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اللمحة العامة عن العمل  
 2021اإلنساني العالمي 

الدعم المنسق لمنظمات األمم المتحدة لألشخاص 
 المتضررين من الكوارث والصراعات

 

 بيان صحفي

 

 تُطلق األمم المتحدة ومنظمات العمل اإلنساني الشريكة

 خطة 

 19-تفشي كوفيدالمدمرة ل ثاراآلاالستجابة اإلنسانية، تزامنًا مع 

 

 % مقارنة بالعام الماضي.40تبلغ  زيادةب، 2021عام في مليون شخص حول العالم للمساعدات اإلنسانية  235 نحو يحتاج •

مليون شخص من بين األكثر احتياًجا للمساعدات  160تستهدف خطط االستجابة المنسقة بين وكاالت األمم المتحدة نحو  •

 مليار دوالر. 35فة تقريبية تبلغ الُمنقذة للحياة، بتكل

ينادي األمين العام لألمم  وثر الذي أحدثه الوباء. تشمل خطط االستجابة ستة وخمسين دولة متأثرة باألزمات اإلنسانية والتأ •

 احتياجاتهم.أحلك أوقات حياتهم وفي ذروة المتحدة العالم للوقوف إلى جانب األشخاص في 

 

 .هناوالموارد متاحة لالطالع  2021اللمحة العامة عن العمل اإلنساني العالمي 

 .هنا صباًحا بتوقيت وسط أوروبا  09:00من جنيف عبر اإلنترنت في الساعة العامة طالق البث الحي للمحة يُمكن متابعة إ

 .هنامتاحة لالطالع  الفيديو ملفاتباقة 

 

أبلغ األثر على زيادة أعداد األشخاص المحتاجين للمساعدات    19-كان ألزمة تفشي وباء كوفيد  –(  2020  كانون األول/ديسمبر  1)جنيف،  

 التوقيت العام الماضي. ارنة بنفس % مق40تبلغ غير مسبوق، بنسبة  ا، لتحقق ارتفاعً اإلنسانية

  235لم، بتعداد يبلغ إذا اجتمع كافة األشخاص الذين يحتاجون للمساعدة في بلٍد واحد، فسوف يشكلون أكبر خامس دولة على مستوى العا

 مليون نسمة.

نزوح وآثار تغير وال والصراعاألكثر احتياًجا، في مواجهة الفقر  هممليون شخص  160 نحو تهدف األمم المتحدة وشركائها لمساعدة

 .19-ووباء كوفيد المناخ

ولالستجابة لالحتياجات الخاصة للنساء   ،سبل العيشتوفير  تقف منظمات العمل اإلنساني المحلية والعالمية جنبًا إلى جنب إلنقاذ الحيوات و

م، امن العالم معهم في أزمتهالصحة النفسية. هؤالء جميعًا يحتاجون إلى تض في مجاليعانون ذوي اإلعاقة ومن لواألطفال، وكذلك 

 ومساندتهم بالتمويل المطلوب.

( دولة تعاني من الضعف في مواجهة  56( خطة استجابة تغطي )34، )2021تستعرض اللمحة العامة عن العمل اإلنساني العالمي لعام 

منسق عام الشؤون و األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، هيفتتحتُمثّل هذه اللمحة اليوم في جنيف من خالل حدث األزمات. 

ها اإلنسانية واإلغاثة باألمم المتحدة، مارك لوكوك، وممثلي الجهات المانحة، ولفيف من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، وسيتبع

وسيتبعها عدد من العروض في نفس اليوم، في  ي نفس اليوم، في كٍل من برلين وبروكسل ولندن وواشنطن العاصمة.  عدد من العروض ف

 برلين وبروكسل ولندن وواشنطن العاصمة. كٍل من 

https://www.unocha.org/global-humanitarian-overview-2021
http://webtv.un.org/
https://www.unmultimedia.org/tv/unifeed/
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األساسيات إلى  ، واستطاع توفير الغذاء واألدوية والمأوى والتعليم وغيرها من 2020"أثبت نظام العمل اإلنساني جدواه مرة أخرى عام 

 .وتيريغونيو طعشرات الماليين من الناس"، صرح بذلك أمين عام األمم المتحدة، أن

تدهور األوضاع عالميًا نتيجة "لكن األزمة أبعد ما يكون عن كونها انتهت. تواجه موازنات المساعدات اإلنسانية عجًزا مهواًل أمام 

 ك أوقاتهم وفي ذروة احتياجاتهم".مساندة ماليين األشخاص في أحلالموارد وعلى جمع    لتداعيات تفشي الوباء، ومن واجبنا أن نعمل سويًا

بنصيب   في حالة بالغة التدهور  إزاء تفشي الوباء، ولكن استأثر هؤالء ممن يعيشون"تغيرت حياة الناس في كل بلد وفي كل بقعة من العالم  

ذلك انقطاع برامج التحصينات كارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض الدخل مقابلها، وتناسب بين  العدم  األسد من أثر تفشي الوباء، أمام  

يلوح شبح المجاعة في العديد عاًما، بينما    22الفقر المدقع للمرة األولى منذ  ولترتفع في أعقاب ذلك معدالت    واللقاحات وإغالق المدارس، 

 .  ول العالم" حمن األماكن 

-ألقت أزمة تفشي وباء كوفيد  إذ  دول األكثر فقًرا،ال تستطيع أن تُبصره ال  ن أن ترى الضوء في آخر النفق، بينما"تستطيع الدول الغنية اآل

سوف نحتاج العام المقبل إلى نحو ولتحقق معدالت غير مسبوقة. االحتياجات اإلنسانية  وقفزتالماليين من الناس بين براثن الفقر،  19

مارك لوكوك،   بذلك،  "، صرحاألطفال ضد األمراض واستكمال التعليم بالمدارستحصين  مكافحة الفقر ومليار دوالر لدرء المجاعة و  35

 . وكيل األمين العام للشئون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ

عمل أن ناإلنسانية، أو بأربعين عاًما من تقدم  التضحية سنةنقطة تحول مفصلية،  2021ام إما أن نجعل ع؛ اهناك اختيار واضح يواجهن" 

 نجد مخرًجا من أزمة الوباء".ل يًاسو

توضح البيانات وصول  ولالستجابة اإلنسانية الجماعية.  2020مليار دوالر عام  17"قدمت الجهات المانحة الدولية تموياًل قياسيًا بلغ 

. ولكن في ظل ازدياد االحتياجات، 2019بالمائة من األشخاص المستهدفين، والتي تمثل زيادة واضحة مقارنة بالعام    70المساعدات إلى  

ة  تواجه منظمات األمم المتحدة والمنظمات الشريكة أزمة عجز التمويل، الذي لم يحقق نصف مبلغ التمويل المطلوب حتى اآلن لمواجه

 مليار دوالر.  35تبلغ  ةأزمات العام المقبل، بتكلفة تقديري

*** 

 

 ملحوظة للمحررين

 

خطط استجابة تخص دواًل بعينها، من بينها أفغانستان، وبوركينا  2021تشمل اللمحة العامة عن العمل اإلنساني العالمي لعام  .1

ولومبيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، ، وتشاد، وكىفاسو، وبوروندي، والكاميرون، وجمهورية إفريقيا الوسط

الفلسطينية المحتلة، وباكستان  ضواألرنيجيريا، ونيجر، والوهاييتي، والعراق، وليبيا، ومالي، وموزمبيق )جديدة(، وميانمار، 

 بوي )جديدة(.ويال، واليمن وزيمبا)جديدة(، والصومال، ودولتي السودان وجنوب السودان، وسوريا، وأوكرانيا، وفنز

تضم خطة االستجابة اإلقليمية وخطط إقليمية مشتركة بين الوكاالت:    2021تضم اللمحة العامة عن العمل اإلنساني العالمي لعام   .2

لالجئين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين في جنوب السودان، خطة االستجابة اإلقليمية  

يا، وخطة االستجابة المشتركة للروهينغا، وخطة االستجابة اإلقليمية للمهاجرين والالجئين في فنزويال، وخطة لالجئين في سور

تضم اللمحة العامة عن العمل اإلنساني العالمي كما القرن اإلفريقي واليمن )جديدة(.  طقةللمهاجرين في من ةاإلقليمياالستجابة 

 الُمجمل. دولة في   56تجابة، تشمل خطة اس 34

 لمتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية.لمكتب األمم ا الموقع اإللكترونييمكن االطالع على تفاصيل إطالق الفعاليات القادمة على  .3

 :بيانات االتصال اإلعالمي

   laerke@un.org+، 41-79-472-9750، هاتف: يهركييفي جنيف، جينس ال

   zoe.paxton@un.org+، 1-917-297-1542في نيويورك، زوي باكستون، هاتف: 

https://www.unocha.org/global-humanitarian-overview-2021
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