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يود االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

أن يعرب عن جزيل امتنانه للجهات املانحة التالية

لدعمها لهذا املنشور:

متت ترجمة هذا التقرير باللغة العربية
بفضل املساعدة السخية لهيئة الهالل األحمر السعودي
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تعتمد  إنسانية  شبكة  أكرب  األحمر  والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات  الدويل  االتحاد  ُيعد 
والهالل  األحمر  للصليب  الوطنية  الجمعيات  من  أعضائنا  وبفضل  العامل.  املتطوعني يف  عىل 
لفائدة  األجل  الطويلة  اإلمنائية  وبرامجنا  نّوفر خدماتنا  البالغ عددها 190 جمعية،  األحمر 
بفضل  آخر  مليون شخص   110 ولصالح  مجتمع محيل،  كل  سنويا يف  160.7 مليون شخص 
الكوارث  حدوث  قبل  بعملنا  ونقوم  املبكر.  االنتعاش  وبرامج  الكوارث  مواجهة  عمليات 
والطوارئ الصحية وخاللها وبعدها لتلبية احتياجات املستضعفني وتحسني ظروف حياتهم. 
أو  االجتامعي  النوع  أو  العرق  أو  الجنسية  أساس  عىل  قائم  متييز  دون  مساعدتنا  ونقدم 

املعتقدات الدينية أو الطبقة االجتامعية أو اآلراء السياسية. 

اإلنسانية  التحديات  ملواجهة   2020 العقد  باسرتاتيجية  الجامعية  عملنا  خطة  وتسرتشد 
واإلمنائية. الكربى لهذا العقد، فنحن ملتزمون بإنقاذ األرواح وتغيري العقليات.

وتكمن قوتنا يف شبكتنا من املتطوعني، وخربتنا املجتمعية، واستقاللنا وحيادنا. ونسعى إىل 
الكوارث.  مواجهة  مجال  ويف  التنمية،  مجال  يف  رشكاء  بوصفنا  اإلنسانية  باملعايري  االرتقاء 
ونحاول إقناع صانعي القرارات بالعمل ملصلحة املستضعفني دامئاً، ونساهم بذلك يف تهيئة 
ظروف حياة صحية وآمنة للمجتمعات املحلية، ويف تقليل مواطن الضعف، وتعزيز ُمقِومات 

الصمود، وترويج املواقف السلمية يف جميع أنحاء العامل. 

االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، 2018  ©

جميع الحقوق محفوظة. ال يجوز استنساخ أي جزء 

من هذا املطبوع أو خزنه يف نظام السرتجاع البيانات 

بأي طريقة من  أو  األشكال  بأي شكل من  نقله  أو 

الطرق )الكرتونيا أو آليا أو باالستنساخ أو التسجيل 

مجالت  يف  بها  االستشهاد  باستثناء  ذلك(،  غري  أو 

من  مسبق  ترخيص  عىل  الحصول  دون  متخصصة، 

األحمر.  والهالل  األحمر  للصليب  الدويل  االتحاد 

وميكن  امللكية،  لحقوق  املطبوع  هذا  ويخضع 

يجوز  ال  ولكن  تربوية  ألغراض  مجانا  استنساخه 

بيعه. ويجب أن يخضع أي استنساخ ألغراض أخرى 

أو لالستخدام يف مطبوعات أخرى، أو أي ترجمة أو 

تكييف، لرتخيص مكتوب مسبق من النارش. 

بالرضورة،  املطبوع،  هذا  يف  الواردة  اآلراء  تعكس  وال 

الصليب  لجمعيات  الدويل  لالتحاد  الرسمية  السياسة 

األحمر  الصليب  جمعيات  أو  األحمر  والهالل  األحمر 

وليس  املؤلفني  آراء  متثل  فهي  فرادى.  األحمر  والهالل 

وال تعكس  بالرضورة.  إليها  ينتمون  التي  املنظامت  رأي 

التسميات املستخدمة رأي االتحاد الدويل أو الجمعيات 

الوطنية بشأن الوضع القانوين لألقاليم املعنية أو لسلطاتها.

بيانات االتصال:
 International Federation of Red Cross and 

Red Crescent Societies 
P.O. Box 303 

CH-1211 Geneva 19 
Switzerland

الهاتف: 4222 730 22 41+

الفاكس: 7304200 22 41+

secretariat@ifrc.org :الربيد االلكرتوين

www.ifrc.org :املوقع الشبيك

 لطلب نسخ من التقرير عن الكوارث يف العامل،

يرجى االتصال بالعنوان التايل:

wdr@ifrc.org

 للحصول عىل مزيد من املعلومات،

يرجى زيارة املوقع التايل:
www.ifrc.org/wdr2018
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3 التقرير عن الكوارث يف العامل - ٢٠١٨

موجز

يف سنة 2015، تعهد العامل “بعدم إغفال أحد” يف إطار خطة التنمية املستدامة للعقد 2030. لكن 

ماليني الناس ُيرَتكون خلف الركب يف األزمات اإلنسانية.

يصعب تقديم أرقام دقيقة يف هذا املجال، حيث إن قياس االحتياجات ليس بالعلم الدقيق، غري أن 

 Global Humanitarian( تقرير مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية لسنة 2018 بعنوان

العاملي(، قّدر بأن ما يناهز 134 مليون شخص سيحتاج إىل  Overview استعراض الوضع اإلنساين 

مساعدات إنسانية يف كل أرجاء العامل يف سنة 2018. وأشارت أيضاً تقديراته إىل أنه سيجري تخصيص 

املساعدة الدولية ملا يقرب من 97 مليون شخص يف إطار خطط االستجابة اإلنسانية املشرتكة، مام يرتك 

ثغرة نسبتها 27 يف املائة ال ميكن أن تلبيها سوى السلطات املحلية أو املنظامت األخرى جزئيا، مبا يف 

ذلك الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر. وإذا نظرنا إىل عدد من العمليات الرئيسية التي 

ُنفذت يف 2017، يتضح أن املساعدات اإلنسانية التي تحظى بدعم دويل شملت يف بعض الحاالت أقل 

من نصف عدد األشخاص الذين ُيعتربون يف حاجة إىل املساعدة.

يغفل قطاع العمل اإلنساين )مبا يف ذلك الوكاالت اإلنسانية والجهات املانحة( األشخاص الذين لديهم 

بها  االهتامم  امُلهَملة، وأسباب عدم  الجامعات  كانت  إنسانية كبرية بطرق مختلفة. وإن  احتياجات 

تتغري أحياناً، هناك أساليب مشرتكة واضحة تؤّدي إىل استبعادها.

سكان البلد

السكان املترضرون
من األزمات 

السكان املستهدفون
 باملساعدات 

السكان الذين
تصلهم املساعدة 

 األشخاص الذين يتلقون املساعدة
ولكن هل هي املساعدة التي يحتاجونها؟

 األشخاص الذين قد يحتاجون إىل املساعدة
ولكنهم ال يحصلون عليها 

ACAPs (2015b) املصدر: مرشوع قدرات التقييم

املوقع اإللكرتوين ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية: استعراض الوضع اإلنساين العاملي، Global Humanitarian Overview، أكتوبر 2010.

السكان املشمولني باملساعدة اإلنسانية، منوذج “البصلة” الشكل 1: 
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موجز4

ويطرح التقرير عن الكوارث يف العامل لسنة 2018 أسئلة شائكة عىل الدول املترضرة، والجهات املانحة 

واملنظامت اإلنسانية املحلية والدولية التي ال يشك أحد يف العبء املفرط الواقع عليها. ويدعو التقرير 

املتزايدة،  االحتياجات  لتلبية  إنصافاً  أكرث  والعمل عىل تحسينهام وجعلهام  التمويل  زيادة  إىل  بقوة 

ويدعو كذلك إىل اتباع نهج يتسم مبزيد من العزم والشفافية لضامن منح املساعدة لألشخاص األكرث 

احتياجا، من باب األولوية.

ويبنّي التقرير خمس ثغرات خطرية تؤدي إىل إغفال العديد من الناس. ويرى أن عددا كبريا للغاية 

من األشخاص املتأثرين ال يزالون )1( متوارين عن األنظار، )2( معزولني )3( مستبعدين، أو يعانون 

من أزمات )4( ُمعرَسين أو يعتربون ُمعرسين )5( خارجني عن نطاق املعونة ألنهم يعانون من أوضاع 

ال تعترب من مسؤولية قطاع العمل اإلنساين.

خمسة أسباب تفرس احتامل أال يحصل األشخاص املترضرون عىل املساعدة التي يحتاجونها الشكل 2: 

متوارون عن األنظار
 األشخاص الذين

ال نراهم

معزولون
األشخاص الذين يصعب 

الوصول إليهم

مستبعدون
 األشخاص املهملون

من غري قصد

معرسون
األشخاص الذين 
ال مُينحون األولوية

خارجون عن نطاق املعونة
 األشخاص »الذين

ال يهموننا«

املتوارون عن األنظار: األشخاص الذين ال نراهم

ال ميكن لقطاع العمل اإلنساين مساعدة الناس الذين يعجز عن رؤيتهم. وتتطلب رؤيتهم أحياًنا جهًدا 

كبريًا. فعىل سبيل املثال، غالًبا ما يكون األشخاص الذين مل ُتسّجل والدتهم أو هؤالء الذين ليس لهم 

ما يثبت هويتهم، متوارون فعاًل عندما يتعلق األمر بتلقي املساعدة التي هم يف حاجة إليها.

ويطرح تواريهم أيضاً مشاكل يريد الكثريون تجنب الحديث عنها، مثل العنف الجنيس والعنف القائم 

عىل النوع االجتامعي - وهي ظواهر ُيستهان بها بشكل منهجي يف حاالت الكوارث- واملشاكل التي 

كثريا ما تواجهها الفئات املهمشة. أّما العواقب عىل األقليات التي تواجه أزمات مثل األقليات اإلثنية 

أو الجنسية واملهاجرين – فغالباً ما ال يراها أحد.
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5 التقرير عن الكوارث يف العامل - ٢٠١٨

كام ُيهمل العديد من املجتمعات املحلية واملستقرات البرشية بسبب صعوبة الوصول إليها وبسبب 

الفقر والتهميش. فاملناطق التي تتغري وتتوسع بوترية رسيعة، مثل األحياء الفقرية يف املدن، ال ترد يف 

الخرائط غالباً، وقد يؤّدي ذلك إىل استبعاد سكانها من التخطيط ملواجهة الكوارث وإىل تقليل فرص 

حصولهم عىل املوارد والدعم.

من هم الغائبون عن الخارطة؟ الخرائط مقابل الواقع الشكل 3: 

مالحظة: لقطات من الحارة الفرعية مبويوين، وحارة كيغوغو، دار السالم، قبل مرشوع املسح بالخرائط 
للجامعات املحلية وبعد رسم الخرائط. 

Dar Ramani Huria :املصدر

املعزولون: األشخاص الذين يصعب الوصول إليهم

يصعب الوصول إىل بعض املجتمعات ألسباب جغرافية أو سياسية، أو بسبب النزاعات وانعدام األمن، 

أو يصعب الوصول إىل بعض املجتمعات ألسباب جغرافية أو سياسية، أو بسبب النزاعات وانعدام 

األمن، أو العقبات البريوقراطية والقانونية التي تضعها الدول املنكوبة والجهات املانحة عىل حد سواء. 

وميكن أن تّولد جميعها عراقيل كبرية لوصول املساعدات اإلنسانية.

وهناك مجموعة من العوائق املادية واللوجستية والتكنولوجية التي تحول دون وصول املساعدات 

املخاطر  أو  النزاعات  تفاقمها  التي  املحدودة  التحتية  والبنية  التضاريس،  وعورة  ومنها  اإلنسانية، 

الطبيعية. إن تقديم الخدمات مثال يف املناطق النائية التي ينترش فيها السكان عىل مساحات شاسعة 

أو يف املناطق التي تعاين من ظروف مناخية وتضاريس طبيعية  قاسية، يكّلف أكرث بكثري ويستغرق 

إىل بعض  اإلنسانية  الخدمات  السياقات، وصول مقدمي  العديد من  أيضاً، يف  أطول. ويّصعب  وقتاً 

السكان بسبب املخاطر األمنية.
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موجز6

كام أن العوامل القانونية والسياسية واإلدارية تعوق أو تعرقل بدورها العمل اإلنساين. فغالبا ما يتعني 

عىل املنظامت الدولية، عىل وجه الخصوص، أن تأخذ بعني االعتبار املخاطر التي يتعرض لها املوظفون 

تقديم  يثري  عندما  املستقبل،  يف  املحتملة  التعقيدات  مخاطر  عن  فضال  معني،  سياق  يف  والربامج 

املانحة،  والجهات  الحكومات  قوانني وسياسات  أيًضا مع  تتوافق  بطريقة  إنسانية محايدة  مساعدة 

بعض التوترات.

ال بد ألي عملية إنسانية تنطوي عىل مخاطر عىل سالمة وأمن املوظفني، أو تهدد استمرار الربنامج أو 

قدرة املؤسسة عىل العمل يف مكان آخر أو التزامها مبعايري عالية للمساءلة مثال، من أن تستتبع تكلفة 

مالية أعىل بكثري من تلك التي ال تنطوي عىل مثل هذه املخاطر.

وُيربز ذلك إحدى املعضالت األساسية للعمل اإلنساين، وهي حدود متديد نطاق املساعدة اإلنسانية 

يك تشمل السكان الذين يطرح الوصول إليهم صعوبات جمة، األمر الذي ينطوي عىل تكاليف ومخاطر 

أكرب بكثري.

العوامل التي تعرقل توفر املساعدة اإلنسانية املمولة دولياً الشكل 4: 

العوامل املادية ألف: 

y	البيئة الطبيعية - التضاريس واملناخ، ونقص البنى التحتية

النزاعات وانعدام األمن  باء: 

y	العمليات العسكرية واألعامل العدائية الجارية

y	وجود األلغام والذخائر غري املنفجرة

y	أعامل العنف ضد العاملني اإلنسانيني / واملوجودات /واملرافق الخاصة بالعمل اإلنساين

y	عرقلة حصول السكان املترضرين عىل املساعدات

املامرسات السياسية واإلدارية وقوانني الحكومات   جيم: 

يف البلدان املترضرة أو املانحة

y	إنكار وجود االحتياجات اإلنسانية

y	 القيود املفروضة عىل دخول السلع أو العاملني إىل البالد )مبا يف ذلك غياب النظم
الوظيفية املسهلة للعمليات الالزمة( 

y	 القيود املفروضة عىل التنقل داخل البالد

y	التدخل يف األنشطة اإلنسانية مبا يف ذلك التأثري يف اختيار املستفيدين واملوظفني

y	الرشوط التقييدية عىل العمليات كاملطالبة بوجود موظفني دوليني للمراقبة

y	االلتزامات القانونية التقييدية واملعقدة مثل مقتضيات مكافحة اإلرهاب
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7 التقرير عن الكوارث يف العامل - ٢٠١٨

املستبعدون: األشخاص املهَملون من غري قصد

الناس واملجتمعات للخطر، حتى  ُيّعرض  افتقار املنظامت اإلنسانية إىل املعرفة الالزمة ميكن أن  إن 

عندما يجري تقديم الدعم، إذا مل يكن ذلك الدعم مؤاتياً أو ُقّدم بطرق ال يستطيع السكان املستهدفون 

فهمها أو الحصول عليها.

وكثريا ما تعجز الربامج العامة عن تلبية االحتياجات املحددة للفئات الخاصة. فهي غالباً ما تستخدم، 

عىل سبيل املثال، لغة وأدوات للتواصل ال يفهمها األشخاص املحتاجون، أو قد ُتقدم املساعدة بطريقة 

أسهل للعاملني اإلنسانيني ولكن يتعذر الحصول عليها مادياً بسبب قيود بدنية أو ثقافية أو اجتامعية 

أو سياسية تعاين منها الفئات املستهدفة.

وال يحصل األشخاص األكرث عرضة للخطر دوماً عىل املساعدة واملعلومات التي يحتاجون إليها بطريقة 

الخاصة.  االحتياجات  يلبي  ال  بشكل  املصممة  اإلغاثة  برامج  من  الكثري  فهناك  احتياجاتهم.  تلبي 

وتكون أوجه القصور هذه أكرث انتشاراً وأكرث إثارة للقلق بني املسّنني واملعوقني. ويرتكهم قطاع العمل 

 اإلنساين يف أغلب األحيان خارج خطط مواجهة الكوارث ويعجز عن أخذ حاجاتهم وقدراتهم الخاصة

يف االعتبار. 

املبادرات الرامية إىل تحسني جمع البيانات عن األشخاص ذوي اإلعاقة: مجموعة األسئلة املوجزة التي  الشكل 5: 

أعدها فريق واشنطن عن اإلعاقة، 2018

هل لديك صعوبة يف البرص حتى مع ارتداء نظارات؟ 

هل لديك صعوبة يف السمع حتى مع استخدام سامعة أذن؟ 

هل لديك صعوبة يف امليش أو صعود الُسّلم؟

هل لديك صعوبة يف التذكر أو الرتكيز؟ 

هل لديك صعوبة يف الرعاية الذاتية مثل االغتسال أو ارتداء املالبس؟ 

 عندما تستخدم لغتك االعتيادية، هل لديك صعوبة يف التواصل،

والفهم أو جعل اآلخرين يفهمونك مثاًل؟

مالحظة: تستخدم مجموعة األسئلة الستة املوجزة يف إطار مرشوع منوذجي عن إحصاءات اإلعاقة يف العمل اإلنساين 
وتهدف إىل تحسني توفر البيانات عن األشخاص ذوي اإلعاقة يف سياقات العمل اإلنساين وجودتها.
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موجز8

املُعرسون: األشخاص الذين ال مُينحون األولوية 

تشكل الفجوة الهائلة واملتنامية بني األموال املطلوبة واألموال املتاحة لالستجابة اإلنسانية عامال رئيسًيا 

من عوامل استبعاد أشد الناس ضعفا يف العامل. فقد يعرف العاملون يف املنظامت اإلنسانية - املحليون 

أو الدوليون - االحتياجات، لكنهم ال ميلكون األموال وغري ذلك من القدرات لتلبيتها )يف سنة 2017، 

عىل سبيل املثال، مل تؤمن إال 60% من تغطية نداءات األمم املتحدة املنسقة(. وتتسع هذه الفجوة 

باستمرار وال تزال تتسع منذ سنوات طويلة. 

وليست هذه الفجوة بالجديدة يف مجال التمويل – فقد تجاوزت االحتياجات القامئة التمويل اإلنساين 

اآلن  بلغت  املعروفة  الدولية  اإلنسانية  املساعدات  كميات  ولكن  الزمن.  من  عقد  من  ألكرث  املتاح 

مستويات قياسية، مثلها مثل طلبات املساعدة. وتشري البيانات إىل أن مستويات املعونة توشك عىل 

بلوغ ذروتها، إال أن مستوى االحتياجات مل يبلغ ذروته بعد.

أموالها”، وما هي  التي “نفدت  اإلغاثة  العامل عن مصري عمليات  الكوارث يف  التقرير عن  ويتساءل 

األسباب، وما هي العواقب؟ وما هي الحلول التي ميكن إيجادها؟ ويركز عىل ثالثة أنواع من األزمات 

التي تعاين من شّحة التمويل، وهي الكوارث الصغرية املفاجئة، والكوارث الكبرية البطيئة الحدوث، 

وحاالت الطوارئ املعقدة الطويلة األجل.

هذه  لكن  املترضرين،  السكان  لدى  وصدمات  بالغة  أرضاراً  الصغرية  الكوارث  من  العديد  ويسبب 

تفوق  أن  ميكن  ذلك،  ومع  الصحف.  عناوين  تتصدر  أو  دولية  نداءات  توجيه  تستتبع  ال  الكوارث 

تكلفة االستجابة والتعايف إمكانيات املستجيبني الوطنيني، وقد يكون التمويل الدويل محدودا أو يتعذر 

استعامله مبرونة أو ال يجري توفريه برسعة.

ترافقها  ما  وعادة  نادراً،  إال  املانحني  من  قوية  استجابة  الظهور  البطيئة  الكبرية  الكوارث  تتلّقى  وال 

نداءات للتمويل، يعلم الجميع أنه ال ميكن االعتامد عليها. وحتى يف حالة توجيه إنذار واضح بكارثة 

إلحاحا  أكرث  لها األولوية، عندما تقارن بطلبات  مُتنح  أو ال  وشيكة، يجري تجاهل طلبات املساعدة 

لتلبية احتياجات كبرية.

من  امللل  لظاهرة  معرَّض  األجل  الطويلة  املعقدة  الطوارئ  حاالت  متويل  فإن  نفسه،  الوقت  ويف 

التمويل، إذ ال ميكن تحقيق مستويات عالية من التمويل القصري األجل للمساعدة اإلنسانية لتلبية 

الطويلة األجل توظيف أموالها، أو  التنمية  املانحة يف مجال  االحتياجات املزمنة، وال ميكن للجهات 

قد متنعها املخاطر املالية التي تتصورها عن توظيف أموالها. يف هذه الحاالت، يرتفع احتامل إغفال 

االستجابة اإلنسانية لألشخاص املحتاجني.
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9 التقرير عن الكوارث يف العامل - ٢٠١٨

الخارجون عن نطاق املعونة: األشخاص “الذين ال يهّموننا”

أو  احتياجاتهم  ألن  اإلنساين،  العمل  قطاع  دعم  عىل  العامل ضعفاً  سكان  أشد  من  الكثري  يحصل  ال 

أزماتهم ال تندرج يف مجاالت عمله التقليدية. وغالباً ما ينطبق ذلك، عىل سبيل املثال، عىل االحتياجات 

املحددة واملتباينة لضحايا األزمات املطّولة - أو أولئك الذين ال يجري مساعدتهم عىل تعزيز قدرتهم 

عىل الصمود قبل األزمات– حيث ال يندرجون يف ما يعترب “املجال الخاص” للجهات الفاعلة اإلمنائية 

واإلنسانية ومصادر متويلها.

غري أن هناك بعض الجامعات التي تعاين من أزمة حادة كربى تشبه إىل حد بعيد األزمات اإلنسانية 

“التقليدية” والتي ال تجتذب معاناتهم، مع ذلك، دعاًم كبريًا من قطاع العمل اإلنساين.

احتياجات التمويل التي تتم تلبيتها يف البلدان كل سنة عرب النداءات، 2016-2007  الشكل 6: 

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

ı . . . . . . . . . . . ı . . . . . . . . . . . ı . . . . . . . . . . . ı . . . . . . . . . . . ı . . . . . . . . . . . ı . . . . . . . . . . . ı . . . . . . . . . . . ı . . . . . . . . . . . ı . . . . . . . . . . . ı

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

جمهورية الكونغو الدميقراطيةجمهورية أفريقيا الوسطىاألرايض الفلسطينية املحتلةالسودانالصومالتشاد

املصدر: دائرة التتبع املايل، مكتب األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية
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موجز10

عدد الوفيات املعروفة بني املهاجرين وعدد املهاجرين املفقودين الشكل 7: 

أمريكا الوسطى  

منطقة الكاريبي  

الرشق األوسط  

جنوب رشق آسيا  

الحدود ب� املكسيك  
والواليات املتحدة

أفريقيا جنو� الصحراء  

جنوب آسيا

أوروبا  

القرن األفريقي

ش�ل أفريقيا

البحر املتوسط

21

84

96

168

173

214

298

412

553

880

3,119

= ٣ أشخاص
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11 التقرير عن الكوارث يف العامل - 2018

مالحظة: تظهر االحتياجات الهائلة للمساعدة 
والحامية يف األعداد الكبرية للوفيات بني 
املهاجرين واملهاجرين املفقودين يف كل 

أنحاء العامل. 

املصدر: املنظمة الدولية للهجرة، املهاجرون املفقودون.
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موجز12

ومن األمثلة الحية واملروعة عىل ذلك حاالت املهاجرين غري النظاميني )غري الالجئني( واألشخاص الذين 

اإلنسانية  األوساط  استجابة  الحالتني، ظّلت  كلتا  الحرضي. ويف  العنف  يواجهون حاالت قصوى من 

الدولية محدودة للغاية رغم املعاناة الشبيهة باملعاناة التي تسببها الكوارث التي تؤدي يف الغالب إىل 

توجيه نداءات دولية كبرية وتحظى بتغطية إعالمية واسعة.

أساس معايري  االستجابة عىل  اإلنساين  العمل  يختار قطاع  التايل: هل  السؤال  الحاالت  وتطرح هذه 

موضوعية أم بحكم العادة؟ وإذ تتغري طبيعة وسياقات املعاناة اإلنسانية باستمرار، كيف ميكن لقطاع 

العمل اإلنساين مواصلة التطور وتقديم املساعدة حيث متس الحاجة إليها؟

التوصيات 
يقدم التقرير عن الكوارث يف العامل توصيات يف ستة مجاالت رئيسية، ويوّجه نداءات محددة للحكومات 

واملنظامت اإلنسانية الدولية والجهات املانحة لحثها عىل العمل يف كّل مجال من هذه املجاالت.

منح األولوية ملن يصعب الوصول إليهم بتوفري الحوافز الالزمة  -1

أحد  إغفال  عدم  أيًضا هدف  يشمل  األموال”  من  فائدة  أكرب  “جني  أن  يدركوا  بأن  املانحني  نويص 

ووصول املساعدة إىل َمن ُهم يف أمّس الحاجة إليها - حتى وإن كانت التكلفة أكرب. وهذا يعني عدم 

إغفال من يصعب الوصول إليهم، والتحفيز عىل مساعدتهم باسرتاتيجيات وأدوات استباقية ومصممة 

خصيًصا لهم. ويشمل ذلك تخصيص األموال تحديداً للمجموعات التي ينقصها الدعم ويتعّذر الوصول 

إليها، وإزالة العوامل التي تثبط العمل يف املناطق التي يصعب الوصول إليها، مبا يف ذلك اعتامد ُنُهج 

توزيع املخاطر عىل طول سلسلة التنفيذ بدالً من مشاطرة املخاطر والتخفيف منها بصورة مشرتكة. 

ونويص املنظامت اإلنسانية بأن تدرج يف نداءاتها وخطط استجابتها إجراءات منهجية لدعم األشخاص 

الذين يصعب الوصول إليهم، مبا يف ذلك، وحسب االقتضاء، منح األولوية للحد من املخاطر األمنية 

)لنفسها ولرشكائها املحليني(.

يلتزم االتحاد الدويل مبواصلة مسعاه لتوفري الدعم لألشخاص الذين هم يف أمّس الحاجة إىل املساعدة 

يف عملياته، بغض النظر عن صعوبة تحديدهم والوصول إليهم.

االعرتاف بدور العمل اإلنساين املحيل ودعمه  -2

املؤسسية  قدراتها  يف  األخص  وعىل  املحلية،  اإلغاثة  منظامت  يف  باالستثامر  املانحة  الجهات  نويص 

لتنمية  وإجراءات  وسياسات  أنظمة  وتنفيذ  لتطوير  الدعم  تقديم  ذلك  يف  مبا  الطويل،  األمد  عىل 

قدراتها املؤسسية والتقنية ولتعبئة وإدارة الصناديق الدولية، ومنع أعامل االحتيال، وضامن املساءلة 

والحامية، وكذلك لضامن سالمة املوظفني. 

التطور مستداًما، فيجب أن يصبح، بشكل منهجي، جزًءا من كل عملية من  ويجب أن يكون هذا 

عمليات تقديم املعونة اإلنسانية، ويجب أن يحدث قبل العملية وبعدها، وذلك للمساعدة يف بناء 

قدرات الجهات الفاعلة املحلية وبالتايل تعزيز قدرة مجتمعاتها عىل الصمود.
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13 التقرير عن الكوارث يف العامل - ٢٠١٨

ونويص الحكومات باستثامر مواردها الخاصة لتعزيز القدرة عىل االستجابة محلياً، مبا يف ذلك قدرات 

الوطنية واإلقليمية واملحلية، من أجل ضامن االستقالل واالستدامة  املجتمع املدين، عىل املستويات 

بشكل أفضل، والحّد من االعتامد عىل التمويل الدويل. وينبغي أن يشمل ذلك سّن وتطبيق القوانني 

واإلجراءات املتوافقة مع القانون الدويل من أجل تسهيل وتنظيم املساعدة الدولية. ونويص املنظامت 

اإلنسانية بتعزيز رشاكاتها مع منظامت اإلغاثة املحلية، بغرض نقل عملية صنع القرار ودعم القدرات 

عىل املدى الطويل، وإيجاد طرق لتحسني االستعانة باملعرفة املحلية لتقييم االحتياجات )خاصة فيام 

يتعلق باملسائل الثقافية، وَمواطن الضعف الخفية والقدرات املحلية(، وال سيام باالستثامر يف عمليات 

املسح قبل وقوع الكوارث بالتعاون مع الرشكاء املحليني يف الدول املعرضة للكوارث.

التشغيلية  القدرات  الطويل، يف  الدويل مبواصلة تعزيز استثامراته ودعمه، عىل املدى  يلتزم االتحاد 

والوظيفية والتقنية للجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر بوصفها الجهات املستجيبة 

األوىل حتى تتمكن من تقديم خدمات مالمئة.

اعتامد نهج تشاريك يرتكز عىل املجتمع املحيل  -3

برامجها، ومن  املجتمعية يف جميع مجاالت  املشاركة  األولوية إلدماج  بإيالء  اإلنسانية  املنظامت  نويص 

األفضل أن تقوم بذلك قبل وقوع أي أزمة، أو عىل األقل يف بدايتها – وتبادل اآلراء بشكل أكرث فعالية يف 

منظامت اإلغاثة. وينبغي أن يشمل ذلك إيالء اهتامم خاص لألشخاص الذين ُيرجح إغفالهم، مثل النساء 

واملسنني واملعوقني. ومن املهم التأكد من أن أساليب وُنُهج تقييم االحتياجات تسعى إىل البحث عن الفئات 

املهمشة واألشخاص األكرث احتياجاً والعثور عليهم، وإن كانوا خارج “الفئات التقليدية”، والسعي بنشاط إىل 

الحصول عىل املعلومات ذات الصلة يف مرحلة التأهب قبل وقوع الكوارث. كام نويص بأن توّفر الجهات 

املانحة موارد لألنشطة التي ُترشِك املجتمعات املحلية وأن تكفل املرونة الكافية يف تخصيص األموال للربامج 

خالل األزمات، حتى ميكن إجراء عمليات التكييف الالزمة يف ضوء تعليقات املجتمعات املحلية.

يلتزم االتحاد الدويل مبواصلة تعزيز إرشاك املجتمع املحيّل ومساءلته وضامن زيادة استخدام نتائج 

تقييم مواطن الضعف والقدرات يف إعداد برامج اإلغاثة.

االستثامر يف التأهب وتحّمل مسؤوليتنا املشرتكة يف تعزيز القدرة عىل الصمود  -4

نويص جميع الحكومات، مبا يف ذلك الجهات املانحة واملنظامت اإلنسانية، بتوظيف مزيد من االموال 

الكوارث  قبل  التدخل  املحلية يف مجال  والقدرات  الصمود  املحلية عىل  املجتمعات  تعزيز قدرة  يف 

بها  التنبؤ  ميكن  التي  املخاطر  ملواجهة  االستباقي  التمويل  استخدام  زيادة  أي  األخرى.  واألزمات 

املتعلقة  وتلك  القانونية  األطر  وتنفيذ  ووضع  واملحلية،  الدولية  االستجابة  نظم  إطار  يف  واملتكررة 

بالسياسة العامة إلدارة مخاطر الكوارث، التي تشمل احتياجات أكرث الناس ضعفا. ونويص بأن يضمن 

املانحون أن هياكل متويل التنمية ومواجهة تغري املناخ واملساعدات اإلنسانية تعزز الصمود والقدرات 

املحلية والتأهب للكوارث. كام نويص املنظامت اإلنسانية بأن تدرج تعزيز القدرة عىل الصمود بشكل 

منهجي يف عملياتها، إال إذا كانت تفتقر إىل الكفاءات أو القدرات الالزمة، أو كان من شأن مثل هذا 

النشاط تقويض امتثالها للمبادئ اإلنسانية. 
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موجز14

يلتزم االتحاد الدويل مبواصلة دعمه لتعزيز القدرة عىل الصمود، مبا يف ذلك، من خالل إدماج األنشطة 

عىل  املحلية  املجتمعات  قدرة  لتعزيز  الوطنية  الجمعيات  ودعم  الطوارئ،  عمليات  يف  الصلة  ذات 

الصمود، ودعم تطوير وتنفيذ األطر الترشيعية والسياسية إلدارة مخاطر الكوارث إدارة تراعي تقلبات 

املناخ حيثام أمكن.

تحسني االستخدام املناسب للبيانات والتكنولوجيا  -5

نويص جميع الحكومات )مبا يف ذلك الجهات املانحة( واملنظامت اإلنسانية مبواصلة تعزيز قدراتها يف 

مجال جمع البيانات وتحليلها عىل املستويات الوطنية واإلقليمية واملحلية، وكذلك عىل صعيد قطاع 

العمل اإلنساين. وينبغي أن يركز ذلك عىل الكشف عن األشخاص – مبن فيهم كبار السّن واملعوقون - 

واالحتياجات، يف أماكن قد تكون بعيدة عن األنظار، واالتفاق عىل معايري البيانات األساسية وعىل منهجية 

تضمن إمكانية املقارنة، مع االلتزام باتباع نهج قائم عىل عدم إلحاق األذى لحامية البيانات وتبادلها. ويف 

الوقت نفسه، يجب أال يصبح جمع البيانات غاية يف حد ذاتها؛ أي ال ينبغي أن يحّل محل العمل.

يلتزم االتحاد الدويل مبواصلة االستثامر يف قدراته وقدرات أعضائه عىل جمع وتحليل البيانات ذات 

الصلة املصممة لتحديد األشخاص األكرث احتياجاً، والكشف عن أي شخص يكون قد أُغفل. وسيشمل 

ذلك تحسني معرفتنا باستخدام البيانات، وتحسني تصنيفها بحسب النوع االجتامعي والسن واإلعاقة، 

القطاع، ووضع وتنفيذ سياسات  البيانات يف هذا  لتبادل  ُنهج املصادر املفتوحة  وزيادة املشاركة يف 

مناسبة لحامية البيانات والخصوصية.

مبادرة تهدف إىل تحسني توعية األشخاص واملجتمعات املحلية: عملية الخرائط املفقودة الشكل 8: 

الخطوة 1

يرسم متطوعون عن ُبعد الصور 
 الساتلية امللتقطة يف تطبيق

OpenStreetMap

الخطوة 2

يضيف أفراد من املجتمع املحيل 
بيانات محلية عىل الخارطة

الخطوة 3

ُتستخدم املعلومات امُلسّجلة عىل الخارطة 
يف التخطيط للحد من املخاطر والتخطيط 

ألنشطة اإلغاثة يف حاالت الكوارث

املصدر: الخرائط املفقودة 
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معالجة الحاالت الحساسة  -6

 نويص جميع الحكومات )مبا يف ذلك الجهات املانحة( واملنظامت اإلنسانية باالنتباه إىل احتامل إهامل 

تقديم املساعدة لألشخاص الذين ال ميلكون وثائق إثبات الهوية الصادرة عن الحكومة، وليس لهم أي 

سند رسمي يثب ملكية منازلهم، والذين مل يتّم مسح مجتمعاتهم، وأولئك الذين يعانون من األزمات 

الخفية يف صمت، مثل العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي.

وبرامج  تتضمن مخصصات  اإلنسانية ومتويلها  املساعدة  ميزانيات وخطط  أن  التأكد من  املهم  من 

السّن واملعوقني، والعمل مع املنظامت  الخاصة، مبا يف ذلك كبار  للفئات ذات االحتياجات  محددة 

املحلية املتخصصة، إن ُوجدت. وينبغي أيضا إعطاء األولوية لتلبية احتياجات املهاجرين غري النظاميني، 

واألشخاص الذين يعانون من العنف يف املدن، أخذا يف االعتبار أن منظامت اإلغاثة املحلية تحتل عىل 

األرجح أفضل وضع لتنفيذ معظم مبادرات االستجابة، ولكن يلزمها موارد كافية للقيام بذلك.

يلتزم االتحاد الدويل مبواصلة عمله مع الجمعيات الوطنية لدعم الفئات الضعيفة أينام كانت. ويشمل 

ذلك العمل عىل الحّد من حاالت العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي، واالستعداد 

السّن واملعوقني وألجلهم.  كبار  مبادرات محددة مع  الكوارث، وتنظيم  لها يف حاالت  والتصدي  لها 

وسيواصل مساعدة الجمعيات الوطنية عىل تعزيز الخدمات التي توفرها للمهاجرين وتيسري التفاهم 

مع سلطات البلد بشأن دور الجمعيات ومساهامتها. ويلتزم االتحاد الدويل كذلك مبساعدة الجمعيات 

الوطنية عىل تنظيم أنشطة تلبي االحتياجات املتعددة لضحايا العنف يف املدن.

االستنتاجات

واألزمات  والكوارث  النزاعات  عن  الناجمة  املعاناة  لكل  حّد  قّط يف وضع  اإلنساين  العمل  ينجح  مل 

األخرى. فاالختيارات الصعبة مسألة شائعة يف أسوأ الظروف، وسيستمر الحال عىل ما هو عليه. ومع 

ذلك، يؤكد هذا التقرير عن الكوارث يف العامل أن بإمكان قطاع العمل اإلنساين - بل ويجب عليه – 

الناس ضعفاً وتهميًشا،  لتلبية أكرث االحتياجات إلحاًحا، مبا يف ذلك احتياجات أكرث  مضاعفة جهوده 

بغّض النظر عن مدى صعوبة العثور عليهم أو الوصول إليهم أو احتياجاتهم الخاصة.

ويستكشف التقرير كيف ميكن للعاملني يف املجال اإلنساين - مبفردهم أو بالتشارك مع اآلخرين - 

تحسني مامرساتهم بحيث يقل عدد َمن يرتكون خلف الركب. ويدعو جميع العاملني يف مجال املعونة 

األطراف والدولية والوطنية  املتعددة  الخدمات  تقدم  التي  املانحة والجهات  الجهات  أي  اإلنسانية، 

واملحلية، إىل السعي الدؤوب للكشف عن األشخاص األكرث احتياجاً وَمن يصعب الوصول إليهم بصفة 

خاصة، من أجل تحديد األشخاص الذين ُيحتمل استبعادهم لكّل األسباب امُلْجمَلة هنا وألسباب أخرى 

إضافية، ولضامن عدم إغفال هؤالء األشخاص. 
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ملحة عن تطور الكوارث

أنواع الكوارث التي تحدث واآلثار التي تخلفها الشكل 9: 

 1,658 مليارملياران751 3
دوالر أمرييك

كارثة طبيعية
 سجلتها قاعدة البيانات لحاالت الطوارئ 

عىل مدى السنوات العرش املاضية

 العدد املقدر لألشخاص املترضرين 
 من الكوارث الطبيعية عىل مدى 

السنوات العرش املاضية

 الكلفة املقدرة لألرضار التي وقعت 
 يف 141 بلداً عىل مدى 
السنوات العرش املاضية

94+6+S95+5+S74+26+S
%84

 من هذه األحداث هي كوارث
متصلة بالطقس

 فيضانات: 40,5%، عواصف: %26,7
أحداث أخرى متصلة بالطقس: %16,9

%٩5
من هؤالء األشخاص ترضروا من 

الكوارث املتصلة بالطقس 

فيضانات: 36,7%، عواصف: %17
أحداث أخرى متصلة بالطقس: %41,8

%٧6,2
 من التكاليف تعود إىل
كوارث متصلة بالطقس

فيضانات: 41,7%، عواصف: %21.9
أحداث أخرى متصلة بالطقس: %9

مالحظات: يستند العدد اإلجاميل املذكور للكوارث الطبيعية إىل بيانات 198 بلداً / أو أرايض. 
ال توجد بيانات عن األشخاص املترضرين يف 17 بلداً. 

ال توجد بيانات عن التكاليف املقدرة يف 57 بلداً. 
ال تشمل هذه األرقام األرضار الناجمة عن األوبئة. 

املصدر: قاعدة البيانات لحاالت الطوارئ. جامعة لوفان الكاثوليكية
(UCL) - CRED, D. Guha-Sapir - www.emdat.be, Brussels, Belgium
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الشكل 10:  ملحة عامة عن عمليات االتحاد الدويل، 2017-2008 

 2,3 مليار231,7 مليون107 1
فرنك سويرسي

 عدد األزمات التي أدت إىل تنفيذ
االتحاد الدويل عمليات ممولة دولياً خالل 

السنوات العرش املاضية... يعود ثلثها تقريباً 
إىل الفيضانات

عدد األشخاص الذين استهدفت العمليات 
حصولهم عىل املساعدات خالل السنوات 
العرش املاضية... 79,4% من بينهم ترضروا 

جراء وقوع 207 وباء

 ميزانية االتحاد الدويل للعمليات
 خالل السنوات العرش املاضية...
 ُخمس العمليات نفذت ملواجهة

46 زلزاالً

%32,6 ٧٩,4%الفيضانات  20,0%األوبئة  الزالزل 

%18,٧ 4,2%األوبئة  13,4%انعدام األمن الغذايئ  ترحال السكان 

%٩,3 3,5%األعاصري  12,6%ترحال السكان  األعاصري 

%60,6 8٧,2%األسباب الرئيسية الثالثة  45,٩%األسباب الرئيسية الثالثة  األسباب الرئيسية الثالثة 

53+47+S79+21+S31+69+S
%53,٧

 خالل السنوات العرش املاضية،
نفذت 53.7% من العمليات بسبب أحداث 

متصلة بالطقس

%٧٩,4
 شكل األشخاص الذين ترضروا

من 207 وباء نسبة 79.4% من الذين 
استهدفتهم املساعدات منذ سنة 2008

%30,٩
متثل كل من الكوارث املتصلة بالطقس 

والكوارث غري التكنولوجية من صنع اإلنسان، 
 30.9% من ميزانية العمليات

للسنوات العرش املاضية

IFRC GO :املصدر
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الشكل 11:  أكرث املناطق تأثراً بالكوارث

 وترية وقوع 
الكوارث )%(

2017–2008 
2007–1998

األشخاص 
املترضرون )%(

2017–2008 
2007–1998

 األرضار
املقدرة )%(

2017–2008 
2007–1998

 أوقيانوسيا  أوروبا    أفريقيا    األمريكتان    آسيا  

املصدر: قاعدة بيانات أحداث الطوارئ

الشكل 12:  عمليات االتحاد الدويل يف املناطق، 2017-2008

ت
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 الرشق األوسط وشامل أفريقيا  األمريكتان    آسيا واملحيط الهادئ    أوروبا    أفريقيا  

IFRC GO :املصدر
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بنغالديش، 2018 

جولة صباحية وسط ضباب دخان النريان يف 
مخيم Kutupalong، Cox’s Bazar، بنغالديش. 

إن األشخاص ذوي اإلعاقة يواجهون صعوبات 
هائلة يف املخيامت. 

تصوير: Antony Balmain/ الصليب األحمر األسرتايل
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الشكل 13:  ملحة عن عمليات االتحاد الدويل يف البلدان املترضرة من الكوارث

IFRC GO :املصدر

مكان وقوع الكوارث التي أدت إىل تنظيم 
عمليات مّولها االتحاد الدويل/املجتمع 
الدويل خالل السنوات العرش املاضية

أماكن وجود السكان الذين استهدفتهم 
 العمليات مبساعداتها خالل

السنوات العرش األخرية

 ميزانية عمليات االتحاد الدويل 
 خالل السنوات العرش األخرية 

حسب البلد

العددالبلد
نسبة 

البلداملجموع 
املترضرون 

)ماليني(
نسبة 

البلداملجموع

فرنكات 
سويرسية 

)ماليني(
نسبة 

املجموع

 أعىل3.3%3٧كينيا
3 بلدان

%8.2

جمهورية الكونغو 
الدميقراطية

 أعىل8.18%٧
3 بلدان

%2٩.2

 أعىل12.0%282هايتي
3 بلدان
%23.5 ٧.4%1٧4سوريا6.8%15أوغندا2.8%31أوغندا

6.6%154الصني6.6%15غينيا2.1%23الفلبني

 أعىل2.1%23طاجيكستان
10 بلدان

%21.2

 أعىل6.0%13مايل
10 بلدان

%64.1

 أعىل6.2%147كينيا
10 بلدان

%51.٩
6.1%143الفلبني5.9%13بوركينا فاسو2.0%22جمهورية وسط أفريقيا

جمهورية الكونغو 
الدميقراطية

4.3%102باكستان4.9%11كينيا21%1.9

3.2%76تركيا4.5%10الكامريون1.9%21السودان

3.2%74ميامنار3.7%8النيجر1.8%20الكامريون

2.9%68سرياليون3.3%7جمهورية الكونغو1.7%19االتحاد الرويس

2.9%68اثيوبيا3.2%7سرياليون1.6%18النيجر

45.2%1,060بلدان أخرى47.3%109بلدان أخرى78.8%872بلدان أخرى

2,34٧املجموع231املجموع1,10٧املجموع

39+61+S51+49+S35+65+S
%38,6

 وقعت أكرب نسبة )38.6%( من الكوارث
 التي أدت إىل تنظيم عمليات مّولها 

 االتحاد الدويل/ املجتمع الدويل 
 خالل السنوات العرش املاضية
 يف البلدان املتوسطة الدخل 

من الرشيحة الدنيا

%50,9
تقيم أكرب نسبة )50.9%( من السكان الذين 

استهدفتهم العمليات مبساعداتها خالل 
 السنوات العرش األخرية يف البلدان 

املنخفضة الدخل
وتقيم نسبة 27.8% يف بلدان متوسطة 

الدخل من الرشيحة الدنيا

%35,4
من مجموع األرضار الناجمة عن الكوارث 
الطبيعية، ُسجلت يف بلدان مرتفعة الدخل، 

و27.1% منها يف بلدان متوسطة الدخل 
من الرشيحة العليا، و7.7% منها يف بلدان 

 متوسطة الدخل من الرشيحة الدنيا 
و1.2% منها يف بلدان منخفضة الدخل
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مالحظة: لقد زاد عدد عمليات االستجابة للكوارث يف البلدان املنخفضة الدخل زيادة 
كبرية خالل هذا العقد، وال سيام يف رشق أفريقيا، كام زاد عدد العمليات التي ُنفذت 
يف البلدان املرتفعة الدخل، نتيجة لرتحال السكان يف املقام األول. وزاد عدد األشخاص 
الذين استهدفتهم املساعدة اإلنسانية يف البلدان املنخفضة الدخل بعرشة أمثال خالل 
هذا العقد باملقارنة مع العقد 1998 -2007، بسبب ترحال السكان واألوبئة وانعدام 
البلدان  يف  السكان  ملساعدة  التشغيلية  امليزانية  وزادت  والجفاف.  الغذايئ  األمن 
مجموع  ويقابل  األخرية.  العرش  السنوات  خالل  أضعاف  بأربعة  الدخل  املنخفضة 
عدد األشخاص املستهدفني عدد األشخاص املدرجني يف كل خطة من خطط التشغيل. 
أكرث من  املزدوجة عندما تستهدف  التداخالت والحسابات  وقد تكون هناك بعض 
واملجموعات  اإلقليمية  املكاتب  حساب  ويجري  األشخاص.  نفس  واحدة  عملية 
القطرية كبلدان يف إطار هذه البيانات. ويصنف البنك الدويل البلدان حسب مستوى 
دخلها كاآليت: البلدان املرتفعة الدخل، والبلدان املتوسطة الدخل من الرشيحة العليا، 

والبلدان املتوسطة الدخل من الرشيحة الدنيا والبلدان املنخفضة الدخل.

IFRC GO :املصدر
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 املبادئ األساسية للحركة الدولية
للصليب األحمر والهالل األحمر

إغاثة  الرغبة يف  من  انبثقت  التي  األحمر،  والهالل  األحمر  للصليب  الدولية  الحركة  اإلنسانية إن 

تجنب  إىل  طابع دويل ووطني،  ذات  بصفتها حركة  تسعى،  متييز،  دون  القتال  ميدان  الجرحى يف 

املعاناة اإلنسانية وتخفيفها أينام وجدت. وتهدف إىل حامية الحياة والصحة وضامن احرتام اإلنسان، 

وتشجع عىل التفاهم املتبادل والصداقة والتعاون وتحقيق السالم الدائم بني جميع الشعوب.

عدم التحيز ال متارس الحركة أي متييز عىل أساس الجنسية أو العرق أو املعتقدات الدينية أو الوضع 

االجتامعي أو اآلراء السياسية. وهي تسعى إىل تخفيف معاناة األفراد وفقاً الحتياجاتهم فقط، وإىل 

إعطاء األولوية ألشد حاالت الضيق إلحاحاً.

الحياد ليك تحتفظ الحركة بثقة الجميع، متتنع عن تأييد أي طرف من األطراف يف األعامل العدائية 

أو املشاركة، يف أي وقت، يف الخالفات ذات الطابع السيايس أو العرقي أو الديني أو األيديولوجي.

االستقالل الحركة مستقلة، وبالرغم من أن الجمعيات الوطنية تعمل كهيئات مساعدة يف الخدمات 

اإلنسانية التي تقدمها حكوماتها وتخضع لقوانني بلدانها، إال أن عليها أن تحافظ دامئا عىل استقاللها 

الذايت بحيث تكون قادرة عىل الترصف يف كل األوقات وفقاً ملبادئ الحركة.

الخدمة التطوعية الحركة منظمة إغاثة تطوعية ال تبغي الربح بأي شكل من األشكال.

الوحدة ال ميكن أن تكون هناك سوى جمعية واحدة للصليب األحمر أو الهالل األحمر يف البلد 

الواحد. ويجب أن تكون الجمعية مفتوحة للجميع، وأن ميتد عملها اإلنساين إىل جميع أرايض البلد.

العاملية الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر هي حركة عاملية تتمتع فيها كل الجمعيات 

بوضع متساو وتتحمل نفس املسؤوليات وعليها نفس الواجبات يف مساعدة بعضها البعض.
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