
النداءات اإلنسانية المنسقة بين الوكاالت: لمحة عامة لعام 2021 

تم إطالق اللمحة العامة عن الــعمـل اإلنـســانـي الــــعـــــالــــمـــــي لعام 2021 يف 1 ديسمبر/كانون األول 2020 لمساعدة 160 
مليون من 235 مليون شخص من األكثر ضعًفا الذين يواجهون الجوع والنزاع والنزوح وآثار تغير المناخ ووباء جائحة 

كوفيد-19 يف 56 بلد.اعتباًرا من 31 يناير/كانون الثاين، بلغت المتطلبات  35.22مليار دوالر لمساعدة 161.4 مليون من 239 
مليون شخص يف حاجة للمساعدة يف 57 بلد. من المتوقع إجراء بعض التعديالت على المتطلبات واألشخاص المحتاجين 

واألشخاص المتلقين للمساعدة حيث يتم االنتهاء من المزيد من الخطط المشتركة بين الوكاالت يف األشهر المقبلة.

منذ ديسمبر/كانون األول، تم إضافة خطتين للمحة العامة عن العمل اإلنساين العالمي. وتم تعديل النداء العاجل للهندوراس، 
الذي صدر يف األصل بعد مرور العاصفة االستوائية إيتا يف منتصف نوفمبر/تشرين الثاين وإدراجه يف اللمحة العامة عن الــعمـل 

اإلنـســانـي الــــعـــــالــــمـــــي لعام 2020، إىل 90 مليون دوالر وتم نقله إىل اللمحة العامة عن الــعمـل اإلنـســانـي الــــعـــــالــــمـــــي لعام 
2021، بعد أن ضرب إعصار إيوتا الهندوراس، مما خلق احتياجات إضافية لماليين األشخاص. وتسببت العاصفتان يف أضرار 

جسيمة مماثلة إلعصار ميتش يف عام 1998.

اللمحة العامة عن العمل اإلنـسانـي العالمـي 
نشرة يناير/كانون الثاني

النداءات 

23916135.236

لمحة عامة اعتباًرا من 31 يناير/كانون الثاين 2021

تعز، اليمن. صبيان ينظران من خالل الطابق العلوي من منزلهما الذي دمر أثناء القتال بين المقاتلين الحوثيين ومجموعات المقاومة خالل عام 2016.  
يعيشون اآلن يف الطوابق السفلية من المبنى بعد أن عادوا إليها بعد ان تم طرد الحوثيين يف عام 2018. أوتشا/جيل كالرك

اللمحة العامة عن الــعمـل 
اإلنـســانـي العـالـمـي

األشخاص المستهدفون  المتطلبات )بالدوالر األمريكي(األشخاص المحتاجون 

مليار دوالرمليونمليون

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20210107_ONEPAGER%20HONDURAS%20ING2%20%282%29.pdf


تمت إضافة النداء العاجل لمدغشقر جراند سود أيًضا إىل اللمحة العامة عن الــعمـل اإلنـســانـي الــــعـــــالــــمـــــي لعام 2021.  
ويهدف هذا النداء إىل تلبية االحتياجات الناشئة عن ثالث فترات جفاف متتالية وتفاقمت مع وباء جائحة كوفيد– 19. 

يحتاج ما ال يقل عن 1.27 مليون شخص إىل مساعدات إنسانية متعددة القطاعات يف منطقة جراند سود من يناير/كانون 
الثاين إىل مايو/أيار 2021. 

يتم تقديم اللمحة العامة عن الــعمـل اإلنـســانـي الــــعـــــالــــمـــــي لعام 2021 – الذي تم ترجمته إىل اللغة العربية والفرنسية 
واإلسبانية - على موقع الكتروين تفاعلي ومخصص سيتم تحديثه بانتظام مع النشرات الشهرية. باإلضافة إىل أنه يمكن 

تحميل الوثيقة الكاملة للمحة العامة عن الــعمـل اإلنـســانـي الــــعـــــالــــمـــــي واإلصدارات المختصرة باللغة العربية واإلنجليزية 
 .Reliefweb والفرنسية واإلسبانية هنا
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خطط االستجابة اإلنسانية: لمحة عامة لعام 2021 

إن أرقام خطة االستجابة اإلنسانية لبوروندي هي أرقام مؤقتة حيث أن المشاورات مع الحكومة ال تزال جارية. أرقام خطة االستجابة اإلنسانية لتشاد معلقة حيث ان المشاورات مع الحكومة ال تزال جارية. أرقام 
خطة االستجابة اإلنسانية لكولومبيا وفنزويال هي تقديرات. أرقام خطة االستجابة اإلنسانية للنيجر هي أرقام مؤقتة وقابلة للتغيير بعد مراجعة اإلطار المنسق الذي يحدد رقم التعريف الشخصي لألمن الغذايئ. 

أرقام خطة االستجابة اإلنسانية لجنوب السودان وسوريا واليمن هي أرقام مؤقتة لحين االنتهاء من اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية وخطة االستجابة اإلنسانية لعام 2021. 

اللمحة العامة عن الــعمـل 
اإلنـســانـي العـالـمـي

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MDG_20210118_Grand_Sud_Flash_Appeal_English.pdf
https://gho.unocha.org/
https://reliefweb.int/report/world/global-humanitarian-overview-2021-enarfres
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النداءات اإلنسانية العاجلة، والنداءات اإلقليمية والنداءات األخرى: لمحة عامة لعام 2021 

تطور متطلبات خطة االستجابة اإلنسانية )2020 مقابل 2021(

حدثت تغييرات يف أرقام السكان والمتطلبات المالية لخطط االستجابة اإلقليمية بسبب التداخل مع خطط االستجابة اإلنسانية. عناصر النداءات اإلقليمية المدرجة هي كما يلي: الخطة اإلقليمية لالستجابة 
لالجئين السوريين وبناء القدرة على الصمود وخطة االستجابة لالجئين والمهاجرين من فنزويال مشمولة بالكامل. خطة االستجابة االقليمية لبوروندي: تم إدراج عناصر رواندا وتنزانيا وأوغندا. تم استبعاد 

جمهورية الكونغو الديمقراطية. خطة االستجابة اإلقليمية لجمهورية الكونغو الديمقراطية: تم إدراج عناصر النداءات اإلقليمية ألنغوال وجمهورية الكونغو ورواندا وتنزانيا وأوغندا وزامبيا. تم استبعاد بوروندي. 
خطة االستجابة اإلقليمية لجنوب السودان: تم إدراج عناصر النداءات اإلقليمية لكينيا وأوغندا وإثيوبيا، وتم استبعاد جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان. خطة االستجابة لالجئين والمهاجرين للقرن 

األفريقي واليمن: تم إدراج إثيوبيا وجيبويت، وتم إدراج الصومال جزئياً، وتم استبعاد اليمن. إن أرقام خطة االستجابة اإلقليمية لبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان، والخطة اإلقليمية 
لالستجابة لالجئين السوريين وبناء القدرة على الصمود وخطة االستجابة المشتركة لبنغالديش هي أرقام مبدئية لحين تحديد األرقام النهائية والموافقة عليها من قبل الشركاء والبلد المضيف. تشمل أرقام 

الخطة اإلقليمية لالستجابة لالجئين السوريين وبناء القدرة على الصمود الالجئين واألفراد المتأثرين من المجتمعات المضيفة. ومع ذلك فهي مؤقتة وتخضع للتخطيط التشغيلي المستمر لعام 2021. 
كتوبر/تشرين االول 2020  تشمل أرقام السكان يف خطة االستجابة السريعة لبنغالديش الالجئين، وكذلك األفراد المتأثرين يف المجتمع المضيف. ان أعداد الالجئين هي تقديرات محسوبة باستخدام أرقام أ

من عملية التسجيل الجارية المشتركة بين حكومة بنغالديش ومفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين وكذلك عدد تقديري لألشخاص غير القادرين على التسجيل خالل عام 2020 بسبب 
التباطؤ يف أنشطة التسجيل خالل فترة وباء جائحة كوفيد -19. سيتم تعديل أرقام السكان اإلجمالية خالل عام 2021 بمجرد استئناف أنشطة التسجيل بالكامل.

عرض األرقام عند إطالق اللمحة العامة عن العمل اإلنساين العالمي.

تم اإلبالغ عن أرقام النداءات من قبل الجهات المانحة والمنظمات المستفيدة إىل خدمة التتبع المايل اعتباًرا من 31 يناير/كانون الثاين 2021. يتم تحديث جميع البيانات المالية 

لخطط االستجابة بشكل مستمر يف fts.unocha.org . وتشير عالمات الدوالر يف هذه الوثيقة إىل دوالرات الواليات المتحدة. يتم إصدار تحديثات GHO الشهرية بواسطة وحدة 

ocha-ftrm@un.org أو التواصل مع www.gho.unocha.org | www.hum-insight.info :اتجاهات التمويل وتعبئة الموارد، أوتشا. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة

اللمحة العامة عن الــعمـل 
اإلنـســانـي العـالـمـي

http://fts.unocha.org 
http://fts.unocha.org 
www.hum-insight.info


النداءات اإلنسانية المنسقة بين الوكاالت: نتائج من عام 2020 

بلغت متطلبات اللمحة العامة عن الــعمـل اإلنـســانـي الــــعـــــالــــمـــــي لعام 2020 38.54 مليار دوالر لـ 64 بلد، ووصل 
تمويل الخطط إىل 18.31 مليار دوالر، أو 48 يف المائة من إجمايل المتطلبات مع نهاية شهر يناير/كانون الثاين. يزداد 

قليالً إجمايل تمويل اللمحة العامة عن الــعمـل اإلنـســانـي الــــعـــــالــــمـــــي لعام 2020، بما يف ذلك خطة االستجابة 
اإلنسانية العالمية )GHRP( لوباء جائحة كوفيد–19، عن المبلغ المسجل لعام 2019 )18.21 مليار دوالر( وقد يستمر 

يف النمو مع تقديم التقارير النهائية لعام 2020.

على الرغم من ارتفاع مستوى التمويل من حيث األرقام المطلقة، كانت المتطلبات اإلنسانية لعام 2020 أعلى بكثير 
من العام السابق، ويرجع ذلك إىل حد كبير إىل االحتياجات التي خلقتها اآلثار األولية والثانوية لوباء جائحة كوفيد–19. إن 

النسبة المئوية لالحتياجات المغطاة يف عام 2020 )48 يف المائة( أقل مما كانت عليه يف نهاية عام 2019 )63 يف المائة( 
كبر من أي وقت مضى.  ويف عام 2018 )61 يف المائة(.1 إن الفجوة بين المتطلبات والتمويل )20.19 مليار دوالر( أ

باإلضافة اىل ذلك، توجد اختالفات كبيرة يف تغطية التمويل بين الخطط، حيث يوجد 35 خطة، بما يف ذلك خطة االستجابة 
اإلنسانية العالمية، أقل من المتوسط العالمي البالغ 48 يف المائة.

4

38.518.3% 4826.4

فجوات التمويل  )2012-2020(

يشمل التمويل اإلنساين العالمي دعم المنظمات واألنشطة يف الخطط التي تنسقها األمم المتحدة، فضالً عن التمويل المبلغ عنه لحركة الصليب األحمر/الهالل األحمر، والمساعدات العينية، والتمويل 
الثنايئ وغيره.

1 ترجع هذه األرقام  إىل 31 يناير/كانون الثاين 2021 وهي أعلى بقليل من الذي تم اإلبالغ عنه يف 31 ديسمبر/كانون األول 2019 و31 ديسمبر/كانون األول 2018.

اللمحة العامة عن الــعمـل 
اإلنـســانـي العـالـمـي

إجمالي التمويل اإلنساني نسبة تغطية التمويل  التمويل المستلم )بالدوالر األمريكي(المتطلبات )بالدوالر األمريكي(

مليار دوالرمليار دوالرمليار دوالر
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خطط االستجابة اإلنسانية، النداءات العاجلة والنداءات اإلقليمية: نتائج من عام 2020

اللمحة العامة عن الــعمـل 
اإلنـســانـي العـالـمـي
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النداءات اإلنسانية لوباء جائحة كوفيد–19 والنداءات اإلنسانية األخرى: نتائج من عام 2020

اللمحة العامة عن الــعمـل 
اإلنـســانـي العـالـمـي
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إجمالي التمويل اإلنساني  )2012-2020(

منع العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له

ال يزال منع العنف القائم على النوع االجتماعي )GBV( واالستجابة له يمثل أولوية رئيسية للوكاالت اإلنسانية. ويعتبر ذلك 
صحيح بشكل خاص يف سياق وباء جائحة كوفيد–19 الذي أدى إىل تعميق نقاط الضعف وعدم المساواة، ومع ذلك ال تزال 

الفجوة كبيرة بين المتطلبات والتمويل.

بلغت المتطلبات النهائية لعام 2020 لبرامج النوع االجتماعي/الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له 
يف 18 خطة/بلد يف اللمحة العامة عن الــعمـل اإلنـســانـي الــــعـــــالــــمـــــي، 409.2 مليون دوالر. 3 حتى نهاية يناير/كانون الثاين، وبلغ 

التمويل لهذه المتطلبات 59.7 مليون دوالر. كما تم االبالغ عن 56 مليون دوالر إضايف لبرنامج العنف القائم على النوع االجتماعي 
لبلدان اللمحة العامة عن الــعمـل اإلنـســانـي الــــعـــــالــــمـــــي/الخطط التي لم تحدد المتطلبات. يتم دعوة المنظمات التي تتلقى 

.fts@un.org أموااًل ألنشطة العنف القائم على النوع االجتماعي بشدة لإلبالغ عنها مباشرة إىل خدمة التتبع المايل على

فعاليات رفيعة المستوى لتعبئة الموارد

يجري التخطيط لفعاليات رفيعة المستوى لتعبئة الموارد ألزمة اليمن وسوريا. وسيتم إتاحة مزيد من المعلومات قريًبا هنا .

يف عام 2020، تم اإلبالغ عن 8.13 مليار دوالر إضايف لألنشطة خارج اللمحة العامة عن الــعمـل اإلنـســانـي الــــعـــــالــــمـــــي أو 
يف انتظار التخصيص، مما رفع إجمايل التمويل اإلنساين المبلغ عنه إىل 26.44 مليار دوالر. ويعتبر هذا الرقم أعلى بـ 1.63 

مليار دوالر من اإلجمايل المبلغ عنه يف نهاية عام 2019. 2 

تهدف الخطط يف اللمحة العامة عن الــعمـل اإلنـســانـي الــــعـــــالــــمـــــي 2020، بما يف ذلك خطة االستجابة اإلنسانية العالمية، 
إىل تقديم المساعدة إىل 264.2 مليون من إجمايل 439.2 مليون شخص يف حاجة للمساعدة يف عام 2020.

2 قد يتم تسجيل بعض هذا التمويل يف النهاية على أنه تمويل اللمحة العامة عن الــعمـل اإلنـســانـي الــــعـــــالــــمـــــي عندما تتوفر التفاصيل الضرورية حول كيفية تخصيصه من قبل الجهات المانحة أو الوكاالت 

المستفيدة. ويشمل ذلك التمويل المتعلق بوباء جائحة كوفيد–19 والذي ربما يتم احتسابه يف النهاية وفًقا لمتطلبات خطة االستجابة اإلنسانية العالمية.
المحتلة والصومال وجنوب  الفلسطينية  الديمقراطية والعراق وكينيا وليبيا ومايل والنيجر ونيجيريا واألرض  الكونغو  أفغانستان والكاميرون وتشاد وجمهورية  بلد/خطة:   18 المتطلبات ل  3 يشمل ذلك 

السودان والسودان وسوريا وأوكرانيا وفنزويال وزيمبابوي. ويف حين أن هناك بالتأكيد برامج تتعلق بالنوع االجتماعي/العنف القائم على النوع االجتماعي يف بلدان اللمحة العامة عن العمل اإلنساين العالمي، 
إال أنه ليس جميعها قامت بتحديد المتطلبات اإلنسانية يف خططها المنسقة. وتتوفر متطلبات أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوكرانيا يف خطط االستجابة اإلنسانية الخاصة بهم.

اللمحة العامة عن الــعمـل 
اإلنـســانـي العـالـمـي

تم اإلبالغ عن أرقام النداءات من قبل الجهات المانحة والمنظمات المستفيدة إىل خدمة التتبع المايل اعتباًرا من 31 يناير/كانون الثاين 2021. يتم تحديث جميع البيانات المالية 

لخطط االستجابة بشكل مستمر يف fts.unocha.org . وتشير عالمات الدوالر يف هذه الوثيقة إىل دوالرات الواليات المتحدة. يتم إصدار تحديثات GHO الشهرية بواسطة وحدة 

ocha-ftrm@un.org أو التواصل مع www.gho.unocha.org | www.hum-insight.info :اتجاهات التمويل وتعبئة الموارد، أوتشا. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة

https://gho.unocha.org/inter-agency-appeals/middle-east-and-north-africa
http://fts.unocha.org 
http://fts.unocha.org 
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1قد يتضاعف عدد األشخاص المستهدفين والذين تم الوصول إليهم حيث قد يتلقى بعض األشخاص المساعدة من عدة مشاريع و/أو منظمات.

2 تم تحديث أرقام 2020 منذ الشهر الماضي. سيتم إدراج أرقام 2021 يف نشرة الشهر المقبل.

)CBPF( الصناديق القطرية المشتركة

صرفت الصناديق القطرية المشتركة 77 مليون دوالر للشركاء يف المجال اإلنساين يف 12 بلد يف يناير/ كانون الثاين 
2021. وتم منح حوايل 79 يف المائة من هذا المبلغ )61 مليون دوالر( إىل المنظمات غير الحكومية، بما يف ذلك 12.3 
مليون دوالر إىل 21 شريًكا محلًيا ووطنًيا، و5.3 مليون دوالر إىل اثنين من الجمعيات الوطنية للصليب األحمر/الهالل 

األحمر.

كثر من نصف المتلقين  استهدفت أموال الصناديق القطرية المشتركة ما يقرب من ثالثة ماليين امرأة وفتاة، يمثلن أ
المتوقعين )5.6 مليون شخص( للمساعدة المنقذة لألرواح من خالل الصناديق القطرية المشتركة يف يناير/كانون الثاين. 

كبر مصدر مباشر للتمويل للشركاء المحليين والوطنيين يف الخطوط األمامية  1ال تزال الصناديق القطرية المشتركة أ

لالستجابة لحاالت الطوارئ. ويف عام 2020، تم تقديم 38 يف المائة )310.3 مليون دوالر( من تمويل الصناديق القطرية 
المشتركة إىل المنظمات غير الحكومية الوطنية والمحلية، بما يف ذلك 67.9 مليون دوالر تم تلقيها كشركاء تنفيذيين 

فرعيين لمنظمات أخرى2.

تخصيصات الصناديق القطرية المشتركة )2021( 

779612

اللمحة العامة عن الــعمـل 
اإلنـســانـي العـالـمـي

البلدان  المساهمات )بالدوالر األمريكي(التخصيصات )بالدوالر األمريكي(

مليون دوالرمليون دوالر



9

كانت الصناديق القطرية المشتركة أيًضا، وال تزال، مصدًرا تمويلًيا مهًما للتصدي لجائحة كوفيد 19. ومنذ إطالق خطة 
االستجابة اإلنسانية العالمية لعام 2020 للتصدي للوباء حتى يناير/ كانون الثاين 2021، خصصت الصناديق القطرية 

المشتركة حوايل 251 مليون دوالر للتصدي للجائحة وتأثيراتها الثانوية على األشخاص المستضعفين، بما يف ذلك 67 
بالمائة للمنظمات غير الحكومية والشركاء المحليين اآلخرين.

أربعة تخصيصات للصناديق القطرية المشتركة مستمرة يف يناير/ كانون الثاين 2021:

الصندوق اإلنساين لجنوب السودان: تخصيص احتياطي بقيمة 13 مليون دوالر لتلبية احتياجات األشخاص األكثر ضعًفا 
كوبو وتونج وأويل، ولدعم تجديد المساعدات المقدمة مسبًقا أثناء النزاع وانعدام األمن الغذايئ يف مناطق بيبور وأ

الصندوق اإلنساين للسودان: تخصيص احتياطي قدره مليون دوالر لتلبية احتياجات األشخاص المتضررين من النزاع 
األخير يف غرب دارفور.

الصندوق اإلنساين لسوريا: تخصيص احتياطي قدره 5 ماليين دوالر لتقديم المساعدة المنقذة لألرواح لألشخاص 
المحتاجين يف محافظتي دير الزور وريف دمشق. ويدعم هذا التخصيص خدمات الرعاية الصحية األّولية وإمكانية الحصول 

على المياه الصالحة للشرب وتشجيع ممارسات النظافة الصحية السليمة وتوفير المأوى والمساعدة الغذائية وإمكانية 
الحصول على التعليم األساسي.

الصندوق اإلنساين لفنزويال: أول تخصيص قياسي بقيمة 3.5 مليون دوالر لتقديم المساعدة الطارئة للفئات األكثر ضعًفا 
والمتضررة من األزمة وهي النساء والحوامل والمرضعات والمراهقون والفتيان والفتيات والبالغون الذين يعانون من 

نقاط ضعف خاصة يف مناطق مختلفة )أمازوناس وأنزواتيجوي وبوليفار ودلتا أماكورو ومنطقة العاصمة وفالكون وميراندا 
وسوكري وزوليا(.

تم إنشاء صندوق قطري جديد يف فنزويال عقب موافقة منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ. وبفضل الدعم السخي من 
الجهات المانحة والبالغ 6 ماليين دوالر منذ إنشاء هذا الصندوق، تم إطالق أول تخصيص قياسي بقيمة 3.5 مليون دوالر 

يف 25 يناير/ كانون الثاين. وقد صيغ هذا التخصيص بالتعاون الوثيق مع هياكل التنسيق الميداين والمجموعات والشركاء 
المحليين والمجلس االستشاري. ويستهدف المجتمعات المحلية األكثر ضعًفا والنساء واألطفال وكبار السن والفئات 

األكثر تضرًرا من الوضع االجتماعي واالقتصادي السيئ يف أجزاء مختلفة من البالد.

حتى 31 يناير/ كانون الثاين، تعهد ستة مانحين أو ساهموا بمبلغ 96 مليون دوالر للصناديق القطرية التي يديرها مكتب 
كبر ثالث جهات متلقية للتمويل وهم اليمن وأفغانستان ومنطقة عبر الحدود  تنسيق الشؤون اإلنسانية، بما يف ذلك أ

السورية.

التخصيصات حسب نوع المنظمة المتلقية )2021( 

اللمحة العامة عن الــعمـل 
اإلنـســانـي العـالـمـي
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التخصيصات التي وافق عليها منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ

الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ

يف يناير/ كانون الثاين 2021، تم تخصيص 4.5 مليون دوالر من نافذة االستجابة السريعة للصندوق المركزي لالستجابة 
لحاالت الطوارئ.

لألنشطة  دوالر  مليون  و2  فيجي  يف  ياسا  المداري  اإلعصار  من  للمتضررين  دوالر   500000 المخصصات  هذه  بين  ومن 
النزاع يف منطقة ناغورنو كاراباخ. كما تم صرف  المنقذة لألرواح يف أرمينيا وأذربيجان، على التوايل، لدعم المتضررين من 

بعض المخصصات التي وافق عليها منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ يف نهاية عام 2020، يف يناير/ كانون الثاين 2021.

مخصصات الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ )2021( 

4.54013

اللمحة العامة عن الــعمـل 
اإلنـســانـي العـالـمـي

البلدان  المساهمات  )بالدوالر األمريكي(التخصيصات  )بالدوالر األمريكي(

مليون دوالرمليون دوالر



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

والصناديق القطرية المشتركة.


