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منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

تأليف: 

التاريخ:
نوفمبر/تشرين الثاني 2015

 اتجاهات  
التمويل اإلنساني 

صوفيا سويذيرن وساره دالريمبل



توفر ورقة اإلحاطة هذه نظرة عامة على اتجاهات التمويل اإلنساني 
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا استكماالً لالتجاهات العالمية 

التي استعرضناها في تقريرنا لعام 2015 حول المساعدة اإلنسانية 
العالمية. يوفر برنامج المساعدة اإلنسانية العالمية التابع لمبادرات 

التنمية، تحليالً وبيانات موضوعية ومستقلة وصلبة. 

لمعرفة المزيد عن نطاق عملنا، ُيرجى زيارة موقعنا اإللكتروني من 
 .www.globalhumanitarianassistance.org خالل الرابط

ُيرجى أيًضا االتصال بخدمة مكتب المساعدة المجانية على العنوان 
gha@devinit.org إذا كانت لديك أية أسئلة بشأن التمويل اإلنساني.
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أمریكا الالتینیة والكاریبيأوروبا ووسط آسیاشرق آسیا والمحیط الھادئ
جنوب آسیاأمریكا الشمالیة

أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى
الشرق األوسط وشمال أفریقیا
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متطلبات النداء المنقحة
التمویل داخل النداءات
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عدد األشخاص المشردين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
اآلن أكبر منهم في أي منطقة أخرى

زادت متطلبات النداءات للمنطقة بأكثر من خمسة أضعاف ما بين 
عامي 2012 إلى 2015 ولكن فجوة التمويل زادت هي األخرى 

 المصدر: مبادرات التنمية بناًء على بيانات المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
 مالحظات: البيانات منظمة طبًقا لتعريفات مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين لبلد/منطقة اللجوء. 

البلدان منظمة طبًقا لتصنيف البنك الدولي للبلدان.

ثلث الجئي العالم واألشخاص المشّردين داخلًيا 
 يعيشون في منطقة الشرق األوسط                           

وشمال أفريقيا في عام 2014. وقد أّدى االرتفاع الشديد 
الذي تسّببت به النزاعات إلى أن يفوق عدد األشخاص 

المشردين في الشرق األوسط وشمال أفريقيا نظيره 
في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأن يكون عددهم 
في البلدان متوسطة الدخل أكبر من نظيره في البلدان 

منخفضة الدخل. 

قة من األمم المتحدة.  المصدر: مبادرات التنمية بناًء على بيانات خدمة التتبع المالي لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة وعلى النداءات الُمنسَّ
قة  مالحظات: البيانات تعبر عن األسعار الحالية.  متطلبات عامي 2014 و2015 والتمويل لعام 2015 بناًء على بيانات خدمة التتبع المالي لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة وعلى النداءات الُمنسَّ

من األمم المتحدة التي تم تنزيلها في نوفمبر/تشرين الثاني 2015. بيانات عام 2015 جزئية وأولية.

 اتجاهات التمويل اإلنساني في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

عة نتيجة األزمة السورية، والتي  أّدت النداءات الُمجمَّ
وصلت إلى 7.4 مليار دوالر أمريكي في 2015، 

إلى زيادة متطلبات النداءات المنسقة من األمم المتحدة في 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا. ولكن إجمالي القصور في 

التمويل لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا زاد هو اآلخر 
ووصل حالًيا إلى 45% كما تّم توجيه جزء كبير من التمويل 

إلى استجابات غير متضمنة في النداءات، ولكن حتى 
عند تجميعها، ال يزال هذا اإلجمالي أقل مّما كان مطلوًبا 

داخل النداءات وحدها.
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اإلجمالي المخّصص لغیر البلدان 
الیمنلبناناألردناألراضي الفلسطینیة المحتلة

الجمھوریة العربیة السوریةالعراق
جمیع الجھات المتلقیة األخرى

تّم توجيه نسبة متزايدة من المساعدة اإلنسانية الدولية إلى األزمات في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

 المصدر: مبادرات التنمية بناًء على بيانات لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي وبيانات خدمة التتبع المالي بمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة. 
ملحوظة: البيانات معبَّر عنها بأسعار 2013 الثابتة، وهي تمثل المساعدات اإلنسانية الدولية من الحكومات وليس من الجهات المانحة الخاصة.
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٪ من اإلجمالي لجھات الشرق األوسط
وشمال أفریقیا المانحة
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عمانالمملكة العربیة السعودیةقطرالكویت
اإلمارات العربیة المتحدةالبحرین

تزداد أهمية الجهات المانحة من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
وبخاصة دول الخليج

 المصدر: مبادرات التنمية بناًء على بيانات خدمة التتبع المالي لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة. 
مالحظة: UAE تعني اإلمارات العربية المتحدة. البيانات معبٌر عنها بأسعار 2013 الثابتة.

بلغ كّم المساعدات اإلنسانية الدولية القابلة للتخصيص 
للبلدان إلى أكبر ست جهات متلقية في منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا في عام 2013 (وهو تاريخ آخر 
بيانات متاحة مصّنفة طبًقا للجهات المتلقية)  ثالثة أضعاف 
ما كان عليه في 2010. في عام 2013، تلقت هذه البلدان 
الست 37% من إجمالي المساعدات اإلنسانية الدولية القابلة 
للتخصيص للبلدان، حيث تلقت سوريا ولبنان واألردن مًعا 

أكثر من الربع (26%) وهذا حتى قبل تصاعد األزمات 
في سوريا والعراق واليمن، والتي سوف تنعكس على 

الزيادات حين تتاح بيانات عام 2014. 

زاد إجمالي التمويل الُمبَلغ عنه من الجهات المانحة في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مسجالً رقًما قياسًيا 

قدره 1.7 مليار دوالر أمريكي في 2014، وهو يمثل 
ارتفاًعا بنسبة 5% (في 2013) إلى 9% (في 2014) 
من إجمالي المساعدات اإلنسانية الدولية من الجهات 

المانحة الحكومية. لقد تضاعف التمويل من دول الخليج 
من 2013 إلى 2014 وقدمت الكويت وقطر والمملكة 
العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة أغلبية هذا 
التمويل. وتضاعفت مساهمات المملكة العربية السعودية 

بما يزيد عن ثالثة أضعاف بينما تضاعفت مساهمات 
اإلمارات العربية المتحدة بأكثر من أربعة أضعاف. 
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أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى جنوب آسیا
الشرق األوسط وشمال أفریقیا

أوروبا ووسط آسیاشرق آسیا والمحیط الھادئ
أمریكا الالتینیة والكاریبي

 الشرق األوسط
وشمال أفریقیا

 شرق آسیا
والمحیط الھادئ

 أوروبا
ووسط آسیا أمریكا الشمالیة

الجھات المانحة 
من المناطق المختلفة والمتلقون 

طبًقا للمنطقة، ۲۰۱٤
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 األراضي لبنان األردن العراق سوریا
 الفلسطینیة المحتلة

 الیمن

المساعدات اإلنمائیة الرسمیة 
(باستثناء المساعدات اإلنسانیة)

المساعدات اإلنسانیةإجمالي التدفقات الرسمیة األخرى

التحویالت
الدین قصیر األمداالستثمارات األجنبیة المباشرة

الدین طویل األمد الدین طویل األمد (التجاري)
أسھم المحفظة حفظ السالم 

 تلّقت البلدان المتأثرة باألزمات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا خليًطا متبايًنا من تدفقات 
الموارد الدولية في 2013

تّم تخصيص ما يقرب من 90% من التمويل من الجهات المانحة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلى األزمات 
في المنطقة عام 2014

 المصدر: مبادرات التنمية بناًء على بيانات خدمة التتبع المالي لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة. 
مالحظة: التمويل يستثني التخصيص الموجه إلى "المنطقة" و"بدون" البيانات معبٌر عنها بأسعار 2013 الثابتة. 

شّكلت المساعدات اإلنسانية أكبر نسبة من 
إجمالي تدّفقات الموارد الدولية إلى سوريا في 

2013 (31%، 1.9 مليار دوالر أمريكي). 
ولكن في أماكن أخرى كانت بعض الموارد 

الدولية األخرى والتي ال ترّكز على االستجابة 
اإلنسانية مثل التحويالت أو االستثمارات 

األجنبية المباشرة، أكبر حجًما. وُيعّد فهم هذا 
الخليط حاسًما لتوفير المعلومات الالزمة لصنع 

القرار الفّعال فيما يتعلق بالكيفية التي ينبغي 
أن تجتمع بها الموارد لكي تجابه األزمات 

والمخاطر والفقر في المنطقة بصورة منهجية. 

المصدر: مبادرات التنمية بناًء على بيانات لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، وخدمة التتبع المالي لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة، ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة 
 والتنمية والصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتوقعات االقتصادية العالمية ومعهد بحوث السالم الدولي في ستوكهولم. 

مالحظة: بيانات بعض تدفقات الموارد ليست متاحة لجميع البلدان. 

وفي حين ركزت الجهات المانحة في الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا مساعداتها اإلنسانية الدولية على منطقتها، 
مت تمويلها  فإن الجهات المانحة من المناطق األخرى قسَّ

عبر عدد من المناطق واتجهت إلى إعطاء أكبر حصصها 
عة إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. الُمجمَّ
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األردن 
۸٦۲ ملیون دوالر أمریكي

لبنان 
۱۰٦۲ ملیون دوالر أمریكي

األراضي الفلسطینیة المحتلة 
۸۸۰ ملیون دوالر أمریكي

سوریا 
۲۱۸۰ ملیون دوالر أمریكي

العراق 
۱٤۰۰ ملیون دوالر أمریكي

إیران 
۹٫۹ ملیون 
دوالر أمریكي

الیمن 
۳۹۹ ملیون 
مصر دوالر أمریكي

۱۰٤ ملیون 
دوالر أمریكي

لیبیا 
۲٥ ملیون 
دوالر أمریكي

المغرب 
۷٫٥ ملیون 
دوالر أمریكي

تونس 
۲٫۹ ملیون دوالر أمریكي

الجزائر 
۲۹ ملیون 
دوالر أمریكي

 اإلمارات
 العربیة المتحدة
 ۳۳٤ ملیون
 دوالر أمریكي

 ألمانیا
 ۳۳۸ ملیون
 دوالر أمریكي

 الوالیات المتحدة
 ۲۰۷۳  ملیون دوالر أمریكي

 كندا
۲۳۸ ملیون دوالر أمریكي

 السوید
۱٥۰ ملیون دوالر أمریكي

 المملكة المتحدة
 ٤۸٦ ملیون دوالر أمریكي

المبلغ كجھة متلقیة 
في الشرق األوسط 

وشمال أفریقیا

المملكة العربیة السعودیة 
٦۲۳ ملیون دوالر أمریكي 

الجھات المانحة التي قّدمت أكثر من ۳ مالیین دوالر من المساعدات اإلنسانیة 
الدولیة إلى منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا في ۲۰۱٤

متلّقو المساعدات اإلنسانیة الدولیة الموجھة إلى منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفریقیا في ۲۰۱٤

جیبوتي 
۲٥ ملیون 
دوالر أمریكي

 النرویج
۱۱٤ ملیون دوالر أمریكي

 سویسرا
۱۰۹ ملیون دوالر أمریكي

 ھولندا
٦۷ ملیون دوالر أمریكي

 أسترالیا
٥۹ ملیون دوالر أمریكي

 الدنمارك
٥٦ ملیون دوالر أمریكي

 فرنسا
٥۱ ملیون دوالر أمریكي

 إیطالیا
٤۹ ملیون دوالر أمریكي

 إسبانیا
۲۲ ملیون دوالر أمریكي

 بلجیكا
۲۲ ملیون دوالر أمریكي

٪۸۹

 قطر
۱۱٦ ملیون دوالر أمریكي

٪۷۱

 الیابان
 ۱۷۱ ملیون
دوالر أمریكي

٪۸۳

٪۳٦

٪۳۰

٪۲۸

 عمان
 ۲۳ ملیون
دوالر أمریكي

٪۸۸
٪۳۹

٪۲۱٪٥۱

٪۲۸

٪۱۹

٪۱۷

٪۱٤

٪۱٥

٪۱٦

٪۲٥

٪۲۱

٪۱٦

 الكویت
 ۲۱۱ ملیون
دوالر أمریكي

٪٦۲

المساعدات اإلنسانية الدولية: البلدان المتلقية من الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وأكبر 
الحكومات المانحة إلى الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 2014

 مالحظة: البيانات معبٌر عنها بأسعار 2013 الثابتة. تبين الخريطة الجهات المانحة التي ساهمت بأكثر من 3 مليون دوالر أمريكي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في عام 2014.المصدر: مبادرات التنمية بناًء على بيانات خدمة التتبع المالي لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة.
النسب المئوية تشير إلى نسبة المخصصة إلى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من إجمالي المساعدات اإلنسانية الدولية
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منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 اتجاهات 
التمويل اإلنساني

مكتب المملكة المتحدة

Development Initiatives Ltd, North Quay House, Quay side 
 Temple Back, Bristol, BS1 6FL, UK 

هاتف: 505 272 1179 (0) 44+ 

مكتب كينيا

Development Initiatives Ltd, Shelter Afrique Building, 4th Floor 
Mamlaka Road, Nairobi, PO Box 102802-00101, Kenya 

هاتف: 5346 272 20 (0) 254+

Development Research and Training, Uganda

Development Research and Training (DRT), Ggaba Road 
Mutesasira Zone, Kansanga, Kampala, PO Box 22459, Uganda 

هاتف: 263629/30 - 312 (0) 256+

www: globalhumanitarianassistance.org    gha@devinit.org :بريد إلكتروني 
@gha_team @devinitorg تابعونا على تويتر




