليونيسف  التي تدعمها  ارئة  ال نسانية  مدادات ا عمال ينزلون ا
يعها يف الُحديدة يف اليمن. ويجري تو
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ة إرادة  نحن نركز ع تعب
املجتمع العاملي ومهاراته 

بتكار  درته ع ا و
للمساعدة ع إنقاذ األروا 

حتياجات  والحد من ا
نسانية. ا

 مارك لوكوك، وكيل األم العام 
ة  ا نسانية ومنسق ا  للشؤون ا

وار ت ال يف حا

يسية داف الر األ
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و  الدعم ال نقدمه يف مجال تنسيق ج
املساعدة اإلنسانية

1 
نسانية راً وبحاجة إ املعونة ا بلدا مت

 ساعدنا يف تنسيق

 0 
 خطة استجابة وخطة إقليمية وندا

ون  ارين معنيني بال ... نرشنا مست
 الجنسانية وبالحماية يف 

 21 
نسانية.. وار ا ت ال حالة من حا

 وجمعنا 

ر من 00   أك
يك ...

 ملساعدة  

 9مليون 
محتا  

يمته    وحشدنا ما 

ر   1 بليون دو
من املساعدات اإلنسانية

يسية النتا الر

للكوار  ستجابة  ا تنسيق  ع  الدو  املجتمع  ملساعدة  سعياً 

مع   201 عام  يف  املتحدة  األمم  عملت   ، وار ال ت  وحا

ستجابة  ا ونداءات  من    0 ة  صيا ع  الرشكاء 

9 مليون شخ يف  نسانية، التي هدفت إ توفري املعونة ل  ا

ال، تعاونت األمم املتحدة مع  1 بلداً. ففي اليمن ع سبيل امل

األولويات  ع  لالتفاق  نساني  ا العمل  يف  الرشكاء  من   2

مليون   1 احتياجات  لتلبية  متسقة  اسرتاتيجية  ع  و وع 

املتحدة  األمم  ساعدت   العالم،  أنحاء  جميع  ويف   . شخ

مالية  احتياجات  دم  ع  نسانية  ا لالستجابة  ونداءاتها 

مستو  ة  تعب يف  ونجحت  ر  دو مليون   2 مجموعها  يتجاو 

ر9.  1 بليون دو يا من مساهمات الجهات املانحة بلغ 

رات بالي الدو

20
1

20
1

20
1

20
1

 مليون

والر بليون 

والر بليون 

20
09

20
10

20
11

20
12

20
1

20
1

20
1

20
1

20
1

حشد لتمويل 
ستجابة  ا

 مليون

 مليون

والر باليني 

والر  باليني 

شخ يف 
حاجة إ املعونة

شخ سيتلق 
املساعدة

 مليون

تستلزمها  املساعدة
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ات  تياجات التموي والدعم ال قدمته الج ل ا و
املانحة إىل مستويات قياسية يف عام 

نسانية املصدر: مكتب تنسيق الشؤون ا
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والر من أ  د  بليون  م األمم املتحدة يف  ، سا  من خالل إطالق  خطة استجابة إنسانية وندا
ص يف  بلدا مة ملساعدة  مليون  والر ال  بليون 

رات حتياجات بمالي الدو ا

نسانية املصدر: مكتب تنسيق الشؤون ا

مانة بأن تكون طريقة عر واستخدام الحدود واألسماء الجغرافية والبيانات ذات الصلة يف الخرائ   

ً رسمياً من جانب األمم املتحدة. بو راراً أو  ورة إ اء، و هي تعني بال الية من األ
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201 بشأن حماية املدني يف النزاعات املسلحة.  2 1 جما القرار  اعتمد مجل األمن با
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التمويل  يوفر  الذي   ، وار ال ملواجهة  املركزي  الصندوق  ام  و

يف  نق  من  تعاني  التي  وار  ال ت  ولحا مات  األ اند  عند 

ر لفائدة  بلداً/ ر من 00 مليون دو التمويل، بتخصي أك

ر  دو مليون   1 0 مبلغ  ذلك  وشمل   .10
 201 عام  يف  ليماً  إ

التمويل،  يف  مزمن  نق  من  تعاني  طوار  حالة   1 ملواجهة 

مات  طالق يخصصه الصندوق ملواجهة األ وهو أك مبلغ ع ا

مم  ل التابعة  املشرتكة  رية  الق الصناديق  ووجهت  املنسية. 

من  إ   ر  دو مليون  در   ياسياً  مبلغاً  املتحدة 

العام،  الل  ليماً  بلداً/إ  20 يف  نساني  ا املجال  يف  الرشكاء 

وحصلت املنظمات الوطنية واملحلية ع ربع تلك األموال11. 

املعارف  تبادل  فعالية  تعزيز  ع  اً  أي املتحدة  األمم  وعملت 

ر من 9 مالي شخ  ار أك ال،  وجهود الدعوة. فع سبيل امل

للمعلومات  ع  مو أك  وهو   ،reliefweb.org الشبكي  ع  املو

مقارنة  املائة  يف   1 بنسبة  يادة  ل  يم مما  العالم،  يف  نسانية  ا

1 مليون من أصحاب املصلحة  ار   ، 201. ويف املجمو بعام 

مم املتحدة.  نسانية التابعة ل املنابر الشبكية ا

ع  املتحدة  األمم  عملت  املسائل،  من  بالعديد  يتعلق  وفيما 

ال، أو األم  النهو بالحوار بشأن السياسات. فع سبيل امل

املسلحة  النزاعات  يف  املدني  حماية  عن  تقرير  يف  العام 

الناجم  الغذائي  األمن  نعدام  هتمام  ا من  مزيداً   ، S/2018/462(
يف  املتقّزم  األطفال  من  املائة  يف   0 ويعي حوا   . النزا عن 

يف  األمن  مجل  وسّلم  بالنزاعات.  رة  متأ بلدان  يف  ن  ا العالم 

بالصلة ب النزا املسل والعنف،  حقاً   )201  2 1 رار 

ر املجاعة. ، و وانعدام األمن الغذائي الناجم عن النزا

بيعية،  ال ار  األ تجا  عف  ال من  الحد  ع  وللمساعدة 

إطار  تنفيذ  يف  اء  األع الدول  مساعدة  املتحدة  األمم  واصلت 

ويف   .20 0 201 للفرتة  الكوار  مخاطر  من  للحد  سنداي 

سنداي،  إطار  مرصد  املتحدة  األمم  أطلقت   ،201 آذار/مار 

طار. وبنهاية العام،  وهو أداة إلكرتونية عاملية ترصد تنفيذ هذا ا

وتعزيز  املحر  التقدم  لتتبع  بيانات  تقدم  البلدان  من  كانت  

د أنجزت  املعرفة والرتوي للمساءلة، وكانت  من البلدان إما 

من  بدعم  الكوار  مخاطر  من  للحد  وطنية  اسرتاتيجيات  ع  و

ع اسرتاتيجيات من هذا القبيل.  األمم املتحدة أو كانت بصدد و

.cerf.un.org/what-we-do/allocation-by-country : 201 املتاحة ع الراب التا انظر بيانات عام   10

.gms.unocha.org/content/cbpf-allocations : 201 املتاحة ع الراب التا انظر بيانات عام   11

http://reliefweb.org
https://undocs.org/ar/S/2018/462
https://undocs.org/ar/S/RES/2417(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2417(2018)
http://cerf.un.org/what-we-do/allocation-by-country
http://gms.unocha.org/content/cbpf-allocations
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ة رت يق القطرية امل الصنا

تجميع  املانحة  للجهات  املشرتكة  رية  الق الصناديق  تتي 
ري مخصصة، وذلك من  مساهماتها يف صناديق موّحدة أموالها 
أدنا  ويظهر   . املح الصعيد  ع  نسانية  ا الجهود  دعم  أجل 

رية املشرتكة يع يف الصناديق الق اتّجا التو

املساهمات  وار  ال ت  حا ملواجهة  املركزي  الصندوق  يجمع 
ستجابة  ا لتمك  واحد  املانحة يف صندوق  الجهات  من  الواردة 
وار  ال ت  لحا الدعم  وتقديم  وار  ال ت  حا يف  يعة  ال

يع يف الصندوق صة التمويل. ويظهر أدنا اتّجا التو النا

صة التمويل وار النا ت ال يعةحا ستجابة ال ا

االت الطوار ة  الصندوق املر ملواج
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والر تركيا  مليون 

والر والرسوريا  مليون  تشاد  مليون 

والر ينية املحتلة  مليون  األر الفلس

والر أوكرانيا  مليون 

والر لبنان  مليون 

والر األردن  مليون 

والر هايتي  مليون 

ليمية لتلبية احتياجات الالج واملهاجرين ة ا الخ
والر جمهورية فنزويال البوليفارية  مليون 

والر جمهورية فنزويال البوليفارية  مليون 

والر كولومبيا  مليون 

والر إكوادور  مليون 

والر يل  مليون  ا ال

والر بريو  مليون 

والر واتيما  مليون 

والر ليبيا  مليون 

والر النيجر  مليون 

والر ما  مليون 

والر موريتانيا  مليون 

والر بوركينا فاسو  مليون 

والر نيجرييا  مليون 

والر أنغو  مليون 

والر كامريون  مليون 

والر كونغو  مليون 

والر مليون  جمهورية أفريقيا الوس 

والر جمهورية الكونغو الديمقراطية  مليون 

والر مبابوي  مليون 

والر امبيا  مليون 

والر السودان  مليون 

والر جنوب السودان  مليون 

والر اليمن  مليون 

والر إريرتيا  مليون 

والر جيبوتي  مليون 

والر يوبيا  مليون  إ

والر الصومال  مليون 

والر كينيا  مليون 

والر ندا  مليون  أو

والر جمهورية تنزانيا املتحدة  مليون 

والر شقر  مليون  مد

والر رواندا  مليون 

والر بوروندي  مليون 

والر أفعانستان  مليون 

والر باكستان  مليون 

والر الهند  مليون 

والر بنغالدي  مليون 

والر ميانمار  مليون 

والر و الديمقراطية الشعبية  مليون  جمهورية 

والر الفلب  مليون 

والر إندونيسيا  مليون 

ينيا الجديدة  بابوا 
والر  مليون 

العراق 
والر  مليون 

والر جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية  ماليني 

رية املشرتكة الصناديق الق وار ت ال الصندوق املركزي ملواجهة حا

ثر من  بلدا يف  والر ع أ ثر من  بليون  يق األمم املتحدة اإلنسانية أ نا ع  و

نسانية املصدر: مكتب تنسيق الشؤون ا

ً رسمياً من جانب األمم املتحدة. بو راراً أو  ورة إ اء، و هي تعني بال الية من األ مانة بأن تكون طريقة عر واستخدام الحدود واألسماء الجغرافية والبيانات ذات الصلة يف الخرائ   
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 اق املستقب

 1 يف عام 2019، سيحتا نحو 2

املساعدة  إ   12 شخ مليون 

معظمهم  والحماية،  نسانية  ا

تخّلف  ويؤدي   . النزا ار  آ بسبب 

املؤسسات والتدهور  عف  النمو و

إ  املنا  بتغري  املرتب  ي  البي

ار
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الحاجة إ العمل الجماعي 
مو للحد من مخاطر  ال
الكوار وبناء القدرة ع 
الصمود لتحقيق التنمية 

ر  املستدامة أشد إلحاحاً أك
. ت م من أي و

مامي ميزوتوري، األمينة العامة املساعدة 
لة الخاصة للحد من   واملم

مخاطر الكوار

اطر  الدعم ال نقدمه للحد من م
الكوار

 
بلدا يجري تدريبهم ع استخدام أطر 

 واسرتاتيجيات الحد من املخاطر ... 

 201 ر بنسبة  يف املائة يف  )أك

 لفائدة …

 10 
كوميني … فني   مو
 201 ر بنسبة 0 يف املائة يف  ) أك

  22 
ادرة  جعل املدن  مدينة شاركت يف حملة 

 ع مواجهة الكوار ...
 201 ر بنسبة 9 يف املائة يف  أك

 و … 

  
 بلدا يستخدم مرصد إطار سنداي 

اطر الكوار ينف  بلدا اسرتاتيجيات وطنية للحد من م

د إطار سندا دم  بلدا مر يست

201  ، املصدر: مكتب األمم املتحدة للحّد من مخاطر الكوار

عدد البلدان التي استكملت اسرتاتيجيات 

اً وطنية للحّد من مخاطر  أو 

الكوار

ع  عدد البلدان التي تعمل ع و

اسرتاتيجيات أو  وطنية للحّد من 

مخاطر الكوار

األمريكتان
قة  ومن

البحر الكاريبي

آسيا 
واملحي 

الهاد

أوروباأفريقيا الدول العربية

األمريكتان
قة  ومن

البحر الكاريبي

آسيا 
واملحي 

الهاد

أوروباالدول العربية أفريقيا

صال  ا مبادرات  تنفيذ  وسيتي  مات.  األ هذ  معظم  مة  مفا

درة ع الحد  ر  فرصة فريدة لزيادة فعالية املنظمة وجعلها أك

املتحدة  األمم  وستسع  مات.  األ وراء  الكامنة  األسباب  من 

حتياجات  ا تلبية  إ  يته،  لو متزايد، كل وفقاً  ها بشكل  ورشكا

نسانية وتعزيز التعاون مع الرشكاء يف التنمية.  ا

.www.hpc.tools : انظر بيانات عام 2019 املتاحة ع الراب التا  12

https://www.hpc.tools/
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منة واملنظمة والنظامية  جرة ا ني وال ن الالج االتفاقات العاملية ب

يم  ينغيا يستعدون ملوسم األمطار يف م ون من الرو الج
ي ار، بنغال و با يمبارا، يف أوخيا،  ا

كانون  يف  العامة،  الجمعية  أكدت  املشاورات  من  عام  بعد 

الذي   ، الالج بشأن  العاملي  تفاق  ا  ،201 األول/ديسم 

الالج  مساعدة  إ  الرامية  التدابري  بشأن  رشاد  ا يّقدم 

من  ر  أك واعتمدت  ل.  أف نحو  ع  يفة  امل البلدان  ودعم 

منة واملنظمة  تفاق العاملي من أجل الهجرة ا 1 حكومة ا 0

والنظامية الرامي إ تعزيز التعاون يف إدارة الهجرة الدولية، 

لتغري  السلبية  ار  بيعية وا ال الكوار  بما يف ذلك يف سياق 

ي. املنا والتدهور البي
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