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جنــوب الســودان. أم تحمــل ابنتهــا إـلـى اليابســة. “نقــوم 

بتضحيــات لجلــب أطفالنــا إلــى بــر األمــان باســتخدام دلــو”. 

منظمــة العمــل ضــد الجوع/بيتــر كاتــون

جدول المحتويات

لمحة عامة لعام 2021

تجنب المجاعة الكبرى

الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت 
الطوارئ

الصناديق القطرية المشتركة

تــم اإلبــالغ عــن أرقــام النــداءات مــن قبــل الجهات 
خدمــة  إـلـى  المســتفيدة  والمنظمــات  المانحــة 
إبريل/نيســان   30 مــن  اعتبــاًرا  الماـلـي  التتبــع 
الماليــة  البيانــات  جميــع  تحديــث  يتــم   .2021
fts.unocha. ـفـي لخطــط االســتجابة باســتمرار 

org. وتشــير عالمــات الــدوالر ـفـي هــذه الوثيقــة 
إصــدار  ويتــم  المتحــدة.  الواليــات  دوالرات  إـلـى 
تحديثــات اللمحــة العامــة عــن العمــل اإلنســاني 
اتجاهــات  وحــدة  قبــل  مــن  الشــهرية  العالمــي 
مــن  لمزيــد  أوتشــا.  المــوارد،  وتعبئــة  التمويــل 

زيــارة الرجــاء  المعلومــات، 
 gho.unocha.org|hum-insight.info 

ocha-ftrm@un.org أو التواصل مع

التفاعليــة  النســخة  عـلـى  اطلــع 
بتحميــل  وقــم  التقريــر  هــذا  مــن 
إـلـى  مترجمــة  الســابقة،  التحديثــات 
واإلســبانية والفرنســية  العربيــة 

gho.unocha.org 
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تــم إطــاق اللمحــة العامــة عــن الــعمـــل اإلنـســانـــي الــــعـــــالــــمـــــــي لعــام 2021 ـفـي 1 ديســمبر/

كانــون األّول 2020 لمســاعدة 160 مليــون مــن إجمالــي 235 مليــون شــخص األكثــر ضعًفــا الذيــن 

يواجهــون الجــوع والنــزاع والنــزوح وآثــار تغّيــر المنــاخ ووبــاء جائحــة كوفيــد-19 فــي 56 بلــًدا. اعتبــاًرا 

مــن 30 إبريل/نيســان، بلغــت المتطلبــات التــي تــم تعديلهــا 36.0 مليــار دوالر لمســاعدة 159 

مليــون مــن إجمالــي 237 مليــون شــخص فــي حاجــة للمســاعدة فــي 56 بلــًدا. لــم تســجَّل تغييــرات 

التحديــث  منــذ  للمســاعدة  المتلقيــن  واألشــخاص  المحتاجيــن  األشــخاص  أو  المتطلبــات  ـفـي 
األخيــرة للمحــة العامــة عــن الــعمـــل اإلنـســانـــي الــــعـــــالــــمـــــــي. 3

كان التمويــل المســّجل للمحــة العامــة عــن العمــل اإلنســاني العالمــي لعــام 2021، 4.88 مليــار 

دوالر أو %13 مــن المتطلبــات فــي نهايــة إبريل/نيســان. ويعــّد هــذا المبلــغ أعلــى بكثيــر منــذ الشــهر 

يــادة جزئيــاً إلــى العــدد الكبيــر  الماضــي حيــث بلــغ التمويــل 1.61 مليــار دوالر فقــط. وتعــزى هــذه الز

يــر التمويــل الــواردة مــن الجهــات المانحــة والمنظمــات المتلقيــة هــذا الشــهر. تــم اإلبــاغ عــن  مــن تقار
3.81 مليــار دوالر إضافيــة مــن التمويــل اإلنســاني. 4

النداءات اإلنسانية المنّسقة بين الوكاالت: 
لمحة عامة لعام 2021 

األشخاص المحتاجون1

مليون 237
األشخاص المستهدفون 1

مليون 159
النداءات

36
المتطلبات)بالدوالر األمريكي(  

النداءات اإلنسانية المنسقة
 بين الوكاالت

مليار 36
التمويل)بالدوالر األمريكي(  

النداءات اإلنسانية المنسقة
 بين الوكاالت

مليار 4.8
التمويل)بالدوالر األمريكي(  

إجمالي التمويل اإلنساني

مليار 8.6
التغطية  

النداءات اإلنسانية

13%

فجوات تمويل النداءات اإلنسانية )في نهاية إبريل/نيسان، 2017-2021(

1. فــي ســياق الخطــط التــي تنســقها األمــم المتحــدة، غالبــاً مــا يكــون الرقــم الخــاص باألشــخاص المســتهدفين مجموعــة فرعيــة مــن الرقــم الخــاص بعــدد األشــخاص 

المحتاجيــن، ألنــه نتيجــة لتحليــل االســتجابة، مــع مراعــاة الوصــول اإلنســاني، وقــدرة الشــركاء علــى االســتجابة، واالســتجابات المخطــط لها/المتوقعــة مــن قبــل الجهــات 

اإلنســانية خــارج النــداء.

2. يشمل التمويل اإلنساني االجمالي دعم المنظمات واألنشطة في الخطط التي تنسقها األمم المتحدة، فضاً عن التمويل االخر.

3. أربــع خطــط قيــد االنتهــاء منهــا: خطــة االســتجابة اإلنســانية إلثيوبيــا، خطــة االســتجابة اإلنســانية لباكســتان، خطــة االســتجابة اإلنســانية لســوريا، وخطــة االســتجابة 

اإلنســانية لفنزويــا. 

4. يشمل التمويل اإلنساني االخر تمويل لحركة الصليب األحمر/الهال األحمر، والمساعدات العينية، والتمويل الثنائي وغيره.

األرقــام منشــورة فــي التحديثــات الشــهرية لشــهر إبريل/نيســان للمحــة العامــة عــن الــعمـــل اإلنـســانـــي الــــعـــــالــــمـــــــي للســنوات المعنيــة، باســتثناء مــا تــم ذكــره. ويتــم 
إدراج أرقــام منتصــف مايو/أيــار بســبب الزيــادات فــي المتطلبــات المتعلقــة بـــكوفيد-19 والتمويــل المبلّــغ عنــه فــي النصــف األول مــن مايو/أيــار 2020.  
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ـفـي  )بمــا  اإلنســاني  التمويــل  إجماـلـي 

الــعمـــل  عــن  العامــة  اللمحــة  ذلــك 

التمويــات  العالمــي وجميــع  اإلنســاني 

خــال  وقــت  أي  مــن  أعـلـى  األخــرى( 

الســنوات الخمــس الماضيــة ـفـي نهايــة 

أقــل  فهــو  ذلــك،  ومــع  إبريل/نيســان. 

ممــا كان عليــه ـفـي منتصــف مايو/آيــار 

تــم توفيــر مبالــغ كبيــرة  2020 عندمــا 

مــن التمويــل لوبــاء جائحــة كوفيــد-19 

العالمــي.

اإلنســانية  االحتياجــات  زادت  كمــا 

يتلقــون  الذيــن  األشــخاص  وعــدد 

حيــث  كبيــر،  بشــكل  المســاعدة 

كبــر حــد لهــا منــذ  أ يــادة  الز بلغــت 

أوائــل عــام 2020 إـلـى عــام 2021، 

اآلثــار  إـلـى  أساًســا  ذلــك  ويرجــع 

جائحــة  لوبــاء  والثانويــة  األّوليــة 

النزاعــات  تــؤدي  وقــد  كوفيــد-19. 

والصدمــات  المتطــرف  والمنــاخ 

االقتصاديــة إلــى مزيــد مــن الزيــادات 

العــام. هــذا 

يتم تمويل خمسة عشر خطة من إجمالي 36 خطة في اللمحة العامة عن الــعمـــل اإلنـســانـــي الــــعـــــالــــمـــــــي بمقدار يفوق المتوسط 

يــة إفريقيــا الوســطى  البالــغ 13 فــي المائــة. أفضــل خمــس خطــط تمويــاً هــي النــداء العاجــل للهنــدوراس )٪56(، اليمــن )٪34(، جمهور

)٪27(، األرض الفلسطينية المحتلة )٪23(، والنداء العاجل لمدغشقر )22٪(.

إجمالي التمويل اإلنساني )في نهاية إبريل/نيسان، 2017-2021(

المتطلبات اإلنسانية )في نهاية إبريل/نيسان، 2017-2021(

منع العنف القائم على النوع االجتماعي والتصدي له 

ـفـي عــام 2021، تــم تحديــد المتطلبــات بـــ513.2 مليــون دوالر ـفـي 26 خطــة. وحتــى نهايــة إبريل/نيســان، بلــغ إجماـلـي التمويــل لهــذه 

المتطلبــات 21.8 مليــون دوالر. وتــم اإلبــاغ عــن 26.5 مليــون دوالر إضافــي لبرنامــج العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي على المســتوى 

العالمــي، وال يــزال يجــب تخصيصــه لخطــط وبلــدان محــددة.

نحــث بشــدة المنظمــات التــي تتلقــى أمــواالً ألنشــطة العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي لإلبــاغ عنهــا مباشــرة إلــى خدمــة التتبــع المالــي 

fts@un.org .  السريع على
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إن أرقــام خطــة االســتجابة اإلنســانية إلثيوبيــا وخطــة االســتجابة اإلنســانية لباكســتان وخطــة االســتجابة اإلنســانية لســوريا وخطــة االســتجابة اإلنســانية لفنزويــا هــي أرقــام مؤقتــة لحيــن االنتهــاء مــن خطــط االســتجابة الخاصــة بــكل منهــا. حدثــت 

تغييــرات فــي أرقــام الســكان والمتطلبــات الماليــة للنــداءات اإلقليميــة بســبب التداخــل مــع خطــط االســتجابة اإلنســانية. عناصــر النــداءات اإلقليميــة المدرجــة هــي كمــا يلــي: الخطــة اإلقليميــة لاســتجابة لاجئيــن الســوريين وبنــاء القــدرة علــى 

يــة الكونغــو الديمقراطيــة. خطــة االســتجابة الســريعة  الصمــود وخطــة االســتجابة لاجئيــن والمهاجريــن فــي فنزويــا: مشــمولة بالكامــل. خطــة االســتجابة اإلقليميــة لبورونــدي: تــم إدراج عناصــر روانــدا وتنزانيــا وأوغنــدا. وتــم اســتبعاد جمهور

يــة الكونغــو وروانــدا وتنزانيــا وأوغنــدا وزامبيــا. وتــم اســتبعاد بورونــدي. خطــة االســتجابة الســريعة لجنــوب الســودان: تــم إدراج عناصــر كينيــا وأوغنــدا وإثيوبيــا، وتــم اســتبعاد  يــة الكونغــو الديمقراطيــة: تــم إدراج عناصــر أنغــوال وجمهور لجمهور

يــة الكونغــو الديمقراطيــة والســودان. خطــة االســتجابة اإلقليميــة للمهاجريــن للقــرن األفريقــي واليمــن: تــم إدراج إثيوبيــا وجيبوتــي، كمــا تــم إدراج الصومــال جزئًيــا وتــم اســتبعاد اليمــن. جمهور

النداءات اإلنسانية المنّسقة بين الوكاالت:لمحة عامة لعام 2021
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التركيز الموضوعي

تجنب المجاعة الكبرى

كثــر مــن 34 مليــون شــخص فــي جميــع أنحــاء العالــم لخطــر الوقــوع فــي المجاعــة أو ظــروف شــبيهة بالمجاعــة إذا لــم يتــم  يتعــرض أ
كثــر مــن 8.5 مليــون شــخص مــن هــؤالء فــي بوركينــا فاســو وشــمال شــرق نيجيريــا  اتخــاذ إجــراءات فوريــة إلنقــاذ الحيــاة.1 ويعيــش أ
وجنــوب الســودان واليمــن. ـفـي جنــوب الســودان واليمــن، يعيــش 155000 شــخص بالفعــل ـفـي ظــروف شــبيهة بالمجاعــة. إن 
الغالبيــة العظمــى مــن األشــخاص الذيــن يعانــون - حوالــي 60 فــي المائــة - هــم مــن النســاء واألطفــال الذيــن يعيشــون فــي المناطــق 

الريفيــة. 2

تنشــأ مســتويات الجــوع الحــاد وظــروف المجاعــة عــن مجموعــة مــن العوامــل. وتشــمل هــذه العوامــل النزاعــات والصدمــات المناخيــة 
المتطرفــة والمتعلقــة بالطقــس واآلفــات العابــرة للحــدود وصعوبــات الوصــول إلــى األشــخاص المحتاجيــن. كان للتباطــؤ االقتصــادي 
الشــديد المرتبــط بوبــاء جائحــة كوفيــد-19 تأثيــر شــديد علــى األرواح وســبل العيــش ومــن المرجــح أن يســتمر حتــى النصــف الثانــي مــن 

عــام 2021 فــي العديــد مــن البلــدان.

يمكــن تجنــب المجاعــة لكــن يتطلــب ذلــك عمــاً دولًيــا ســريًعا ومتضافــًرا. هنــاك حاجــة إلــى التمويــل قبــل موســم الزراعــة الرئيســي 
الــذي يوشــك أن يبــدأ ـفـي العديــد مــن األماكــن وإلعطــاء الوقــت الكاـفـي إليصــال الغــذاء إـلـى المناطــق النائيــة. ـفـي مــارس/آذار، شــكّل 
األميــن العــام لألمــم المتحــدة فريــق عمــل رفيــع المســتوى لمنــع المجاعــة ـفـي عــام 2021. وســيركز الفريــق عـلـى ثاثــة أشــياء: 
الدعــوة إلــى مــوارد الوقايــة مــن المجاعــة؛ الدعــوة لتحســين الوصــول إلــى األشــخاص المحتاجيــن؛ وتضافــر الجهــود لمشــاركة البيانــات 
والمعلومــات فــي الوقــت الفعلــي. وسيســتند هــذا العمــل علــى الجهــود الجماعيــة ألعضــاء اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت فــي 

كل مــن هــذه المجــاالت.

يــا وجنــوب الســودان واليمــن لوقــف انتشــار المجاعــة فــي عــام 2021.  مطلــوب تمويــل عاجــل فــي بوركينــا فاســو وشــمال شــرق نيجير
يــادة الغــذاء والمســاعدات النقديــة والقســائم بشــكل عاجــل. ويجــب أيًضــا  وسيســتخدم العاملــون فــي المجــال اإلنســاني هــذا التمويــل لز
يــادة الدعــم المقــدم للمزارعيــن والرعــاة، مــع التركيــز علــى توفيــر البــذور الناضجــة مبكــًرا قبــل موســم الزراعــة الرئيســي، والحفــاظ علــى  ز
تغذيــة الماشــية وصحتهــا. وســتصاحب هــذه التدخــات دعــم التغذيــة والخدمــات الصحيــة والميــاه، حيــث تزيــد األمــراض المرتبطــة 
بالجــوع واألمــراض غيــر المعاَلجــة مــن خطــر المــوت. كمــا تٌعــد أنشــطة الحمايــة والمــأوى الموَجهــة، فضــاً عــن دعــم مجموعــات محــددة 

مــن الاجئيــن والمهاجريــن مــن العناصــر األساســية.

غــاو، مالــي. أم نازحــة مــع طفلهــا وابنتهــا تحّضــر بعــض مــن الطعــام فــي المخيــم لألشــخاص الذيــن هربــوا مــن مونــدورو فــي غــاو. أوتشا/ميشــيل 

كاتاني
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بوركينا فاسو

كثــر مــن 80 فــي المائــة مــن األشــخاص المحتاجيــن فــي بوركينــا فاســو إلــى المســاعدات اإلنســانية مــن أزمــة انعــدام األمــن الغذائــي  ســيعاني أ
أو مســتويات أســوأ )المرحلــة الثالثــة مــن التصنيــف المرحلــي المتكامــل لألمــن الغذائــي أو أعلــى( اعتبــاًرا مــن يونيو/حزيــران، بمــا فــي ذلــك 
344000 شــخص ســيتعرضون لخطــر المــوت بســبب الجــوع واضطــروا إلــى بيــع ممتلكاتهــم مــن أجــل البقــاء علــى قيــد الحيــاة )المرحلــة 
الرابعــة مــن التصنيــف المرحلــي المتكامــل لألمــن الغذائــي(. يعيــش ثاثــة مــن كل أربعــة مــن هــؤالء األشــخاص فــي المناطــق األكثــر تضــرًرا 
ــا فــي ظــروف محفوفــة بالمخاطــر  كثــر مــن مليــون نازًحــا داخلَي مــن انعــدام األمــن: مركــز الشــمال والســاحل والشــرق والشــمال. ويعيــش أ
بعــد أن هربــوا مــن العنــف. تبلــغ متطلبــات المــوارد لخطــة االســتجابة اإلنســانية لعــام 2021، 608 مليــون دوالر لدعــم 2.9 مليــون شــخص.

نيجيريا

يــا إلــى مســتويات مثيــرة للقلــق مــن انعــدام األمــن الغذائــي والجــوع بعــد 11 عاًمــا مــن النــزاع. يحتــاج أربعــة مــن  وصــل شــمال شــرق نيجير
كل خمســة أشــخاص إـلـى المســاعدات اإلنســانية والحمايــة. ومــن المتوقــع أن يواجــه مــا يصــل إـلـى 4.4 مليــون شــخص نقًصــا حــاًدا ـفـي 
الغــذاء )المرحلــة الثالثــة مــن التصنيــف المرحلــي المتكامــل لألمــن الغذائــي أو أعلــى( خــال موســم العجــاف )يونيو/حزيــران – أغســطس/

آب 2021(، بمــا فــي ذلــك 775000 شــخص معرضــون لخطــر المــوت بســبب الجــوع والذيــن اضطــروا إلــى بيــع ممتلكاتهــم مــن أجــل البقــاء 
علــى قيــد الحيــاة )المرحلــة الرابعــة مــن التصنيــف المرحلــي المتكامــل لألمــن الغذائــي(. تســعى خطــة االســتجابة اإلنســانية لعــام 2021 

كثــر مــن مليــار دوالر لدعــم 6.4 مليــون شــخص.  للحصــول علــى أ

جنوب السودان

يواجــه جنــوب الســودان أعلــى مســتويات انعــدام األمــن الغذائــي منــذ إعــان البــاد اســتقالها قبــل عشــر ســنوات. ويواجــه مــا يقــدر بنحــو 
7.2 مليــون شــخص - 60 ـفـي المائــة مــن الســكان - نقًصــا حــاًدا ـفـي الغــذاء )المرحلــة الثالثــة مــن التصنيــف المرحـلـي المتكامــل لألمــن 
الغذائــي أو أعلــى(، بمــا فــي ذلــك 2.4 مليــون شــخص فــي مســتويات الطــوارئ )المرحلــة الرابعــة مــن التصنيــف المرحلــي المتكامــل لألمــن 
الغذائــي( و108000 شــخص فــي مناطــق يصعــب الوصــول إليهــا فــي ســت مقاطعــات تواجــه حالًيــا انعــدام األمــن الغذائــي الكارثــي )المرحلــة 
الخامســة مــن التصنيــف المرحلــي المتكامــل لألمــن الغذائــي(. وال يــزال التأثيــر المســتمر لألزمــة االقتصاديــة التــي تفاقمــت بســبب وبــاء 
جائحــة كوفيــد-19 ونقــص التمويــل وانعــدام األمــن يعيــق العمليــات. تبلــغ متطلبــات المــوارد لخطــة االســتجابة اإلنســانية لعــام 2021، 

1.68 مليــار دوالر لدعــم 6.6 مليــون شــخص.

اليمن

فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2020، أصــدرت منظمــة األمــم المتحــدة تحذيــًرا مــن أن اليمــن بــات فــي خطــر وشــيك لحــدوث أســوأ أزمــة مجاعــة 
شــهدها العالــم منــذ عقــود. ومــن المتوقــع أن يواجــه نصــف ســكان اليمــن - 16.2 مليــون شــخص - نقًصــا حــاًدا فــي الغــذاء )المرحلــة الثالثــة 
مــن التصنيــف المرحلــي المتكامــل لألمــن الغذائــي أو أعلــى(، بمــا فــي ذلــك خمســة ماييــن شــخص معرضــون لخطــر المــوت بســبب الجــوع 
)المرحلــة الرابعــة مــن التصنيــف المرحـلـي المتكامــل لألمــن الغذاـئـي( و47000 شــخص يواجهــون بالفعــل ظــروف شــبيهة بالمجاعــة 
)المرحلــة الخامســة مــن التصنيــف المرحلــي المتكامــل لألمــن الغذائــي(. ومــن المتوقــع أيًضــا أن يؤثــر ســوء التغذيــة الحــاد علــى 2.3 مليــون 
طفــل دون ســن الخامســة فــي عــام 2021، وهــو أعلــى مســتوى تــم تســجيله منــذ بــدء النــزاع. تســعى خطــة االســتجابة اإلنســانية لعــام 2021 

للحصــول علــى 3.85 مليــار دوالر لدعــم 16 مليــون شــخص.

ـفـي  الماليــة  المتطلبــات  تغطيــة  تذبذبــت 

بوركينــا  ـفـي  اإلنســانية  االســتجابة  خطــط 

يــا  فاســو واليمــن وجنــوب الســودان ونيجير

وكان  الماضيــة.  القليلــة  الســنوات  خــال 

كبــر انخفــاض فــي التغطيــة فــي اليمــن بيــن  أ

انخفضــت  حيــث  و2020،   2019 عامــي 

ـفـي  اإلنســانية  االســتجابة  خطــط  تغطيــة 

يــا وجنــوب الســودان مــن 2019 إـلـى  نيجير

فاســو  بوركينــا  شــهدت  حيــن  ـفـي   ،2020

طفيفــة. يــادة  ز

تطور تغطية تمويل خطة االستجابة اإلنسانية )2017-2021(
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العمل االستباقي

غالًبــا مــا يمكــن التنبــؤ بانعــدام األمــن الغذائــي الشــديد قبــل عــدة أشــهر مــن تصاعــد االحتياجــات اإلنســانية، ال ســيما عندمــا تكــون 
هنــاك عوامــل مناخيــة. ويمكــن أن يســاعد العمــل اإلنســاني االســتباقي بشــكل كبيــر علــى تجنــب المجاعــات وانعــدام األمــن الغذائــي 
كثــر فّعاليــة مــن حيــث التكلفــة والتــي  الشــديد. كمــا يمكــن أن يشــير العمــل المبنــي علــى التنبــؤات إلــى اســتجابة مبكــرة وأســرع وأ

كثــر بيــن الجهــات اإلنســانية واإلنمائيــة. كثــر جلــًا وتحمــي مكاســب التنميــة. كمــا يوفــر فرًصــا للعمــل بشــكل تعاونــي أ تكــون أ

يقــوم مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية بتيســير عشــرات مــن تجــارب العمــل االســتباقي الجماعــي فــي جميــع أنحــاء العالــم. علــى 
ســبيل المثــال، يقــوم بتفعيــل النهــج االســتباقي فــي يونيو/حزيــران مــن العــام الماضــي، حيــث قــدم الصنــدوق المركــزي لاســتجابة 
لحــاالت الطــوارئ األمــوال لتجنــب حــدوث أزمــة غــذاء فــي الصومــال وأدى التحــرك المســبق للتأثيــر الثاثــي للجــراد والفيضانــات 
ووبــاء جائحــة كوفيــد-19 إلــى الحــّد مــن تفشــي األمــراض. ومــع تحديــث اآلبــار فــي وقــت مبكـّـر، تحســنت المــوارد الماليــة لألســرة 
وتــم تعزيــز الصحــة النفســية وبقيــت الماشــية فــي صحــة أفضــل وتناقصــت النزاعــات المتعلقــة بمصــادر الميــاه وتــم التخفيف من 
النــزوح. لقــد خّفــف اتخــاذ اإلجــراءات المبكــر مــن اآلثــار الســلبية للصدمــات المتعــّددة لمــا يقــرب مــن 640000 مــن الصومالييــن 
المســتضعفين. وبالمثــل، تــم تفعيــل خطــة العمــل االســتباقي ـفـي إثيوبيــا ـفـي ديســمبر/كانون األول 2020 ويمــول الصنــدوق 
المركــزي لاســتجابة لحــاالت الطــوارئ عمليــات التدخــل مثــل الدعــم الزراعــي والحيوانــي الذكــي للتخفيــف مــن تأثيــر الجفــاف 

المتوقــع الناجــم عــن ظاهــرة النينيــا فــي مواقــع مختلفــة فــي منطقــة األمــم والقوميــات والشــعوب الجنوبيــة مــن إثيوبيــا. 3

كثــر أهميــة مــن  يعــد إطــاق خطــط العمــل االســتباقي المتفــق عليهــا مســبًقا والتمويــل المســبق، قبــل تطــور األزمــات اإلنســانية أ
كات والتمويــل لضمــان أال تتســبب صدمــات  أي وقــت مضــى. ويتطلــب توســيع نطــاق النظــم القائمــة عـلـى التوقعــات، الشــرا

األمــن الغذائــي فــي الدفــع بمزيــد مــن االشــخاص إلــى المجاعــة. 

1 https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000125170/download/?_ga=2.53854056.1598936690.1620050280-17376482.1576272458
2 https://fscluster.org/news/global-food-security-cluster-statement

3. لمزيد من المعلومات حول مخصصات العمل االستباقي، اضطلع على: دعم الصندوق المركزي لاستجابة لحاالت الطوارئ للعمل االستباقي في إثيوبيا والصومال 

ســيل غــال، الصومــال. أعضــاء مــن وزارة الزراعــة الصوماليــة فــي مهمــة لرصــد الجــراد. “كانــت المــرة األولــى التــي رأيــت فيهــا الجــراد عندمــا هطــل 

كلــوا الكثيــر مــن العشــب وليــس لدينــا مــا يمنــع الضــرر.” الفاو/إســحاق أميــن. المطــر. ويتواجــد هنــا اآلن منــذ شــهر. لقــد أ



8 اللمحة العامة عن العمـل 
اإلنـسانــي العالمي 2021

الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ

ـفـي إبريل/نيســان 2021، خصــص وكيــل األميــن العــام لألمــم المتحــدة للشــؤون اإلنســانية ومنســق اإلغاثــة ـفـي حــاالت 
الطــوارئ 22.5 مليــون دوالر مــن نافــذة االســتجابة الســريعة للصنــدوق المركــزي لالســتجابة لحــاالت الطــوارئ.

تشــمل مخصصــات نافــذة االســتجابة الســريعة 15 مليــون دوالر ألفغانســتان اســتجابًة لاحتياجــات اإلنســانية المتزايــدة بســبب 
اآلثــار المضاعفــة لوبــاء جائحــة كوفيــد-19، والنــزاع والظــروف الشــبيهة بالجفــاف؛ 5 ماييــن دوالر لدعــم األشــخاص النازحيــن 
يــة الكونغــو الديمقراطيــة مــن  بســبب االشــتباكات فــي مدينــة بالمــا فــي موزمبيــق؛ 1.5 مليــون دوالر لاجئيــن القادميــن إلــى جمهور

يــة إفريقيــا الوســطى؛ ومليــون دوالر اســتجابة النفجــار بــركان ال ســوفغيغ فــي ســانت فنســنت وجــزر الغريناديــن. جمهور

يخصــص الصنــدوق المركــزي لالســتجابة لحــاالت الطــوارئ 5 مالييــن دوالر لدعــم األشــخاص النازحيــن بســبب االشــتباكات 
فــي مدينــة بالمــا فــي موزمبيــق.

خصــص الســيد مــارك لوكــوك، وكيــل األميــن العــام لألمــم المتحــدة للشــؤون اإلنســانية ومنســق اإلغاثــة ـفـي حــاالت الطــوارئ 
5 ماييــن دوالر مــن الصنــدوق المركــزي لاســتجابة لحــاالت الطــوارئ لاســتجابة العاجلــة للنــزوح الجديــد ـفـي مدينــة بالمــا ـفـي 
مقاطعــة كابــو ديلغــادو شــمال موزمبيــق. ولقــد تعرضــت المدينــة، فــي 24 مــارس/آذار، لهجــوم مــن قبــل جماعــات مســلحة غيــر 
حكوميــة. وأدى القتــال العنيــف إلــى النــزوح فــي األيــام التــي تلــت ذلــك. وفًقــا لمصفوفــة تتبــع النــزوح التابعــة للمنظمــة الدوليــة 
للهجــرة، بحلــول 22 إبريل/نيســان 2021، هــرب مــا يقــرب مــن 26000 شــخص مــن بالمــا واســتمر المئــات فــي المغــادرة كل يــوم. 
وال يــزال عــدد غيــر معــروف مــن األشــخاص محاصريــن داخــل بالمــا والمناطــق المجــاورة. كمــا أن الوضــع مــروع بالنســبة ألولئــك 
الذيــن بقــوا، ألن بالمــا معزولــة فعلًيــا. إن الطــرق غيــر ســالكة بســبب القيــود األمنيــة وموســم األمطــار حيــث توقفــت الحركــة 
يــة نهائًيــا كمــا توقفــت رحــات القــوارب للــركاب المدنييــن. وســيحتاج كل مــن األشــخاص الذيــن هربــوا والذيــن بقــوا  الجويــة التجار
إلــى المســاعدة المنقــذة للحيــاة والحمايــة بشــكل عاجــل. وبتمويــل مــن الصنــدوق المركــزي لاســتجابة لحــاالت الطــوارئ، يقتــرح 
الفريــق الُقطــري اإلنســاني تســهيل االســتجابة المشــتركة بيــن الــوكاالت متعــّددة القطاعــات التــي ســتركز علــى توفيــر إمــدادات 
“مجموعــة النجــاة” لتغطيــة االحتياجــات فــي العديــد مــن القطاعــات، فضــاً عــن الفــرق المتنقلــة للوصــول إلــى الوافديــن الجــدد مــن 

بالمــا، وذلــك مــن بيــن أنشــطة أخــرى.

يخصــص الصنــدوق المركــزي لالســتجابة لحــاالت الطــوارئ 5 مالييــن دوالر لدعــم األشــخاص النازحيــن بســبب االشــتباكات 
فــي مدينــة بالمــا فــي موزمبيــق.

اســتجابة النفجــار بــركان ال ســوفريير ـفـي ســانت فنســنت وجــزر الغريناديــن، أعلــن الســيد مــارك لوكــوك، وكيــل األميــن العــام 
لألمــم المتحــدة للشــؤون اإلنســانية ومنســق اإلغاثــة فــي حــاالت الطــوارئ تخصيــص مبلــغ مليــون دوالر مــن الصنــدوق المركــزي 
لاســتجابة لحاالت الطوارئ في 15 إبريل/نيســان للمســاعدة في توفير المســاعدات اإلنســانية العاجلة لألشــخاص المتضررين. 
ونتيجــة لانفجــارات المتعــددة، تــم إجــاء مــا يصــل إلــى 20000 شــخص مــن “المنطقــة الحمــراء” الخطــرة حــول البــركان. يقيــم 
نحــو 4500 مــن الذيــن تــم إجاؤهــم ـفـي الماجــئ. وقــد تأثــر األشــخاص الذيــن يعيشــون بالقــرب مــن البــركان بســقوط الرمــاد 

مخصصات الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ  
التخصيصات التي وافق عليها منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ  

التخصيصات الشهرية 
)بالدوالر األمريكي(  

مليون 23

إجمالي التخصيصات لعام 
2021 )بالدوالر األمريكي(

مليون 155
إجمالي المساهمات لعام 

2021 )بالدوالر األمريكي(

مليون414
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الكثيــف وتدفقــات الحمــم البركانيــة، التــي ألحقــت أضــراًرا بالمحاصيــل ومعــدات الزراعــة وأضــرت بالماشــية. كمــا فقــدت معظــم 
المنــازل إمــدادات الميــاه. واســتجابًة لبعــض االحتياجــات األكثــر إلحاًحــا، ســيتم اســتخدام األمــوال مــن الصنــدوق المركــزي 
لاســتجابة لحــاالت الطــوارئ لتوفيــر ميــاه الشــرب اآلمنــة ومــواد النظافــة لألشــخاص الذيــن تــم إجاؤهــم، باإلضافــة إلــى إمــدادات 

لمصــادر الميــاه النظيفــة والمســاعدات النقديــة لبعــض األشــخاص األكثــر ضعًفــا والذيــن يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي. 

يخصــص الصنــدوق المركــزي لالســتجابة لحــاالت الطــوارئ 1.5 مليــون دوالر اســتجابة لوصــول الجئــي جمهوريــة إفريقيــا 
الوســطى إلــى جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة

يــة الكونغــو الديمقراطيــة، خصــص الســيد مــارك  إـلـى جمهور يــة إفريقيــا الوســطى  اســتجابًة لوصــول الاجئيــن مــن جمهور
لوكــوك، وكيــل األميــن العــام لألمــم المتحــدة للشــؤون اإلنســانية ومنســق اإلغاثــة فــي حــاالت الطــوارئ 1.5 مليــون دوالر لتقديــم 
يــة الكونغــو الديمقراطيــة وصــول الاجئيــن  المســاعدات اإلنســانية العاجلــة. ومنــذ ديســمبر/كانون األول 2020، شــهدت جمهور
يــة إفريقيــا الوســطى. وكانــت الســلطات قــد ســجلت فــي البدايــة حوالــي  فــي أعقــاب أعمــال العنــف المرتبطــة باالنتخابــات فــي جمهور
92000 الجــئ، مــع وصــول 21000 شــخص آخــر، خــال أســبوعين فــي أواخــر مــارس/آذار وأوائــل إبريل/نيســان. يعيــش العديــد 
مــن الاجئيــن فــي ظــروف قاســية فــي مناطــق نائيــة يصعــب الوصــول إليهــا بــدون مــأوى أساســي ويواجهــون نقًصــا حــاًدا فــي الغــذاء. 
وتشــمل االحتياجــات األكثــر إلحاًحــا الغــذاء والميــاه والصــرف الصحــي والمــأوى والرعايــة الصحيــة ومــواد اإلغاثــة األساســية 
وســبل العيــش والحمايــة لمنــع انتشــار األمــراض، بمــا فــي ذلــك وبــاء جائحــة كوفيــد19-. وبتوافــر مخصصــات الصنــدوق المركــزي 
لاســتجابة لحــاالت الطــوارئ، يقتــرح الفريــق القطــري اإلنســاني التركيــز علــى تقديــم حزمــة متكاملــة مــن المســاعدات اإلنســانية 

والحمايــة.

يخصص الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ 15 مليون دوالر للتصدي النعدام األمن الغذائي في أفغانستان
خصــص الســيد مــارك لوكــوك، وكيــل األميــن العــام لألمــم المتحــدة للشــؤون اإلنســانية ومنســق اإلغاثــة فــي حــاالت الطــوارئ، 15 
مليــون دوالر مــن الصنــدوق المركــزي لاســتجابة لحــاالت الطــوارئ لاســتجابة العاجلــة النعــدام األمــن الغذائــي فــي أفغانســتان. 
لقــد أثـّـر النقــص الحــاد فــي هطــول األمطــار خــال األشــهر األخيــرة بشــكل كبيــر علــى الزراعــة والقــدرة علــى الحصــول علــى الميــاه، 
يــادة انعــدام األمــن الغذائــي وســوء التغذيــة. ولقــد أدى هــذا الوضــع إلــى تفاقــم التحديــات األخــرى، بمــا فــي ذلــك  ممــا أدى إلــى ز
اشــتداد النــزاع، والنــزوح الداخلــي الجديــد والمطــّول، والتحديــات المســتمرة لوبــاء جائحــة كوفيــد-19. ومــع التنبــؤ بوجــود 16.9 
كثــر بســبب الظــروف الشــبيهة  مليــون شــخص يعانــون بالفعــل مــن انعــدام األمــن الغذائــي، مــن المتوقــع أن يتفاقــم الوضــع أ
بالجفــاف الناجمــة عــن ظاهــرة النينيــا. فــي الوقــت نفســه، تتكشــف أزمــة نــدرة الميــاه، ممــا يؤثــر علــى مــا يصــل إلــى 2.4 مليــون 
يــن، فســتمكّن األمــوال القادمــة مــن الصنــدوق  شــخص. واســتجابة لبعــض االحتياجــات األكثــر إلحاًحــا لألشــخاص المتضّرر
المركــزي لاســتجابة لحــاالت الطــوارئ، الــوكاالت مــن تقديــم المســاعدات ـفـي قطاعــات الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة 

والصحــة والزراعــة والتغذيــة، وبالتالــي منــع المزيــد مــن التدهــور فــي الوضــع اإلنســاني.

ســانت فنســنت وجــزر الغريناديــن. تكتنــف المناظــر الطبيعيــة فــي ســانت فنســنت وجــزر الغريناديــن غطــاء مــن الرمــاد الناجــم عــن ثــوران بــركان 

ال ســوفغيغ الــذي بــدأ فــي االنفجــار فــي 9 إبريل/نيســان 2021، ممــا أجبــر حوالــي 16000 مــن الســكان علــى إخــاء منازلهــم الــى الســفن الســياحية 

كثــر أمانـًـا مــن الجزيــرة. يــو إن نيــوز. وأجــزاء أ
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الصناديق القطرية المشتركة

صرفــت الصناديــق القطريــة المشــتركة 10.1 مليــون دوالر للشــركاء ـفـي المجــال اإلنســاني ـفـي 6 بلــدان ـفـي إبريل/نيســان 
2021. وتــم منــح حوالــي 94 فــي المائــة مــن هــذا المبلــغ إلــى المنظمــات غيــر الحكوميــة، بمــا فــي ذلــك 6.4 مليــون دوالر إلــى 15 
شــريًكا محلًيــا ووطنًيــا و2.4 مليــون دوالر إلــى المنظمــات غيــر الحكوميــة العالميــة. واســتهدفت أمــوال الصناديــق القطريــة 

المشــتركة حوالــي 500000 شــخص، مــن ضمنهــم حوالــي 57 بالمائــة مــن النســاء والفتيــات 1
كبــر مصــدًرا مباشــًرا للتمويــل بالنســبة للشــركاء المحلييــن والوطنييــن فــي الخطــوط  ال تــزال الصناديــق القطريــة المشــتركة كونهــا أ
األماميــة لاســتجابة لحــاالت الطــوارئ. وتــم توفيــر 45 فــي المائــة مــن تمويــل الصناديــق القطريــة المشــتركة مــن المخصصــات 
التــي تــم إطاقهــا فــي عــام 2021 للمنظمــات غيــر الحكوميــة الوطنيــة والمحليــة، بمــا فــي ذلــك 300000 دوالر تــم تلقيهــا كشــركاء 
منفذيــن للمنظمــات األخــرى. وســتواصل الصناديــق القطريــة المشــتركة تقديــم تمويــل كبيــر للشــركاء المحلييــن فــي عــام 2021، 

واالســتفادة مــن قربهــم مــن األشــخاص المتضرريــن وتســخير معارفهــم المحليــة وشــبكاتهم االجتماعيــة.
اعتبــاًرا مــن 30 إبريل/نيســان، تعهــد المانحــون أو ســاهموا بمبلــغ 437 مليــون دوالر للصناديــق القطريــة المشــتركة التــي يديرهــا 
كبــر ثــاث جهــات متلقيــة للتمويــل وهــي منطقــة عبــر الحــدود الســورية واليمــن  مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية، بمــا فــي ذلــك أ

وأفغانستان.
يــادة كبيــرة عــن الـــ 142 مليــون دوالر التــي تــم تســجيلها فــي الشــهر الماضــي وستســاهم األمــوال بمخصصــات جديــدة  وتعــّد هــذه ز

كبــر ســيتم إطاقهــا فــي األشــهر المقبلــة. و/أو أ

1.قد يتضاعف عدد األشخاص المستهدفين والذين تم الوصول إليهم حيث قد يتلقى بعض األشخاص المساعدة من عدة مشاريع و/أو منظمات. 

التخصيصات الشهرية 
الجديدة )بالدوالر األمريكي(  

مليون 16

التخصيصات قيد الموافقة  
)بالدوالر األمريكي(

مليون 12
المدفوعات الشهرية  

)بالدوالر األمريكي(

مليون10

إجمالي المساهمات لعام 
2021 )بالدوالر األمريكي(

مليون437

المدفوعات لكل صندوق مشترك
المدفوعات الفعلية لشهر إبريل/نيسان

المدفوعات حسب نوع المنظمة المتلقية 
المدفوعات الفعلية لشهر إبريل/نيسان
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أطلقت ستة صناديق قطرية مشتركة جوالت التخصيص في إبريل/نيسان كالتالي:
الصنــدوق اإلنســاني إلثيوبيــا: تخصيــص قياســي بقيمــة 45 مليــون دوالر لدعــم الشــركاء فــي تقديــم األولويــات الحاســمة 	 

المحــددة فــي خطــة االســتجابة اإلنســانية المقبلــة، ال ســيما فــي المنطقــة المتضــّررة مــن النــزاع.

الصنــدوق اإلنســاني للعــراق: تخصيــص قياســي بقيمــة 13.5 مليــون دوالر لدعــم الشــركاء الذيــن يســتجيبون الحتياجــات 	 
مجتمعــات النازحيــن والعائديــن، ال ســيما ـفـي المواقــع التــي تعاـنـي مــن نقــص الخدمــات والتركيــز عـلـى خدمــات الصحــة 

األّوليــة والميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة، فضــاً عــن دعــم ســبل العيــش.

الصنــدوق اإلنســاني لنيجيريــا: تخصيــص احتياطــي بقيمــة 4 ماييــن دوالر لتقديــم خدمــات متكاملــة فــي التعليــم والتغذيــة 	 
والحمايــة لألطفــال والمراهقيــن المســتضعفين والمتضّرريــن مــن األزمــات فــي واليــات بورنــو وأدامــاوا ويوبــي.

الصنــدوق اإلنســاني لمنطقــة عبــر الحــدود الســورية: تخصيــص احتياطــي نقــدي بقيمــة 8 ماييــن دوالر لزيــادة مســاعدات 	 
التأهــب والتجهيــز المســبق، واســتكمال المخصصــات األخــرى التــي تركـّـز علــى تقديــم الخدمــات والمســاعدات؛ تخصيــص 
قياســي بقيمــة 85 مليــون دوالر لتقديــم اســتجابة متعــددة القطاعــات بنــاًء عـلـى األولويــات االســتراتيجية المحــددة ـفـي 

ملخــص االحتياجــات واالســتجابة لعــام 2021.

الصنــدوق اإلنســاني ألوكرانيــا: تخصيــص احتياطــي بقيمــة 1.5 مليــون دوالر لدعــم اســتجابة الشــركاء لاحتياجــات العاجلــة 	 
فــي كل مــن المناطــق غيــر الخاضعــة لســيطرة الحكومــة والمناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة. 

كــز العــزل والعــاج فــي 	  الصنــدوق اإلنســاني للســودان: تخصيــص احتياطــي بقيمــة 300000 دوالر لدعــم توســيع نطــاق مرا
الوقــت المناســب لألشــخاص المتضّرريــن مــن وبــاء جائحــة كوفيــد-19. اعتبــاًرا مــن 30 إبريل/نيســان، تعهــد المانحــون 
أو ســاهموا بمبلــغ 437 مليــون دوالر للصناديــق القطريــة المشــتركة التــي يديرهــا مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية، بمــا 
يــادة كبيــرة عــن  كبــر ثاثــة متلقيــن للتمويــل: منطقــة عبــر الحــدود الســورية واليمــن وأفغانســتان. وتعــد هــذه ز فــي ذلــك أ
كبــر ســيتم  ال 142 مليــون دوالر التــي تــم تســجيلها فــي الشــهر الماضــي وستســاهم األمــوال بمخصصــات جديــدة و/أو أ

إطاقهــا فــي األشــهر المقبلــة.

التخصيصات لكل صندوق مشترك 
المخصصات الشهرية هي المشاريع المعتمدة/اتفاقيات المنح التي تم توقيعها في إبريل/نيسان 2021. المخصصات قيد الموافقة هي مشاريع قيد 

االنتهاء التعاقدي خالل شهر إبريل/نيسان 2021.

التخصيصات حسب نوع المنظمة المتلقية
ح المشاريع المعتمدة/اتفاقيات المنح التي تم توقيعها في عام 2021. توضِّ
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للتصدي النعدام األمن الغذائي
تقــدم الصناديــق القطريــة المشــتركة مســاهمات قويــة لمعالجــة أزمــة انعــدام األمــن الغذائــي الحاليــة وخطــر المجاعــة فــي العديــد 
مــن البلــدان. فــي عــام 2020، خصصــت الصناديــق القطريــة المشــتركة 157 مليــون دوالر للشــركاء الذيــن يتصــدون النعــدام األمــن 
يــة المشــتركة بعــد قطــاع الصحــة، و61 مليــون دوالر إضاـفـي للشــركاء  كبــر قطــاع تمولــه الصناديــق القطر الغذاـئـي، وهــو ثاـنـي أ
الذيــن يقدمــون الدعــم الغذاـئـي المنقــذ للحيــاة لألطفــال والبالغيــن الذيــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة. كمــا تســاعد المشــاريع 
ـفـي قطاعــات أخــرى، مثــل ســبل العيــش، األشــخاص الذيــن يواجهــون انعــدام األمــن الغذاـئـي واألوقــات الصعبــة. عـلـى ســبيل 
المثــال، حليمــو أحمــد البالغــة مــن العمــر خمســة وثاثيــن عاًمــا، أم لتســعة أطفــال تعيــش فــي مخيــم للنازحيــن داخلًيــا فــي عينابــو، 
الصومــال. قبــل االنتقــال إـلـى المخيــم، فقــدت عائلــة حليمــو أغنامهــا وماعزهــا وِجمالهــا وِحمارهــا. ولكونهــا المعيــل الوحيــد 
لألســرة، بــدأت حليمــو ـفـي بيــع الحليــب والخضــروات ـفـي أحــد األكشــاك. وتلقــت منحــة صغيــرة مــن خــال مشــروع للصناديــق 
القطريــة المشــتركة لبنــاء كشــك أفضــل وشــراء المزيــد مــن المخــزون. قالــت حليمــو: “لقــد ســاعدني المبلــغ فــي توســيع نطــاق 

عملــي ويمكننــي اآلن توفيــر حيــاة أفضــل ألســرتي”.

فــي عــام 2021، تــم تخصيــص مخصصــات للشــركاء الذيــن يتصــدون النعــدام األمــن الغذائــي فــي ســياقات مختلفــة. علــى ســبيل 
المثــال، قــدم الصنــدوق اإلنســاني للصومــال 200000 دوالر إلــى منظمــة العمــل ضــد الكــوارث فــي الصومــال، لتقديــم المســاعدات 
الغذائيــة العاجلــة ودعــم اســتعادة ســبل العيــش للمجتمعــات المتضــّررة فــي منطقــة هيــران. إجمــاالً، منــح الصنــدوق اإلنســاني 
للصومــال بالفعــل 600000 دوالر للشــركاء المحلييــن والوطنييــن لتلبيــة احتياجــات الغــذاء والتغذيــة العاجلــة ـفـي مختلــف 
المناطــق التــي تعاـنـي مــن نقــص الخدمــات، مــع التركيــز بشــكل خــاص عـلـى األطفــال الصغــار والفتيــات والنســاء الحوامــل 
والمرضعــات. وقــدم الصنــدوق اإلنســاني لســوريا 700000 دوالر لوكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الاجئيــن الفلســطينيين 

لتوســيع نطــاق المســاعدات الغذائيــة لاجئيــن الفلســطينيين المســتضعفين فــي منطقــة ريــف دمشــق.

وتجــري حالًيــا مراجعــة العديــد مــن المشــاريع ذات المحــاور الكبيــرة فــي مجــال األمــن الغذائــي والتغذيــة، وال ســيما فــي الصومــال 
ومنطقــة عبــر الحــدود الســورية وفنزويــا والســودان.



تعّبر األمم المتحدة عن شكرها للمساهمات السخية للمانحين
الذين يقدمون التمويل غير المخّصص أو األساسي للشركاء
في المجال اإلنساني، وللصندوق المركزي لالستجابة لحاالت

الطوارئ، والصناديق القطرية المشتركة.


