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َوَضع التقرير: 
ُمنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ

أثبت لنا عام 2020 أن مسيرة التقدم البشري نحو 
تعطلها  يمكن  ال  بحيث  قوية  ليست  المستقبل 
أو اعتبارها أمًرا مفروًغا منه، إذ خرجت عقود من 
التقدم المحرز عن مسارها يف خالل بضعة أشهر 

بسبب فيروس.   

إن إعادة األمور إىل مسارها ال ُيعد أمًرا مستحيالً، لكنه ليس حتمًيا أيًضا. 
سيتطلب األمر عماًل واعًيا وجهوًدا جماعية، كما سيحتاج الجميع إىل بذل 

ُقصارى جهدهم والعمل بجٍد للسير ُقُدًما.

ومع حلول نهاية هذا العام الصعب، علينا مواجهة أحد الخيارات، إذ ُيمكننا 
أن نجعل عام 2021 هو عام االنتكاسة الكبيرة – التي أثرت سلًبا على 40 
عاًما من التقدم - أو يمكننا العمل مًعا للتأكد من أنه ُيمكننا جميًعا أن نجد 

حلواًل للسيطرة على هذه الجائحة.

الكثير مما ال نعرفه يف  العالم بأسره، حيث كان يوجد  الفيروس  فاجأ هذا 
بداية هذا العام، لكن يف هذه المرحلة، ال يمكن ألحد أن يدعي الجهل كذريعة 
للتقاعس عن العمل. نحن نعلم اآلن ما هي التداعيات الناجمة عن الجائحة، 

كما نعلم ما ُيمكننا - وما ينبغي علينا - فعله يف هذا الصدد.

لقد كان واضًحا لبرهة من الوقت أن الفيروس نفسه ال يسبب أضراًرا كبيرة 
يف البلدان المعرضة للخطر، بل تتسبب فيها التداعيات الثانوية لعمليات 
المواد  أسعار  ارتفاع  على  سلًبا  والتأثير  العالمي  والركود  الالحقة  اإلغالق 
التطعيم  برامج  التحويالت وانقطاع  الدخل وانخفاض  الغذائية وانخفاض 
الناس يف  أفقر  كلها  السلبية  التداعيات  لقد طالت هذه  المدارس.  وإغالق 

أشد البلدان فقًرا.

منذ  مرة  ألول  وذلك  الُمدقع  الفقر  براثن  يف  الناس  من  المزيد  سيقع 
من  المتوقع.  العمر  متوسط  سينخفض  كما  الماضي،  القرن  تسعينيات 
المتوقع أيًضا أن يتضاعف عدد الوفيات السنوية الناجمة عن فيروس نقص 
المناعة البشرية والسل والمالريا، كما نخشى تضاعف عدد األشخاص الذين 
قد يواجهون المجاعة، كما لن تتمكن العديد من الفتيات خارج المدرسة أن 

تَُعدن إليها مرة أخرى.

الضعيفة  البلدان  للعديد من  بالنسبة  لكن  الجائحة مدمًرا،  تأثير  كان  لقد 
بمثابة  الجائحة  هذه  كانت  الخطة،  هذه  يف  الحتياجاتها  نستجيب  والتي 
ُمعضلة أخرى ُمستعصية تضيف المزيد من التداعيات من جراء الصراعات 
المسلحة المطولة وآثار تغير المناخ وأسوأ وباء جراد حدث خالل جيل كامل.

باالحتياجات  لتدفع  الُمتعددة  البالءات  هذه  اجتمعت  العموم،  وجه  على 

العام.  يَكُن يمكن تصورها يف مطلع  اإلنسانية إىل مستويات متدهورة لم 
بينما نتطلع إىل المستقبل، فإننا نواجه احتمال العودة إىل عالم أصبحت 
فيه المجاعة أمًرا شائًعا مرة أخرى، وهو ما كُنا نعتقد أنه أمًرا تركناه وراء 
ظهورنا، حيث تتراجع فرص وحقوق النساء والفتيات، وحيث ال يثق اآلباء بأن 
أطفالهم يمكنهم البقاء على قيد الحياة حتى سن الخامسة.يمكننا أن نتجنب 
كل هذا، وذلك بالعمل مًعا إليجاد الحلول الفعالة وحشد التمويل الالزم لها 
وهو السبيل الوحيد للخروج من هذه األزمة. تتوفر لدى الدول الغنية الدوافع 
والوسائل لتقديم المساعدات، إذ أنه ال يمكنهم غض البصر بقسوة ودون 
حكمة بينما يكافحون موجة ثانية من الجائحة بوعود بعيدة للتوصل إىل 
اللقاحات. تصبح المشكالت المحلية مشكالت عالمية إذا سمحنا لها بذلك، 

يف حالة وجود حجج أخالقية قوية ومصالح ذاتية للعمل عليها.

على  اإلنسانية  الوكاالت  موظفو  عمل  بالتحديات،  المليء  العام  هذا  يف 
رائعة  بصورة  الشجاعة  من  كبيًرا  قدًرا  وأظهروا  النتائج،  أسوأ  وقوع  منع 
مع التزامهم وتعاطفهم. عملت وكاالت األمم المتحدة مع المنظمات غير 
الحكومية المحلية والدولية والشركاء المحليون يف الميدان مع األفراد من 
المجتمعات المتضررة أنفسهم بال كلل إىل جانب بعضهم البعض، ولم يَِهُنوا 

أو يستسلموا يف أي وقت.

ال زالت التوقعات تبدو قاتمة يف األفق، وذلك على الرغم من زيادة سخاء 
المانحين، فإن الثغرة بين حجم االحتياجات والتمويل الُمتاح تتزايد بصورة 
مستمرة، وال زلنا ال نمتلك حجم االستجابة التي تتناسب مع حجم األزمة. 
نحتاج إىل تمويل الخطط الملخصة يف هذه اللمحة العامة  بالكامل - مطلوب 
35 ملياًرا لتلبية احتياجات 160 مليون شخص. وكلما حدث ذلك بشكل 

أسرع، كلما كان أفضل.

 إننا يف منعطف حاسم، إذ أنه قد ال ُيمكننا الحصول على فرصة ثانية التخاذ 
القرار الصحيح.لم أشعر أبًدا بهذه الرهبة من قبل إزاء تصميم األشخاص 
الذين يعيشون حياة قاسية ال يمكن تصورها يف ِخَضم المآسي اإلنسانية 
ورفضهم فقدان األمل. إن التقدم البشري واٍه وصعب المنال، ولن يرحمنا 

التاريخ أبًدا إذا ما استسلمنا لهذه االنتكاسة الكبيرة. 

مارك لوكوك
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وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ

2

كتوبر/ تشرين األول 2020. يستضيف المخيم 300 أسرة  الغالف األمامي: عائشة، 39 عاًما، يف خيمتها يف مخيم غير رسمي يف باغوندي، يبعد 8 كيلومتر من جاو، مايل، يف 16 أ

هربت من براثن الصراع القائم. "آمل أن أستطيع العودة إىل منزيل يوًما ما، وكل ما أرغب فيه اآلن هو أن أستطيع إطعام أطفايل وأن أراهم يذهبون إىل المدرسة لتحقيق مستقبٍل 

أفضل.". مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، ميشيل كاتاين



تسببت جائحة كوفيد-19 يف أعمق ركود عالمي منذ 
الفقر  ارتفع مستوى  حيث  الماضي،  القرن  ثالثينيات 
الُمدِقع للمرة األوىل منذ 22 عاًما. ولقد ازدادت البطالة 
بشكل كبير - حيث طالت النساء والشباب الذين تتراوح 
أعمارهم بين 15 و29 عاًما، كما  تضرر األشخاص الذين 
كبر، باإلضافة  يعملون يف القطاع غير الرسمي بشكل أ
من  المائة  يف   91 على  المدارس  إغالق  أثر  ذلك،  إىل 

الطالب يف جميع أنحاء العالم.

كثر حدة مما يتسبب  الصراعات السياسية أ أصبحت 
تؤثر  كما  المدنيين  فادحة يف صفوف  وقوع خسائر  يف 
والفتيات  النساء  تتعرض  األطفال.  على  كبر  أ بشكل 
بهذا  المرتبط  الجنسي  العنف  من  متزايدة  ألخطار 
الصراعات، كما تتزايد الهجمات ضد العاملين يف مجال 
كثر من 90 يف المائة من ضحايا  اإلغاثة والصحة. كان أ
المدنيين  المأهولة من  المناطق  المتفجرة يف  األسلحة 

وذلك للسنة التاسعة على التوايل.

كبر عدد على اإلطالق  شهدت السنوات العشر األخيرة أ
من النازحين داخلًيا بسبب أحداث العنف والصراعات 
المسلحة، وذلك بالتزامن مع وجود الكثير منهم يف حالة 
نزوح مطولة، حيث ُيقدر العدد اإلجمايل للنازحين الجدد 
والحاليين بحوايل 51 مليوناً كما تضاعف عدد الالجئين 

إىل 20 مليون شخص.

العنف  أعمال  أن  إذ  تتصاعد  الجوع  وتيرة  زالت  ال 
والصراعات هما السبب الرئيسي للجوع الحاد بالنسبة 
لحوايل 77 مليون شخص يف 22 دولة. بحلول نهاية عام 
2020، قد يصل عدد األشخاص الذين يعانون من انعدام 
األمن الغذايئ الحاد إىل 270 مليون شخص. تؤثر أضرار 
الجائحة وتغير المناخ بشكل خطير على النظم الغذائية 
يف جميع أنحاء العالم. ارتفعت التمويل المطلوب لألمن 
الغذايئ يف النداءات اإلنسانية إىل 9 مليارات دوالر يف عام 
2020 - من 5 مليارات دوالر يف عام 2015، حيث كانت 

السنوات العشر األخيرة األكثر إلحاًحا. 

على  سخونة  األكثر  األخيرة  العشر  السنوات  كانت 
تؤدي األحداث المناخية الشديدة والمتكررة  اإلطالق. 
والكوارث الطبيعية بصورة متزايدة إىل تفاقم مواطن 
الضعف المزمنة. من المتوقع حدوث تغيرات مناخية 
إضافية بسبب ظاهرة النينيا، خالل الربع األول من عام 
2021، مما يؤثر على درجات حرارة البحار وأنماط هطول 

األمطار ونشاط األعاصير. 

تزايد حاالت تفشي األمراض حيث تسببت الجائحة يف 
عرقلة تقديم الخدمات الصحية األساسية يف كل البلدان 
تقريًبا، إذ تتعرض المكاسب الصحية التي تم تحقيقها 
 5 من  كثر  أ يواجه  إذ  جسيمة،  لمخاطر  األنفس  بشق 
ماليين طفل دون سن الخامسة مخاطر اإلصابة بالكوليرا 
واإلسهال المايئ الحاد. من المحتمل أن تقضي الجائحة 
فيروس  مكافحة  يف  التقدم  من  عاًما   20 جهود  على 
تضاعف  مع  والمالريا،  والسل  البشرية  المناعة  نقص 

عدد الوفيات السنوية تقريًبا.

الحياة  تدهور  يف  كبيًرا  دوًرا  كوفيد-19  لجائحة  كان 
وصعوبتها أمام الفئات الضعيفة بالفعل، بما يف ذلك 
السن  اإلعاقة وكبار  والفتيات واألشخاص ذوي  النساء 
وذوي االحتياجات الصحية العقلية. يتعرض حوايل 24 
إىل  العودة  عدم  لخطر  وشاب  ومراهق  طفل  مليون 
 11 يقرب من  ما  ذلك  بما يف   2020 عام  المدرسة يف 

مليون فتاة وشابة.

الخوف من الفيروس ينتشر أسرع من الفيروس نفسه. 
على  عواقب  عن  احتوائها  وتدابير  الجائحة  تكشف 
الصحة النفسية والنفسية االجتماعية )bold ( يف جميع 
البلدان ، ال سيما يف البيئات اإلنسانية حيث تكون موارد 
الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي إما نادرة 

أو غير موجودة.

السحيقة  الهوة  الضوء على  سلطت جائحة كوفيد-19 
النساء  تعرض  ومدى  الجنسين  بين  المساواة  لعدم 
االجتماعي.  النوع  على  القائم  للعنف  والفتيات 
الصراعات  مناطق  يف  المراهقات  بقاء  احتماالت  تزداد 
المائة  يف   90 تبلغ  بنسبة  المدرسة  خارج  المسلحة 
يف  النساء  من  المائة  يف  تعرض70  احتماالت  وكذلك 
البيئات اإلنسانية للعنف القائم على النوع االجتماعي. 
الصحي  الحجر  إجراءات  تؤدي  العالمي،  الصعيد  على 
واإلغالق إىل تفاقم العنف األسري، مع توقع حدوث 15 

مليون حالة جديدة كل ثالثة أشهر خالل اإلغالق.

النداءات التمويل المطلوب )بالدوالر األمريكي( األشخاص المستهدفوناألشخاص المحتاجون
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مليار دوالر



العالمية  اإلنسانية  االستجابة  خطة  متطلبات  أصبحت 
لجائحة كوفيد-19  جنًبا إىل جنب مع النداءات اإلنسانية 
كبر طلب مايل على اإلطالق والذي يبلغ  الحالية تمثل أ
 ،2020 الثاين  تشرين  نوفمبر/  منذ  دوالر.  مليار   39
للخطط  المانحون بسخاء بمبلغ 17 مليار دوالر  تبرع 
المشتركة بين الوكاالت، مما يتيح الفرصة للعاملين يف 

المجال اإلنساين من الوصول إىل 98 مليون شخص.

على  العالمية.  االتجاهات  تشكيل  يف  الشباب  دور 
والتأثيرات  القاتمة  التوظيف  آفاق  مجابهة  من  الرغم 
السلبية لجائحةكوفيد-19 ، فقد حشد الشباب قدراتهم 
للنظام  الفرصة  يوفر  مما  مسبوق،  غير  نطاق  على 
اإلنساين لزيادة دمج وجهات نظر الشباب وقياداتهم يف 

مجال العمل اإلنساين.

خدمات  على  عالمًيا  للحصول  المتزايدة  الفرص  إن 
إمكانية  ُتتيح  الجديدة  المبتكرة  والتقنيات  اإلنترنت 

جهود  الجنسين يف  بين  المساواة  بشأن  تقدم  تحقق 
كثر  االستجابة اإلنسانية، مما أدى إىل تحليل جنساين أ
ُعمًقا مما يتيح الفرصة لتوجيه جهود االستجابات التي 
تراعي الفروق بين الجنسين وتعمل على تطوير األطر 
طلبات  جميع  أُرِفَقْت  المثال،  سبيل  على  المعيارية. 
لعام  الطوارئ  لمواجهة  المركزي  الصندوق  مشروعات 
كملت  وأ الجنسي  النوع  على  القائم  بالتحليل   2020
اللجنة  كملت  أ كما  والعمر،  االجتماعي  النوع  مؤشر 
إنساين  تقييم  أول  الوكاالت  بين  المشتركة  الدائمة 
المساواة  بشأن  اإلطالق  على  الوكاالت  بين  مشترك 
بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات. يف عام 2020، 
كثر من  خصص الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ أ
60 مليون دوالر للبرامج التي تتناول العنف القائم على 

النوع االجتماعي.

حاالت  يف  لالستجابة  المركزي  الصندوق  يساعد 
الطوارئ والصناديق القطرية المشتركة يف الوصول إىل 
الفئات األكثر ضعًفا. ولقد أُعطيت األولوية للتعليم خالل 
المتضررة  الفئات  الممتدة، مع تعزيز مشاركة  األزمات 
يف االستجابة اإلنسانية والحماية ومكافحة العنف القائم 

على النوع االجتماعي.

شبكات  ذلك  يف  بما   - المحلية  المجتمعات  تضطلع 
االحتياجات  تلبية  يف  بارزٍ  بدورٍ   - المحلية  األعمال 
اإلنسانية. سلطت جائحة كوفيد-19  جائحة وتداعياتها 
الضوء على مميزات جهود االستجابة والتعايف والتنسيق 
التي تقودها المنظمات المحلية. أفضل من يستطيعون 
التواصل يف السياقات المحلية هم هؤالء الذين يتمتعون 

بالثقة يف ذلك الوسط المحلي.

من  كبر  أ تفاعل  إىل  المحلي  الوسط  يف  الناس  يحتاج 
أولويات  على  والوقوف  االستجابة،  أنشطة  حيث 
من  المزيد  تقديم  يتوجب  االستجابة.  من  األول  الخط 

إىل  شخص  مليون   235 يحتاج  أن  المتوقع  من 
المساعدات اإلنسانية والحماية خالل عام 2021، وهذا 
يعني أن شخًصا واحًدا من بين كل 33 شخًصا يف جميع 
كبيرة  زيادة  - وهي  المساعدة   إىل  يحتاج  العالم  أنحاء 
والذي  45عاًما،  قبل  فقط  واحد  شخص  معدل  عن 
كان بالفعل أعلى رقم منذ عقود. تهدف األمم المتحدة 
والمنظمات الُمشاركة إىل مساعدة 160 مليون شخص 
يف أمّس الحاجة إليها عبر 56 دولة، األمر الذي سيتطلب 

35 مليار دوال لتحقيق ذلك. 

الذكاء  استخدام  أمكن  إذ  اإلنساين،  العمل  تحسين 
كما  التفشي،  خرائط  لرسم  الجائحة  أثناء  االصطناعي 
وعينات  الطبية  اإلمدادات  طيار  بدون  الطائرات  نقلت 
االختبار من مكان آلخر، ودعمت الطابعات ثالثية األبعاد 
الُمستخدمة إنتاج دروع الوجه وأجهزة التنفس الصناعي.

زاد التعاون بين الجهود اإلنسانية واإلنمائية وجهود بناء 
السالم خالل الجائحة. سيساعد البناء على هذا التعاون 
مستهدفين  شخص  مليون   160 احتياجات  تلبية  يف 

بالمساعدات اإلنسانية خالل عام 2021.

الدعم من خالل التمويل المناسب للمنظمات المحلية 
والوطنية. خالل عام 2020، خصصت الصناديق الُقطرية 
لمشتركة مبلًغا إجمالًيا وصل إىل 236 مليون دوالر لدعم 

المنظمات غير الحكومية المحلية والوطنية.

 تتجه المشاركة المجتمعية الهادفة لالزدياد، حيث أن 
هم  المحلية  السياقات  يف  للتواصل  األشخاص  أفضل 
ستكون   - حالية  موثوقة  عالقات  لديهم  الذين  أولئك 
السيطرة  على  العمل  خالل  أساسية  العالقات  هذه 
على الجائحة والحد من تداعياتها والتوجه نحو استجابة 

كثر قوة وتخضع للمساءلة. إنسانية عالمية أ

كثر فعالية وكفاءةـ حيث  ُتستخدم برامج النقد بشكل أ
سلطت جائحة كوفيد-19  الضوء على قيمة المساعدات 
النقدية والقسائم الشرائية لتلبية االحتياجات األساسية 
االقتصاديات.  تنشيط  وإعادة  المحلية  األسواق  ودعم 
أنظمة  توسيع  أو  بتطبيق  دولة   200 من  كثر  أ بادرت 

الحماية االجتماعية منذ شهر مارس/ آذار 2020.

تحسن مستوى منظمات العمل اإلنساين يف االستجابة، 
المتضررين.  األشخاص  احتياجات  تقييم  يخص  وفيما 
كثر شمولية على الطرق  من خالل العمل سوية، وبنظرة أ
تظهر  ما،  شخٍص  عل  الكارثة  بها  تؤثر  التي  المختلفة 
كثر وضوًحا لتباين االحتياجات التي تنشأ  أمامنا صورة أ

لدى الفرد أو مجتمعه. 

لمواجهة  المستجيبة  الفاعلة  الجهات  استعدت 
الوباء. كان هذا  أثناء تفشي  تنشأ  التي  الطوارئ  حاالت 
االستعداد واضًحا يف االستجابة لتفجيرات مرفأ بيروت، 
حيث تم اختبار الِفَرق الدولية قبل إرسالها، وقد اعتمدوا 
التواصل  وسائل  واستطاعت  بعد،  عن  التعاون  على 
االجتماعي والمنصات الرقمية على اإلنترنت أن تمتثل 
من  المزيد  وقوع  ومنع  والسالمة  الصحة  لبروتوكوالت 

إصابات كوفيد-19.

القسم الثاين  

النداءات 
المنسقة 

والمشتركة 
بين الوكاالت

القسم الثالث 

التقديم 
األفضل
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كثر من 98 مليون شخص، وهذا يمثل 70 يف المائة من إجمايل السكان  وصلت المساعدات عام 2020 إىل أ
المستهدفين عبر25 خطة استجابة إنسانية، أي بزيادة قدرها 6 يف المائة مقارنة بعام 2019

األشخاص ممن 
وصلت إليهم 

المساعدات 
اإلنسانية في 

عام 2020

98 مليون
نسبة األشخاص المستهدفينالبلداناألشخاص الذين وصلت إليهم المساعدات

25% 70

خدمات  على  وشاب  امرأة  ماليين   10 من  كثر  أ حصل 
للحياة،  المنقذة  واإلنجابية  الجنسية  الصحة  الرعاية 
النوع  على  القائم  للعنف  التصدي  خدمات  إىل  باإلضافة 

االجتماعي.1

قدم 2412 مرفًقا صحًيا يف 52 دولة الرعاية لحاالت الوالدة 
خالل حاالت الطوارئ.1

الحصبة و6.3 مليون طفل  3.4 مليون طفل ضد  تلقيح 
ضد شلل األطفال14

كثر من 8.5 مليون جرعة عالجية ضد الكوليرا يف  توزيع أ
سبعة بلدان. 3

كثر من 49 مليون شخص ضد الحمى الصفراء  تطعيم أ
جنوب  نيجيريا،  غانا،  )إثيوبيا،  أفريقية  بلدان  ستة  يف 

السودان، السودان وأوغندا( 4

عالج 2.5 مليون طفل من سوء التغذية الحاد.2

إقرأ التقرير الكامل
gho.unocha.org

Created by Baska Batbold
from the Noun Project

إنجازات عالمية

5

ُتمثل األرقام الواردة يف هذا القسم اإلنجازات التي حققها شركاء العمل اإلنساين خالل العام 2020. قد ال تعكس هذه األرقام إجمايل عدد األشخاص الذين وصلت إليهم 
المساعدات يف كل حالة، ولكنها توضح بشكل كبير حجم االستجابة اإلنسانية الكلية.

تقديم المساعدات 

الصحة 
والغذائية

األشخاص الذين وصلت إليهم المساعدات حسب البلد



تلقى 96.9 مليون شخص مساعدات غذائية مباشرة 
خالل األشهر التسعة األوىل من عام 2020. 5

شراء 844 ألف طن متري من المواد الغذائية محلًيا 
بقيمة 548 مليون دوالر أمريكي. 5

حصل 14.2 مليون شخص على مياه صالحة للشرب 
والطبخ والنظافة الشخصية. 2

تلقت 815.500 امرأة وفتاة خدمات الصحة اإلنجابية. 9

مستوى  على  سياسة  أول  المتحدة  األمم  اعتمدت 
بالصراعات  المرتبط  الجنسي  العنف  بشأن  المنظومة 

المسلحة. 7

خصص الصندوق المركزي لالستجابة يف حاالت  الطوارئ 
مبلغ 37 مليون دوالر لمشروعات مكافحة العنف القائم 
من  األوىل  العشرة  الشهور  خالل  االجتماعي  النوع  على 

عام 2020. 8

خصصت الصناديق الُقطرية المشتركة 236 مليون دوالر 
للمنظمات غير الحكومية المحلية والوطنية، وال تزال هذه 
كبر مصدر للتمويل المباشر لهذه المنظمات. 8 الصناديق أ

خصص الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ 25 مليون 

 حصل 13 مليون شخص على فرصة حماية ُسُبل كسب 
عيشهم وضمان األمن الغذايئ يف القرن األفريقي بفضل 
عمليات مكافحة الجراد يف المواقع الصحراوية، وقد أدى 
من  طن  مليون   1.5 بنحو  ُتقدر  خسارة  تفادي  إىل  ذلك 
المحاصيل التي تزيد قيمتها عن 456 مليون دوالر وتكفي 

إلطعام ما يقرب من 10 مليون شخص.6

مليون   390 المشتركة  الُقطرية  الصناديق  خصصت 
دوالر لمشروعات تهدف إىل المساهمة يف المساواة بين 

الجنسين. 8

دولة   47 يف  شخص  مليون   2.8 إىل  الوصول  أمكن 
االجتماعي  النوع  القائم على  العنف  بخدمات مكافحة 
المخاطر  من  والتخفيف  الوقاية  خدمات  ذلك  )ويشمل 

واالستجابة(. 1

الخطوط  يف  تعمل  التي  الحكومية  غير  للمنظمات  دوالر 
ولجهود  الحياة  بإنقاذ  متعلقة  خدمات  لتقديم  األمامية 
على  األوىل  للمرة  وذلك  كوفيد-19  لجائحة  االستجابة 

اإلطالق. 8

6

عدن، اليمن
عامل إغاثة يقابل أسرة نازحة يف مركز "الشعب" الجماعي للنازحين يف عدن لتفهم احتياجاتهم.

ماتيو ميناسي / مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

تقديم المعونات 

الغذائية والمواد 
غير الغذائية 

والمأوى والمياه 
والصرف الصحي 

والنظافة الصحية

تقديم مساعدات

المساواة 
بين الجنسين 

ومكافحة العنف 
القائم على النوع 

االجتماعي

تقديم مساعدات

التوطين



397 منظمة  25،233 موظًفا صحًيا وإنسانًيا من  انتقال 
على متن 1415 رحلة. 11

كثر من 91 ألف متر مكعب من الشحنات الالزمة  إرسال أ
الحرجة المتعلقة بمكافحة جائحة كوفيد-19  نيابة عن 

64 منظمة إىل 171 دولة. 11

تقديم تحويالت نقدية بقيمة 1.7 مليار دوالر لألشخاص 
الضعفاء يف 67 دولة. 5 

داخلًيا   والنازحين  الالجئين  من  مليون   33.1 تلقى 
واألشخاص عديمي الجنسية المساعدات - من بينهم، 
تلقى 4.7 مليون الجئ ونازح داخلًيا المساعدات النقدية. 9

الصحية  الخدمات  على  الجئ  مليون   3.93 حصل 
األساسية. 9

حصل 750 ألف طفل وشاب على الدعم للتعلم عن بُعد 
أو من المنزل. 9

دعم المجتمعات المحلية وقادتها يف 262 مدينة عبر 37 
دولة يف التخطيط وتحسين امكانيات الوصول إىل المرافق. 

12

دعًما  النساء(  بالمائة من   44( مليون شخص   15 تلقى 
االجتماعية  التداعيات  لمواجهة  العيش  كسب  لُسُبل 

واالقتصادية لجائحة كوفيد-19 . 6

الوصول إىل 3 مليار شخص من خالل الرسائل الخاصة 
على  الحصول  وكيفية  كورونا  فيروس  من  بالوقاية 

الخدمات. 13

المياه  وخدمات  إمدادات  شخص  مليون   73.7 تلقى 
والصرف الصحي والنظافة الصحية الضرورية. 2

معدات  على  صحية  رعاية  عامل  مليون   1.8 حصل 
الحماية الشخصية. 13

تلقى 74.8 مليون طفل وامرأة خدمات الرعاية الصحية 
األساسية. 13

تدرب 2.3 مليون شخص من مقدمي الرعاية الصحية 
كوفيد-19   بفيروس  اإلصابة  حاالت  كتشاف  ا على 

وكيفية إحالتها وإدارتها. 13

حصل 74.7 مليون طفل وأولياء األمور ومقدمي الرعاية 
المجتمعية  النفسية  الصحة  خدمات  على  األولية 

والدعم النفسي االجتماعي. 13

توفرت القنوات اآلمنة لحوايل 22.6 مليون طفل وبالغ 
لإلبالغ عن االستغالل واالعتداء الجنسيين. 13

المساعدات  إجراءات  أسرة من  مليون   45.5 استفادة 
االجتماعية الجديدة أو اإلضافية الُمقدمة من الحكومات 

لالستجابة لجائحة كوفيد - 19 بدعم من اليونيسف. 13

7

كتوبر/ تشرين األول 2020. 2اليونيسف، البيانات اعتباًرا من منتصف نوفمبر/ تشرين الثاين 2020. 3 منظمة الصحة العالمية، البيانات اعتباًرا  1صندوق األمم المتحدة للسكان، البيانات حتى نهاية أ

من منتصف نوفمبر/ تشرين الثاين 2020. 4 منظمة الصحة العالمية، البيانات اعتباًرا من منتصف نوفمبر/ تشرين الثاين 2020. أمكن تنفيذ جميع التدخالت على الرغم من سياقات جائحة 
كوفيد-19  والفيضانات السريعة التي أثرت على إثيوبيا وجنوب السودان خالل تنفيذ حمالت االستجابة.  5 برنامج األغذية العالمي، البيانات اعتباًرا من منتصف نوفمبر/ تشرين الثاين 2020. 
مالحظة: رقم المساعدات الغذائية المباشرة التي تم تلقيها خالل األشهر التسعة األوىل هو تقريًبا نفس الرقم المسجل خالل عام 2019 بأكمله. 6 منظمة األغذية والزراعة، البيانات اعتباًرا من 
منتصف نوفمبر/ تشرين الثاين 2020. 7 المفوضية السامية لحقوق اإلنسان، تم اعتماده يف يناير/ كانون الثاين 2020، منتج مشترك يهدف إىل تعزيز االستجابة المنسقة والمتماسكة يف البعثات 
الميدانية. 8 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا(، البيانات اعتباًرا من منتصف نوفمبر/ تشرين الثاين 2020. 9 مفوضية شؤون الالجئين؛ البيانات اعتباًرا من منتصف نوفمبر/ تشرين الثاين 
2020. 10 دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام، البيانات حتى منتصف نوفمبر / تشرين الثاين 2020. مالحظة: تشمل اإلجراءات المتعلقة باأللغام التطهير ومساعدة الضحايا وأنشطة 
التوعية بالمخاطر. 11 الخدمات المشتركة لبرنامج األغذية العالمي، تغطي البيانات الفترة من منتصف مارس/آذار إىل منتصف نوفمبر/ تشرين الثاين 2020. 12 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات 

البشرية، البيانات اعتباًرا من منتصف نوفمبر/ تشرين الثاين 2020.

تلقى 1.5 مليون طفل ومقدم رعاية على خدمات الصحة 
النفسية والدعم النفسي واالجتماعي. 2

المسلحة  الجماعات  من  طفالً   5130 سراح  أُطِلق 
وحصلوا على خدمات إعادة اإلدماج. 2

بذويهم  المصحوبين  غير  األطفال  من   26390 حصل 
الخدمات  أو  األسرية  الرعاية  على  عنهم  والمنفصلين 

المناسبة األخرى. 2

تلقى 10.8 مليون شخص خدمات الحماية، بما يف ذلك 
المساعدات القانونية واإلحالة إىل خدمات مكافحة العنف 
القائم على النوع االجتماعي والدعم النفسي واالجتماعي. 

9

حصل 2.4 مليون طفل على تعليم رسمي أو غير رسمي، 
بما يف ذلك التعلم المبكر. 2

تلقى 261 مليون طفل على الدعم للتعلم عن بُعد/ يف 
الرغم من تفشي  التعليم المستمر على  المنزل لضمان 

الوباء . 2

بإزالة  المتعلقة  األعمال  من  شخص  ماليين   5 استفاد 
األلغام على مستوى العالم. 10

تقديم مساعدات 

الحماية 
والتعليم

تقديم مساعدات 

مكافحة 
جائحة 

كوفيد-19



النداءات المنسقة المشتركة بين الوكاالت
نتائج عام 2020

اإلنساين  العمل  العامة على  اللمحة  برنامج  قدم 
2020 متطلبات تمويل أولية  العالمي خالل عام 
مليون   109 لمساعدة  دوالر  مليار   29 بقيمة 
من  شخص  مليون   168 إجمايل  من  شخص 
وصلت  نيسان،  أبريل/  شهر  بحلول  المحتاجين. 
من  االنتهاء  بعد  دوالر  مليار   31 إىل  المتطلبات 
الربع  خالل  االستجابة  خطط  من  العديد  تنفيذ 
األول من العام وإضافة خطة االستجابة اإلنسانية 
العالمية لجائحة كوفيد-19  يف شهر مارس/ آذار.

على  تحديثين  إدخال  وبعد  الثاين،  تشرين  نوفمبر/  منتصف  بحلول 
خطط  على  أُجريت  التي  والتعديالت  العالمية  اإلنسانية  االستجابة  خطة 
39 مليار  المتطلبات إىل  ، وصلت  االستجابة يف سياق جائحة كوفيد-19 
دوالر لمساعدة 265 مليون شخص من إجمايل 441 مليون شخص من 

المحتاجين يف 64 دولة.

األنشطة  تمويل  وصل   ،2020 الثاين  تشرين  نوفمبر/   23 من  اعتباًرا 
التابعة  المال  التتبع  خدمة  إىل  اإلفادات  وردت  كما  العالمية  اإلنسانية 
لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( إىل ما يقرب من 25 مليار دوالر. 
 17 على  يربو  ما  الوكاالت  بين  المشتركة  الُمنسقة  الخطط  تمويل  وبلغ 
مليار دوالر، أي حوايل 44 يف المائة من إجمايل االحتياجات. حتى تحديث 
مستويات  كانت  تموز،  يوليو/  يف  العالمية  اإلنسانية  االستجابة  خطة 
التمويل - النسبية والمطلقة - على قدم المساواة مع السنوات السابقة. 
بين  الثغرة  فإن  العام،  هذا  المساهمات  مستوى  ارتفاع  من  الرغم  على 
كبر من أي وقت مضى بحوايل 22 مليار  المتطلبات والتمويل أصبحت أ
العالمية تقريًبا قبل  دوالر. يمثل هذا المبلغ إجمايل المتطلبات اإلنسانية 

ثالث سنوات. وقد وصل تمويل برنامج االستجابة اإلنسانية العالمية إىل 
3.6 مليار دوالر أو 38 يف المائة من 9.5 مليار دوالر المستهدفة.

كان التمويل اإلنساين يف عام 2020 استثنائياً من عدة وجوه، ففي بداية 
الحالية  اإلنسانية  البرامج  تمويل  للحفاظ على  النداءات  أُطلَِقت  الجائحة، 
باإلضافة إىل االحتياجات الجديدة المتعلقة بجائحة كوفيد-19  وعلى الرغم 
من التأثير السلبي على اقتصادات المانحين، أمكن تأمين تمويل إضايف يف 
عدة حاالت، إذ توفر تمويل مرن كبير للتوافق مع األوضاع السريعة التطور، 

كما أمكن تقديم المدفوعات المخطط لها يف وقت الحق من العام.

أمكن إعادة توجيه بعض التمويل لعام 2020 للتكيف بسرعة مع جهود 
االستجابة الحالية، ولتوفير معدات الحماية للعاملين يف المجال اإلنساين 
االستجابة  نطاق  توسيع  مع  المساعدات،  يتلقون  الذين  ولألشخاص 
الظروف  يف  للجائحة  الثانوية  واالقتصادية  االجتماعية  التداعيات  لبعض 
وتوفير  الضعيفة  للفئات  األولوية  إعطاء  على  التركيز  تجدد  اإلنسانية. 
األمامية  الخطوط  يف  وللمستجيبين  الحكومية  غير  للمنظمات  التمويل 
ولمبادرات العمل االستبايق، كما صدرت إرشادات مشتركة بين الوكاالت 

كثر تناسًقا ومرونة للتمويل المتتايل. للتشجيع على اتباع نهج أ

المنظمات  فإن  الجيدة،  التمويل  الرغم من ظهور بعض ممارسات  على 
 - المحليين  والمستجيبين  الحكومية  غير  المنظمات  - وخاصة  اإلنسانية 
العديد من  تنفيذ  بعد من  تتمكن  ولم  التمويل  حاد يف  نقص  تعاين من 

األنشطة المخطط لها لعام 2020.

ثغرة التمويل 2012 - 2020
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15 شملت خطة االستجابة اإلنسانية العالمية ثالثة وستين دولة، كما َصَدر النداء العاجل للهندوراس يف نوفمبر/ تشرين الثاين 2020. 
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النداءات الُمنسقة بين الوكاالت: النتائج من عام 2020

بشأن  المستوى  رفيع  المستديرة  المائدة  اجتماع  يف  المانحون  التزم 
السودان خالل شهر يناير/ كانون الثاين يف لندن بتقديم التمويل بشكل 
افتراضي  حدث  المرن. يف  الدعم  ذلك  بما يف  فعال خالل عدة سنوات، 
آخر رفيع المستوى إلعالن التبرعات لليمن يف شهر يونيو/ حزيران، أعلن 
المتضررين  األشخاص  احتياجات  لتلبية  دوالر  مليار   1.35 عن  المانحون 
هذه  من  المائة  يف   85 بنسبة  الوفاء  أمكن  المسلحة.  الصراعات  من 
التعهدات حتى منتصف نوفمبر/ تشرين الثاين. يف حدث افتراضي آخر 
لدعم مستقبل سوريا والمنطقة يف يونيو/ حزيران، ُقِدَمت تعهدات كبيرة 
لألنشطة اإلنسانية والتنموية لتحقيق االستقرار، بلغ مجموعها 5.5 مليار 

دوالر لعام 2020 و2.2 مليار دوالر لعام 2021 وما بعده.

الوفاء  تم   .2020 لعام  الُمدرجة  التمويالت  بجميع  تقريًبا  االلتزام  ساد 
العنف  إنهاء  مجال  يف  بالتمويل  االلتزامات  من  المائة  يف  بتسعين 
الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي يف اجتماع األمم المتحدة 
المانحون  الُمنعقد يف أوسلو عام 2019. أعلن  حول األزمات اإلنسانية، 
الساحل  لمنطقة  االفتراضية  الوزارية  المستديرة  المائدة  اجتماع  يف 
2020 وما  لعام  1.74 مليار دوالر  األول عن  كتوبر/ تشرين  أ األوسط يف 
لماليين  للحياة  المنقذة  اإلنسانية  المساعدات  بعده بهدف توسيع نطاق 

األشخاص يف بوركينا فاسو ومايل والنيجر.

فعاليات التعهدات رفيعة المستوى بتنسيق من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية



النداءات المنسقة المشتركة بين الوكاالت
لمحة عامة عن عام 2021
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شخص  مليون   235 يحتاج  أن  المتوقع  من 
عام  خالل  والحماية  اإلنسانية  المساعدات  إىل 
بين  من  واحًدا  شخًصا  أن  يعني  وهذا   ،2021
33 شخًصا يف جميع أنحاء العالم يحتاج إىل  كل 
المساعدة  - وهي زيادة كبيرة عن معدل شخص 
واحد من أصل 45 شخًصا منذ عاٍم واحد، والذي 
األمم  تهدف  عقود.  منذ  رقم  أعلى  بالفعل  كان 
المتحدة والمنظمات المشاركة إىل مساعدة 160 
مليون شخص يف أمس الحاجة إليها عبر 56 دولة، 

األمر الذي سيتطلب 35 مليار دوالر.

عام  خالل  اإلنسانية  االستجابة  جهود  مشهد  كوفيد-19   جائحة  غّيرت 
2020، كانت هناك قفزة كبيرة يف عدد المحتاجين. تعمل البرامج اإلنسانية 
كثر  أ بطريقة  للوباء  اإلنسانية  التداعيات  معالجة  على  الحايل  الوقت  يف 
تنسيًقا، حيث تتداخل األضرار الصحية وغير الصحية للجائحة مع تداعيات 
التحليالت  ُدِمَجت   ،2021 لعام  بالنسبة  األخرى.  والضغوط  الصدمات 
العامة على االحتياجات  اللمحة  وجهود االستجابة لجائحة كوفيد-19  يف 
عمل  دورة  من  كجزء  اإلنسانية،  االستجابة  وخطط  "المنتظمة"  اإلنسانية 

برنامج العمل اإلنساين 2021.

أدى االنكماش االقتصادي غير المسبوق يف سوريا إىل فقدان ُسُبل كسب 
التحديات  تفاقمت  كما  األسعار،  وارتفاع  العملة  قيمة  وانخفاض  العيش 
 ، بالفعل بسبب جائحة كوفيد-19  الهشة  بالخدمات األساسية  المتعلقة 
مما أدى إىل زيادة الفقر المدقع وانعدام األمن الغذايئ وعدم القدرة على 
تلبية االحتياجات األساسية على نطاق واسع. من المتوقع أن يحتاج 1.9 

مليون شخص إضايف إىل المساعدات اإلنسانية خالل عام 2021. 

اليمن تواجه تناقص القدرة على التكيف يف ظل ما  ال زالت العائالت يف 
االقتصادي يف  والحصار  الُمطولة  الصراعات  يقرب من ست سنوات من 
ومع  ُملِحة،  بصورة  المساعدات  إىل  السكان  نصف  يحتاج  حيث  البالد، 
لمخاطر  األشخاص  من  المزيد  يتعرض  المواجهة  استراتيجيات  استنفاد 

الوقوع تحت هذا التصنيف.

تعاين أعداد متزايدة من األشخاص يف جمهورية الكونغو الديمقراطية من 
انعدام األمن الغذايئ الحاد من )المرحلتين 3 و4 ِطبًقا للتصنيف المتكامل 
ارتفاع  بدأ يتدهور مع  الوضع االقتصادي  الغذايئ(، كما أن  لمراحل األمن 
المحلية.  والصراعات  بالفيضانات  السكان  وتضرر  الغذائية  المواد  أسعار 
بسبب  المساعدات  إىل  أفغانستان  إضايف يف  مليون شخص   4.5 يحتاج 
تصاعد الفقر وانعدام األمن الغذايئ، فضاًل عن االستقرار السياسي وانتشار 

الصراعات المسلحة.

 2.1 احتياج  إىل  إثيوبيا  والوباء  يف  الصحراوي  الجراد  غزو  تداعيات  أدت 
مليون شخص إضايف إىل المساعدات اإلنسانية.

الطبيعية  الكوارث  بسبب  الغذايئ  األمن  تدهور  أدى  فاسو،  بوركينا  يف   
جانب،  إىل  االمن،  وانعدام  الصراع  عن  الناجمة  المتفاقمة  الحماية  وأزمة 
من  االحتياجات  زيادة  إىل  المستجد،  الكورونا  فيروس  عن  المترتبة  اآلثار 
المحتاجين  ارتفع عدد  كما  دوالر.  مليون   607.4 إىل  دوالر  مليون   424.4
الصراع  تفاقم  بسبب  شخص  مليون   3.5 إىل  شخص  مليون   2.9 من 

Explore the chartالنداءات المنسقة المشتركة بين الوكاالت: لمحة عامة عن كل منطقة
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وانعدام األمن يف المناطق المتضّررة. ومع قيام الشركاء بتوسيع القدرات 
العملياتية، ارتفع عدد األشخاص المستهدفين من 2.1 مليون شخص إىل 

2.9 مليون شخص.

يف  التغيرات  بسبب  المائة  يف   50 بنسبة  هايتي  احتياجات  انخفضت 
االستجابة واألنشطة اإلنسانية، مع التركيز على الفئات الضعيفة والُمحددة 

واألولويات الجغرافية.

انخفضت متطلبات زمبابوي بنسبة 37 يف المائة بسبب انخراط المنظمات  
االحتياجات  أولويات واستهداف  لتحديد  الشركاء  اإلنساين مع  المجال  يف 

األكثر إلحاًحا المنقذة للحياة والحفاظ على الحياة يف البالد يف عام 2021. 

ويف موزمبيق، زادت معدالت االحتياجات من 35.5 مليون دوالر إىل 254 
ديلجادو"  "كابو  خطة  يف  إضافية  مقاطعات  إلدماج  نتيجة  دوالر،  مليون 

المحلية. 

األشخاص المحتاجون األشخاص المستهدفون

بريا، جمهورية أفريقيا الوسطى
كبر موقع للنازحين داخلًيا يف جمهورية إفريقيا الوسطى، وهو موقع )PK3( الذي يضم حوايل 50 ألف نازح، معظمهم نزحوا عدة مرات بسبب  تستضيف مدينة "بريا" أ

الهجمات المتكررة. 
فلوران فيرجنيس / مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

يف ليبيا، أدى السعر المرتفع للمواد  الغذائية األساسية وتداعيات جائحة 
عدد  يف  المائة  يف   30 بنسبة  زيادة  إىل  النفطي  والحصار  كوفيد-19  

األشخاص المحتاجين.

نداًء   34 أصل  من  دوالر   المليار  يتجاوز  مبلًغا  نداًء   11 متطلبات  تبلغ 
25 مليار دوالر من  األحد عشر،  الخطط  الوكاالت. تمثل هذه  بين  ُمنسًقا 

إجمايل المتطلبات التي تبلغ 35 مليار دوالر.
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األشخاص المحتاجون والمستهدفون خالل 2015-2021

يعكس الرسم البياين / الجدول األرقام وقت إطالق نظرة عامة على العمل اإلنساين العالمي.



وجائحة  المناخ  وتغير  المسلحة  الصراعات  “إن 
إنسانية منذ  أكبر تحديات  كوفيد-19  قد خلقت 
الحرب العالمية الثانية ... لذلك يجب علينا جميًعا 
للناس  الدعم  لتقديم  والتضامن  الموارد  حشد 

في أحلك أوقاتهم.”

أنطونيو  غوتيريش
األمين العام لألمم المتحدة

إطالق اللمحة العامة عن العمل اإلنساين العالمي 2021 


