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 تم إطالق اللمحة العامة عن الــعمـل اإلنـســانـي الــــعـــــالــــمـــــي لعام 2021 في
1 ديسمبر/كانون األّول 2020 لمساعدة 160 مليون من إجمالي 235 مليون شخص 

األكثر ضعًفا الذين يواجهون الجوع والنزاع والنزوح وآثار تغّير المناخ ووباء جائحة 
كوفيد-19 في 56 بلًدا. اعتباًرا من 31 مايو/أيار، بلغت المتطلبات التي تم تعديلها 

لـ37 نداًء، مبلغ 36.1 مليار دوالر لمساعدة 161 مليون من إجمالي 238 مليون 
شخص في حاجة للمساعدة في 56 بلًدا. كما تمت بعض التعديالت للمتطلبات ولعدد 
األشخاص المحتاجين للمساعدة واألشخاص المتلقين للمساعدة منذ إطالق اللمحة 

العامة عن العمـل اإلنـســانـي العالمي.3

زادت المتطلبات اإلنسانية في هذا الشهر بقدر 324 مليون دوالر ويرجع ذلك اساًسا إلى الزيادات 
في النداء العاجل الذي تم نشره مؤخًرا لألرض الفلسطينية المحتلة وخطة االستجابة اإلنسانية 

لباكستان.

نُشر النداء العاجل لتصاعد األعمال القتالية واالضطرابات في األرض الفلسطينية المحتلة في 
27 مايو/أيار. ويحّدد هذا النداء الخطوط العريضة لالستجابات اإلنسانية الفورية واالستجابات 

المبكرة للتعافي لألشهر الثالثة القادمة، ويطلب مبلغ 95 مليون دوالر لتلبية احتياجات 1.1 
مليون مواطن فلسطيني في مجاالت الحماية والصحة والمياه والصرف الصحي والتعليم واألمن 

الغذائي. تم تصميم الخطة لتكمل العمليات الجارية الموضحة في خطة االستجابة اإلنسانية لألرض 
الفلسطينية المحتلة لعام 2021 وستكمل أيًضا جهود التعافي وإعادة اإلعمار طويلة المدى.

تسعى خطة االستجابة اإلنسانية لباكستان إلى الحصول على 332 مليون دوالر لالستجابة 
لالحتياجات اإلنسانية لـ 4.3 مليون من 11 مليون شخص في حاجة للمساعدة، بما في ذلك 1.4 

مليون الجئ أفغاني )حاملو بطاقة إثبات التسجيل(، وحوالي 0.84 مليون شخص حامل لبطاقة 
الجنسية األفغانية وبين0.6-0.4  مليون مواطن أفغاني غير مسجل الذين يعيشون بشكل رئيسي 

في المناطق األكثر ضعًفا. وستشمل المساعدة األمن الغذائي وسبل العيش وبرامج التغذية 
والخدمات الصحية األّولية، بما في ذلك صحة المرأة والمياه والصرف الصحي والنظافة ودعم 

التعليم، فضالً عن توفير المأوى لألشخاص النازحين.

ارتفع عدد االشخاص المحتاجين للمساعدة وعدد األشخاص المستهدفين بمقدار 3.5 مليون 
و3.2 مليون على التوالي هذا الشهر.  بلغ تمويل اللمحة العامة عن العمل اإلنـساني العالمي 

لعام 2021 مبلغ 6.4 مليار دوالر أو 18 في المائة من المتطلبات في نهاية مايو/أيار، مع اإلبالغ 
عن تمويل جديد كبير إلثيوبيا وجنوب السودان والسودان واليمن. وتعتبر هذه زيادة كبيرة منذ 

النداءات اإلنسانية المنّسقة بين الوكاالت
العنف القائم على النوع االجتماعي

الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ
الصناديق القطرية المشتركة
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جدول المحتويات

غاو، مالي. امرأة نازحة نّددت بحالة عنف قائم على النوع االجتماعي 
ضد ابنتها في مركز وان ستوب في غاو. 

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية/ميشيل كاتاني

النداءات اإلنسانية المنّسقة بين الوكاالت:
نشرة مايو/أيار المحّدثة

النداءاتاألشخاص المستهدفون1األشخاص المحتاجون1

 37 161 مليون 238 مليون
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اطلع على النسخة التفاعلية من هذا التقرير 
وقم بتحميل التحديثات السابقة، مترجمة إلى 

العربية والفرنسية واإلسبانية

gho.unocha.org

تم اإلبالغ عن أرقام النداءات من قبل الجهات المانحة 
والمنظمات المستفيدة إلى خدمة التتبع المالي اعتباًرا من 

31 مايو/أيار 2021. يتم تحديث جميع البيانات المالية 
 .fts.unocha.org لخطط االستجابة باستمرار على

وُتشير عالمات الدوالر في هذه الوثيقة إلى دوالرات الواليات 
المتحدة. ويتم إصدار تحديثات اللمحة العامة عن العمل 

اإلنساني العالمي الشهرية من قبل وحدة اتجاهات التمويل 
وتعبئة الموارد، أوتشا. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة 
gho.unocha.org | hum-insight.info  أو التواصل مع 

ocha-ftrm@un.org

1 في سياق الخطط التي تنسقها األمم المتحدة، غالًبا ما يكون الرقم الخاص باألشخاص المستهدفين مجموعة فرعية من الرقم الخاص بعّدد 

األشخاص المحتاجين، ألنه نتيجة لتحليل االستجابة، مع مراعاة الوصول اإلنساني، وقدرة الشركاء على االستجابة، واالستجابات المخطط لها/
المتوقعة من قبل الجهات اإلنسانية خارج النداء.

2 يشمل التمويل اإلنساني اإلجمالي دعم المنظمات واألنشطة في الخطط التي تنسقها األمم المتحدة، فضالً عن التمويل اآلخر.

3 ثالث خطط قيد االنتهاء منها: خطة االستجابة اإلنسانية إلثيوبيا، خطة االستجابة اإلنسانية لسوريا وخطة االستجابة اإلنسانية لفنزويال.

المتطلبات )بالدوالر األمريكي(
النداءات اإلنسانية المنسقة بين الوكاالت 

 التمويل )بالدوالر األمريكي(
النداءات اإلنسانية المنسقة بين الوكاالت 

 التمويل2 )بالدوالر األمريكي(
إجمالي التمويل اإلنساني

التغطية

10.6 مليار36.1 مليار 18% 6.4 مليار



الشهر الماضي عندما بلغ التمويل المعلن 4.8 مليار دوالر. وبالتالي، فإن التمويل المبلّغ عنه قد وصل إلى مستويات مماثلة كما في نهاية 
مايو/أيار من العام الماضي عندما بلغ التمويل 6.4 مليار دوالر أو 17 في المائة من متطلبات 2020. كما تم اإلبالغ عن 4.2 مليار دوالر 

إضافية من التمويل اإلنساني. 4 وهذا هو نفس التمويل اإلضافي الذي تم اإلبالغ عنه في نفس الوقت من العام الماضي )4.4 مليار دوالر(. 
تختلف تغطية الخطط في اللمحة العامة عن العمل اإلنساني العالمي بشكل كبير. إن أفضل خمسة نداءات تم تمويلها هي اليمن )43٪( 

وجنوب السودان )٪34( وجمهورية إفريقيا الوسطى )٪31( واألرض الفلسطينية المحتلة )٪30( والعراق )22٪(.

المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة - قسم الشؤون اإلنسانية

سيتم إجراء تحديث للمحة العامة عن العمل اإلنساني العالمي ومراجعة االتجاهات الرئيسية في المساعدات المالية اإلنسانية 
العالمية )مقدمة من قبل مبادرات التنمية( خالل اجتماع جانبي في 22 يونيو/حزيران في قسم الشؤون اإلنسانية للمجلس االقتصادي 

واالجتماعي لألمم المتحدة. سيتطرق االجتماع إلى التحديات وفرص التمويل اإلنساني، وسيتبادل المانحون والوكاالت اإلنسانية خبراتهم 
ووجهات نظرهم حول تحديد األولويات واالستمرار في تعبئة مستويات كافية من الموارد بالنظر إلى القيود الدولية والوطنية الحالية.

موضوع هذا العام لقسم الشؤون اإلنسانية هو “تعزيز المساعدات اإلنسانية لمواجهة تحديات عام 2021 وما بعده: وحشد احترام القانون 
كات”. مزيد من المعلومات، بما في ذلك تعليمات االتصال للتمويل  الدولي اإلنساني، واإلدماج، والمساواة بين الجنسين، واالبتكار والشرا

اإلنساني واجتماعات قسم الشؤون اإلنسانية األخرى متاحة هنا.

4 يشمل التمويل اإلنساني االضافي تمويالً لحركة الصليب األحمر/الهالل األحمر، والمساعدات العينية، والتمويل الثنائي وغيره.

غزة، األرض الفلسطينية المحتلة. مجموعة من األهالي ينتشلون متعلقاتهم الشخصية من تحت أنقاض بناية مدمرة في غزة. أوتشا/محمد لبد

3 اللمحة العامة عن العمل
اإلنساني العالمي



النداءات اإلنسانية المنّسقة بين الوكاالت: نشرة مايو/أيار المحّدثة

إن أرقام خطة االستجابة اإلنسانية لسوريا وفنزويال هي أرقام مؤقتة لحين االنتهاء منها. وتشمل عناصر النداءات اإلقليمية المدرجة في اللمحة العامة عن العمل اإلنساني العالمي: الخطة اإلقليمية لالستجابة لالجئين السوريين وبناء القدرة على الصمود 
وخطة االستجابة لالجئين والمهاجرين في فنزويال - مشمولة بالكامل. خطة االستجابة اإلقليمية لبوروندي - تم إدراج عناصر رواندا وتنزانيا وأوغندا. وتم استبعاد جمهورية الكونغو الديمقراطية. خطة االستجابة السريعة لجمهورية الكونغو الديمقراطية 

- تم إدراج عناصر أنغوال وجمهورية الكونغو ورواندا وتنزانيا وأوغندا وزامبيا. وتم استبعاد بوروندي. خطة االستجابة السريعة لجنوب السودان - تم إدراج عناصر كينيا وأوغندا وإثيوبيا، وتم استبعاد جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان. خطة 
االستجابة اإلقليمية للمهاجرين للقرن األفريقي واليمن - تم إدراج إثيوبيا وجيبوتي، كما تم إدراج الصومال جزئًيا وتم استبعاد اليمن.
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التركيز الموضوعي
العنف القائم على النوع االجتماعي

منذ عامين، ُعقد أّول مؤتمر دولي على اإلطالق إلنهاء العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي في األزمات 
اإلنسانية في أوسلو، النرويج. وضم المؤتمر أشخاص ناجين ومتخصصين وأعضاء من منظمات وطنية ودولية وممثلين 

عن المجتمع المدني والدول األعضاء وقادة عالميين ومنظمات إقليمية ودولية. باإلضافة إلى االلتزامات السياسية 
وأفضل الممارسات، خصص المانحون 363 مليون دوالر لعامي 2019 و2020 وما بعده ألنشطة االستجابة ومنع العنف 
الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي. كما لفت المانحون االنتباه إلى تمويلهم األساسي وغير المخصص للشركاء 

في المجال اإلنساني الذين يعملون على منع العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي والتصدي له، باإلضافة 

إلى تمويل الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ والصناديق القطرية المشتركة.

على الرغم من التقدم المهم الذي تم إحرازه خالل المؤتمر وبعده، ال يزال تمويل أنشطة العنف القائم على النوع 
االجتماعي 5 منخفًضا بشكل غير مقبول - فقط 63.5 مليون دوالر أو 16 في المائة من 409.2 مليون دوالر من 

المتطلبات في عام 2020. كما تم اإلبالغ عن 48.8 مليون دوالر إضافي للعنف القائم على النوع االجتماعي للمحة العامة 
عن العمل اإلنساني العالمي والبلدان التي لم تحّدد المتطلبات. وبشكل عام، فإن مبلغ األموال المتاحة فيما يتعلق 

بالمتطلبات أقل بكثير من تغطية التمويل اإلجمالية للمحة العامة عن العمل اإلنساني العالمي. ويعّد تتبع متطلبات 
وتمويل العنف القائم على النوع االجتماعي في السياقات اإلنسانية أمًرا جديًدا نسبًيا 6 قبل عام 2018، لم يكن التتّبع 
الشامل في اللمحة العامة عن العمل اإلنساني العالمي ممكًنا ألن البيانات المصنفة كانت مفقودة نظًرا ألن االستجابة 

للعنف القائم على النوع االجتماعي غالًبا ما يتم تعميمها أو إدراجها في االستجابات متعّددة القطاعات.

زاد عدد الخطط ذات متطلبات التمويل المحّددة في كل من عامي 2020 و2021، حيث تشير 27 خطة اآلن إلى 
متطلبات محّددة، وبالتالي تتيح التتبع المنتظم. ُيعزى هذا التقدم إلى التوجيهات والميزات الجديدة في أدوات التخطيط 

لدورة البرامج اإلنسانية لتعكس تفاصيل متطلبات مجاالت الحماية األربعة للمسؤولية، بما في ذلك العنف القائم على 
النوع االجتماعي، ضمن مجموعة الحماية.

تحت قيادة منسقي الشؤون اإلنسانية ومنسقي مجال المسؤولية للعنف القائم على النوع االجتماعي على األرض، حّدد 

منطقة أمبواساري، مدغشقر. إحدى الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي تطلب الدعم في عيادة. هجرها زوجها بعد 20 عاًما من الزواج، 
وتركها لتعتني بأطفالهم السبعة بمفردها. يزداد سوء معاملة األطفال والعنف القائم على النوع االجتماعي في منطقة جراند سود مع تزايد يأس العائالت. 

كوتواريفوني أوتشا/فيفيان را
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اإلنساني العالمي



5 أشار مؤتمر أوسلو إلى العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي، ومع ذلك فإن العنف القائم على النوع االجتماعي، هو المصطلح المعتمد رسمًيا من قبل اللجنة الدائمة المشتركة بين 

الوكاالت. وفي حاالت النزاع المسلح، تم استخدام العنف الجنسي كسالح حرب، وفي قرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، تم استخدام مصطلحات “العنف الجنسي المرتبط بالنزاع” أو “ العنف الجنسي 
والعنف القائم على النوع االجتماعي”. تستخدم بعض الوكاالت والمنظمات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي لتسليط الضوء على خطورة العنف الجنسي. بينما يتم قبول كل من العنف 

القائم على النوع االجتماعي والعنف الجنسي، تستخدم اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت العنف القائم على النوع االجتماعي للتأكيد على أن العنف الجنسي هو أحد مكونات العنف القائم على النوع 
االجتماعي. ويتم ذلك أيًضا لإلقرار بوجود العديد من أنواع العنف القائم على النوع االجتماعي التي تتفاقم في حاالت النزاع واألوضاع اإلنسانية، بما في ذلك عنف الشريك الحميم والعنف الجسدي واإلتجار 

والزواج المبكر والقسري واالستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي.

6 أدخل نظام اإلبالغ عن الدائنين التابع للجنة المساعدات اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية رمًزا للموضوع “إنهاء العنف ضد النساء والفتيات” في عام 2016. ويهدف هذا الرمز إلى مراقبة 

المساعدات في حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي، ومع ذلك، فإن اإلبالغ باستخدام هذا الرمز هو أمًرا طوعًيا وال يتم استخدامه باستمرار.

7 ستتوفر كل المتطلبات والتمويل لمجاالت الحماية للمسؤولية في خدمة التتبع المالي قريًبا.

الشركاء في المجال اإلنساني اآلن متطلبات التمويل للعنف القائم على النوع االجتماعي لتمكين اإلبالغ الشفاف وبناء قاعدة 
أدلة قوية الستمرار المناصرة. باإلضافة إلى ذلك، التزمت خمس وكاالت لألمم المتحدة في يناير/كانون الثاني 2021 بزيادة 

اإلبالغ عن جميع التمويل واألموال المتاحة ألنشطة العنف القائم على النوع االجتماعي، بما في ذلك استخدام التمويل 
األساسي/غير المخصص/المخصص بالتساوي/الموضوعي. وتعتبر المعلومات حول التمويل المتسلسل للشركاء 

المنفذين الذين يقومون بأنشطة العنف القائم على النوع االجتماعي مهمة أيًضا.

في مايو/أيار 2021، أطلقت خدمة التتبع المالي صفحة جديدة لتقديم متطلبات التمويل للتخفيف من العنف القائم 

على النوع االجتماعي ومنعه والتصدي له في اللمحة العامة عن العمل اإلنساني العالمي. 7 وتوفر هذه الصفحة لمحة 
عامة شاملة عن متطلبات القطاع العالمية لجميع خطط االستجابة اإلنسانية والنداءات في اللمحة العامة عن العمل اإلنساني 
كبر البلدان المتلقية. وستتم إضافة المزيد من الميزات إلى الصفحة قريًبا  كبر مصادر التمويل وأ العالمي والتمويل المتاح وأ

كثر سهولة. لجعل تنزيل البيانات لتحليل معزز أ

تبلغ متطلبات منع العنف القائم على النوع االجتماعي والتخفيف من حدته والتصدي له في عام 2021 قيمة 522.6 
مليون دوالر حالًيا. حتى نهاية مايو/أيار، تم اإلبالغ عن 33 مليون دوالر )6.3 في المائة مما هو مطلوب(. وسيتم تحديث 

هذه األرقام في كل إصدار من التقرير الشهري للمحة العامة عن العمل اإلنساني العالمي. كما نحث جميع الشركاء على اإلبالغ 
عن التمويل في الوقت المناسب إلى خدمة التتّبع المالي لمواصلة بناء قاعدة األدلة حول المقدار المطلوب والمقدار المتاح 

لمكافحة آفة العنف القائم على النوع االجتماعي في جميع أنحاء العالم.

نحث بشدة المنظمات التي تتلقى أمواالً ألنشطة العنف القائم على النوع 
 . fts@un.org االجتماعي لإلبالغ عنها مباشرة إلى خدمة التتّبع المالي على

كانانغا، جمهورية الكونغو الديمقراطية. طرد عدد كبير من النساء وأطفالهن من منازلهم بعد تعرضهم لالغتصاب. وخالل ورشة عمل في كانانغا، عاصمة 
مقاطعة كاساي، نجحت المنظمة غير الحكومية المحلية Femmes Main dans la Main pour le Développement du Kasai في الحصول على التزام 

الزعماء العرفيين بتخفيف العواقب العقابية لضحايا العنف القائم على النوع االجتماعي. أوتشا/أليون ندياي
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الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ

في مايو/أيار 2021، خصص وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ 
25.7 مليون دوالر من نافذة االستجابة السريعة للصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ.

تشمل مخصصات نافذة االستجابة السريعة 20 مليون دوالر إلثيوبيا مع 15 مليون دوالر مخصصة ألزمة إقليم تيغراي 
الجارية و5 ماليين دوالر لدعم األشخاص المتضررين من الجفاف. كما تم تخصيص 4.5 مليون دوالر أخرى لألرض 

الفلسطينية المحتلة في أعقاب تصعيد األعمال القتالية في قطاع غزة و1.2 مليون دوالر لجمهورية الكونغو الديمقراطية للحّد 
من مخاطر تفشي األمراض، وخاصة الكوليرا، في أعقاب انفجار بركان نيراجونجو بالقرب من غوما والنزوح الناتج عنه.

يخصص الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ 4.5 مليون دوالر في أعقاب تصاعد األعمال القتالية في قطاع غزة 

خصص وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ 4.5 مليون دوالر من الصندوق المركزي 
لالستجابة لحاالت الطوارئ لالستجابة العاجلة لنزاع قطاع غزة في األرض الفلسطينية المحتلة. وتكمل مخصصات الصندوق المركزي 

لالستجابة لحاالت الطوارئ تخصيًصا يصل إلى 18 مليون دوالر من الصندوق اإلنساني لألرض الفلسطينية المحتلة.

اعتباًرا من 27 مايو/أيار، أدى تصاعد األعمال القتالية في قطاع غزة إلى مقتل ما ال يقل عن 252 فلسطينًيا، من بينهم 66 طفالً و38 امرأة، 
كثر من 1900 شخص. في إسرائيل كان هناك ما ال يقل عن 12 حالة وفاة، من بينهم طفالن، ومئات الجرحى. أدى أحد عشر يوًما  وإصابة أ

كثر من 100000 مواطن فلسطيني بما في ذلك العديد ممن كانوا يسعون للحصول على الحماية في 58  من العنف المستمر إلى نزوح أ
مدرسة تابعة لألونروا، بما في ذلك 23 مأوى مخصص للطوارئ. بعد إعالن وقف إطالق النار في 21 مايو/أيار، عاد معظم النازحون إلى 

ديارهم. ومع ذلك، ال يزال هناك حوالي 1000 شخص دمرت منازلهم أو تضررت بشدة. هناك قلق بشأن انتقال وباء جائحة كوفيد19- 
بين األشخاص المستضعفين الذين تجمعوا في مالجئ مزدحمة وعجز نظام الرعاية الصحية عن التأقلم.

كما تسببت األعمال القتالية في إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية المدنية الحيوية في قطاع غزة، مما أثّر على خدمات المياه والصرف 
الصحي والنظافة لمئات اآلالف من األشخاص. إن نقص الطاقة الكهربائية واألضرار التي لحقت بالمختبر المركزي التابع لوزارة الصحة 

كز في جميع أنحاء قطاع  في قطاع غزة، والذي يعالج اختبارات وباء جائحة كوفيد19-، يعيقان تقديم الرعاية الصحية في عشرات المرا
غزة. وستساعد أموال الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ في تزويد األشخاص المتضررين بالخدمات األساسية والمساعدات 

اإلنسانية، بما في ذلك التخلص من الذخائر المتفجرة.

 

تم تخصيص 20 مليون دوالر لمكافحة الجفاف واالحتياجات اإلنسانية الناجمة عن النزاع في إثيوبيا

خصص السيد مارك لوكوك، وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ 20 مليون دوالر من 
كثر من 16 مليون شخص إلى  الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ لالستجابة العاجلة ألزمة تيغراي والجفاف في إثيوبيا. يحتاج أ
المساعدات اإلنسانية في جميع أنحاء إثيوبيا، بما في ذلك ما يقدر بنحو 4.5 مليون شخص في منطقة تيغراي. سيتم تخصيص 15 مليون 

دوالر من مخصصات الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ البالغة 20 مليون دوالر لدعم االستجابة اإلنسانية في تيغراي، وتحديًدا 

مخصصات الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ 
التخصيصات التي وافق عليها منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ
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التخصيصات الشهرية 
)بالدوالر األمريكي(

إجمالي التخصيصات لعام 
2021 )بالدوالر األمريكي(

إجمالي المساهمات لعام 
2021 )بالدوالر األمريكي(
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المأوى في حاالت الطوارئ والمياه النظيفة والرعاية الصحية والعمل على منع العنف القائم على النوع االجتماعي والتصدي له واتصاالت 
الطوارئ لدعم االستجابة اإلنسانية، من بين أنشطة أخرى. كما سيتم تخصيص الـ5 ماليين دوالر المتبقية لدعم االستجابة للجفاف في 

مناطق الصومال وأوروميا، بما في ذلك عالج األطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد، وإعادة تأهيل شبكات المياه وإمداد 
المجتمعات المتضّررة من الجفاف بالمياه، من بين أنشطة أخرى. وتكمل مخصصات الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ 

تخصيص 45 مليون دوالر من الصندوق اإلنساني إلثيوبيا.

يخصص الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ 1.2 مليون دوالر في أعقاب الثوران البركاني في جمهورية 
الكونغو الديمقراطية

خصص وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ 1.2 مليون دوالر لالستجابة العاجلة 
لمخاطر تفشي األمراض المعدية، ال سيما الكوليرا، في أعقاب ثوران بركان نيراغونغو والنزوح الناتج في جمهورية الكونغو الديمقراطية. 

ففي 22 مايو/أيار، بدأ ثوران بركان نيراغونغو بالقرب من مدينة غوما في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. دمرت تيارات الحمم 
البركانية عدة قرى وحي واحد في غوما. ونزح عشرات اآلالف من األشخاص، من بينهم آالف دمرت منازلهم. عاد العديد من األشخاص 
ولكن في مساء يوم 26 مايو/أيار، أمرت السلطات بإخالء 10 من مناطق غوما الـ 18 بسبب النشاط البركاني المتجدد، وفر مئات اآلالف 

من األشخاص من المدينة. خالل جولتي النزوح، فر اآلالف إلى مدينة ساكي القريبة، حيث تم اإلبالغ عن 19 حالة إصابة بالكوليرا مشتبه 
بها في األسبوعين الماضيين. وستدعم أموال الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية لضمان 

الحصول على مياه الشرب والحّد من مخاطر تفشي األمراض المعدية، بما في ذلك انتشار الكوليرا.

 تحديث عن تخصيصات الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ 

لدعم برامج العنف القائم على النوع االجتماعي

يدعم الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ بشدة الحماية من العنف القائم على النوع االجتماعي. ففي نهاية عام 2020، أجرى 
الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ تخصيصين خاصين في إطار االستجابة السريعة ونوافذ الطوارئ التي تعاني من نقص 

التمويل لزيادة دعمه لبرامج العنف القائم على النوع االجتماعي وتحقيق تغييرات دائمة. وتقوم وكاالت األمم المتحدة وشركاؤها حالًيا 
بتنفيذ كلتا المخصصات.

الحمديات، السودان. امرأة إثيوبية تقف في مأواها المؤقت في مركز استقبال الحمديات الحدودي في السودان. تتفكك األزمة المتفاقمة في شمال إثيوبيا، 
كثر من نصفهم من  حيث تدفع االشتباكات المستمرة بين جيش الحكومة الفيدرالية إلثيوبيا وقوات من منطقة تيغراي آالف األشخاص إلى الفرار - أ

األطفال. مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين/ويل سوانسون
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يستهدف تخصيص الطوارئ التي تعاني من نقص التمويل للصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ العنف 
القائم على النوع االجتماعي 

كتوبر/تشرين األّول 2020، كجزء من تخصيص 100 مليون دوالر لحاالت الطوارئ األكثر نقًصا في التمويل في العالم، طلب وكيل  في أ
األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ من الفرق القطرية العاملة في المجال اإلنساني إعطاء 

األولوية لبرامج العنف القائم على النوع االجتماعي على وجه التحديد. خصصت الفرق القطرية ما مجموعه 9.6 مليون دوالر لبرامج 
العنف القائم على النوع االجتماعي، واستهدفت ما مجموعه 463000 شخص متضّرر من خالل أنشطة تستجيب للعنف القائم على 
النوع االجتماعي أو تخفف من آثاره. كما جعلت بعض الفرق القطرية، بما في ذلك أوغندا ونيجيريا، االستجابة للعنف القائم على النوع 

االجتماعي محور تركيز استراتيجيات الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ الخاص بها.

باإلضافة إلى ذلك، أعطت الفرق القطرية األولوية وخصصت 12.1 مليون دوالر للبرامج الصحية التي ستساعد أيًضا في منع العنف 
القائم على النوع االجتماعي أو تخفيفه. في قطاع الصحة، يشمل ذلك الصحة الجنسية واإلنجابية، والتدبير العالجي السريري لحاالت 

االغتصاب، وإدارة النظافة الصحية خالل فترة الحيض. وبالتالي، يدعم ما مجموعه 21.7 مليون دوالر البرامج المباشرة وغير المباشرة 
للعنف القائم على النوع االجتماعي.

إن تخصيص الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ الخاص والذي يبلغ قيمته 25 مليون دوالر، يمكّن 
المنظمات التي تقودها النساء من مكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي

في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وفي اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء، خّصص وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون 
اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ 25 مليون دوالر من الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ لصندوق األمم المتحدة 

للسكان وهيئة األمم المتحدة للمرأة. استهدف هذا التخصيص االستثنائي االستجابة للتقارير المتزايدة عن زيادة العنف القائم على النوع 
االجتماعي في جميع أنحاء العالم فيما يتعلق بوضع وباء جائحة كوفيد19-. ومن خالل هذا التمويل، تعمل الوكالتان وشركاؤهما على 
تمكين النساء والفتيات، وتعزيز قدرات المنظمات النسائية المحلية لمنع العنف القائم على النوع االجتماعي والتصدي له والتخفيف 

من آثاره.

لتحقيق هذه األهداف، يتم تنفيذ التخصيص على مدار عامين )2022-2021( عبر 11 بلد متأثر بحاالت الطوارئ اإلنسانية، وسيوفر 
الدعم لـ 770000 شخص متضّرر. ويقدر أن 40 في المائة من التمويل - 10 ماليين دوالر - مخصص للمنظمات التي تقودها النساء 

ومنظمات حقوق المرأة. كما تقدم وكالتا األمم المتحدة وشركاؤهما مساعدات األمن الغذائي والرعاية الصحية والمنح النقدية متعّددة 
األغراض. كما عمل صندوق األمم المتحدة للسكان وهيئة األمم المتحدة للمرأة بشكل وثيق لالتفاق على البلدان ذات األولوية والنتائج 

والمؤشرات المشتركة وإجراء تقييم مشترك في نهاية فترة التنفيذ.

مخيم الصياد للنازحين، طرابلس، ليبيا. تساعد أموال الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ في معالجة العنف القائم على النوع االجتماعي 
في ليبيا. وتمكّن األموال الشركاء في المجال اإلنساني من توفير مجموعات الكرامة للنساء والفتيات النازحات المستضعفات، وخدمات الصحة النفسية 

والدعم النفسي واالجتماعي واألنشطة الترفيهية. أوتشا/إيف صباغ
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الصناديق القطرية المشتركة

صرفت الصناديق القطرية المشتركة 16.3 مليون دوالر للشركاء في المجال اإلنساني في خمسة بلدان في مايو/أيار 2021. 
وتم منح حوالي 68 في المائة من هذا المبلغ إلى المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك 6.4 مليون دوالر إلى الشركاء المحليين 

والوطنيين و4.6 مليون دوالر إلى المنظمات غير الحكومية العالمية. واستهدفت أموال الصناديق القطرية المشتركة حوالي 
1.3 مليون شخص، من ضمنهم حوالي 60 بالمائة من النساء والفتيات.8

كبر مصدًرا مباشًرا للتمويل بالنسبة للشركاء المحليين والوطنيين في الخطوط  ال تزال الصناديق القطرية المشتركة كونها أ
األمامية لالستجابة لحاالت الطوارئ. وتم توفير 43 في المائة من تمويل الصناديق القطرية المشتركة من المخصصات التي 
تم إطالقها في عام 2021 )بمجموع 151.5 مليون دوالر( للمنظمات غير الحكومية الوطنية والمحلية. وتلقت المنظمات غير 

الحكومية العالمية 27 بالمائة. وستواصل الصناديق القطرية المشتركة تقديم تمويل كبير للشركاء المحليين للفترة المتبقية 
من العام، واالستفادة من قربهم من األشخاص المتضّررين وتسخير معارفهم المحلية وشبكاتهم االجتماعية.

اعتباًرا من 31 مايو/أيار، تعهد المانحون أو ساهموا بمبلغ 523 مليون دوالر للصناديق القطرية المشتركة التي يديرها مكتب 
كبر خمس جهات متلقية للتمويل وهي منطقة عبر الحدود السورية وأفغانستان  تنسيق الشؤون اإلنسانية، بما في ذلك أ

واليمن والصومال وجنوب السودان.

8 قد يتضاعف عدد األشخاص المستهدفين والذين تم الوصول إليهم حيث قد يتلقى بعض األشخاص المساعدة من عدة مشاريع و/أو منظمات.
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التخصيصات الشهرية 
الجديدة )بالدوالر األمريكي(

التخصيصات قيد الموافقة 
)بالدوالر األمريكي(

 المدفوعات الشهرية 
)بالدوالر األمريكي(

إجمالي المساهمات لعام 
2021 )بالدوالر األمريكي(

523 مليون16 مليون123 مليون33 مليون

المدفوعات لكل صندوق مشترك
المدفوعات الفعلية لشهر مايو/أيار

المدفوعات حسب نوع المنظمة المتلقية
المدفوعات الفعلية لشهر مايو/أيار



أطلقت ثمانية صناديق قطرية مشتركة جوالت التخصيص في مايو/أيار كالتالي:

الصندوق اإلنساني ألفغانستان: تخصيص قياسي بقيمة 20.3 مليون دوالر لالستجابة للنزاع المتصاعد، إلى جانب الكوارث 	 
المرتبطة بالطقس والزيادة المستمرة في حاالت وباء جائحة كوفيد19-، مما ترك ما يقرب من 35 في المائة من السكان األفغان 

يعانون من انعدام األمن الغذائي. ويشجع التخصيص المساعدات النقدية، ويتصدى للجوع وسوء التغذية لألشخاص المتنقلين، 
بما في ذلك االشخاص النازحين والالجئين والعائدين، مع زيادة حماية األطفال والبرامج لمنع العنف القائم على النوع االجتماعي 

والتصدي له.

الصندوق اإلنساني لجمهورية الكونغو الديمقراطية: تخصيص قياسي بقيمة 30.5 مليون دوالر لالستجابة للعنف المتصاعد 	 
في الشرق واألثر االجتماعي واالقتصادي المدمر لوباء جائحة كوفيد19-. يعّزز التخصيص االستجابة متعّددة القطاعات في األسر 

المستضعفة التي تعاني بالفعل من الفقر المدقع، مع التركيز بشكل خاص على احتياجات األطفال والنساء الحوامل والمرضعات 
والفتيات المعرضات لخطر العنف القائم على النوع االجتماعي. 

الصندوق اإلنساني لألردن: تخصيص قياسي بقيمة 2 مليون دوالر لتعزيز شبكات األمان االجتماعي من خالل مساعدة األسر 	 
التي تعاني من انعدام األمن الغذائي ولدعم خدمات الصحة العامة. ويعتمد هذا التخصيص نهج “التمركز حول الشخص” الذي 

يعطي األولوية الحتياجات األسر التي تعيلها النساء، وذوي االحتياجات الخاصة وكبار السن.

الصندوق اإلنساني للبنان: تخصيص قياسي بقيمة 15 مليون دوالر استجابة للزيادة في حاالت اإلصابة بوباء جائحة كوفيد19- 	 
التي فرضت ضغوًطا متزايدة على الخدمات الصحية. ومع التركيز على احتياجات الالجئين السوريين المهمشين، سيؤدي هذا 

التخصيص إلى تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية والحماية لألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن واألطفال، بما في ذلك من خالل 
برامج العنف القائم على النوع االجتماعي.

الصندوق اإلنساني لميانمار: تخصيص قياسي بقيمة 10 ماليين دوالر لتوسيع وصول المساعدات اإلنسانية إلى المناطق التي 	 
يصعب الوصول إليها والتي ال تخضع لسيطرة الحكومة، وتلبية احتياجات الفئات األكثر ضعًفا وتهميًشا، بما في ذلك األشخاص 

ذوو اإلعاقة واألقليات العرقية والجنسية. وستساعد البرامج في التخفيف من األثر االجتماعي واالقتصادي لوباء جائحة كوفيد19- 
على األمن الغذائي وسبل العيش والخدمات األساسية التي ازدادت سوًءا منذ االنقالب العسكري في 1 فبراير/شباط.

الصندوق اإلنساني لألرض الفلسطينية المحتلة: تخصيص احتياطي بقيمة 5.7 مليون دوالر لتعزيز اختبارات وباء جائحة 	 
كوفيد19- وإدارة حاالت اإلصابة وتوسيع نطاق خدمات الصحة العقلية ودعم سبل العيش لألشخاص األكثر ضعًفا. تخصيص 

احتياطي بقيمة 18 مليون دوالر الذي سيدعم التوسع في حاالت الطوارئ استجابًة لتصاعد النزاع في قطاع غزة والضفة الغربية في 
 مايو/أيار، مع التركيز على الحماية والصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة والمأوى.

التخصيصات لكل صندوق مشترك
المخصصات الشهرية هي المشاريع المعتمدة/اتفاقيات المنح التي تم توقيعها في مايو/أيار 2021. المخصصات قيد الموافقة هي مشاريع قيد االنتهاء التعاقدي خالل شهر 

مايو/أيار 2021.
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الصندوق اإلنساني للسودان: تخصيص قياسي بقيمة 19 مليون دوالر لتلبية االحتياجات الملحة الناجمة عن استمرار األزمة 	 
االقتصادية وارتفاع معدالت التضخم، ووباء جائحة كوفيد19-، وتدفق الالجئين من البلدان المجاورة، وال سيما إثيوبيا. سُينشئ 

التخصيص مساحات آمنة للنساء والفتيات في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات، ويرفع مستوى الخدمات لضحايا 
العنف القائم على النوع االجتماعي، ويعّزز الحماية من االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي، ويدعم األطفال غير المصحوبين 

والمنفصلين عن ذويهم واألسر التي يعيلها أطفال، بما في ذلك توفير خدمات الصحة النفسية.

الصندوق اإلنساني للسودان: تخصيص احتياطي بقيمة 1.5 مليون دوالر لدعم دورة البرامج اإلنسانية ومعالجة المخاطر المتزايدة 	 
لموظفي اإلغاثة. وسيعمل هذا التخصيص على تحسين جودة البرامج وسالمة العمليات اإلنسانية. كما سيدعم تقييم االحتياجات 

متعّددة القطاعات للمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية، وإنشاء فريق دعم األمن اإلنساني للشركاء في المجال اإلنساني.

الصندوق اإلنساني ألوكرانيا: تخصيص احتياطي بقيمة 1.5 مليون دوالر لدعم االستجابة لالحتياجات اإلنسانية العاجلة في شرق 	 
أوكرانيا. كما سيدعم التخصيص بشكل استراتيجي األنشطة اإلنسانية التي تعاني من نقص التمويل في كل من المناطق غير 

الخاضعة لسيطرة الحكومة والمناطق الخاضعة لها.

التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي

بدعم من الصندوق اإلنساني للصومال، تقدم جمعية األطباء الشباب الصوماليين SOYDA - وهي منظمة غير حكومية وطنية - خدمات 

إنقاذ األرواح ودعم التخفيف من حدة المخاطر للناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي والنساء والفتيات المستضعفات بين 

النازحين والمجتمعات المضيفة المتضّررة من الجفاف في منطقة ماركا )منطقة شابيل السفلى(. حتى اآلن، تم تحديد 50 من الناجيات 

من العنف القائم على النوع االجتماعي ودعمهن بإدارة شاملة للحاالت من قبل عاملين مدربين؛ وحصل 50 من الناجين من العنف 

القائم على النوع االجتماعي على مجموعات الكرامة؛ وتلقى 47 من الناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي مساعدات مادية 

مصممة حسب االحتياج الشخصي. ويدعم نهج تقديم الخدمات واالهتمام اإلضافي من قبل مراقبي الحماية على األرض، النساء 

والفتيات المتضررات، ويقدم الخدمات الصحية والنفسية واالجتماعية الضرورية للمساعدة في استعادة كرامتهن وتقليل تعرضهن لمزيد 

من االنتهاكات.

الصومال. نساء صوماليات يجلبن الماء في مشروع للمياه تنفذه جمعية األطباء الشباب الصوماليين وبتمويل من الصندوق اإلنساني للصومال. أوتشا
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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.


