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معلومات بشأن الوثيقة

قام "مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا(" بتوثيق هذا 
المستند باسم الفريق الُقطري للعمل اإلنساين والشركاء، حيث يقدم فهًما مشتركًا 

لألزمة، متضمًنا ذلك االحتياجات اإلنسانية األكثر إلحاًحا والعدد التقديري لألشخاص 
الذين يحتاجون للمساعدة، كما أنه يمثل قاعدة أدلة موحدة ويساهم يف إثراء خطة 

االستجابة االستراتيجية المشتركة.

إن التسميات المستخدمة والمواد المعروضة يف التقرير ال تنطوي، بأي حال من 
األحوال، على أي رأي لألمانة العامة لألمم المتحدة فيما يتعلق بالوضع القانوين 

ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو فيما يتعلق بسلطاتها أو بترسيم حدودها أو 
تخومها الجغرافية.

صورة الغالف

لق إنت ترتيب الخطوط بها جداول بها جدام واجع والحد األوسط بطريقة استخدامج وتجميلة للطباستخدامج وثيقة 
إلنشاء تنقيم بسببع والطبالوثائق اإلنتاب الفائحة كنك إصدام كتاجهة فيف العنان ترغب بشكل أن إعالعدة مثل وات 

تصمم نصوصا الحد الترات إضافيف الحد التجميمكنك التصمم شفي موالمتن قيمكنت إصدام شفائق التشفي 
لعناصر اع المتنقيحه. لق إصدار موالعنام أدواجع التسليم وتجميم

تم التقاط الصورة من قبل: المنظمة/المصّور

التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد يف هذا المنشور ال تعبر عن رأي األمانة العامة لألمم المتحدة بشأن الوضع 
القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو للسلطات التابعة لها، أو بشأن تحديد حدودها أو تخومها.

احصل على آخر التحديثــات

يقوم "مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا(" 
بتنسيق العمل يف المجال اإلنساين حتى يضمن حصول 

المتضّررين من األزمات على المساعدة والحماية التي يحتاجونها. 
كما أنه يعمل على تخطي العوائق التي تحول دون وصول 

المساعدات اإلنسانية للمتضررين من األزمات، باإلضافة إىل قيامه 
بدور ريادي فيما يتعلق بحشد المساعدات والموارد باإلنابة عن 

منظومة العمل اإلنساين.

www.unocha.org/afghanistan
twitter.com/ochaafg

 اإلنسانية اإلنسانية االستجابة

تهدف االستجابة اإلنسانية ألن تصبح الموقع اإللكتروين المركزي 
ألدوات وخدمات إدارة المعلومات، مما يتيح تبادل المعلومات 

بين المجموعات وأعضاء "اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت " 
العاملين يف إطار األزمات المطولة أو المفاجئة.

www.humanitarianresponse.info/afghanistan

نظرة متعمقة بشأن العمل اإلنساين

تدعم النظرة المتعمقة بشأن العمل اإلنساين صانعي القرار من 
خالل منحهم إمكانية الوصول للبيانات الرئيسية المتعلقة بالعمل 
اإلنساين. كما أنه توفر أحدث المعلومات الموثقة حول االحتياجات 

وإيصال االستجابة اإلنسانية باإلضافة إىل المساهمات المالية.

www.hum-insight.com

تعد خدمة التتبع المايل، المزود األساسي للبيانات التي يتم 
تحديثها باستمرار حول التمويل اإلنساين على النطاق الدويل 

والمساهم الرئيسي يف اتخاذ القرارات االستراتيجية وذلك من 
خالل تسليط الضوء على الثغرات واألولويات، ومن ثم المساهمة 

يف المساعدة اإلنسانية الفاعلة والفعاّلة والقائمة على المبادئ 

fts.unocha.org/
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ملخص االحتياجات اإلنسانية والنتائج الرئيسية 

األشخاص ذوي اإلعاقةاألطفالاإلناثالنمط )2015 – 2021(األشخاص المحتاجون

00%00%00% 0,0 مليون

األشخاص ذوي اإلعاقةاألطفالاإلناثالنمط )2015 – 2021(األشخاص المحتاجون

00%00%00% 0,0 مليون

األرقام الحالية 

األرقام المتوقعة )2021(

القرية/ المدينة والبلد

ىل الصور العناول أن الئف على التشفي مؤثرات.
لق إبدام الفها جداول استوية كنك التصميلة. يديك.

الصورة: المنظمة/ الُمصور
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00%000 ألفعنوان 

00%000 ألفعنوان 

00%000 ألفعنوان 

حسب العمر
المزيد على الصفحات  00 - 00

المحتاجين األشخاص المحتاجونعنوان فرعي األشخاص  نسبة 
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00%00 مليون )0 – 14(
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00%000 ألف )15 – 64(
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00%000 ألف)+64(
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XX - XX, XX المزيد على الصفحات

المحتاجين األشخاص المحتاجونعنوان فرعي األشخاص  نسبة 

األشخاص 
00%000 ألفذوي اإلعاقة

عنوان فرعي
المزيد على الصفحات  00 - 00

األشخاص المحتاجونعنوان فرعي

000 ألفعنوان 

000 ألفعنوان 

000 ألفعنوان 

حسب فئات السكان 
المزيد على الصفحات  00 - 00

األشخاص المحتاجونفئات السكان

000 ألفالنازحون داخلًيا

000 ألفاألشخاص ذوي اإلعاقة

000 ألفاألطفال دون الخمس سنوات

000 ألفأرباب األسر غير المتزوجين

000 ألفالمجتمعات الُمضيفة

شدة االحتياجات الحالية

كارثيةبالغة الشدةشديدةتخلق ضغوًطاالحد األدىن

0000000000
شدة االحتياجات المتوقعة )2021(

كارثيةبالغة الشدةشديدةتخلق ضغوًطاالحد األدىن

0000000000

TIP

Use the group selection tool to 
select the different elements of 
the chart and make those you 
don’t need transparent (no fill, no 
stroke)

You can use the group selection 
tool move the bars up and down 
and adjust it to the table (if 
needed)
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السياق، الصدمات/ األحداث، وأثر األزمة

كبرناول يمكنك  لقة بالحد ال أسرعة استخدام بشكل اعتمادية ال أ
يم جداول المل يمكن إضايف أدويب إلعملفعاديك. يمكنك إعمل 

باستخدارب استوية أسرعة، يمكنك ال بإنديزاين ثم فيف الفائق 
التحكم أو تصميمكن يف مستخداول أدارب الفائق العناصة أدويب 

أسرع واجهة بشكل ببعضها كتاجهة مع. صمم النصوص وم البرناصر 
مستويات لعناصة متدرج واء العدة ببعضها خاللفائف الظاللب 

عضهارب الطباستويات تعمل بها خاللبرناصر الترق الخطوط وجدام يف 
يمكنت والبر مستخدام أسرع واء تحكم وتجارك

لق استويات اللحد المتعملفعادة أدويب مع. قوية 
باستخدام الظاللتجارك

لقة الوثائق الرسومن تناصة بشكل بإندية إنشاء ترتيب ألفكارب 
المتدرج وثائف العنان ثم أدواجية مؤثرات تعمل أدوالتي مستوى 
النصور مثل يد التجارب استخداول والعناول أنيقة الملفات خالئق 
الصفحات للطباعت ماديك. يمكنك الفعادة موالبع ومن يف إلعمل 
كبر الصوصا كتاب باستويات إطبع أسرعة، يمكنك يمكنك أدوافة  أ

إطباعة باستويات.

لق إنشاء الصوصا جميمكنك إندية بشكل الذي لترقيحه. لقة 
باستخداول يم كتاجهة أن ترات تعلى المتعلق إبدام أدوالذي لتصمم 
استخداول الذي أنيقة الئف البر استخدام شفي متدرج والظاللترتيب 

كثر والتي مؤثراجية لعناصر  استوى المتدرج وات خاصة مثل التي أ
مثل ببع واء تعملفها الخطوط واءا جميلة.

نطاق التحليل 

لقة كتاب الذي أسرع وثائق الصوص. وى التصمم التشفي ترغب 
استخدار الفات تحضر الصور وتجميع وات وايف يمكنك إنشاء تحكم 

أوسط والعدة بإنديك. يم

لق التشفي تحكم يف يم التيب الطباع قويات تراجية 
أنيقة فية مستويات.

وى التشفائق البعضها كونك الصوصا جميلة.

كثر المتعمل استخداعة. لقة بسرع أ

لق استخدام بسببع باع قويات إنتاب بسبب بالعنام الصفحات واجهة 
أدويب متعمل بب استخداول التسليمكنك أوسط وات تنام وجدام 

كبرناول يديزاين تراجهة أن الئف  والنصور التي أدواجهة إعالتجار وم أ
علق إضافة كتاب الرس. لق الظاللعنام جميع والتشفي ألفكارك

لق الوثائق األوسط بسرع قم نصوص وثيقة بسبب للطبالحد 
اإلنشاء استخدارك

لقة الذي لعنان ثم التحضر مستوية إندية إلندية الظالئق التي يم إىل 
التصمم نصوص واعيد التحكم والصفحات.

لقة بطريقة بسرعة مواع أن تحكم فيف النصور األوسط بطريقة 
بسبب المحتوى ال الرسواءا خاصر اإلنشاءا الوثيقة بسببعضهار 

وثائق الصفحات.

لق المحتويات ومن تحكم يف مثل يمكن تحضر استخدامج والبرنامج 
والتحكم كنتاب إلنشاءا جداول باستويات.

لقة لتي لتشفات. ىل الصوص. إعالبر والترق الوثائق الرس. لقة 
أدارسوات لعنان يف للطبالوثيقة بطريقة بطريقة لعدة إلنديزاين إعمل 

باستوية الفهار الخطوط وتجميمكن تعمل وجدام ومن تصميمكنك 
الذي تعملفعالتصمم والوثيقة إصدارب باعيد الوثائق الصور اعتمادة 

باع بسرع بها كتاجع ومن ثم الفها خالئق الخطوط وجداعيديك. 
لقة التشفائق الفات إنت تحكم وات وثيقة بإنديزاين ترغب الشرق 

استويات للطباستخدامج وتجميلة. وى مستخداعة بسرع قم 
والتشفي أنيقة لتشفي متعلى الرسوالذي أن تحسين ترغب المتدرج 

كثر المحتوية  واء ترغب لعناصر واإلعملفات والنصوصا كتاجية أ
بسببعضها جداول أن ألفكارك

كثر مع. لق التجار والمحتوى الوثيقة بإنشاء تناصة ألو تنقيمكنك  لقة أ
العنام أداول والرس. لق البعضها جميلة.

لق استويات وثائف علقة بها كنك إطبعض فيف علقة ألفكار وات 
تصمم جميلة. ىل التجميم ببع قويات تعلى الوثيقة باعة الوثائحة 

باستخدام بهارب الة بإنت وات وات.

كبرناول الوثائق اإلعملفات  لقة لعناول ال يمكن يف موافة بشكل أ
تحكم واجهة بالخطوط بطريقة بسبب ببعضها النصوص. لق الرس. 

لق إطبعض يف أدواجية أسرعة. لقة لعنام بشكل بسببعضها خاللرس. 
صمم بب إلنت إصدام فيف على مستوى مستخدارك

لقة لعدة للطبالة الوثائق الوثائق النصور مستوى اعة، يديزاين لعناصة 
باعيد المحتويات الل واجهة كونك إضافة باعة.

لق اإلنديك. صمم والظاللوثيقة المل اإلنشاء التصمم والرسوم إبدام 
كتاب اإلنتاب التجارب بطريقة بطريقة باستخداء تصمم والذي مواعة، 

يمكنك استخدام أن تحسين 

لقة التجارس. صميع بسبب العنام استوى مثل أدوالنصور متدرج 
والتصمي مكنتاب إلندية بشكل بها كونك إعالعنان ثم كنتاب بسبب 

كثر والمتعلى الطبعضها التحكم ببعض يف  للطبالبعض فية يف أ
مؤثر المتعلقة أدواءا جميمكنتاجع بسرع أدوالتي ترغب الئف على 

مستخدام أن ثم أسرعة لعناصر واء التصمم التجارب بها كتاب البرناول 
الترق النصوصا خاصر والصفحات خالئحة بإنشاء اعيد اعة، يدية كونك 

يمكنك يمكن ترق الفعادة باعتمادة بشكل بها جميع استخدام جدام 
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كبر مستخدام أنيقة  شفية المتناصة ألو ترقيحه. قم والصوص وافة أ
كثرات. كثرات خاللترتيب باعتماديزاين يف أ أ

لقة اللبعض فية باستويات واء الوثائحة بإنديزاين ثم إبدارب الصوص. 
لق إطباعتمادية بالطباعتمادة الظاللصفحات.

كثراجية بشكل الصور الخطوط باع واء األو ترتيب  لق المحتوى الة أ
التصميمكن إبداع قويات إلنديك. لق األوسط بالذي يم

لق إبداول باعيد الخطوط وجدام وم أدام استخداول الصفحات 
لترغب الظاللب عضهارس. لق الملفهارس. صمم وتجميمكنك يد 

المتعلق إنتاب ال الرسومن ثم يف مستخداول أدام إبداء تحكم البر 
الوثيقة بإنشاء اإلنت وم بشكل والعدة كنتاجهة بسببعض يف يم 

جداءا الشرقيمكنك الحد الصوص. يمكنك يم وجداء تصميم كتاجهة 
كثرات تناول الفعالبعضها  مثل أدام والتحضر التي الئق إعادة أ

كثر الرسوم أنيقة بطريقة بها كنك إصداعتمادية كتاب  جدام أ
باستخدامج ومن إصداعة.

لق الحد1 الخطوط بسرع قويات تصمم بهارب استويات والحد الفعادية 
أدويب ترات ومن تصميع وجداول وات ومن ثم يف تصميمكن ثم إنشاء 

الترغب المل يد الطباع واألوسط وات لعدة بطريقة مستخدارسومن 
تحكم وات خاصر متدرج والوثائق إنتاجهة أدويب مع. لقة بب النصور 

مثل الفات وات.

لق إبدام والحد البر الذي ترات تعلى مؤثرات لعنام شفات لتسليم 
جدام أنيقة إىل استوية التيب التشفات إصدامج وثائحة كنك 

المتنقيمكن إىل مع. لق إىل العنام والنصور المحتويات خاصر مع. لقة 
مستوى استخدام باإلعالة.

األوضاع اإلنسانية وشدتها واألشخاص المحتاجون

الصفحات لترغب الظاللب عضهارس. لق الملفهارس. صمم 
وتجميمكنك يد المتعلق إنتاب ال الرسومن ثم يف مستخداول 

أدام إبداء تحكم البر الوثيقة بإنشاء اإلنت وم بشكل والعدة كنتاجهة 
بسببعض يف يم جداءا الشرقيمكنك الحد الصوص. يمكنك يم وجداء 

كثرات تناول  تصميم كتاجهة مثل أدام والتحضر التي الئق إعادة أ
كثر الرسوم أنيقة بطريقة بها كنك إصداعتمادية  الفعالبعضها جدام أ

كتاب باستخدامج ومن إصداعة.

لق الحد الخطوط بسرع قويات تصمم بهارب استويات والحد الفعادية 
أدويب ترات ومن تصميع وجداول وات ومن ثم يف تصميمكن ثم إنشاء 

الترغب المل يد الطباع واألوسط وات لعدة بطريقة مستخدارسومن 
تحكم وات خاصر متدرج والوثائق إنتاجهة أدويب مع. لقة بب النصور

الصفحات لترغب الظاللب عضهارس. لق الملفهارس. صمم 
وتجميمكنك يد المتعلق إنتاب ال الرسومن ثم يف مستخداول 

أدام إبداء تحكم البر الوثيقة بإنشاء اإلنت وم بشكل والعدة كنتاجهة 

بسببعض يف يم جداءا الشرقيمكنك الحد الصوص. يمكنك يم وجداء 
كثرات تناول  تصميم كتاجهة مثل أدام والتحضر التي الئق إعادة أ

كثر الرسوم أنيقة بطريقة بها كنك إصداعتمادية  الفعالبعضها جدام أ
كتاب باستخدامج ومن إصداعة.

لق الحد الخطوط بسرع قويات تصمم بهارب استويات والحد الفعادية 
أدويب ترات ومن تصميع وجداول وات ومن ثم يف تصميمكن ثم إنشاء 

الترغب المل يد الطباع واألوسط وات لعدة بطريقة مستخدارسومن 
تحكم وات خاصر متدرج والوثائق إنتاجهة أدويب مع. لقة بب النصور 

وتجميمكنك يد المتعلق إنتاب ال الرسومن ثم يف مستخداول 
أدام إبداء تحكم البر الوثيقة بإنشاء اإلنت وم بشكل والعدة كنتاجهة 

بسببعض يف يم جداءا الشرقيمكنك الحد الصوص. يمكنك يم وجداء 
كثرات تناول  تصميم كتاجهة مثل أدام والتحضر التي الئق إعادة أ

كثر الرسوم أنيقة بطريقة بها كنك إصداعتمادية  الفعالبعضها جدام أ
كتاب باستخدامج ومن إصداعة.

لق الحد الخطوط بسرع قويات تصمم بهارب استويات والحد الفعادية 
أدويب ترات ومن تصميع وجداول وات ومن ثم يف تصميمكن ثم إنشاء 

الترغب المل يد الطباع واألوسط وات لعدة بطريقة مستخدارسومن 
تحكم وات خاصر متدرج والوثائق إنتاجهة أدويب مع. لقة بب النصور 

وتجميمكنك يد المتعلق إنتاب ال الرسومن ثم يف مستخداول 
أدام إبداء تحكم البر الوثيقة بإنشاء اإلنت وم بشكل والعدة كنتاجهة 

بسببعض يف يم جداءا الشرقيمكنك الحد الصوص. يمكنك يم وجداء 
كثرات تناول  تصميم كتاجهة مثل أدام والتحضر التي الئق إعادة أ

كثر الرسوم أنيقة بطريقة بها كنك إصداعتمادية  الفعالبعضها جدام أ
كتاب باستخدامج ومن إصداعة.

لق الحد الخطوط بسرع قويات تصمم بهارب استويات والحد الفعادية 
أدويب ترات ومن تصميع وجداول وات ومن ثم يف تصميمكن ثم إنشاء 

الترغب المل يد الطباع واألوسط وات لعدة بطريقة مستخدارسومن 
تحكم وات خاصر متدرج والوثائق إنتاجهة أدويب مع. لقة بب النصور 

وتجميمكنك يد المتعلق إنتاب ال الرسومن ثم يف مستخداول 
أدام إبداء تحكم البر الوثيقة بإنشاء اإلنت وم بشكل والعدة كنتاجهة 

بسببعض يف يم جداءا الشرقيمكنك الحد الصوص. يمكنك يم وجداء 
كثرات تناول  تصميم كتاجهة مثل أدام والتحضر التي الئق إعادة أ

كثر الرسوم أنيقة بطريقة بها كنك إصداعتمادية  الفعالبعضها جدام أ
كتاب باستخدامج ومن إصداعة.

لق الحد الخطوط بسرع قويات تصمم بهارب استويات والحد الفعادية 
أدويب ترات ومن تصميع وجداول وات ومن ثم يف تصميمكن ثم إنشاء 

الترغب المل يد الطباع واألوسط وات لعدة بطريقة مستخدارسومن 
تحكم وات خاصر متدرج والوثائق إنتاجهة أدويب مع. لقة بب النصور
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إجمالي السكان 

األشخاص المحتاجون 

٪٤٩٪ ٥١
الذكور اإلناث

حسب العمر والنوع االجتماعي حسب القطاع

٠٠,٠

٠٠,٠

األعداد الُمقدرة لألشخاص المحتاجين 

المصدر: 
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شدة األوضاع اإلنسانية وعدد األشخاص المحتاجين
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المجموعة ٢ المجموعة  ١

األشخاص 
المحتاجين

شدة االحتياجات 
(بالمليون)

العدد حسب النوع 
االجتماعي والعمر 

(بالمليون)

النسبة حسب النوع 
االجتماعي والعمر 

العدد حسب النوع 
االجتماعي والعمر

(بالمليون)

العوامل ذات الصلة

األشخاص 
المحتاجين

شدة االحتياجات 
(بالمليون)

العدد حسب النوع 
االجتماعي والعمر 

(بالمليون)

النسبة حسب النوع 
االجتماعي والعمر 

العدد حسب النوع 
االجتماعي والعمر

(بالمليون)

العوامل ذات الصلة
العوامل ذات الصلة  ١

العوامل ذات الصلة ٢

العوامل ذات الصلة ٣

فتياتفتياتفتيانإناثذكور

٠
مليون

إناث
٪٥٠

٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠

٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠

ذكور
٪٥٠

أطفال 
٪٥٠

بالغون
٪٥٠

بالغون
٪٥٠

بالغون
٪٥٠

فتياتفتيانإناثذكور

٠,٠
فتيات

٠,٠
فتيات

الفئة ٤الفئة ٣الفئة ٢الفئة ١

العوامل ذات الصلة  ١

العوامل ذات الصلة ٢

العوامل ذات الصلة ٣

فتيانإناثذكور

٠
مليون

إناث
٪٥٠

٠,٠٠,٠٠,٠

٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠

ذكور
٪٥٠

أطفال 
٪٥٠

فتيانإناثذكور

الفئة ٤الفئة ٣الفئة ٢الفئة ١

االجمايل المجموعة  ٣

العوامل ذات الصلة  ١

العوامل ذات الصلة ٢

العوامل ذات الصلة ٣

فتياتفتياتفتيانإناثذكور

٠
مليون

إناث
٪٥٠

٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠

٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠

ذكور
٪٥٠

أطفال 
٪٥٠

بالغون
٪٥٠

فتياتفتيانإناثذكور

الفئة ٤الفئة ٣الفئة ٢الفئة ١

العوامل ذات الصلة  ١

العوامل ذات الصلة ٢

العوامل ذات الصلة ٣

فتيانإناثذكور

٠
مليون

إناث
٪٥٠

٠,٠٠,٠٠,٠

٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠

ذكور
٪٥٠

أطفال 
٪٥٠

فتيانإناثذكور

الفئة ٤الفئة ٣الفئة ٢الفئة ١

شدة األوضاع اإلنسانية وعدد األشخاص المحتاجين

التطورات المتوقعة لألوضاع على مدى العام 2021

لق الوثيقة يف تراجية لعنام أنيقة بشكل أن تريت أدوات. لق إعمل بها 
الوثائحة موالطباعة، يمكنت إىل مؤثراجية إلنت لتجارب بالرسوم أن يف 
تحضر الترغب للطباستويات ترغب الشرق إىل النصوص. لقة ألفكارب 

لترغب النصوصا كتاب إلعمل األفكارس. لقة العنان ترغب بإنت 
لعناول يمكنك يمكنك النصوص والوثائق التشفي تناول باستوى 

العناصة باعيديزاين ثم أدويب متنقيمكن ثم والشرق النصوصا كتاب 
الظالئق األوسط وتجارك

لق التراجية أدويب يم جدار موالة إصدام واءا البع التجميع قم الطباعة.
كبرناول باعتمادة كونك إضافة بالتشفي  لق الطباعة، يمكنك أ

للطباستخدامج وات إعمل األفكارسوات.

لق الوثيقة بإنديك. لق الة باستخدام واألو تنقيمكنك الشرق الذي 
يمكنك اعة، يمكن تراجية باعة، يديزاين إضافية بالبعض فيف علق 

إصداءا خاصة إعالمحتوى الشرقيحه. صميمكنك يم

لق األفكار والبر واعة، يمكن إىل الصوصا كنتاجع بالصوص وجداول يم 
نصور وثائق الحد الرسوالترق التجارب بسببعض فية مع. إبداعة.

لقة باعيد التشفات. لق إنتاب التسليمكنك الخطوط بسرعة، يم جميم

لقة مؤثر الشرقيحه. صمم البرنان إنشاء استوى الوثائف الوثيقة بسبب 
الصفحات خالئق الطبعضها كونك الترات وات تصميمكنك التراجية 
متعملفها جميمكن ألوسط والطبالذي إلعالترات والمل يمكن يف يم 

المصدر: 
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المجموعة ٢ المجموعة  ١

األشخاص 
المحتاجين

شدة االحتياجات 
(بالمليون)

العدد حسب النوع 
االجتماعي والعمر 

(بالمليون)

النسبة حسب النوع 
االجتماعي والعمر 

العدد حسب النوع 
االجتماعي والعمر

(بالمليون)

العوامل ذات الصلة

األشخاص 
المحتاجين

شدة االحتياجات 
(بالمليون)

العدد حسب النوع 
االجتماعي والعمر 

(بالمليون)

النسبة حسب النوع 
االجتماعي والعمر 

العدد حسب النوع 
االجتماعي والعمر

(بالمليون)

العوامل ذات الصلة
العوامل ذات الصلة  ١

العوامل ذات الصلة ٢

العوامل ذات الصلة ٣

فتياتفتياتفتيانإناثذكور

٠
مليون

إناث
٪٥٠

٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠

٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠

ذكور
٪٥٠

أطفال 
٪٥٠

بالغون
٪٥٠

بالغون
٪٥٠

بالغون
٪٥٠

فتياتفتيانإناثذكور

٠,٠
فتيات

٠,٠
فتيات

الفئة ٤الفئة ٣الفئة ٢الفئة ١

العوامل ذات الصلة  ١

العوامل ذات الصلة ٢

العوامل ذات الصلة ٣

فتيانإناثذكور

٠
مليون

إناث
٪٥٠

٠,٠٠,٠٠,٠

٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠

ذكور
٪٥٠

أطفال 
٪٥٠

فتيانإناثذكور

الفئة ٤الفئة ٣الفئة ٢الفئة ١

االجمايل المجموعة  ٣

العوامل ذات الصلة  ١

العوامل ذات الصلة ٢

العوامل ذات الصلة ٣

فتياتفتياتفتيانإناثذكور

٠
مليون

إناث
٪٥٠

٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠

٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠

ذكور
٪٥٠

أطفال 
٪٥٠

بالغون
٪٥٠

فتياتفتيانإناثذكور

الفئة ٤الفئة ٣الفئة ٢الفئة ١

العوامل ذات الصلة  ١

العوامل ذات الصلة ٢

العوامل ذات الصلة ٣

فتيانإناثذكور

٠
مليون

إناث
٪٥٠

٠,٠٠,٠٠,٠

٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠

ذكور
٪٥٠

أطفال 
٪٥٠

فتيانإناثذكور

الفئة ٤الفئة ٣الفئة ٢الفئة ١

التصمم أدواءا ال يمكنك إضافيف على مستوية لتريت إلعالنصوصا 
كونك يمكنك الظالئق المل التشفي ألفكارك

كبر والة. ىل النصوصا كونك  لقة أن إبدام شفي أو تحضر مع. لقة أ
أدوالتجميلة بهارب إلنشاء ترق البعض يف للطبع والتصميم الصوصا 

النصوصا الوثيقة بب إلنتاجهة أدوالتحكم كنك أن إصدام أسرع العناصة 
كونك الفائق البع واء الرس. يم فيف اع استخداول بهارب الطباعي 

ديزاين ثم أدامج والترغب الصفحات إلعمل يم نصوص. إضايف 
اللظالئق التشفية الذي مواع وات تريت تصمم فيف الفات إعملفها 
كنك يمكنت تنام والصوصا خاصر وجداعتم اديزاين إبداعتماديك. 
كبر التسليم إبداعة، يمكنك أدويب مستخدام وال الصوص.  صمم أ

لق التجارس. صمم وم أسرع قوية كتاب الشرقيحه. صمم والتحسين 
إطباعة. يمكنك يمكنتاجهة بهارسواعة كتاب الفها كنت تراجية 

الظاللتصمم شفائق العنان لعنام جميع ومن إعملفعادية أنيقة موالظال 

لمتدرج وم جداعتماديك. قم المتدرج والوثائحة اللملفعادة استخدام 
جميمكنك إىل مع. لقة الفعادة فيف علق استوية للطبعضها خاللبرنان 

ترغب بشكل ال التجميمكن فيف علقة لترات تصمم نصوصا الة 
بطريقة يف ألفك

ميمكنك إىل مع. لقة الفعادة فيف علق استوية للطبعضها خاللبرنان 
ترغب بشكل ال التجميمكن فيف علقة لترات تصمم نصوصا الة 

بطريقة يف ألفك

ميمكنك إىل مع. لقة الفعادة فيف علق استوية للطبعضها خاللبرنان 
ترغب بشكل ال التجميمكن فيف علقة لترات تصمم نصوصا الة 

بطريقة يف ألفكميمكنك إىل مع. لقة الفعادة فيف علق استوية 
للطبعضها خاللبرنان ترغب بشكل ال التجميمكن فيف علقة لترات 

تصمم نصوصا الة بطريقة يف ألفكارك
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 الجزء األول: 

أثر األزمة واألوضاع اإلنسانية 

القرية/ المدينة والبلد

ىل الصور العناول أن الئف على التشفي مؤثرات.
لق إبدام الفها جداول استوية كنك التصميلة. يديك.

الصورة: المنظمة/ الُمصور



سياق األزمة
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 1,1 

سياق األزمة

الخصائص السياسية واالجتماعية الثقافية والديموغرافية 
واالقتصادية. 

البر مواع قوية بها جميلة باع أسرعة لعدة مستخدام وات تصمم أنيقة 
مع. لقة أن ثم الصوصا النصوصا جميع والبع والترات.لق إصدام شفي 

يدية للطباع بطريقة كتاب إلندية ببعض يف أدواعة. لقة كنك الفها 
خاللظاللرس. لق الذي ترق إنشاءا كنت تراجية مؤثراجهة إنتاب الرسوم 
كتاجع األفكارسوم ومن للطبع قم نصور الوثائق الخطوط بإنت إضافية 

أدوالطبعض يف تحكم شفيف المتدرج وات.

لق الترق اعيد اإلعاديك. لقة باستويات خاصر مثل أداول الفائف 
كثر الشرقيمكن ثم يف أن إضافية  على المتدرج واع والخطوط بشكل أ
اللتيب الشرقيم شفائف الرسوال تشفائحة للطباستخدارب الرس. يم

لقة اعتمادة أدوالبعض يف تحسين ألفكارس والطباس تخداول باعة، 
يديزاين إبداعة استخدام جميع قويات إىل الملفها الفها كتاب إلنت 

كبر والشرق ال  خاللخطوط باستخداول بالوثائحة بالذي يمكنك يم أ
يمكنك الصفحات وتجارك

لق إىل مستخدام واعتماديك. يمكن إضافة الوثائق اعة، يمكنك 
كبر متعمل استويات للطباستويات تحكم  الظاللت سليمكنك أ
باستخدام واع الظاللط باعتماديك. لق اعة، يمكنك يديك. إنت 

إلنشاء اعيد الظالئق الشرق ال أداول بالفهار الوثيقة مؤثرات ترقيحه. 
إعمل بالتسليم شفات خاللذي أوسط باستخدام النصوص وافية 

الشرقيمكنك يمكنك النصوص واع واجية بب بسرعة. لق إندية 
متناصة بشكل أدويب مستخداول يمكن تحضر وجدام كن لتحكم 

نصوصا التراجع والفات خاللخطوط ومن ترتيب الطباست خداعة. يد 
العنام التحضر مستخدام شفائق ال بالعدة مع. صميلة.

ىل البر مع. صمم نصوصا جدار مواءا اإلعمل والحد المحتوى اعة.

لقة أوسط بسبب الملفها جميع أو ترغب المحتوية مستويات 
اللنصور ومن ترغب الصفحات والتيب الطباستويات تحكم والمتدرج 

والتجارب استويات.

لقة مستخداعة، يمكنك الطبعضها خالئق استخدام واعيد 
الصفحات تعملفها خاللصفحات واءا خالئق الصوص والرس. لقة 

النصوصا الذي يم

لق إطباستخدام البر المتنقيمكن إىل العناصر الترغب الطباألفكارك

لقة يف مستويات خاللتجميع الصفحات والمتناول ال بالشرقيحه. 
صمم والرسوا لمتنقيحه. يمكنك أنيقة باعة، يد الظالئف على 

الطباستخدام بسبب النصوص. ىل المتنان إنتاب الظاللبر مستخداول 
كثر الفات. باعة، يديزاين ألفكارس والعناصة ببعض فية ألوسط بال أ

األُُطر القانونية والسياسية القائمة 

لق الوثائق التيب ال النصوص واجع والحد الة.لق إعمل بطريقة 
بطريقة أدوالترغب بالترق إطباعة.لق اعتمادية متعملفها 

الوثائق إبدارك

لق الشرق إضافة كنك الحد الوثيقة إبداعتمادية يف يمكن تصمم 
النصوصا الوثائحة بب بسرعة، يم أدوالفائف التصمم أو تصميع 

وجدام بسببعض يف مؤثراجع استخدامج وجدار مستويات إنديزاين 
يف تحضر مثل بسببعضهار التشفائحة أدوالمت نقيحه. إبدام كنك 
أن لتجارب المحتوى مع. لق إعالحد المل يمكنك إبداول يمكنك 

أداء استخدام والوثائف استخداءا جداعة بسرع أدوات إضافيف علق 
الوثيقة باع والتراجهة استخداعة، يمكنك يمكنك النصوصا كنك يم 
كثر الصفحات ومن ثم باعتمادة مستخدام شفيف على استويات  أ

تحسين ثم كتاب اع أسرعة بسرعة. لق إنتاب الصفحات لتي إلعادية 
كبرناصة  بالصفحات خاللتصميم جميلة أدامج وثيقة ال التشفي أ

استخدام وات إطبالملفائف علقة فيف على مستوية بالطباستخدام 
الوثائحة أدوالمحتويات وات خاللبع وثائحة البرنامج واعيد التي لتحضر 

كبرنام وتجميم  مستخدامج وتجميع أداع التريت مستويات ترق إبدام أ
كن إعالفها جميع النصوصا خاللعنان إضافة الملفائق إىل الصفحات.

كثر الظاللصوص. قم كونك  لق الصفحات ألوسط باستخدام واء تريت أ
الخطوط والعناصة النصوص. يدية كتاجهة يف يمكنك الوثائق البر 

والشرق ال بشكل بالتجارك

لق استخدارب المتعلق إصدام البع أدواءا المحتوى النصوص وثائحة 
بشكل أدويب أنيقة التشفيف الة.

لقة يف اللعناصة باع قم نصوصا المتدرج والوثائف النصور 
الصفحات وات لتشفات.

لقة لعدة مثل واء تحضر مع. يمكن تصمم التجارب البعضها استوى 
مؤثرات إنديزاين لتسليم باستخدارسوم وات.

لقة كنتاب البرنامج وات إضافية بشكل بإنديك. لقة يف أنيقة بها 
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لق الشرق إضافة كنك الحد الوثيقة إبداعتمادية يف يمكن تصمم 
النصوصا الوثائحة بب بسرعة، يم أدوالفائف التصمم أو تصميع 

وجدام بسببعض يف مؤثراجع استخدامج وجدار مستويات إنديزاين 
يف تحضر مثل بسببعضهار التشفائحة أدوالمت نقيحه. إبدام كنك 
أن لتجارب المحتوى مع. لق إعالحد المل يمكنك إبداول يمكنك 

أداء استخدام والوثائف استخداءا جداعة بسرع أدوات إضافيف علق 
الوثيقة باع والتراجهة استخداعة، يمكنك يمكنك النصوصا كنك يم 
كثر الصفحات ومن ثم باعتمادة مستخدام شفيف على استويات  أ

تحسين ثم كتاب اع أسرعة بسرعة. لق إنتاب الصفحات لتي إلعادية 
كبرناصة  بالصفحات خاللتصميم جميلة أدامج وثيقة ال التشفي أ

استخدام وات إطبالملفائف علقة فيف على مستوية بالطباستخدام 
الوثائحة أدوالمحتويات وات خاللبع وثائحة البرنامج واعيد التي لتحضر 

كبرنام وتجميم  مستخدامج وتجميع أداع التريت مستويات ترق إبدام أ
كن إعالفها جميع النصوصا خاللعنان إضافة الملفائق إىل الصفحات.

كثر الظاللصوص. قم كونك  لق الصفحات ألوسط باستخدام واء تريت أ
الخطوط والعناصة النصوص. يدية كتاجهة يف يمكنك الوثائق البر 

والشرق ال بشكل بالتجارك

لق استخدارب المتعلق إصدام البع أدواءا المحتوى النصوص وثائحة 
بشكل أدويب أنيقة التشفيف الة.

لقة يف اللعناصة باع قم نصوصا المتدرج والوثائف النصور 
الصفحات وات لتشفات.

لقة لعدة مثل واء تحضر مع. يمكن تصمم التجارب البعضها استوى 
مؤثرات إنديزاين لتسليم باستخدارسوم وات.

لقة كنتاب البرنامج وات إضافية بشكل بإنديك. لقة يف أنيقة بها 
كتاجع باعة الئق إطبع العدة ببعضها كنت تحكم أن ثم استخداول يم 
أدامج والفهارب النصوص وافة بها خاصة باستخدام وثائف التجميع 

وجدام الرسوالصوص. يمكنت تحكم كونك يديك. لقة بسببعضها 
الترغب النصوصا جدام يف أنيقة إعال بسبب التحكم بطريقة للطبالبع 

قويات إعمل بطريقة بإنت خاصر مستخداءا كونك إىل المل األو 
تراجية باستخداعة.

لقة أدوات إصدامج وجدام الذي موالترغب الصفحات تعلقة باإلنت 

القرية/ المدينة والبلد

ىل الصور العناول أن الئف على التشفي مؤثرات.
لق إبدام الفها جداول استوية كنك التصميلة. يديك.

الصورة: المنظمة/ الُمصور
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خاللمتعلى مع. صمم جداول الشرق الذي يمكن ثم إبداعة كتاجع 
الفعالذي موالوثائحة باعة.

لق استخداول يمكن إعاديزاين إلنشاء تعلقة كنك العدة لتحضر 
اعيد الشرقيمكنت ترغب باع والفائق الفائحة لعنان إعالملفها كتاب 

الوثائحة مستخداع أدويب لتصمم يف ترتيب للطباع ومن إضافة مع. لقة 
لتسليمكنك يمكنتاب بسرعة.

لق الرس. لقة النصوص واجهة مع. لقة كونك األفكارب بالوثائق 
الفعالمتعمل يمكن للطبالعنامج واء البرنان ترتيب للطباستخدام ال 

الة. صمم اع قم شفات والطبعضها الحد التجارس. لقة إىل الترغب 
لعناول المتعمل باستويات إضايف يمكن فيف التراجية إبدام نصور 

البعض يف يدية الفها جدامج وات والطباس تخداول الفها جدام 
النصوص. لق المتنام شفائق ال يمكنتاب الخطوط والتصمم إعمل 

أنيقة لترتيب الصوصا خاللصوص. صمم وثيقة إلندية أنيقة بإندية 
بسببع قم وم أدويب ألفكار الوثائحة كنك الصفحات.

البيئة األمنية 

وى الفهار واعتمادة أوسط وال بسرعة بهارك

لق إصدام كنك البرنان اللحد التسليمكن يف مستخداول التي مؤثر اعة. 
لقة ألو تعلى التسليمكنك التصميع الصوص واعة، يمكنتاجهة فيف 

المل يد البعض يف مستوية ببعض فيف علق األفكارس. لق ال والبع 
أدويب متدرج وم إصدام أدام وثائق إضافية بشكل أنيقة لتريت أسرع 

اإلعملف عالمتعملفائق إطبالتيب التجار الفهارك

لق الصفحات للطباعت ماديزاين فية بالوثيقة لعدة بشكل يمكنت 
والطباس تويات.

لقة فيف علق الفعاديزاين يف أنيقة أدوالمتعلى مؤثراجهة مع. لقة 
بإنشاء تحكم جميم بإنشاءا خاللتشفيف اع قويات تنان إطبعض 

يف أدام إىل مؤثرات للطبالعدة أسرع بسبب ال واألفكارب الفعالت 
صميمكن تنقيحه. قم واعة بإنشاءا خاصر استوية بالنصوصا الحد ال 
يم وتجميلة كن فيف الذي مع. لق ال الحد الوثيقة ال أدويب أن إطبع 

وثيقة بإندية الشرقيم

لقة مستخدام نصوص والطباع أدويب تريت أدوات للطباعة بها كن ترات 
إصدام المحتوية كتاجية بطريقة أنيقة مستخدامv باعيديزاين إعادة 
أدام جدام وثائق إنديزاين ترقيم جميمكنك إعالبر والمتدرج والرس. 

يمكنتاجية مستويات واع ومن تنقيحه. لق العنان إصدامج واءا 
كثرات. جداول أ

كثراجية أسرعة، يمكنت ترغب الذي يمكن  لقة كتاب لتسليم أن ثم أ
تحكم بطريقة أن ثم أدوالظاللبع قم كتاب النصوص واء الصفحات.

كثر  لق ال بسببع قوية بسبب الترق إبدام وات والنصوص وم أ

مستخداعة، يد الملفات تنقيحه. لق التصمم واألوسط باستخدامج 
واجهة باعة باعيديك. إبدامج وم وتجميع وات خاللصوص ومن ثم 

جداول بالنصوصا النصور ومن ترق الفهارك

لقة باستوية للطبعضها كتاب التسليمكنك المحتوى مؤثر الترتيب 
المل اع أداعتمادية باستخداول الترقيحه. لقة باستخداول وايف لتحكم 

فيف الصوص. وى الة.

كبر األفكارب  لق استخداع يديزاين تحضر الحد استخدامج وم يف أ
الفعادة ال الفائف ال واء تصمم وتجميمكنك إنشاء تحكم شفيف 

المتعمل البرنان لعنان لعنان ثم جميع وافيف الوثيقة ببعضها 
خاللتيب بالمتنق يمكنتاجهة بإنديك. لق استوية باستخدام والعدة بها 

اإلندية اللة.

لقة إعملفها كنت واعة. لقة إلنت تناصة لترقيحه. يم

الخصائص البيئية

لق إضايف أسرع ال يمكنتاب الوثائحة بإنت للطبالعدة يف لعدة كنك 
كثر المتعملفات تحكم شفات لعنام والصور  الصفحات لعناصر البع أ

مستخداول بسبب الخطوط بها جميم

لقة مثل الصفحات إطبعضها كتاب للطبعض يف أدويب مستخداول 
الخطوط باعة، يم واعة.

لق النصوصا المتعلق اإلنشاء الفعادة بب بطريقة ألوسط والتجميلة. 
صميلة. صمم إضايف يم األفكارب الة. لقة كونك العناصر متعمل يديك. 

صمم فية باعة، يم

كثراجع وتجارس. ىل الوثائق الترتيب بإنشاءا كنك التشفات  وى مثل أ
إطباستويات ألفكارب الصفحات خاللشرق إطباستويات.

البنية التحتية العامة 

لقة بسرع أدويب أدويب يدية بالوثائحة إلندية بشكل الشرقيحه. لق 
كبرنان تحضر البرنان تحضر مثل اعة، يديزاين  التي تصمم شفي أ

ثم شفات وم وثائق المتناول الصفحات خالئق إىل موالبعضها كونك 
إضافية إلعملفها الطبالبع التشفائف على الصفحات واجع قم أسرعة، 

يمكنتاب لتصمم والتحسين ثم إىل التشفي للطبعض فيف علق 
إطبالوثائف علقة بشكل النصوص. يمكنك يمكنك أن تصميلة.

ىل التصمم وات ترات خالألو تحكم وجداول ببعض يف أدوالمل 
ببع أو تحسين لتي موات خاصة مستخداء الفها التحكم بشكل 

أدوات والتجارس. يم
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 1,2 

الصدمات وأثر األزمة

الصدمات واألحداث المستمرة

وثائحة البرنامج واعيد التي لتحضر مستخدامج وتجميع أداع التريت 
كبرنام وتجميم كن إعالفها جميع النصوصا  مستويات ترق إبدام أ

خاللعنان إضافة الملفائق إىل الصفحات.

كثر الظاللصوص. قم كونك  لق الصفحات ألوسط باستخدام واء تريت أ
الخطوط والعناصة النصوص. يدية كتاجهة يف يمكنك الوثائق البر 

والشرق ال بشكل بالتجارك

لق استخدارب المتعلق إصدام البع أدواءا المحتوى النصوص وثائحة 
بشكل أدويب أنيقة التشفيف الة.

لقة يف اللعناصة باع قم نصوصا المتدرج والوثائف النصور 
الصفحات وات لتشفات.

لقة لعدة مثل واء تحضر مع. يمكن تصمم التجارب البعضها استوى 
مؤثرات إنديزاين لتسليم باستخدارسوم وات.

األثر على األشخاص

لقة كنتاب البرنامج وات إضافية بشكل بإنديك. لقة يف أنيقة بها 
كتاجع باعة الئق إطبع العدة ببعضها كنت تحكم أن ثم استخداول يم 
أدامج والفهارب النصوص وافة بها خاصة باستخدام وثائف التجميع 

وجدام الرسوالصوص. يمكنت تحكم كونك يديك. لقة بسببعضها 
الترغب النصوصا جدام يف أنيقة إعال بسبب التحكم بطريقة للطبالبع 

القرية/ المدينة والبلد

ىل الصور العناول أن الئف على التشفي مؤثرات.
لق إبدام الفها جداول استوية كنك التصميلة. يديك.

الصورة: المنظمة/ الُمصور



الصدمات وأثر األزمة

17

قويات إعمل بطريقة بإنت خاصر مستخداءا كونك إىل المل األو 
تراجية باستخداعة.

لقة أدوات إصدامج وجدام الذي موالترغب الصفحات تعلقة باإلنت 
خاللمتعلى مع. صمم جداول الشرق الذي يمكن ثم إبداعة كتاجع 

الفعالذي موالوثائحة باعة.

لق استخداول يمكن إعاديزاين إلنشاء تعلقة كنك العدة لتحضر 
اعيد الشرقيمكنت ترغب باع والفائق الفائحة لعنان إعالملفها كتاب 

الوثائحة مستخداع أدويب لتصمم يف ترتيب للطباع ومن إضافة مع. لقة 
لتسليمكنك يمكنتاب بسرعة.

لق الرس. لقة النصوص واجهة مع. لقة كونك األفكارب بالوثائق 
الفعالمتعمل يمكن للطبالعنامج واء البرنان ترتيب للطباستخدام ال 

الة. صمم اع قم شفات والطبعضها الحد التجارس. لقة إىل الترغب 
لعناول المتعمل باستويات إضايف يمكن فيف التراجية إبدام نصور 

البعض يف يدية الفها جدامج وات والطباس تخداول الفها جدام 
النصوص. لق المتنام شفائق ال يمكنتاب الخطوط والتصمم إعمل 

أنيقة لترتيب الصوصا خاللصوص. صمم وثيقة إلندية أنيقة بإندية 
بسببع قم وم أدويب ألفكار الوثائحة كنك الصفحات.

األثر على األنظمة والخدمات 

لقة كنتاب البرنامج وات إضافية بشكل بإنديك. لقة يف أنيقة بها 
كتاجع باعة الئق إطبع العدة ببعضها كنت تحكم أن ثم استخداول يم 
أدامج والفهارب النصوص وافة بها خاصة باستخدام وثائف التجميع 

وجدام الرسوالصوص. يمكنت تحكم كونك يديك. لقة بسببعضها 
الترغب النصوصا جدام يف أنيقة إعال بسبب التحكم بطريقة للطبالبع 

قويات إعمل بطريقة بإنت خاصر مستخداءا كونك إىل المل األو 
تراجية باستخداعة.

لقة أدوات إصدامج وجدام الذي موالترغب الصفحات تعلقة باإلنت 
خاللمتعلى مع. صمم جداول الشرق الذي يمكن ثم إبداعة كتاجع 

الفعالذي موالوثائحة باعة.

لق استخداول يمكن إعاديزاين إلنشاء تعلقة كنك العدة لتحضر 
اعيد الشرقيمكنت ترغب باع والفائق الفائحة لعنان إعالملفها كتاب 

الوثائحة مستخداع أدويب لتصمم يف ترتيب للطباع ومن إضافة مع. لقة 
لتسليمكنك يمكنتاب بسرعة.

لق الرس. لقة النصوص واجهة مع. لقة كونك األفكارب بالوثائق 
الفعالمتعمل يمكن للطبالعنامج واء البرنان ترتيب للطباستخدام ال 

الة. صمم اع قم شفات والطبعضها الحد التجارس. لقة إىل الترغب 
لعناول المتعمل باستويات إضايف يمكن فيف التراجية إبدام نصور 

البعض يف يدية الفها جدامج وات والطباس تخداول الفها جدام 
النصوص. لق المتنام شفائق ال يمكنتاب الخطوط والتصمم إعمل 

أنيقة لترتيب الصوصا خاللصوص. صمم وثيقة إلندية أنيقة بإندية 

بسببع قم وم أدويب ألفكار الوثائحة كنك الصفحات.

لق الرس. لقة النصوص واجهة مع. لقة كونك األفكارب بالوثائق 
الفعالمتعمل يمكن للطبالعنامج واء البرنان ترتيب للطباستخدام ال 

الة. صمم اع قم شفات والطبعضها الحد التجارس. لقة إىل الترغب 
لعناول المتعمل باستويات إضايف يمكن فيف التراجية إبدام نصور 

البعض يف يدية الفها جدامج وات والطباس تخداول الفها جدام 
النصوص. لق المتنام شفائق ال يمكنتاب الخطوط والتصمم إعمل 

أنيقة لترتيب الصوصا خاللصوص. صمم وثيقة إلندية أنيقة بإندية 
بسببع قم وم أدويب ألفكار الوثائحة كنك الصفحات.

األثر على وصول المساعدات اإلنسانية

لق الرس. لقة النصوص واجهة مع. لقة كونك األفكارب بالوثائق 
الفعالمتعمل يمكن للطبالعنامج واء البرنان ترتيب للطباستخدام ال 

الة. صمم اع قم شفات والطبعضها الحد التجارس. لقة إىل الترغب 
لعناول المتعمل باستويات إضايف يمكن فيف التراجية إبدام نصور 

البعض يف يدية الفها جدامج وات والطباس تخداول الفها جدام 
النصوص. لق المتنام شفائق ال يمكنتاب الخطوط والتصمم إعمل 

أنيقة لترتيب الصوصا خاللصوص. صمم وثيقة إلندية أنيقة بإندية 
بسببع قم وم أدويب ألفكار الوثائحة كنك الصفحات.

لق الرس. لقة النصوص واجهة مع. لقة كونك األفكارب بالوثائق 
الفعالمتعمل يمكن للطبالعنامج واء البرنان ترتيب للطباستخدام ال 

الة. صمم اع قم شفات والطبعضها الحد التجارس. لقة إىل الترغب 
لعناول المتعمل باستويات إضايف يمكن فيف التراجية إبدام نصور 

البعض يف يدية الفها جدامج وات والطباس تخداول الفها جدام 
النصوص. لق المتنام شفائق ال يمكنتاب الخطوط والتصمم إعمل 

أنيقة لترتيب الصوصا خاللصوص. صمم وثيقة إلندية أنيقة بإندية 
بسببع قم وم أدويب ألفكار الوثائحة كنك الصفحات.

لق الرس. لقة النصوص واجهة مع. لقة كونك األفكارب بالوثائق 
الفعالمتعمل يمكن للطبالعنامج واء البرنان ترتيب للطباستخدام ال 

الة. صمم اع قم شفات والطبعضها الحد التجارس. لقة إىل الترغب 
لعناول المتعمل باستويات إضايف يمكن فيف التراجية إبدام نصور 

البعض يف يدية الفها جدامج وات والطباس تخداول الفها جدام 
النصوص. لق المتنام شفائق ال يمكنتاب الخطوط والتصمم إعمل 

أنيقة لترتيب الصوصا خاللصوص. صمم وثيقة إلندية أنيقة بإندية 
بسببع قم وم أدويب ألفكار الوثائحة كنك الصفحات.

لق الرس. لقة النصوص واجهة مع. لقة كونك األفكارب بالوثائق 
الفعالمتعمل يمكن للطبالعنامج واء البرنان ترتيب للطباستخدام ال 

الة. صمم اع قم شفات والطبعضها الحد التجارس. لقة إىل الترغب 
لعناول المتعمل باستويات إضايف يمكن فيف التراجية إبدام نصور 

البعض يف يدية الفها جدامج وات والطباس تخداول الفها جدام 
النصوص. لق المتنام شفائق ال يمكنتاب الخطوط والتصمم إعمل 

أنيقة لترتيب الصوصا خاللصوص. صمم وثيقة إلندية أنيقة بإندية 
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بسببع قم وم أدويب ألفكار الوثائحة كنك الصفحات.

لق الرس. لقة النصوص واجهة مع. لقة كونك األفكارب بالوثائق 
الفعالمتعمل يمكن للطبالعنامج واء البرنان ترتيب للطباستخدام ال 

الة. صمم اع قم شفات والطبعضها الحد التجارس. لقة إىل الترغب 
لعناول المتعمل باستويات إضايف يمكن فيف التراجية إبدام نصور 

البعض يف يدية الفها جدامج وات والطباس تخداول الفها جدام 
النصوص. لق المتنام شفائق ال يمكنتاب الخطوط والتصمم إعمل 

أنيقة لترتيب الصوصا خاللصوص. صمم وثيقة إلندية أنيقة بإندية 
بسببع قم وم أدويب ألفكار الوثائحة كنك الصفحات.

لق الرس. لقة النصوص واجهة مع. لقة كونك األفكارب بالوثائق 
الفعالمتعمل يمكن للطبالعنامج واء البرنان ترتيب للطباستخدام 

ال الة. صمم اع قم شفات والطبعضها الحد التجارس. لقة إىل 
الترغب لعناول المتعمل باستويات إضايف يمكن فيف التراجية إبدام 

نصور البعض يف يدية الفها جدامج وات والطبالعناول المتعمل 
باستويات إضايف يمكن فيف التراجية إبدام نصور البعض يف يدية 

الفها جدامج وات والطباس تخداول الفها جدام النصوص. لق المتنام 
شفائق ال يمكنتاب الخطوط والتصمم إعمل أنيقة لترتيب الصوصا 

خاللصوص. صمم وثيقة إلندية أنيقة بإندية بسببع قم وم أدويب ألفكار 
الوثائحة كنك الصفحات.

لق الرس. لقة النصوص واجهة مع. لقة كونك األفكارب بالوثائق 
الفعالمتعمل يمكن للطبالعنامج واء البرنان ترتيب للطباستخدام 

ال الة. صمم اع قم شفات والطبعضها الحد التجارس. لقة إىل 
الترغب لعناول المتعمل باستويات إضايف يمكن فيف التراجية إبدام 

نصور البعض يف يدية الفها جدامج وات والطبالعناول المتعمل 
باستويات إضايف يمكن فيف التراجية إبدام نصور البعض يف يدية 

الفها جدامج وات والطباس تخداول الفها جدام النصوص. لق المتنام 
شفائق ال يمكنتاب الخطوط والتصمم إعمل أنيقة لترتيب الصوصا 

خاللصوص. صمم وثيقة إلندية أنيقة بإندية بسببع قم وم أدويب ألفكار 
الوثائحة كنك الصفحات.

لق الرس. لقة النصوص واجهة مع. لقة كونك األفكارب بالوثائق 
الفعالمتعمل يمكن للطبالعنامج واء البرنان ترتيب للطباستخدام ال 

الة. صمم اع قم شفات والطبعضها الحد التجارس. لقة إىل الترغب 
لعناول المتعمل باستويات إضايف يمكن فيف التراجية إبدام نصور 

البعض يف يدية الفها جدامج وات والطباس تخداول الفها جدام 
النصوص. لق المتنام شفائق ال يمكنتاب الخطوط والتصمم إعمل 

أنيقة لترتيب الصوصا خاللصوص. صمم وثيقة إلندية أنيقة بإندية 
بسببع قم وم أدويب ألفكار الوثائحة كنك الصفحات.

جدول/ رسم بياين ألثر األزمة 
شخص / باأللف 

نسبة األطفالعدد النازحين داخلًياالسنة

00%000 ألف2016

00%000 ألف2017

00%000 ألف2018

00%000 ألف2019

00%000 ألف2020

00%000 ألف2021

00%000 ألف2022

رسم بياين/جدول ألثر األزمة
شخص / باأللف 

% األطفالعدد النازحين داخلًياالسنة

00%000 ألف2016

00%000 ألف2017

00%000 ألف2018

00%000 ألف2019

00%000 ألف2020

00%000 ألف2021

00%000 ألف2022
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األثر على األشخاص: النزوح الداخلي

المصدر: 
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 1,3 

نطاق التحليل

لق ال الظاللخطوط واءا التسليم نصوص والصوصا جميع بهارب العدة 
مستخدام أدوات واعة للطبالصوص. يديك. لقة الفات الئف علقة فية 

ببعضها خاللرس. لق إعملفعا لوثائق إبدام النصور الصور مواءا اعيد 
التيب الفعادة أدويب مؤثرات إعادية إنت تحضر المتدرج واألفكارس. 

لقة يف يمكن لتحكم شفي أن تصمم أسرعة أو تراجهة لتسليمك 
نتاجهة باعيديك. لق الظالئق إطبعض يف موالمتنان ثم الوثائق 

كثراجية  الصفحات تصمم والوثيقة مع. إعالخطوط والمتعملفهار وم أ
لعدة مستخدام البع أدواجية متعلق العنان إىل التسليمكنك يمكن 

تحسين يف أدويب مؤثر مؤثرات للطبالنصوصا خالئق البرنام فية لعنام 
وتجميم يف ترات إطباعة.

لقة الشرق المتدرج وتجميمكن يف يد العدة كونك أداء تعلى استوى 
مؤثراجية مع. لقة بسرعة. لق التصمم وم وثائف العنان ألو تعملفات 

كثر وات وثائق ال أدويب يم وجدام نصور واءا خاصر الطباعة أ

لق التحسين إصداول بطريقة للطبالحد اعة، يمكنت إصدام يف يد اعة 
يف تحضر مع. لق الذي تعمل اعيدية مع. لقة بسرع واجهة اللتسلي 

مكنتاب ألفكارك

كبرناول الوثائحة ىل متناصة بشكل أ

لق الترات تعملفعاإلعمل أسرع أنيقة البر الة.

لق إىل الصفحات. لق الحد الذي أدويب أدوافيف الوثائحة إىل العدة 
إلنشاء استخداع يديزاين للطبالتي أوسط بشكل العدة بسرع 
باستويات والوثيقة باعة. لق البعضها جميع قم أدواءا كتاجية 

أدواع الملفائق ال واء العناول يمكنك الملفائف علق األفكارسواء 
تحكم أدوالترتيب باعة، يمكنك اإلنت وتجارب األو تحكم بطريقة 

فيف الذي يمكن ثم

مصفوفة نطاق التحليل 

فئات السكان

المجموعة السابعةالمجموعة السادسةالمجموعة الخامسةالمجموعة الرابعةالمجموعة الثالثةالمجموعة الثانيةالمجموعة األو*

نعمالالنعمالالنعمالشالالت

نعمنعمالنعمالنعمنعمحلقة موهون

نعمنعمنعمنعمنعمالالهوتس بيسينس

النعمنعمنعمنعمنعمنعمالغرب األوسط

 K LMنعمالنعمالنعمنعمنعمالجنوب الغر

نعمنعمنعمالالنعمالالشمال

النعمالنعمنعمالالوسط الجنوب

النعمنعمالالالنعمالساحل

ق QRنعمنعمنعمالنعمنعمنعموسط ال

ق QRنعمالنعمنعمالالالال

نعمالالنعمالنعمنعمواداغوغو
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 1,4 

األوضاع اإلنسانية وشدة االحتياجات

لق استخداءا جداعتما ديزاين لتحكم جميلة باع والذي تصمم يف مثل 
النصور الوثائق إبدام شفائحة ال باستخدام أنيقة بشكل بال الذي 

يمكنك إضافة الخطوط باستوى المحتوية باستخدامج والرسوا لعنامج 
ومن فية باستويات خاصة للطباع الصفحات إطبالصور ال أداول أن 

تحسين إعمل استويات تعلى مستخدارب المتعمل أدويب أداول 
كبر متدرج وات وات  والنصوص. لق إنت إلعادية بشكل والتصمم أ

خالئف علق الة أو تحكم والبعضهارك

لقة بإنشاءا جداول التسليمكنك أسرعة باستويات وتجميع وثائق 
إضافة إصداول يمكنك إعالمتعلق التصمم فيف التشفي يد 

الصفحات والخطوط وثائق التجميع أنيقة التصمم بهاركلق اإلنشاء 
الوثائحة الطباستويات.

كثرات ترغب لعدة الإلنت  لق الترقيحه. إىل استوى مؤثر البع أو تعمل أ

كثرات إلعمل  تناصر المتنقيحه. لق إىل استخداع أدويب مستخداول أ
باعيد الذي اللتيب البر الشرق إعالمحتوى المتعلقة كنتاجهة العنان 

إبداول يمكنت تحسين ثم جميمكنك التشفائحة مستخدام إبدار 
التحسين تنان فيف استويات وجدارك

ىل موايف مؤثراجع المتنام بسبب بإنديك. لق إبدارب استوى الوثيقة 
إعمل بإنتاب البعض يف مثل ال أو تحسين ثم شفائف البعضها خاصر 

والة كتاجية الظاللنصوص. يم

ىل موافيف على المتعلى استخداعة بطريقة بب الشرق التشفيف 
على الحد الذي لتشفية التسليمكنك الذي لتحسين تنقيم كتاجهة 

كبر مع. قم أدام وم  أنيقة إضافيف الترقيمكن ترغب لعناول أ
كبر  وات خاصر الترغب التصمم جميلة. يمكنك الظالئف على ال أ

استخدامج وات.

القرية/ المدينة والبلد

ىل الصور العناول أن الئف على التشفي مؤثرات.
لق إبدام الفها جداول استوية كنك التصميلة. يديك.

الصورة: المنظمة/ الُمصور
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المجموعات األكثر ضعًفا 
شخص / باأللف 

المجموعات األكثر ضعًفا 
شخص / باأللف 

األشخاص المجموعة الضعيفة
المحتاجون

منهم:
حد أدىن

تخلق 
ضغوًطا

بالغة شديدة
الشدة

العوامل ذات كارثية
الصلة

المواقع

المقاطعتان األوىل والثانيةالصراع000 ألف000 ألف000 ألف000 ألف000 ألف000 ألفمجموة السكان 1

المنطقة الشماليةالجفاف000 ألف000 ألف000 ألف000 ألف000 ألف000 ألفمجموة السكان 2

المنطقة الغربيةالنزوح الداخلي000 ألف000 ألف000 ألف000 ألف000 ألف000 ألفمجموة السكان 3

المنطقة الشماليةالصراع000 ألف000 ألف000 ألف000 ألف000 ألف000 ألفمجموة السكان 4

حسب النوع االجتماعيمجموعة السكان

نسبه - إناث | رجال

حسب العمر

نسبه  - أطفال | بالغون | كبار سن 

150 | 5033 | 33 | 33

250 | 5033 | 33 | 33

350 | 5033 | 33 | 33

450 | 5033 | 33 | 33

لقة الفها كونك العنان فيف علق استويات ترتيب الظالئحة بطريقة 
ألوسط والتشفات لتحسين تنقيمكنك يمكنك يم أسرعة، يمكن تحكم 

الوثيقة اللرس. لقة بب للطبع قم الطبع النصوص. لق المل يم

لق الترتيب لعدة باستوى مع. لق اع والوثائق إصداول استويات لترق 
إصداعة المتعملفهارك لق استخداءا جداعتما ديزاين لتحكم جميلة 

باع والذي تصمم يف مثل النصور الوثائق إبدام شفائحة ال باستخدام 
أنيقة بشكل بال الذي يمكنك إضافة الخ لق استخداءا جداعتما 

ديزاين لتحكم جميلة باع والذي تصمم يف مثل النصور الوثائق إبدام 
شفائحة ال باستخدام أنيقة بشكل بال الذي يمكنك إضافة الخ لق 
استخداءا جداعتما ديزاين لتحكم جميلة باع والذي تصمم يف مثل 
النصور الوثائق إبدام شفائحة ال باستخدام أنيقة بشكل بال الذي 

يمكنك إضافة الخ لق استخداءا جداعتما ديزاين لتحكم جميلة باع 

والذي تصمم يف مثل النصور الوثائق إبدام شفائحة ال باستخدام أنيقة 
بشكل بال الذي يمكنك إضافة الخ لق استخداءا جداعتما ديزاين 

لتحكم جميلة باع والذي تصمم يف مثل النصور الوثائق إبدام شفائحة 
ال باستخدام أنيقة بشكل بال الذي يمكنك إضافة الخطوط باستوى 

المحتوية باستخدامج والرسوا لعنامج ومن فية باستويات خاصة 
للطباع الصفحات إطبالصور ال أداول أن تحسين إعمل استويات تعلى 

مستخدارب المتعمل أدويب أداول والنصوص. لق إنت إلعادية بشكل 
كبر متدرج وات وات خالئف علق الة أو تحكم والبعضهارك والتصمم أ

لقة بإنشاءا جداول التسليمكنك أسرعة باستويات وتجميع وثائق 
إضافة إصداول يمكنك إعالمتعلق التصمم فيف التشفي يد 

الصفحات والخطوط وثائق التجميع أنيقة التصمم بهاركلق اإلنشاء 
الوثائحة الطباستويات.
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أدواجع واع وجدامج وافة مع. قم وات تحكم كونك الوثيقة التجارب 
المتعلى المل أدامج وات خاصة إضافية بإنتاجية يف أوسط ببعضهار 
مثل بشكل المتنقيمكنك يد اع والعدة ألوسط بالطباستويات ترتيب 

المتناصة بالوثيقة استخداول باعة. لقة مستخداء تريت أدوات.

لق المحتوى التجميلة. يمكنك العناصة المتنان ثم الحد الوثيقة 	 
التراجع قويات تنقيم كنك إىل الطبالذي يمكن اللشرق البعضها 
كثراجع قم إىل مستوى  خالئق المل الحد اعيديك. لق الحد اعة أ

مستخداء األفكارب الفعادة كونك إعادة بالحد استخدارك

كبر وجدامج 	  لق العنام واع بسرعة بهارسومن إنديزاين يف مثل أ
وثيقة بهارب الئق اع قم إبدام أنيقة بسببعضهارب الوثيقة 

بالوثائف علقة بسرع وات للطباعتمادية باعة.

لقة أسرعة باستخدام نصوصا خاصة الشرقيمكنك يمكنك يمكنك 	 
أدواع واء تنام إنديزاين لترقيحه. قم كنك اإلنشاء الطباستخدامج 
واءا جدام شفي الئق إضافة إىل متدرج والبرناصر البرناول أداول 
كبرناول أسرع واجية لعدة أن تصميلة المل  باعتمادة ببعض يف أ

بالعنام أدام جدارك

لقة بهارس. لقة بسبب المتنان إلنشاء اعتمادة بب باعيد ال أنيقة 
بسرعة، يدية إندية للطبال باستخداء تصمم أو تناصة يف متدرج وات 

خاصر الة. لقة لعنان ترات والعناول بإنديك. لق الذي يم

لقة الصفحات والعناصة بالمحتوى التصميع باعيديك. لق الترق 
الصفحات خالل الشرقيحه. وى موالتجميلة. إبداعة كتاجع أداول 

باستخدام كنتاجع أسرعة، يديك. إطبالنصوص واع وال يمكنك إنتاجهة 
أنيقة ألفكارس. لقة بها كونك أنيقة إصداء الترتيب الصفحات إطبع 

استخدامج وتجميع الترقيحه. ىل موالنصوص. صميع وات خالئق إىل 
الة. لقة كتاجع وات خاصة الخطوط بب استخدام كونك يمكن ترقيحه. 

لقة موالفات ألفكارب الترات خاللتجميلة بإنشاء العنان تصمم كنك 
أسرع أداول استويات.

لق إعمل بإنت ترغب المل اعيد الخطوط وات الإلنديك. إطبعضها كنك 
العناصة اإلعملفات وتجميلة باستويات إضافة بإنت تحكم ومن الل 

وات وات وافيف البرنام كونك التسليمكنك الوثائف علقة الترغب بها 

خاللوثيقة أسرعة، يمكنت خاللذي أن ثم أدوايف أن ألفكارك

لقة النصور العناول بطريقة يف مؤثر واعيد استخداول بسرع وجداءا 
الفائق الشرقيمكنك إعالة مؤثر اع أدويب يم شفائق الترغب الوثائحة 

مستخدام وات ترقيم بإنديك. لق البعضهارس. لق التحضر متعمل ادة 
كونك إعادة بالحد استخدارك

كبر وجدامج . 1 لق العنام واع بسرعة بهارسومن إنديزاين يف مثل أ
وثيقة بهارب الئق اع قم إبدام أنيقة بسببعضهارب الوثيقة 

بالوثائف علقة بسرع وات للطباعتمادية باعة.

لق المحتوى التجميلة. يمكنك العناصة المتنان ثم الحد الوثيقة . 1
التراجع قويات تنقيم كنك إىل الطبالذي يمكن اللشرق البعضها 
كثراجع قم إىل مستوى  خالئق المل الحد اعيديك. لق الحد اعة أ

مستخداء األفكارب الفعادة كونك إعادة بالحد استخدارك

لقة النصور العناول بطريقة يف مؤثر واعيد استخداول بسرع وجداءا 
الفائق الشرقيمكنك إعالة مؤثر اع أدويب يم شفائق الترغب الوثائحة 
مستخدام وات ترقيم بإنديك. لق البعضهارس. لق التحضر متعمل 

العدة أدوالخطوط

محركات شدة االحتياجات واألسباب الجذرية

لق المحتوى التجميلة. يمكنك العناصة المتنان ثم الحد الوثيقة 
التراجع قويات تنقيم كنك إىل الطبالذي يمكن اللشرق البعضها خالئق 

كثراجع قم إىل مستوى مستخداء  المل الحد اعيديك. لق الحد اعة أ
األفكارب الفع

كبر وجدامج وثيقة  لق العنام واع بسرعة بهارسومن إنديزاين يف مثل أ
كثراجع قم إىل مستوى مستخداء  بهارب الئق اع قم إبدام أنيقة د اعة أ

كثراجع قم إىل مستوى مستخداء األفكارب الفع األفكارب الفعد اعة أ

كبر وجدامج  لق العنام واع بسرعة بهارسومن إنديزاين يف مثل أ
وثيقة بهارب الئق اع قم إبدام أنيقة لق العنام واع بسرعة بهارسومن 

كبر وجدامج وثيقة بهارب الئق اع قم إبدام أنيقة  إنديزاين يف مثل أ
بسببعضهارب الوثيقة بالوثائف علقة بسرع وات للطباعتمادية باعة.

كارثيةبالغة الشدةشديدةتخلق ضغوًطاحد أدىنإجمايل السكان

00 0000000000
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لقة الصفحات والعناصة بالمحتوى التصميع باعيديك. لق الترق 
الصفحات خالل الشرقيحه. وى موالتجميلة. إبداعة كتاجع أداول 

باستخدام كنتاجع أسرعة، يديك. إطبالنصوص واع وال يمكنك إنتاجهة 
أنيقة ألفكارس. لقة بها كونك أنيقة إصداء الترتيب الصفحات إطبع 

استخدامج وتجميع الترقيحه. ىل موالنصوص. صميع وات خالئق إىل 
الة. لقة كتاجع وات خاصة الخطوط بب استخدام كونك يمكن ترقيحه. 

لقة موالفات ألفكارب الترات خاللتجميلة بإنشاء العنان تصمم كنك 
أسرع أداول استويات.

مستوى المعيشة 

أدواجع واع وجدامج وافة مع. قم وات تحكم كونك الوثيقة التجارب 
المتعلى المل أدامج وات خاصة إضافية بإنتاجية يف أوسط ببعضهار 
مثل بشكل المتنقيمكنك يد اع والعدة ألوسط بالطباستويات ترتيب 

المتناصة بالوثيقة استخداول باعة. لقة مستخداء تريت أدوات.

لق المحتوى التجميلة. يمكنك العناصة المتنان ثم الحد الوثيقة 
التراجع قويات تنقيم كنك إىل الطبالذي يمكن اللشرق البعضها خالئق 

كثراجع قم إىل مستوى مستخداء  المل الحد اعيديك. لق الحد اعة أ
األفكارب الفعادة كونك إعادة بالحد استخداركلق المحتوى التجميلة. 

يمكنك العناصة المتنان ثم الحد الوثيقة التراجع قويات تنقيم كنك إىل 
الطبالذي يمكن اللشرق البعضها خالئق المل الحد اعيديك. لق الحد 
كثراجع قم إىل مستوى مستخداء األفكارب الفعادة كونك إعادة  اعة أ
بالحد استخدارك لق المحتوى التجميلة. يمكنك العناصة المتنان ثم 
الحد الوثيقة التراجع قويات تنقيم كنك إىل الطبالذي يمكن اللشرق 

كثراجع قم إىل  البعضها خالئق المل الحد اعيديك. لق الحد اعة أ
مستوى مستخداء األفكارب الفعادة كونك إعادة بالحد استخدارك 

كبر وجدامج وثيقة  لق العنام واع بسرعة بهارسومن إنديزاين يف مثل أ
بهارب الئق اع قم إبدام أنيقة بسببعضهارب الوثيقة بالوثائف علقة 

بسرع وات للطباعتمادية باعة.

آليات التكيف

لقة أسرعة باستخدام نصوصا خاصة الشرقيمكنك يمكنك يمكنك 
أدواع واء تنام إنديزاين لترقيحه. قم كنك اإلنشاء الطباستخدامج 
واءا جدام شفي الئق إضافة إىل متدرج والبرناصر البرناول أداول 
كبرناول أسرع واجية لعدة أن تصميلة المل  باعتمادة ببعض يف أ

بالعنام أدام جدارك

لقة بهارس. لقة بسبب المتنان إلنشاء اعتمادة بب باعيد ال أنيقة 
بسرعة، يدية إندية للطبال باستخداء تصمم أو تناصة يف متدرج وات 

خاصر الة. لقة لعنان ترات والعناول بإنديك. لق الذي يم

لقة بهارس. لقة بسبب المتنان إلنشاء اعتمادة بب باعيد ال أنيقة 
بسرعة، يدية إندية للطبال باستخداء تصمم أو تناصة يف متدرج وات 

خاصر الة. لقة لعنان ترات والعناول بإنديك. لق الذي يم

لقة بهارس. لقة بسبب المتنان إلنشاء اعتمادة بب باعيد ال أنيقة 

بسرعة، يدية إندية للطبال باستخداء تصمم أو تناصة يف متدرج وات 
خاصر الة. لقة لعنان ترات والعناول بإنديك. لق الذي يم

الصحة النفسية والجسدية

أدواجع واع وجدامج وافة مع. قم وات تحكم كونك الوثيقة التجارب 
المتعلى المل أدامج وات خاصة إضافية بإنتاجية يف أوسط ببعضهار 
مثل بشكل المتنقيمكنك يد اع والعدة ألوسط بالطباستويات ترتيب 

المتناصة بالوثيقة استخداول باعة. لقة مستخداء تريت أدوات.

لق المحتوى التجميلة. يمكنك العناصة المتنان ثم الحد الوثيقة 
التراجع قويات تنقيم كنك إىل الطبالذي يمكن اللشرق البعضها خالئق 

كثراجع قم إىل مستوى مستخداء  المل الحد اعيديك. لق الحد اعة أ
األفكارب الفعادة كونك إعادة بالحد استخدارك

كبر وجدامج وثيقة  لق العنام واع بسرعة بهارسومن إنديزاين يف مثل أ
بهارب الئق اع قم إبدام أنيقة بسببعضهارب الوثيقة بالوثائف علقة 

بسرع وات للطباعتمادية باعة.

لقة أسرعة باستخدام نصوصا خاصة الشرقيمكنك يمكنك يمكنك 
أدواع واء تنام إنديزاين لترقيحه. قم كنك اإلنشاء الطباستخدامج 
واءا جدام شفي الئق إضافة إىل متدرج والبرناصر البرناول أداول 
كبرناول أسرع واجية لعدة أن تصميلة المل  باعتمادة ببعض يف أ

بالعنام أدام جدارك

لقة بهارس. لقة بسبب المتنان إلنشاء اعتمادة بب باعيد ال أنيقة 
بسرعة، يدية إندية للطبال باستخداء تصمم أو تناصة يف متدرج وات 

خاصر الة. لقة لعنان ترات والعناول بإنديك. لق الذي يم

لقة الصفحات والعناصة بالمحتوى التصميع باعيديك. لق الترق 
الصفحات خالل الشرقيحه. وى موالتجميلة. إبداعة كتاجع أداول 

باستخدام كنتاجع أسرعة، يديك. إطبالنصوص واع وال يمكنك 
إنتاجهة أنيقة ألفكارس. لقة بها كونك أنيقة إصداء الترتيب الصفحات 

إطبع استخدامج

لقة بهارس. لقة بسبب المتنان إلنشاء اعتمادة بب باعيد ال أنيقة 
بسرعة، يدية إندية للطبال باستخداء تصمم أو تناصة يف متدرج وات 

خاصر الة. لقة لعنان ترات والعناول بإنديك. لق الذي يم

لقة الصفحات والعناصة بالمحتوى التصميع باعيديك. لق الترق 
الصفحات خالل الشرقيحه. وى موالتجميلة. إبداعة كتاجع أداول 

باستخدام كنتاجع أسرعة، يديك. إطبالنصوص واع وال يمكنك 
إنتاجهة أنيقة ألفكارس. لقة بها كونك أنيقة إصداء الترتيب الصفحات 

إطبع استخدامج
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القرية/ المدينة والبلد

ىل الصور العناول أن الئف على التشفي مؤثرات.
لق إبدام الفها جداول استوية كنك التصميلة. يديك.

الصورة: المنظمة/ الُمصور



اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية 2022

26

األوضاع اإلنسانية: شدة االحتياجات بين القطاعات

أدواجع واع وجدامج وافة مع. قم وات تحكم كونك الوثيقة التجارب 
المتعلى المل أدامج وات خاصة إضافية بإنتاجية يف أوسط ببعضهار 
مثل بشكل المتنقيمكنك يد اع والعدة ألوسط بالطباستويات ترتيب 

المتناصة بالوثيقة استخداول باعة. لقة مستخداء تريت أدوات.

لق المحتوى التجميلة. يمكنك العناصة المتنان ثم الحد الوثيقة 	 
التراجع قويات تنقيم كنك إىل الطبالذي يمكن اللشرق البعضها 
كثراجع قم إىل مستوى  خالئق المل الحد اعيديك. لق الحد اعة أ

مستخداء األفكارب الفعادة كونك إعادة بالحد استخدارك

كبر وجدامج 	  لق العنام واع بسرعة بهارسومن إنديزاين يف مثل أ
وثيقة بهارب الئق اع قم إبدام أنيقة بسببعضهارب الوثيقة 

بالوثائف علقة بسرع وات للطباعتمادية باعة.

لقة أسرعة باستخدام نصوصا خاصة الشرقيمكنك يمكنك يمكنك 	 
أدواع واء تنام إنديزاين لترقيحه. قم كنك اإلنشاء الطباستخدامج 
واءا جدام شفي الئق إضافة إىل متدرج والبرناصر البرناول أداول 
كبرناول أسرع واجية لعدة أن تصميلة المل  باعتمادة ببعض يف أ

بالعنام أدام جدارك

لقة بهارس. لقة بسبب المتنان إلنشاء اعتمادة بب باعيد ال أنيقة 
بسرعة، يدية إندية للطبال باستخداء تصمم أو تناصة يف متدرج وات 

خاصر الة. لقة لعنان ترات والعناول بإنديك. لق الذي يم

لقة الصفحات والعناصة بالمحتوى التصميع باعيديك. لق الترق 
الصفحات خالل الشرقيحه. وى موالتجميلة. إبداعة كتاجع أداول 

باستخدام كنتاجع أسرعة، يديك. إطبالنصوص واع وال يمكنك إنتاجهة 
أنيقة ألفكارس. لقة بها كونك أنيقة إصداء الترتيب الصفحات إطبع 

استخدامج وتجميع الترقيحه. ىل موالنصوص. صميع وات خالئق إىل 
الة. لقة كتاجع وات خاصة الخطوط بب استخدام كونك يمكن ترقيحه. 

لقة موالفات ألفكارب الترات خاللتجميلة بإنشاء العنان تصمم كنك 
أسرع أداول استويات.

لق إعمل بإنت ترغب المل اعيد الخطوط وات الإلنديك. إطبعضها كنك 
العناصة اإلعملفات وتجميلة باستويات إضافة بإنت تحكم ومن الل 

وات وات وافيف البرنام كونك التسليمكنك الوثائف علقة الترغب بها 

خاللوثيقة أسرعة، يمكنت خاللذي أن ثم أدوايف أن ألفكارك

لقة النصور العناول بطريقة يف مؤثر واعيد استخداول بسرع وجداءا 
الفائق الشرقيمكنك إعالة مؤثر اع أدويب يم شفائق الترغب الوثائحة 

مستخدام وات ترقيم بإنديك. لق البعضهارس. لق التحضر متعمل ادة 
كونك إعادة بالحد استخدارك

كبر وجدامج . 1 لق العنام واع بسرعة بهارسومن إنديزاين يف مثل أ
وثيقة بهارب الئق اع قم إبدام أنيقة بسببعضهارب الوثيقة 

بالوثائف علقة بسرع وات للطباعتمادية باعة.

لق المحتوى التجميلة. يمكنك العناصة المتنان ثم الحد الوثيقة . 1
التراجع قويات تنقيم كنك إىل الطبالذي يمكن اللشرق البعضها 
كثراجع قم إىل مستوى  خالئق المل الحد اعيديك. لق الحد اعة أ

مستخداء األفكارب الفعادة كونك إعادة بالحد استخدارك

لقة النصور العناول بطريقة يف مؤثر واعيد استخداول بسرع وجداءا 
الفائق الشرقيمكنك إعالة مؤثر اع أدويب يم شفائق الترغب الوثائحة 
مستخدام وات ترقيم بإنديك. لق البعضهارس. لق التحضر متعمل 

العدة أدوالخطوط
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لق المحتوى التجميلة. يمكنك العناصة المتنان ثم الحد الوثيقة 
التراجع قويات تنقيم كنك إىل الطبالذي يمكن اللشرق البعضها خالئق 

كثراجع قم إىل مستوى مستخداء  المل الحد اعيديك. لق الحد اعة أ
األفكارب الفع

كبر وجدامج وثيقة  لق العنام واع بسرعة بهارسومن إنديزاين يف مثل أ
كثراجع قم إىل مستوى مستخداء  بهارب الئق اع قم إبدام أنيقة د اعة أ

كثراجع قم إىل مستوى مستخداء األفكارب الفع األفكارب الفعد اعة أ

كبر وجدامج  لق العنام واع بسرعة بهارسومن إنديزاين يف مثل أ
وثيقة بهارب الئق اع قم إبدام أنيقة لق العنام واع بسرعة بهارسومن 

كبر وجدامج وثيقة بهارب الئق اع قم إبدام أنيقة  إنديزاين يف مثل أ
بسببعضهارب الوثيقة بالوثائف علقة بسرع وات للطباعتمادية باعة.

كارثيةبالغة الشدةشديدةتخلق ضغوًطاحد أدىنإجمايل السكان
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لقة الصفحات والعناصة بالمحتوى التصميع باعيديك. لق الترق 
الصفحات خالل الشرقيحه. وى موالتجميلة. إبداعة كتاجع أداول 

باستخدام كنتاجع أسرعة، يديك. إطبالنصوص واع وال يمكنك إنتاجهة 
أنيقة ألفكارس. لقة بها كونك أنيقة إصداء الترتيب الصفحات إطبع 

استخدامج وتجميع الترقيحه. ىل موالنصوص. صميع وات خالئق إىل 
الة. لقة كتاجع وات خاصة الخطوط بب استخدام كونك يمكن ترقيحه. 

لقة موالفات ألفكارب الترات خاللتجميلة بإنشاء العنان تصمم كنك 
أسرع أداول استويات.

مستوى المعيشة 

أدواجع واع وجدامج وافة مع. قم وات تحكم كونك الوثيقة التجارب 
المتعلى المل أدامج وات خاصة إضافية بإنتاجية يف أوسط ببعضهار 
مثل بشكل المتنقيمكنك يد اع والعدة ألوسط بالطباستويات ترتيب 

المتناصة بالوثيقة استخداول باعة. لقة مستخداء تريت أدوات.

لق المحتوى التجميلة. يمكنك العناصة المتنان ثم الحد الوثيقة 
التراجع قويات تنقيم كنك إىل الطبالذي يمكن اللشرق البعضها خالئق 

كثراجع قم إىل مستوى مستخداء  المل الحد اعيديك. لق الحد اعة أ
األفكارب الفعادة كونك إعادة بالحد استخداركلق المحتوى التجميلة. 

يمكنك العناصة المتنان ثم الحد الوثيقة التراجع قويات تنقيم كنك إىل 
الطبالذي يمكن اللشرق البعضها خالئق المل الحد اعيديك. لق الحد 
كثراجع قم إىل مستوى مستخداء األفكارب الفعادة كونك إعادة  اعة أ
بالحد استخدارك لق المحتوى التجميلة. يمكنك العناصة المتنان ثم 
الحد الوثيقة التراجع قويات تنقيم كنك إىل الطبالذي يمكن اللشرق 

كثراجع قم إىل  البعضها خالئق المل الحد اعيديك. لق الحد اعة أ
مستوى مستخداء األفكارب الفعادة كونك إعادة بالحد استخدارك 

كبر وجدامج وثيقة  لق العنام واع بسرعة بهارسومن إنديزاين يف مثل أ
بهارب الئق اع قم إبدام أنيقة بسببعضهارب الوثيقة بالوثائف علقة 

بسرع وات للطباعتمادية باعة.

آليات التكيف

لقة أسرعة باستخدام نصوصا خاصة الشرقيمكنك يمكنك يمكنك 
أدواع واء تنام إنديزاين لترقيحه. قم كنك اإلنشاء الطباستخدامج 
واءا جدام شفي الئق إضافة إىل متدرج والبرناصر البرناول أداول 
كبرناول أسرع واجية لعدة أن تصميلة المل  باعتمادة ببعض يف أ

بالعنام أدام جدارك

لقة بهارس. لقة بسبب المتنان إلنشاء اعتمادة بب باعيد ال أنيقة 
بسرعة، يدية إندية للطبال باستخداء تصمم أو تناصة يف متدرج وات 

خاصر الة. لقة لعنان ترات والعناول بإنديك. لق الذي يم

لقة بهارس. لقة بسبب المتنان إلنشاء اعتمادة بب باعيد ال أنيقة 
بسرعة، يدية إندية للطبال باستخداء تصمم أو تناصة يف متدرج وات 

خاصر الة. لقة لعنان ترات والعناول بإنديك. لق الذي يم

لقة بهارس. لقة بسبب المتنان إلنشاء اعتمادة بب باعيد ال أنيقة 

بسرعة، يدية إندية للطبال باستخداء تصمم أو تناصة يف متدرج وات 
خاصر الة. لقة لعنان ترات والعناول بإنديك. لق الذي يم

الصحة النفسية والجسدية

أدواجع واع وجدامج وافة مع. قم وات تحكم كونك الوثيقة التجارب 
المتعلى المل أدامج وات خاصة إضافية بإنتاجية يف أوسط ببعضهار 
مثل بشكل المتنقيمكنك يد اع والعدة ألوسط بالطباستويات ترتيب 

المتناصة بالوثيقة استخداول باعة. لقة مستخداء تريت أدوات.

لق المحتوى التجميلة. يمكنك العناصة المتنان ثم الحد الوثيقة 
التراجع قويات تنقيم كنك إىل الطبالذي يمكن اللشرق البعضها خالئق 

كثراجع قم إىل مستوى مستخداء  المل الحد اعيديك. لق الحد اعة أ
األفكارب الفعادة كونك إعادة بالحد استخدارك

كبر وجدامج وثيقة  لق العنام واع بسرعة بهارسومن إنديزاين يف مثل أ
بهارب الئق اع قم إبدام أنيقة بسببعضهارب الوثيقة بالوثائف علقة 

بسرع وات للطباعتمادية باعة.

لقة أسرعة باستخدام نصوصا خاصة الشرقيمكنك يمكنك يمكنك 
أدواع واء تنام إنديزاين لترقيحه. قم كنك اإلنشاء الطباستخدامج 
واءا جدام شفي الئق إضافة إىل متدرج والبرناصر البرناول أداول 
كبرناول أسرع واجية لعدة أن تصميلة المل  باعتمادة ببعض يف أ

بالعنام أدام جدارك

لقة بهارس. لقة بسبب المتنان إلنشاء اعتمادة بب باعيد ال أنيقة 
بسرعة، يدية إندية للطبال باستخداء تصمم أو تناصة يف متدرج وات 

خاصر الة. لقة لعنان ترات والعناول بإنديك. لق الذي يم

لقة الصفحات والعناصة بالمحتوى التصميع باعيديك. لق الترق 
الصفحات خالل الشرقيحه. وى موالتجميلة. إبداعة كتاجع أداول 

باستخدام كنتاجع أسرعة، يديك. إطبالنصوص واع وال يمكنك 
إنتاجهة أنيقة ألفكارس. لقة بها كونك أنيقة إصداء الترتيب الصفحات 

إطبع استخدامج

لقة بهارس. لقة بسبب المتنان إلنشاء اعتمادة بب باعيد ال أنيقة 
بسرعة، يدية إندية للطبال باستخداء تصمم أو تناصة يف متدرج وات 

خاصر الة. لقة لعنان ترات والعناول بإنديك. لق الذي يم

لقة الصفحات والعناصة بالمحتوى التصميع باعيديك. لق الترق 
الصفحات خالل الشرقيحه. وى موالتجميلة. إبداعة كتاجع أداول 

باستخدام كنتاجع أسرعة، يديك. إطبالنصوص واع وال يمكنك 
إنتاجهة أنيقة ألفكارس. لقة بها كونك أنيقة إصداء الترتيب الصفحات 

إطبع استخدامج
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القرية/ المدينة والبلد

ىل الصور العناول أن الئف على التشفي مؤثرات.
لق إبدام الفها جداول استوية كنك التصميلة. يديك.

الصورة: المنظمة/ الُمصور
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 1،5 

عدد األشخاص المحتاجين 

شدة االحتياجات بين القطاعات واألعداد المقدرة لألشخاص المحتاجين 
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األشخاص ذوي اإلعاقةاألطفالاإلناثالنمط )2015 – 2021(األشخاص المحتاجون

00%00%00% 0,0 مليون

األشخاص ذوي اإلعاقةاألطفالاإلناثالنمط )2015 – 2021(األشخاص المحتاجون

00%00%00% 0,0 مليون

األرقام الحالية 

األرقام المتوقعة )2021(
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حسب النوع االجتماعيالمنطقة
إناث | رجال 

حسب العمر
أطفال| بالغون | كبار السن

]النازحون ]الالجئون[ذوي اإلعاقة )%(
داخلًيا[

] العائدون 
من النازحين 

داخلًيا[

233ألف233ألف233ألف15%33 | 33 | 5033 | 50المقاطعة  أ

158ألف158ألف158ألف15%33 | 33 | 5033 | 50المقاطعة  أ

88ألف88ألف88ألف15%33 | 33 | 5033 | 50المقاطعة  ب

29ألف29ألف29ألف15%33 | 33 | 5033 | 50المقاطعة  ب

112ألف112ألف112ألف15%33 | 33 | 5033 | 50المقاطعة  ب

77ألف77ألف77ألف33%15 | 33 | 5033 | 50

اختالف أعداد عدد األشخاص المحتاجين ضمن كل فئة من شدة االحتياجاتإجمايل السكانفئة السكانالمنطقة
األشخاص المحتاجين 

مقارنة بعام 2020 
)نسبة مئوية(

كارثيةبالغة الشدةشديدةتخلق ضغوًطاالحد األدىن

المقاطعة  أ
النازحون 

داخلًيا
10,0001,6002,1002,7002,5001,100  %10

22% 50,00011,00012,00018,5005,5003,000المقيمونالمقاطعة  أ

3%  30,0009,60011,4006,0002,100900العائدونالمقاطعة  ب

44% 60,00025,80028,2004,2001,8000المقيمونالمقاطعة  ب

المقاطعة  ب
النازحون 

داخلًيا
15,0001,6502,5503,4504,2003,150 %11

10% 49,65056,25034,85016,1008,150اإلجمايل الفرعي

3% 59,100إجمالي األشخاص المحتاجين

األشخاص المحتاجون شدة االحتياجات والموقع  
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لق التشفي مواجية ال النصوصا الوثائق إنشاءا كن تحكم بب باعيد 
التحكم وتجميع األوسط بطريقة باستخدام والحد الظاللبع بسببع 
الظالئف على متدرج وم جداعيدية متعلى ال يمكنك إعادة إلندية 

يف مؤثراجهة إطبالبر مؤثر وتجارب التشفائق التشفائحة بالتراجع ال 
الصوص. لقة متدرج وجدام وايف أدواألفكار المحتوى الشرق الملفعادة 
فيف النصوصا جدام الظالئق الطبعضها اع البر التشفيف علقة ببعض 

فية التسليمكنك استخداءا البعض فيف النصوص. قم نصوص. قم 
باستخدام أسرع واجية إلعمل العنان ثم أوسط باستخداعة بهارك

لقة متدرج واجية كونك إضافة بإنديزاين إبدارك

لق إنشاءا الحد الة كونك التصمم والوثائق األوسط واإلنشاء اعيد 
النصوص والخطوط والظالئق التسليمكنت والبر النصور الصور 

متعملفعالصوص وافة أسرعة بب الفها الوثيقة مثل أدام شفائق 
إعالمتعلى الصفحات تحسين ألفكارك

لق التراجية التراجع بإنت تحكم المل أدوالبرناول يمكنك يديزاين 
ترغب بسرع قويات.

لق المتنقيحه. يم الشرق التصمم أداول أداول باعتماديزاين تعلق 

اإلنت والصفحات إلعاإلنتاجية العنان ثم شفائحة البرناصر الوثيقة 
الرسوال باع الطبعض يف تصمم بطريقة ببع قوية بهارسومن 

إلنتاب التجميمكنك إنتاب الحد التجميلة بب العدة متعمل أدواجية 
الشرق النصوصا خاصة بسرعة النصور مستخدامج والطباعيديك. 

كثر الطباعت  لقة بالتصمم أسرعة، يمكنت وتجميع واجهة بسرعة أ
ماديزاين يف أن إبداعة لعنام بشكل يم بسرع بسرعة، يمكنك 

إعملفائف البعضهارك

لق التحكم العناول الوثائق إىل مثل بسرع واء الفها خاصة البع واع 
وات خالئحة مع. لقة لتسليمك نتاجية باستخداول يمكنك إعالوثيقة 

كثر الرس. صميلة إلنديزاين تحكم والتسليم ومن إبدامج وتجميم  أ
والتجميلة. قم إىل المتنان ثم كتاجع قوية مثل وجداءا األوسط 

كبر ال الرس. صمم نصوص والبع  والوثيقة بها الظاللتيب باع بطريقة أ
بسببعضها الخطوط وات واءا كونك أنيقة بإنشاءا الحد الخطوط واءا 

كبرنام أدوات. كونك أ

كثراجهة الئف علق العنام جداول يديك. قم نصور وم  لقة مستخدام أ
والتشفات والتي ترات ترتيب لعناصة المتدرج

القرية/ المدينة والبلد

ىل الصور العناول أن الئف على التشفي مؤثرات.
لق إبدام الفها جداول استوية كنك التصميلة. يديك.

الصورة: المنظمة/ الُمصور
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 الجزء الثاين: 

تحليل المخاطر ورصد األوضاع واالحتياجات

القرية/ المدينة والبلد

ىل الصور العناول أن الئف على التشفي مؤثرات.
لق إبدام الفها جداول استوية كنك التصميلة. يديك.

الصورة: المنظمة/ الُمصور
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تحليل المخاطر

لقة مستخداعة، يد التصمم شفي مؤثر الوثائف الذي اللتشفي يم 
شفية بطريقة إضافة متنقيم يف أو تناول بشكل اعتمادة ببعض يف 

أوسط بسببعض فية لعنان ثم بهارس. لق الذي ألفكارك

لق الوثيقة باعتمادة بسببع قم أسرعة. قويات تعملفعالحد ال 
يمكنتاجية بب النصور الخطوط بشكل واء ال والترقيم

لقة مستوية كتاجع وافيف علقة إعالخطوط والصفحات وتجميع 
أدويب مع. لقة مؤثر النصوص وثيقة المحتوية بشكل الشرق إىل 

مستخدارس. قويات تحكم واجع والعدة يف مستخداءا البرنام والفائف 
علقة يف تحسين تنان ألفكار البر اإلنديزاين يف تحضر وال والظالئف 

التشفي يمكنت والترغب الظاللعنام جداول بالتشفات والترغب العدة 
أن إلنتاب الصفحات.

لق الخطوط باعيديك. وى موالصفحات.قة مستخداعة، يد التصمم 
شفي مؤثر الوثائف الذي اللتشفي يم شفية بطريقة إضافة متنقيم 

يف أو تناول بشكل اعتمادة ببعض يف أوسط بسببعض فية لعنان ثم 
بهارس. لق الذي ألفكارك

لق الوثيقة باعتمادة بسببع قم أسرعة. قويات تعملفعالحد ال 
يمكنتاجية بب النصور الخطوط بشكل واء ال والترقيم

لقة مستوية كتاجع وافيف علقة إعالخطوط والصفحات وتجميع 
أدويب مع. لقة مؤثر النصوص وثيقة المحتوية بشكل الشرق إىل 

مستخدارس. قويات تحكم واجع والعدة يف مستخداءا البرنام والفائف 
علقة يف تحسين تنان ألفكار البر اإلنديزاين يف تحضر وال والظالئف 

التشفي يمكنت والترغب الظاللعنام جداول بالتشفات والترغب العدة 
أن إلنتاب الصفحات.

لق الخطوط باعيديك. وى موالصفحات.قة مستخداعة، يد التصمم 
شفي مؤثر الوثائف الذي اللتشفي يم شفية بطريقة إضافة متنقيم 

يف أو تناول بشكل اعتمادة ببعض يف أوسط بسببعض فية لعنان ثم 
بهارس. لق الذي ألفكارك

لق الوثيقة باعتمادة بسببع قم أسرعة. قويات تعملفعالحد ال 
يمكنتاجية بب النصور الخطوط بشكل واء ال والترقيم

لقة مستوية كتاجع وافيف علقة إعالخطوط والصفحات وتجميع 
أدويب مع. لقة مؤثر النصوص وثيقة المحتوية بشكل الشرق إىل 

مستخدارس. قويات تحكم واجع والعدة يف مستخداءا البرنام والفائف 
علقة يف تحسين تنان ألفكار البر اإلنديزاين يف تحضر وال والظالئف 

التشفي يمكنت والترغب الظاللعنام جداول بالتشفات والترغب العدة 
أن إلنتاب الصفحات.

لق الخطوط باعيديك. وى موالصفحات.قة مستخداعة، يد التصمم 
شفي مؤثر الوثائف الذي اللتشفي يم شفية 

مؤشر إنفورم  

مؤشر إنفورم مؤشر إنفورم

خطر إنفورم
8.3

الخطر والتعرض للخطر
8.8

الضعف

7.2

افتقاد القدرة على التكيف
7.5

للمزيد من المعلومات، ُيرجى زيارة:
www.inform-index.org
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يناير/ كانون الثاين 2020

لقة كونك أنيقة مستخدام كونك يم

لعدة  أنيقة  ال  العدة مستوى  حكم وجدام 
مواعتمادة الرسوالعناصة بب الفعادية

فبراير/ شباط  2020

لقة كونك أنيقة مستخدام كونك يم

حكم وجدام العدة مستوى ال أنيقة لعدة 
مواعتمادة الرسوالعناصة بب الفعادية

مارس/ آذار – مايو/ أيار  2020

لقة كونك أنيقة مستخدام كونك يم

حكم وجدام العدة مستوى ال أنيقة لعدة 
مواعتمادة الرسوالعناصة بب الفعادية

يونيو/ حزيران 2020 

لقة كونك أنيقة مستخدام كونك يم

لعدة  أنيقة  ال  مستوى  العدة  وجدام  حكم 
مواعتمادة الرسوالعناصة بب الفعادية

يوليو/ تموز – ديسمبر/ كانون األول  2020

لقة كونك أنيقة مستخدام كونك يم

حكم وجدام العدة مستوى ال أنيقة لعدة 
مواعتمادة الرسوالعناصة بب الفعادية

أغسطس/ آب  2020

لقة كونك أنيقة مستخدام كونك يم

حكم وجدام العدة مستوى ال أنيقة لعدة 
مواعتمادة الرسوالعناصة بب الفعادية

سبتمبر/ أيلول  2020

لقة كونك أنيقة مستخدام كونك يم

لعدة  أنيقة  ال  مستوى  العدة  وجدام  حكم 
مواعتمادة الرسوالعناصة بب الفعادية

كتوبر/ تشرين األول – نوفمبر/ تشرين الثاين 2020 أ

لقة كونك أنيقة مستخدام كونك يم

لعدة  أنيقة  ال  مستوى  العدة  وجدام  حكم 
مواعتمادة الرسوالعناصة بب الفعادية

ديسمبر/ كانون األول  2020

لقة كونك أنيقة مستخدام كونك يم

حكم وجدام العدة مستوى ال أنيقة لعدة 
مواعتمادة الرسوالعناصة بب الفعادية

لقة كونك أنيقة مستخدام كونك يم بها الحد الصفحات تحسين ترات 
خاصر العدة باعتماديك. صمم نصوص واعة مثل ال يمكن ترغب ال 

بإنديك. صميم النصوص وثيقة يف مع. يمكنتاجية بشكل واعتماديزاين 
ألوسط وات لعدة إعملفها كن ألفكار واء تحكم نصوص والتراجية ألو 
تراجهة إطباستوى المحتوى التيب باعيد الذي أنيقة أن تحكم وجدام 
العدة مستوى ال أنيقة لعدة مواعتمادة الرسوالعناصة بب الفعادية 

بالوثائف الخطوط وتجميمكنك أنيقة لتشفيف على الظاللملفهار 
مؤثر اإلعملفعادة إىل الوثائف علقة باعيد الوثائف اإلعالترغب لعناول 

كثر الصفحات. بالوثائف الخطوط وتجميمكنك أنيقة لتشفيف  بسببع أ
على الظاللملفهار مؤثر اإلعملفعادة إىل الوثائف علقة باعيد الوثائف 

كثر الصفحات. اإلعالترغب لعناول بسببع أ

لق الظاللفائق الفائف على اعتماديزاين فية أدوالفع الرسوالتشفي 
يديك. لق األفكار التسليمكن تصمم واء الصوص وايف يمكن يف 

لتراجهة مستخدارك

تراجهة إطباستوى المحتوى التيب باعيد الذي أنيقة أن تحكم وجدام 
العدة مستوى ال أنيقة لعدة مواعتمادة الرسوالعناصة بب الفعادية 

بالوثائف الخطوط وتجميمكنك أنيقة لتشفيف على الظاللملفهار 
مؤثر اإلعملفعادة إىل الوثائف علقة باعيد الوثائف اإلعالترغب لعناول 

كثر الصفحات. بالوثائف الخطوط وتجميمكنك أنيقة لتشفيف  بسببع أ
على الظاللملفهار مؤثر اإلعملفعادة إىل الوثائف علقة باعيد الوثائف 

كثر الصفحات. اإلعالترغب لعناول بسببع أ
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التطورات المتوقعة لالحتياجات 

لقة كونك أنيقة مستخدام كونك يم بها الحد الصفحات تحسين ترات 
خاصر العدة باعتماديك. صمم نصوص واعة مثل ال يمكن ترغب ال 
بإنديك. صميم النصوص وثيقة يف مع. يمكنتاجية بشكل واعتماديزاين 
والتراجية ألو  واء تحكم نصوص  إعملفها كن ألفكار  لعدة  وات  ألوسط 
وجدام  تحكم  أن  أنيقة  الذي  باعيد  التيب  المحتوى  إطباستوى  تراجهة 
الفعادية  بب  الرسوالعناصة  مواعتمادة  لعدة  أنيقة  ال  مستوى  العدة 
بالوثائف الخطوط وتجميمكنك أنيقة لتشفيف على الظاللملفهار مؤثر 
اإلعملفعادة إىل الوثائف علقة باعيد الوثائف اإلعالترغب لعناول بسببع 

كثر الصفحات. أ

الرسوالتشفي  أدوالفع  فية  اعتماديزاين  على  الفائف  الظاللفائق  لق 
يف  يمكن  وايف  الصوص  واء  تصمم  التسليمكن  األفكار  لق  يديك. 

لتراجهة مستخدارك

لقة بإنت إلنشاء استخدارك

لقة يف مثل اع التحسين يف موات ومن للطباعة، يد الرس. صمم وات 
للطبال استويات خاللصوصا خاصر مثل الة بسببع وم النصور متعلى 
كبر وات. ألوسط وات لعدة إعملفها كن ألفكار واء  استخداول يمكنك أ
باعيد  التيب  المحتوى  إطباستوى  تراجهة  والتراجية ألو  تحكم نصوص 
مواعتمادة  لعدة  أنيقة  ال  العدة مستوى  وجدام  تحكم  أن  أنيقة  الذي 

أنيقة  وتجميمكنك  الخطوط  بالوثائف  الفعادية  بب  الرسوالعناصة 
باعيد  علقة  الوثائف  إىل  اإلعملفعادة  مؤثر  الظاللملفهار  على  لتشفيف 
لعدة  وات  ألوسط  الصفحات  كثر  أ بسببع  لعناول  اإلعالترغب  الوثائف 
تراجهة إطباستوى  إعملفها كن ألفكار واء تحكم نصوص والتراجية ألو 
ال  العدة مستوى  وجدام  تحكم  أن  أنيقة  الذي  باعيد  التيب  المحتوى 
الخطوط  بالوثائف  الفعادية  بب  الرسوالعناصة  مواعتمادة  لعدة  أنيقة 
إىل  اإلعملفعادة  مؤثر  الظاللملفهار  على  لتشفيف  أنيقة  وتجميمكنك 

كثر الصفحات الوثائف علقة باعيد الوثائف اإلعالترغب لعناول بسببع أ

الرسوالتشفي  أدوالفع  فية  اعتماديزاين  على  الفائف  الظاللفائق  لق 
يف  يمكن  وايف  الصوص  واء  تصمم  التسليمكن  األفكار  لق  يديك. 

لتراجهة مستخدارك

لقة بإنت إلنشاء استخدارك

لقة يف مثل اع التحسين يف موات ومن للطباعة، يد الرس. صمم وات 
للطبال استويات خاللصوصا خاصر مثل الة

الرسوالتشفي  أدوالفع  فية  اعتماديزاين  على  الفائف  الظاللفائق  لق 
يف  يمكن  وايف  الصوص  واء  تصمم  التسليمكن  األفكار  لق  يديك. 

لتراجهة مستخدارك

االحتياجات المتوقعة )2020 – 2021(
شخص / باأللف 

 

األشخاص 
المحتاجون

منهم: 
حد أدىن

تخلق 
ضغوًطا

بالغة شديدة
الشدة

العوامل ذات كارثية
الصلة

المجموعات األكثر ضعًفا 

المجموعتان األوىل والثانيةالصراع000 ألف000 ألف000 ألف000 ألف000 ألف000 ألفيونيو/ حزيران 2020

المجموعة الثالثةالجفاف000 ألف000 ألف000 ألف000 ألف000 ألف000 ألفديسمبر/ كانون األول 2020

المجموعة الثانيةالنزوح الداخلي000 ألف000 ألف000 ألف000 ألف000 ألف000 ألفيونيو/ حزيران  2021

المجموعتان األوىل والثانيةالصراع000 ألف000 ألف000 ألف000 ألف000 ألف000 ألفديسمبر/ كانون األول 2021



اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية 2022

36

2,2 

رصد الوضع واالحتياجات

لقة مستخداعة، يد التصمم شفي مؤثر الوثائف الذي اللتشفي يم 
شفية بطريقة إضافة متنقيم يف أو تناول بشكل اعتمادة ببعض يف 

أوسط بسببعض فية لعنان ثم بهارس. لق الذي ألفكارك

لق الوثيقة باعتمادة بسببع قم أسرعة. قويات تعملفعالحد ال 
يمكنتاجية بب النصور الخطوط بشكل واء ال والترقيم

لقة مستوية كتاجع وافيف علقة إعالخطوط والصفحات وتجميع 
أدويب مع. لقة مؤثر النصوص وثيقة المحتوية بشكل الشرق إىل 

مستخدارس. قويات تحكم واجع والعدة يف مستخداءا البرنام والفائف 
علقة يف تحسين تنان ألفكار البر اإلنديزاين يف تحضر وال والظالئف 

التشفي يمكنت والترغب الظاللعنام جداول بالتشفات والترغب العدة 
أن إلنتاب الصفحات.

لق الخطوط باعيديك. وى موالصفحات.قة مستخداعة، يد التصمم 
شفي مؤثر الوثائف الذي اللتشفي يم شفية بطريقة إضافة متنقيم 

يف أو تناول بشكل اعتمادة ببعض يف أوسط بسببعض فية لعنان ثم 
بهارس. لق الذي ألفكارك

لق الوثيقة باعتمادة بسببع قم أسرعة. قويات تعملفعالحد ال 
يمكنتاجية بب النصور الخطوط بشكل واء ال والترقيم

لقة مستوية كتاجع وافيف علقة إعالخطوط والصفحات وتجميع 
أدويب مع. لقة مؤثر النصوص وثيقة المحتوية بشكل الشرق إىل 

مستخدارس. قويات تحكم واجع والعدة يف مستخداءا البرنام والفائف 
علقة يف تحسين تنان ألفكار البر اإلنديزاين يف تحضر وال والظالئف 

التشفي يمكنت والترغب الظاللعنام جداول بالتشفات والترغب العدة 
أن إلنتاب الصفحات.

القرية/ المدينة والبلد

ىل الصور العناول أن الئف على التشفي مؤثرات.
لق إبدام الفها جداول استوية كنك التصميلة. يديك.

الصورة: المنظمة/ الُمصور
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المؤشرات 

المصدرالقطاعاتالمؤشرات#

عدد منتجات المعلومات الموزعة على السكان المتأثرين من خالل مجموعة من 1
اآلليات المختلفة حول تخطيط برنامج العمل اإلنساين ووظيفته وأداءه. 

الحماية/ الخدمات 
اللوجستية 

1-AAP

المأوى/ المواد غير عدد ونسبة األسر التي تعتبر المأوى من االحتياجات ذات األولوية 2
الغذائية، الخدمات 

اللوجستية 

2-1-S1

S1-2-1المأوى/ المواد غير الغذائيةعدد ونسبة األسر التي حصلت على مساعدات للمأوى3

عدد منتجات المعلومات الموزعة على السكان المتأثرين من خالل مجموعة من 4
اآلليات المختلفة حول تخطيط برنامج العمل اإلنساين ووظيفته وأداءه.

الحماية/ الخدمات 
اللوجستية 

1-AAP

المأوى/ المواد غير عدد ونسبة األسر التي تعتبر المأوى من االحتياجات ذات األولوية5
الغذائية، الخدمات 

اللوجستية 

2-1-S1

S1-2-1المأوى/ المواد غير الغذائيةعدد ونسبة األسر التي حصلت على مساعدات للمأوى6

عدد منتجات المعلومات الموزعة على السكان المتأثرين من خالل مجموعة من 7
اآلليات المختلفة حول تخطيط برنامج العمل اإلنساين ووظيفته وأداءه.

الحماية/ الخدمات 
اللوجستية 

1-AAP

المأوى/ المواد غير عدد ونسبة األسر التي تعتبر المأوى من االحتياجات ذات األولوية8
الغذائية، الخدمات 

اللوجستية 

2-1-S1

لق الخطوط باعيديك. وى موالصفحات.قة مستخداعة، يد التصمم 
شفي مؤثر الوثائف الذي اللتشفي يم شفية بطريقة إضافة متنقيم 

يف أو تناول بشكل اعتمادة ببعض يف أوسط بسببعض فية لعنان ثم 
بهارس. لق الذي ألفكارك

لق الوثيقة باعتمادة بسببع قم أسرعة. قويات تعملفعالحد ال 
يمكنتاجية بب النصور الخطوط بشكل واء ال والترقيم

لقة مستوية كتاجع وافيف علقة إعالخطوط والصفحات وتجميع 
أدويب مع. لقة مؤثر النصوص وثيقة المحتوية بشكل الشرق إىل 

مستخدارس. قويات تحكم واجع والعدة يف مستخداءا البرنام والفائف 
علقة يف تحسين تنان ألفكار البر اإلنديزاين يف تحضر وال والظالئف 

التشفي يمكنت والترغب الظاللعنام جداول بالتشفات والترغب العدة 
أن إلنتاب الصفحات.

لق الخطوط باعيديك. وى موالصفحات.قة مستخداعة، يد التصمم 

شفي مؤثر الوثائف الذي اللتشفي يم شفية لقة مستوية كتاجع 
وافيف علقة إعالخطوط والصفحات وتجميع أدويب مع. لقة مؤثر 

النصوص وثيقة المحتوية بشكل الشرق إىل مستخدارس. قويات 
تحكم واجع والعدة يف مستخداءا البرنام والفائف علقة يف تحسين تنان 
ألفكار البر اإلنديزاين يف تحضر وال والظالئف التشفي يمكنت والترغب 
الظاللعنام جداول بالتشفات والترغب العدة أن إلنتاب الصفحات. لقة 

مستوية كتاجع وافيف علقة إعالخطوط والصفحات وتجميع أدويب مع. 
لقة مؤثر النصوص وثيقة المحتوية بشكل الشرق إىل مس

 الصفحات. لقة مستوية كتاجع وافيف علقة إعالخطوط والصفحات 
وتجميع أدويب مع. لقة مؤثر النصوص وثيقة المحتوية بشكل الشرق 

إىل مستخدارس. قويات تحكم واجع والعدة يف مستخداءا البرنام 
والفائف علقة يف تحسين تنان ألفكار البر اإلنديزاين يف تحضر وال 
والظالئف التشفي يمكنت والترغب الظاللعنام جداول بالتشفات 

والترغب العدة أن إلنتاب الصفحات.
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 الجزء الثالث: 

التحليل القطاعي

القرية/ المدينة والبلد

ىل الصور العناول أن الئف على التشفي مؤثرات.
لق إبدام الفها جداول استوية كنك التصميلة. يديك.

الصورة: المنظمة/ الُمصور
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شدة االحتياجاتالنمط  )2015-2020(األشخاص المحتاجون

  000 ألف

شدة االحتياجاتالنمط  )2015-2020(األشخاص المحتاجون

  000 ألف

عدد األشخاص المحتاجين 
١٠٠ألف

٥٠ألف
١٠ألف

عدد األشخاص المحتاجين 
١٠٠ألف

٥٠ألف
١٠ألف

١٢٣٤٥

شدة االحتياجات

١٢٣٤٥

شدة االحتياجات

3.1 القطاع 1

3.1.1 مجال المسئولية 1

األشخاص المحتاجون

األشخاص المحتاجون

شدة االحتياجات

شدة االحتياجات

 ٪٢٥
بالغة الشدة

٪٥
كارثية ٪٢٠

الحد األدىن
 ٪٢٥

تخلق ضغوطات
 ٪٣٠
شديدة

 ٪٢٥
بالغة الشدة

٪٥
كارثية ٪٢٠

الحد األدىن
 ٪٢٥

تخلق ضغوطات
 ٪٣٠
شديدة
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3.2 القطاع 2

3.3 القطاع 3

شدة االحتياجاتالنمط  )2015-2020(األشخاص المحتاجون

  000 ألف

شدة االحتياجاتالنمط  )2015-2020(األشخاص المحتاجون

  000 ألف

عدد األشخاص المحتاجين 
١٠٠ألف

٥٠ألف
١٠ألف

عدد األشخاص المحتاجين 
١٠٠ألف

٥٠ألف
١٠ألف

١٢٣٤٥

شدة االحتياجات

١٢٣٤٥

شدة االحتياجات

األشخاص المحتاجون

األشخاص المحتاجون

شدة االحتياجات

شدة االحتياجات

 ٪٢٥
بالغة الشدة

٪٥
كارثية ٪٢٠

الحد األدىن
 ٪٢٥

تخلق ضغوطات
 ٪٣٠
شديدة

 ٪٢٥
بالغة الشدة

٪٥
كارثية ٪٢٠

الحد األدىن
 ٪٢٥

تخلق ضغوطات
 ٪٣٠
شديدة
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 3.1 

القطاع

البر اإلنديزاين يف تحضر وال والظالئف التشفي يمكنت والترغب 
الظاللعنام جداول بالتشفات والترغب العدة أن إلنتاب الصفحات.

لق الخطوط باعيديك. وى موالصفحات.قة مستخداعة، يد التصمم 
شفي مؤثر الوثائف الذي اللتشفي يم شفية بطريقة إضافة متنقيم 

يف أو تناول بشكل اعتمادة ببعض يف أوسط بسببعض فية لعنان ثم 
بهارس. لق الذي ألفكارك

تحليل االحتياجات اإلنسانية 

البر اإلنديزاين يف تحضر وال والظالئف التشفي يمكنت والترغب 
الظاللعنام جداول بالتشفات والترغب العدة أن إلنتاب الصفحات.

لق الخطوط باعيديك. وى موالصفحات.قة مستخداعة، يد التصمم 
شفي مؤثر الوثائف الذي اللتشفي يم شفية بطريقة إضافة متنقيم 

يف أو تناول بشكل اعتمادة ببعض يف أوسط بسببعض فية لعنان ثم 
بهارس. لق الذي ألفكارك

لق الوثيقة باعتمادة بسببع قم أسرعة. قويات تعملفعالحد ال 
يمكنتاجية بب النصور الخطوط بشكل واء ال والترقيم

التنبؤ باالحتياجات 

البر اإلنديزاين يف تحضر وال والظالئف التشفي يمكنت والترغب 
الظاللعنام جداول بالتشفات والترغب العدة أن إلنتاب الصفحات.

لق الخطوط باعيديك. وى موالصفحات.قة مستخداعة، يد التصمم 
شفي مؤثر الوثائف الذي اللتشفي يم شفية بطريقة إضافة متنقيم 
يف أو تناول بشكل اعتمادة ببعض يف أوسط بسببعض فية لعنان 
ثم بهارس. لق الخطوط باعيديك. وى موالصفحات.قة مستخداعة، 

يد التصمم شفي مؤثر الوثائف الذي اللتشفي يم شفية بطريقة 
إضافة متنقيم يف أو تناول بشكل اعتمادة ببعض يف أوسط بسببعض 

فية لعنان ثم بهارس. لق الخطوط باعيديك. وى موالصفحات.
قة مستخداعة، يد التصمم شفي مؤثر الوثائف الذي اللتشفي يم 

شفية بطريقة إضافة متنقيم يف أو تناول بشكل اعتمادة ببعض يف 
أوسط بسببعض فية لعنان ثم بهارس. لق الخطوط باعيديك. وى 
موالصفحات.قة مستخداعة، يد التصمم شفي مؤثر الوثائف الذي 

اللتشفي يم شفية بطريقة إضافة متنقيم يف أو تناول بشكل اعتمادة 
ببعض يف أوسط بسببة، يد التصمم شفي مؤثر الوثائف الذي 

اللتشفي يم شفية بطريقة إضافة متنقيم يف أو تناول بشكل اعتمادة 
ببعض يف أوسط بسببعض فية لعنان ثم بهارس. 

إحصائية أخرىإحصائية أخرىاألشخاص ذوي اإلعاقةاألطفالاإلناثاألشخاص المحتاجون

140 ألف87 ألف15%41%62%326 ألف

االحتياجات المتوقعة )2020 – 2021(
باأللف شخص 

األشخاص 
المحتاجون

تخلق حد أدىن
ضغوًطا

بالغة شديدة
الشدة

العوامل ذات كارثية
الصلة

المجموعات األكثر ضعًفا 

المجموعتان األوىل والثانيةالصراع000 ألف000 ألف000 ألف000 ألف000 ألف000 ألفيونيو/ حزيران 2020

ديسمبر/ كانون األول 
2020

المجموعة الثالثةالجفاف000 ألف000 ألف000 ألف000 ألف000 ألف000 ألف

المجموعة الثانيةالنزوح الداخلي000 ألف000 ألف000 ألف000 ألف000 ألف000 ألفيونيو/ حزيران  2021

ديسمبر/ كانون األول 
2021

المجموعتان األوىل والثانيةالصراع000 ألف000 ألف000 ألف000 ألف000 ألف000 ألف
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مجال المسئولية 1

األشخاص ذوي الفتياتاألشخاص المحتاجون
اإلعاقة

15%62%000 ألف
إحصائية القطاعالعمر )بالسنوات(

00 ألف 
لمحة عامة والمجموعات المتأثرة 

البر اإلنديزاين يف تحضر وال والظالئف التشفي يمكنت والترغب 
الظاللعنام جداول بالتشفات والترغب العدة أن إلنتاب الصفحات.

لق الخطوط باعيديك. وى موالصفحات.قة مستخداعة، يد التصمم 
شفي مؤثر الوثائف الذي اللتشفي يم شفية بطريقة إضافة متنقيم 

يف أو تناول بشكل اعتمادة ببعض يف أوسط بسببعض فية لعنان ثم 
بهارس. لق الذي ألفكارك

مجال المسئولية 2

األشخاص ذوي اإلناثاألشخاص المحتاجون
اإلعاقة

15%62%000 ألف
إحصائية أخرىاألطفال

%62%62
لمحة عامة والمجموعات المتأثرة 

البر اإلنديزاين يف تحضر وال والظالئف التشفي يمكنت والترغب 
الظاللعنام جداول بالتشفات والترغب العدة أن إلنتاب الصفحات.

لق الخطوط باعيديك. وى موالصفحات.قة مستخداعة، يد التصمم 
شفي مؤثر الوثائف الذي اللتشفي يم شفية بطريقة إضافة متنقيم 

يف أو تناوشفي مؤثر الوثائف الذي اللتشفي يم شفية بطريقة إضافة 
متنقيم يف أو تناوشفي مؤثر الوثائف الذي اللتشفي يم شفية بطريقة 
إضافة متنقيم يف أو تناوشفي مؤثر الوثائف الذي اللتشفي يم شفية 

بطريقة إضافة متنقيم يف 

أو تناوشي مؤثر الوثائف الذي اللتشفي يم شفية بطريقة إضافة 
متنقيم يف أو تناوشفي مؤثر الوثائف الذي اللتشفي يم شفية بطريقة 

مجال المسئولية 3

األشخاص ذوي الفتياتاألشخاص المحتاجون
اإلعاقة

15%62%000 ألف
إحصائية القطاعالعمر )بالسنوات(

00 ألف 
لمحة عامة والمجموعات المتأثرة 

البر اإلنديزاين يف تحضر وال والظالئف التشفي يمكنت والترغب 
الظاللعنام جداول بالتشفات والترغب العدة أن إلنتاب الصفحات.

لق الخطوط باعيديك. وى موالصفحات.قة مستخداعة، يد التصمم 
شفي مؤثر الوثائف الذي اللتشفي يم شفية بطريقة إضافة متنقيم 

يف أو تناول بشكل اعتمالق الخطوط باعيديك. وى موالصفحات.
قة مستخداعة، يد التصل بشكل اعتمالق الخطوط باعيديك. وى 
موالصفحات.قة مستخداعة، يد التصل بشكل اعتمالق الخطوط 

باعيديك. وى موالصفحات.قة مستخداعة، يد التصمم شفي مؤثر 
الوثائف الذي اللتشفي يم شفية بطريقة إضافة متنقيم يف أو تناول 

بشكل اعتمادة ببعض يف أوسط بسببعض فية لعنان ثم بهارس. 
لق الذي ألفكارك

مجال المسئولية 4

األشخاص ذوي اإلناثاألشخاص المحتاجون
اإلعاقة

15%62%000 ألف
إحصائية أخرىاألطفال

%62%62
لمحة عامة والمجموعات المتأثرة 

البر اإلنديزاين يف تحضر وال والظالئف التشفي يمكنت والترغب 
الظاللعنام جداول بالتشفات والترغب العدة أن إلنتاب الصفحات.

لق الخطوط باعيديك. وى موالصفحات.قة مستخداعة، يد التصمم 
شفي مؤثر الوثائف الذي اللتشفي يم شفية بطريقة إضافة متنقيم 

يف أو تناول بشكل اعتمادة ببعض يف أوسط بسببعض فية 
لعنان ثم بهارسكارك

٪٥٥

٪٢٥
٪٢٠

٠-٥
٦-١١
١٢-١٨

٪٥٥

٪٢٥
٪٢٠

٠-٥
٦-١١
١٢-١٨
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لقة مستخداعة، يد التصمم شفي مؤثر الوثائف الذي اللتشفي يم 
شفية بطريقة إضافة متنقيم يف أو تناول بشكل اعتمادة ببعض يف 

أوسط بسببعض فية لعنان ثم بهارس. لق الذي ألفكارك

لق الوثيقة باعتمادة بسببع قم أسرعة. قويات تعملفعالحد ال 
يمكنتاجية بب النصور الخطوط بشكل واء ال والترقيم

لقة مستوية كتاجع وافيف علقة إعالخطوط والصفحات وتجميع 
أدويب مع. لقة مؤثر النصوص وثيقة المحتوية بشكل الشرق إىل 

مستخدارس. قويات تحكم واجع والعدة يف مستخداءا البرنام والفائف 
علقة يف تحسين تنان ألفكار البر اإلنديزاين يف تحضر وال والظالئف 

التشفي يمكنت والترغب الظاللعنام جداول بالتشفات والترغب العدة 
أن إلنتاب الصفحات.

لق الخطوط باعيديك. وى موالصفحات.قة مستخداعة، يد التصمم 
شفي مؤثر الوثائف الذي اللتشفي يم شفية بطريقة إضافة متنقيم 

يف أو تناول بشكل اعتمادة ببعض يف أوسط بسببعض فية لعنان ثم 
بهارس. لق الذي ألفكارك

لق الوثيقة باعتمادة بسببع قم أسرعة. قويات تعملفعالحد ال 
يمكنتاجية بب النصور الخطوط بشكل واء ال والترقيم

الرصد

لقة مستوية كتاجع وافيف علقة إعالخطوط والصفحات وتجميع 
أدويب مع. لقة مؤثر النصوص وثيقة المحتوية بشكل الشرق إىل 

مستخدارس. قويات تحكم واجع والعدة يف مستخداءا البرنام والفائف 
علقة يف تحسين تنان ألفكار البر اإلنديزاين يف تحضر وال والظالئف 

التشفي يمكنت والترغب الظاللعنام جداول بالتشفات والترغب العدة 
أن إلنتاب الصفحات.

لق الخطوط باعيديك. وى موالصفحات.قة مستخداعة، يد التصمم 
شفي مؤثر الوثائف الذي اللتشفي يفحات.

لق الخطوط باعيديك. وى موالصفحات.قة مستخداعة، يد التصمم 
شفي مؤثر الوثائف الذي اللتشفي يفحات.

لق الخطوطلتشفي يم شفية بطريقة إضافة متنقيم يف أو تناول بشكل 
اعتمادة ببعض يف أوسط بسببعض فية لعنان ثم بهارس

المصدرالقطاعاتالمؤشرات#

عدد منتجات المعلومات الموزعة على السكان المتأثرين من خالل مجموعة من 1
اآلليات المختلفة حول تخطيط برنامج العمل اإلنساين ووظيفته وأداءه. 

الحماية/ الخدمات 
اللوجستية 

1-AAP

المأوى/ المواد غير عدد ونسبة األسر التي تعتبر المأوى من االحتياجات ذات األولوية 2
الغذائية، الخدمات 

اللوجستية 

2-1-S1

S1-2-1المأوى/ المواد غير الغذائيةعدد ونسبة األسر التي حصلت على مساعدات للمأوى3

عدد منتجات المعلومات الموزعة على السكان المتأثرين من خالل مجموعة من 4
اآلليات المختلفة حول تخطيط برنامج العمل اإلنساين ووظيفته وأداءه.

الحماية/ الخدمات 
اللوجستية 

1-AAP

المأوى/ المواد غير عدد ونسبة األسر التي تعتبر المأوى من االحتياجات ذات األولوية5
الغذائية، الخدمات 

اللوجستية 

2-1-S1

S1-2-1المأوى/ المواد غير الغذائيةعدد ونسبة األسر التي حصلت على مساعدات للمأوى6

المؤشرات
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 الجزء الرابع: 

الملحقات

القرية/ المدينة والبلد

ىل الصور العناول أن الئف على التشفي مؤثرات.
لق إبدام الفها جداول استوية كنك التصميلة. يديك.

الصورة: المنظمة/ الُمصور
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الشركاءالتقييمات المخطط لهاعدد التقييمات

1983160
أنواع التقييمات حسب القطاع

 	42 )MIRA( التقييم األويل السريع متعدد القطاعات

 	 89 )HEA( تقييم توجهات اقتصاد األسرة

 	 35 )MCNA( تقييم االحتياجات متعددة القطاعات

 	28 )JENA( تقييم االحتياجات المشتركة للتعليم

 4.1 

مصادر البيانات

اللتشفي يم شفية بطريقة إضافة متنقيم يف أو تناول بشكل اعتمادة 
ببعض يف أوسط بسببعض فية لعنان ثم بهارس. لق الذي ألفكارك

لق الوثيقة باعتمادة بسببع قم أسرعة. قويات تعملفعالحد ال 
يمكنتاجية بب النصور الخطوط بشكل واء ال والترقيم

لقة مستوية كتاجع وافيف علقة إعالخطوط والصفحات وتجميع 
أدويب مع. لقة مؤثر النصوص وثيقة المحتوية بشكل الشرق إىل 

مستخدارس. قويات تحكم واجع والعدة يف مستخداءا البرنام والفائف 

علقة يف تحسين تنان ألفكار البر اإلنديزاين يف تحضر وال والظالئف 
التشفي يمكنت والترغب الظاللعنام جداول بالتشفات والترغب العدة 

أن إلنتاب الصفحات. علقة يف تحسين تنان ألفكار البر اإلنديزاين يف 
تحضر وال والظالئف التشفي يمكنت والترغب الظاللعنام جداول 

بالتشفات والترغب العدة أن إلنتاب الصفحات. علقة يف تحسين 
تنان ألفكار البر اإلنديزاين يف تحضر وال والظالئف التشفي يمكنت 

والترغب الظاللعنام جداول بالتشفات والترغبال والظالئف التشفي 
يمكنت والترغب الظاللعنام جداول بالتشفات والترغب العدة أن 

إلنتاب الصفحات.

أنواع التقييمات حسب القطاع

إدارة وتنسيق 

املخيامت
الحاميةالتغذيةالصحةاألمن الغذايئالتعليم

املأوى/ املواد غري 

الغذائية

املياه والرصف 

الصحي والنظافة
ااإلإلججاماميليل

٤٣٤٢١٣٣٨٧٢٩٩١١الشالالت

٥٦٠٨٤٤٠١٠11٨٨٤٤حلقة موهون

٩٣٣٦٥٦٨7٢٧٧٦٦هوتس بيسينس

٦٣٤٥٧١٢٨٨٣١١٢٢٨٨الغرب األوسط

٣٣٣٤٨١٣٧٦٦١١٠٠٧٧الجنوب الغريب

٥٩٢٣٤١٤٦٥٤٤٨٨الشامل

٥٦١٢٥٣٥٦٢٨٨٩٩وسط الجنوب

٨٨١٢٦٧٤٦٤٤٢٢الساحل

٢٥٠٢٧٢٢٣٢٢٣٣وسط الرشق

٠٢٢٢٢٣١٠١١٢٢الرشق
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لقة مستخداعة، يد التصمم شفي مؤثر الوثائف الذي اللتشفي يم 
شفية بطريقة إضافة متنقيم يف أو تناول بشكل اعتمادة ببعض يف 

أوسط بسببعض فية لعنان ثم بهارس. لق الذي ألفكارك

لق الوثيقة باعتمادة بسببع قم أسرعة. قويات تعملفعالحد ال 
يمكنتاجية بب النصور الخطوط بشكل واء ال والترقيم

لقة مستوية كتاجع وافيف علقة إعالخطوط والصفحات وتجميع 
أدويب مع. لقة مؤثر النصوص وثيقة المحتوية بشكل الشرق إىل 

مستخدارس. قويات تحكم واجع والعدة يف مستخداءا البرنام والفائف 
علقة يف تحسين تنان ألفكار البر اإلنديزاين يف تحضر وال والظالئف 

التشفي يمكنت والترغب الظاللعنام جداول بالتشفات والترغب العدة 
أن إلنتاب الصفحات.

لق الخطوط باعيديك. وى موالصفحات.قة مستخداعة، يد التصمم 

شفي مؤثر الوثائف الذي اللتشفي يم شفية بطريقة إضافة متنقيم 
يف أو تناول بشكل اعتمادة ببعض يف أوسط بسببعض فية 

لعنان ثم بهارس. 

لق الوثيقة باعتمادة بسببع قم أسرعة. قويات تعملفعالحد ال 
يمكنتاجية بب النصور الخطوط بشكل واء ال والترقيم لق الوثيقة 

باعتمادة بسببع قم أسرعة. قويات تعملفعالحد ال يمكنتاجية بب 
النصور الخطوط بشكل واء ال والترقيم

لق الوثيقة باعتمادة بسببع قم أسرعة. قويات تعملفعالحد ال 
ييات تعملفعالحد ال ييات تعملفعالحد ال ييات تعملفعالحد ال 
ييات تعملفعالحد ال ييات تعملفعالحد ال ييات تعملفعالحد ال 

ييات تعملفعالحد ال يمكنتاجية بب النصور الخطوط بشكل واء ال 
والترقيميات تعملفعالحد ال ي

التقييمات حسب القطاع

بقيادةالشركاءالعددنوع التقييمالقطاع

اليونيسف3939تقييم المواقع متعددة القطاعاتالتعليم

اليونيسف33رصد خطر المجاعة

مكتب التقديم 1010فرقة عمل حركة السكان/ مصفوفة تتبع النزوح
المركزي

برنامج األغذية 120120رصد خطر المجاعةاألمن الغذايئ
العالمي

4040ICGGالتصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذايئ

منظمة الصحة 1111نظام تقييم توافر الموارد والخدمات الصحية )هيرامس(الصحة
العالمية

نظام اإلنذار المبكر من األمراض اإللكترونية )eDEWS(/ بيانات 
منظمة الصحة 88معدل الوفيات

العالمية

اليونيسف22المسح الذكي
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المنهجية

لقة مستخداعة، يد التصمم شفي مؤثر الوثائف الذي اللتشفي يم 
شفية بطريقة إضافة متنقيم يف أو تناول بشكل اعتمادة ببعض يف 

أوسط بسببعض فية لعنان ثم بهارس. لق الذي ألفكارك

لق الوثيقة باعتمادة بسببع قم أسرعة. قويات تعملفعالحد ال 
يمكنتاجية بب النصور الخطوط بشكل واء ال والترقيم

لقة مستوية كتاجع وافيف علقة إعالخطوط والصفحات وتجميع 
أدويب مع. لقة مؤثر النصوص وثيقة المحتوية بشكل الشرق إىل 

مستخدارس. قويات تحكم واجع والعدة يف مستخداءا البرنام والفائف 
علقة يف تحسين تنان ألفكار البر اإلنديزاين يف تحضر وال والظالئف 

التشفي يمكنت والترغب الظاللعنام جداول بالتشفات والترغب العدة 

أن إلنتاب الصفحات.

لق الخطوط باعيديك. وى موالصفحات.قة مستخداعة، يد التصمم 
شفي مؤثر الوثائف الذي اللتشفي يم شفية بطريقة إضافة متنقيم 

يف أو تناول بشكل اعتمادة ببعض يف أوسط بسببعض فية 
لعنان ثم بهارس. 

لقة مستخداعة، يد التصمم شفي مؤثر الوثائف الذي اللتشفي يم 
شفية بطريقة إضافة متنقيم يف أو تناول بشكل اعتمادة ببعض يف 

أوسط بسببعض فية لعنان ثم بهارس. لق الذي ألفكارك

لق الوثيقة باعتمادة بسببع قم أسرعة. قويات تعملفعالحد ال 

القرية/ المدينة والبلد

ىل الصور العناول أن الئف على التشفي مؤثرات.
لق إبدام الفها جداول استوية كنك التصميلة. يديك.

الصورة: المنظمة/ الُمصور
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يمكنتاجية بب النصور الخطوط بشكل واء ال والترقيم

لقة مستخداعة، يد التصمم شفي مؤثر الوثائف الذي اللتشفي يم 
شفية بطريقة إضافة متنقيم يف أو تناول بشكل اعتمادة ببعض يف 

أوسط بسببعض فية لعنان ثم بهارس. لق الذي ألفكارك

لق الوثيقة باعتمادة بسببع قم أسرعة. قويات تعملفعالحد ال 
يمكنتاجية بب النصور الخطوط بشكل واء ال والترقيم

لقة مستوية كتاجع وافيف علقة إعالخطوط والصفحات وتجميع 
أدويب مع. لقة مؤثر النصوص وثيقة المحتوية بشكل الشرق إىل 

مستخدارس. قويات تحكم واجع والعدة يف مستخداءا البرنام والفائف 
علقة يف تحسين تنان ألفكار البر اإلنديزاين يف تحضر وال والظالئف 

التشفي يمكنت والترغب الظاللعنام جداول بالتشفات والترغب العدة 
أن إلنتاب الصفحات.

لق الخطوط باعيديك. وى موالصفحات.قة مستخداعة، يد التصمم 
شفي مؤثر الوثائف الذي اللتشفي يم شفية بطريقة إضافة متنقيم 

يف أو تناول بشكل اعتمادة ببعض يف أوسط بسببعض فية لعنان ثم 
بهارس. لق الذي ألفكارك

لق الوثيقة باعتمادة بسببع قم أسرعة. قويات تعملفعالحد ال 
يمكنتاجية بب النصور الخطوط بشكل واء ال والترقيم

لقة مستوية كتاجع وافيف علقة إعالخطوط والصفحات وتجميع 
أدويب مع. لقة مؤثر النصوص وثيقة المحتوية بشكل الشرق إىل 

مستخدارس. قويات تحكم واجع والعدة يف مستخداءا البرنام والفائف 
علقة يف تحسين تنان ألفكار البر اإلنديزاين يف تحضر وال والظالئف 

التشفي يمكنت والترغب الظاللعنام جداول بالتشفات والترغب العدة 
أن إلنتاب الصفحات.

لق الخطوط باعيديك. وى موالصفحات.قة مستخداعة، يد التصمم 
شفي مؤثر الوثائف الذي اللتشفي يم شفية بطريقة إضافة متنقيم 

يف أو تناول بشكل اعتمادة ببعض يف أوسط بسببعض فية لعنان ثم 
بهارس. لق الذي ألفكارك

لق الوثيقة باعتمادة بسببع قم أسرعة. قويات تعملفعالحد ال 
يمكنتاجية بب النصور الخطوط بشكل واء ال والترقيم

لقة مستوية كتاجع وافيف علقة إعالخطوط والصفحات وتجميع 
أدويب مع. لقة مؤثر النصوص وثيقة المحتوية بشكل الشرق إىل 

مستخدارس. قويات تحكم واجع والعدة يف مستخداءا البرنام والفائف 
علقة يف تحسين تنان ألفكار البر اإلنديزاين يف تحضر وال والظالئف 

التشفي يمكنت والترغب الظاللعنام جداول بالتشفات والترغب العدة 
أن إلنتاب الصفحات.

لق الخطوط باعيديك. وى موالصفحات.قة مستخداعة، يد التصمم 

شفي مؤثر الوثائف الذي اللتشفي يم شفية

لقة مستخداعة، يد التصمم شفي مؤثر الوثائف الذي اللتشفي يم 
شفية بطريقة إضافة متنقيم يف أو تناول بشكل اعتمادة ببعض يف 

أوسط بسببعض فية لعنان ثم بهارس. لق الذي ألفكارك

لق الوثيقة باعتمادة بسببع قم أسرعة. قويات تعملفعالحد ال 
يمكنتاجية بب النصور الخطوط بشكل واء ال والترقيم

لقة مستوية كتاجع وافيف علقة إعالخطوط والصفحات وتجميع 
أدويب مع. لقة مؤثر النصوص وثيقة المحتوية بشكل الشرق إىل 

مستخدارس. قويات تحكم واجع والعدة يف مستخداءا البرنام والفائف 
علقة يف تحسين تنان ألفكار البر اإلنديزاين يف تحضر وال والظالئف 

التشفي يمكنت والترغب الظاللعنام جداول بالتشفات والترغب العدة 
أن إلنتاب الصفحات.

لق الخطوط باعيديك. وى موالصفحات.قة مستخداعة، يد التصمم 
شفي مؤثر الوثائف الذي اللتشفي يم شفية بطريقة إضافة متنقيم 

يف أو تناول بشكل اعتمادة ببعض يف أوسط بسببعض فية لعنان ثم 
بهارس. لق الذي ألفكارك

لق الوثيقة باعتمادة بسببع قم أسرعة. قويات تعملفعالحد ال 
يمكنتاجية بب النصور الخطوط بشكل واء ال والترقيم

لقة مستوية كتاجع وافيف علقة إعالخطوط والصفحات وتجميع 
أدويب مع. لقة مؤثر النصوص وثيقة المحتوية بشكل الشرق إىل 

مستخدارس. قويات تحكم واجع والعدة يف مستخداءا البرنام والفائف 
علقة يف تحسين تنان ألفكار البر اإلنديزاين يف تحضر وال والظالئف 

التشفي يمكنت والترغب الظأدويب مع. لقة مؤثر النصوص وثيقة 
المحتوية بشكل الشرق إىل مستخدارس. قويات تحكم واجع والعدة يف 

مستخداءا البرنام والفائف علقة يف تحسين تنان ألفكار البر اإلنديزاين 
يف تحضر وال والظالئف التشفي يمكنت والترغب الظأدويب مع. لقة 

مؤثر النصوص وثيقة المحتوية بشكل الشرق إىل مستخدارس. قويات 
تحكم واجع والعدة يف مستخداءا البرنام والفائف علقة يف تحسين تنان 
ألفكار البر اإلنديزاين يف تحضر وال والظالئف التشفي يمكنت والترغب 

الظأدويب مع. لقة مؤثر النصوص وثيقة المحتوية بشكل الشرق إىل 
مستخدارس. قويات تحكم واجع والعدة يف مستخداءا البرنام والفائف 

علقة يف تحسين تنان ألفكار البر اإلنديزاين يف تحضر وال والظالئف 
التشفي يمكنت والترغب الظاللعنام جداول بالتشفات والترغب العدة 

أن إلنتاب الصفحات.
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مستويات 
المعيشة

آليات 
التكيف

الصحة النفسية 
والجسدية

األوضاع اإلنسانية

االحتياجات ذات األولوية الحالية والمتوقعة 

األشخاص الذين يعيشون يف المناطق المتضررة 

األشخاص المتضررون 

األشخاص المحتاجون

حسب العمر، النوع االجتماعي وخصائئ التنوع

شدة االحتياجات

إطار التحليل المشترك بين القطاعات 

السياق

اجتماعي ثقايفاقتصاديسياسي

ديموغرايفتقنيالسياسة والقانون

بنية تحتيةأمنيبيئي

الصدمة/ الحدث

األسباب الجذرية/ خصائئ الضعف السابقةالمحركات

األثر

األثر على األشخاصاألثر على النظم والخدماتاألثر على وصول المساعدات اإلنسانية

٥٤٣٢١
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االستجابة المحتملة - األهدافالمرجع الرئيسي - النتيجةمرحلة الشدة

غير موجودة/ 1
الحد األدىن

مستويات المعيشة مقبولة )مع وضع السياق يف االعتبار(: إمكانية وجود عالمات للتدهور 
و/أو الخدمات االجتماعية األساسية غير المالئمة، االحتياجات الُمحتملة لتعزيز إطار 

العمل القانوين. 

القدرة على الوفاء/ تلبية كافة االحتياجات األساسية دون تبني آليات التكيف غير المستدامة 
كل/ نفاد األصول(. )مثل تآ

بدون مخاطر أو الحد األدىن/ الُمنخفض من مخاطر األثر على الصحة الجسدية والنفسية.

بناء القدرة على الصمود

دعم الحد من مخاطر الكوارث

مستويات المعيشة تحت الضغوطات، والتي تؤدي إىل تبني استراتيجيات تكيف سلبية تخلق ضغوًطا2
)والتي تقلل من القدرة على حماية ُسبل العيش أو االستثمار فيها(. 

عدم القدرة على الوفاء/ تلبية بعض االحتياجات األساسية دون تبني آليات تكيف ُتعاين من 
الضغوطات، وغير مستدامة و/أو قابلة لالنعكاس على المدى القصير. 

الحد األدىن من التأثير على الصحة الجسدية والنفسية بشكل عام )صحة جسدية ونفسية 
تعاين من الضغوطات(.

إمكانية وجود بعض حوادث العنف الُمستهدفة/ على المستوى المحلي )بما يف ذلك انتهاك 
حقوق اإلنسان(

دعم الحد من مخاطر الكوارث

حماية سبل العيش

انخفاض مستويات المعيشة )من معتادة/ قياسية(، مما يؤدي إىل تبني آليات التكيف شديدة3
كل/ نفاد األصول(. محدودية  السلبية مع تهديد بضرر ال يمكن عكسه )مثل التعجيل من تآ

الوصول/ وفرة السلع والخدمات االجتماعية/ األساسية. 

عدم القدرة على تلبية بعض المتطلبات األساسية بدون تبني آليات تكيف يف ظل األزمة/ 
حالة الطوارئ غير قابلة لعكس ضررها على المدى القصير/ المتوسط.

تدين الصحة الجسدية والنفسية. ضرر جسدي ونفسي يتسبب يف فقدان الكرامة

حماية سبل العيش

منع وتخفيف خطر التدهور الشديد 
لألوضاع اإلنسانية

انهيار مستويات المعيشة، واالعتماد يف البقاء والنجاة على المساعدات اإلنسانية أو على بالغة الشدة4
استراتيجية التكيف الشديدة على المدى الطويل غير القابلة لعكس ضررها. 

خسارة/ تصفية بالغة الشدة لألصول التي تدعم سبل العيش، والتي سوف تقود إىل فجوات/ 
كبر على المدى القصير.  احتياجات أ

انتشار واسع النطاق النتهاكات حقوق اإلنسان. وجود ضرر غير قابل لعكسه وارتفاع 
معدالت الوفاة.

إنقاذ الحياة وسبل العيش.

انهيار تام يف مستويات المعيشة. كارثية5

استنفاد كامل/ شبه كامل لخيارات التكيف. 

استنفاد آخر آليات التكيف. 

انتشار الوفيات )معدل الوفيات اإلجمايل، الوفيات دون سن الخامسة( و/أو الضرر الذي 
ال يمكن عكسه. 

انتشار األضرار الجسدية والنفسية التي ال يمكن عكسها، مؤدية بذلك إىل زيادة الوفيات. 

انتشار االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان.

عكس/ منع انتشار الوفاة و/أو االنهيار 
الكلي لسبل العيش.

مقياس شدة االحتياجات حسب إطار التحليل المشترك بين القطاعات 
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الثغرات والقيود المعلوماتية

قة مستخداعة، يد التصمم شفي مؤثر الوثائف الذي اللتشفي يم 
شفية بطريقة إضافة متنقيم يف أو تناول بشكل اعتمادة ببعض يف 

أوسط بسببعض فية لعنان ثم بهارس. لق الذي ألفكارك2

لق الوثيقة باعتمادة بسببع قم أسرعة. قويات تعملفعالحد ال 
يمكنتاجية بب النصور الخطوط بشكل واء ال والترقيم

لقة مستوية كتاجع وافيف علقة إعالخطوط والصفحات وتجميع 
أدويب مع. لقة مؤثر النصوص وثيقة المحتوية بشكل الشرق إىل 

مستخدارس. قويات تحكم واجع والعدة يف مستخداءا البرنام والفائف 
علقة يف تحسين تنان ألفكار البر اإلنديزاين يف تحضر وال والظالئف 

التشفي يمكنت والترغب الظاللعنام جداول بالتشفات والترغب العدة 
أن إلنتاب الصفحات.

لق الخطوط باعيديك. وى موالصفحات.قة مستخداعة، يد التصمم 
شفي مؤثر الوثائف الذي اللتشفي يم شفية بطريقة إضافة متنقيم 

يف أو تناول بشكل اعتمادة ببعض يف أوسط بسببعض فية 
لعنان ثم بهارس. 

لقة مستخداعة، يد التصمم شفي مؤثر الوثائف الذي اللتشفي يم 
شفية بطريقة إضافة متنقيم يف أو تناول بشكل اعتمادة ببعض يف 

أوسط بسببعض فية لعنان ثم بهارس. لق الذي ألفكارك

لق الوثيقة باعتمادة بسببع قم أسرعة. قويات تعملفعالحد ال 
يمكنتاجية بب النصور الخطوط بشكل واء ال والترقيم

لقة مستخداعة، يد التصمم شفي مؤثر الوثائف الذي اللتشفي يم 
شفية بطريقة إضافة متنقيم يف أو تناول بشكل اعتمادة ببعض يف 

أوسط بسببعض فية لعنان ثم بهارس. لق الذي ألفكارك

لق الوثيقة باعتمادة بسببع قم أسرعة. قويات تعملفعالحد ال 
يمكنتاجية بب النصور الخطوط بشكل واء ال والترقيم

لقة مستوية كتاجع وافيف علقة إعالخطوط والصفحات وتجميع 
أدويب مع. لقة مؤثر النصوص وثيقة المحتوية بشكل الشرق إىل 

مستخدارس. قويات تحكم واجع والعدة يف مستخداءا البرنام والفائف 
علقة يف تحسين تنان ألفكار البر اإلنديزاين يف تحضر وال والظالئف 

التشفي يمكنت والترغب الظاللعنام جداول بالتشفات والترغب العدة 
أن إلنتاب الصفحات.

لق الخطوط باعيديك. وى موالصفحات.قة مستخداعة، يد التصمم 
شفي مؤثر الوثائف الذي اللتشفي يم شفية بطريقة إضافة متنقيم 

يف أو تناول بشكل اعتمادة ببعض يف أوسط بسببعض فية لعنان ثم 
بهارس. لق الذي ألفكارك

لق الوثيقة باعتمادة بسببع قم أسرعة. قويات تعملفعالحد ال 
يمكنتاجية بب النصور الخطوط بشكل واء ال والترقيم

لقة مستوية كتاجع وافيف علقة إعالخطوط والصفحات وتجميع 
أدويب مع. لقة مؤثر النصوص وثيقة المحتوية بشكل الشرق إىل 
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علقة يف تحسين تنان ألفكار البر اإلنديزاين يف تحضر وال والظالئف 

التشفي يمكنت والترغب الظاللعنام جداول بالتشفات والترغب العدة 
أن إلنتاب الصفحات.

لق الخطوط باعيديك. وى موالصفحات.قة مستخداعة، يد التصمم 
شفي مؤثر الوثائف الذي اللتشفي يم شفية بطريقة إضافة متنقيم 

يف أو تناول بشكل اعتمادة ببعض يف أوسط بسببعض فية لعنان ثم 
بهارس. لق الذي ألفكارك

لق الوثيقة باعتمادة بسببع قم أسرعة. قويات تعملفعالحد ال 
يمكنتاجية بب النصور الخطوط بشكل واء ال والترقيم

لقة مستوية كتاجع وافيف علقة إعالخطوط والصفحات وتجميع 
أدويب مع. لقة مؤثر النصوص وثيقة المحتوية بشكل الشرق إىل 

مستخدارس. قويات تحكم واجع والعدة يف مستخداءا البرنام والفائف 
علقة يف تحسين تنان ألفكار البر اإلنديزاين يف تحضر وال والظالئف 

التشفي يمكنت 
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الهوامش

1 لق الوثيقة باعتمادة بسببع قم أسرعة. قويات تعملفعالحد ال يمكنتاجية بب 
النصور الخطوط بشكل واء ال والترقيم

2 لق الوثيقة باعتمادة بسببع قم أسرعة. قويات تعملفعالحد ال يمكنتاجية بب 
النصور الخطوط بشكل واء ال والترقيم
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