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خطط االستجابةاألشخاص المحتاجون2 خطط االستجابةاألشخاص المتلقون لإلغاثة2

إجمالي التمويل اإلنساني3نسبة تغطية التمويل التمويل المستلم    التمويل المطلوب

117.157 مليون

31.701.97%6.25.01

180.936 مليون

اللمحة العامة عن العمل اإلنساني العالمي 1

للحصول على شرح كامل لحساب األرقام الرئيسية لعام 2020، الرجاء االضطالع على صفحة رقم 20 يف اللمحة العامة عن العمل اإلنساين 2020.  1

2يف سياق خطط االستجابة التي تغطيها اللمحة العامة عن العمل اإلنساين العالمي، فإن عدد األشخاص المتلقين لإلغاثة يكون دائما قسما فرعيا من عدد األشخاص المحتاجين وذلك النه يتحدد نتيجة 

لتحليل االستجابة الجماعية مع مراعاة االعتبارات المتعلقة بالوصول اإلنساين وقدرة الشركاء على االستجابة، واالستجابات التي يخطط لها/يتوقعها الشركاء يف المجال اإلنساين خارج إطار النداءات اإلنساين. 
يشمل التمويل اإلنساين العالمي دعم المنظمات واألنشطة يف خطط االستجابة التي تنسقها األمم المتحدة، باإلضافة إىل التمويل المبلغ عنه للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، المساعدات   3

العينية،  والتمويل الثنايئ وغيرها.

أعلنت اللمحة العامة عن العمل اإلنساين العالمي الصادرة يف 4 
ديسمبر/كانون األول 2019 أن متطلبات التمويل بلغت 28.8 مليار 

دوالر لمساعدة 108.8 مليون شخص من مجموع 167.6 شخص محتاج 
يف 53 دولة. بحلول بداية إبريل/نيسان، وصلت المتطلبات 30.95 مليار 

دوالر لمساعدة 117 مليون من مجموع 180.9 مليون شخص محتاج 
يف 57 دولة، بسبب اضافة النداء اإلنساين العاجل لجيبويت يف يناير/كانون 

الثاين، لجيبويت يف يناير/كانون الثاين، وخطط االستجابة اإلنسانية لكولومبيا 
وزيمبابوي، وخطة االستجابة اإلنسانية العالمية ل )كوفيد19-( يف مارس/

آذار، وتكملة االحتياجات والمتطلبات لعدة خطط استجابة يف فبراير/شباط 
ومارس/آذار، بما فيها بوروندي، والكاميرون وتشاد. 

اعتباًرا من 6 أبريل/نيسان، إن تمويل الخطط المدرجة يف اللمحة العامة 
عن العمل اإلنساين العالمي وصل إىل مبلغ 1.97 مليار دوالر، أو 6.2٪ 
من إجمايل المتطلبات. وقد تم اإلبالغ عن مبلغ إضايف 3.04 مليار دوالر 
لألنشطة خارج اللمحة العامة عن العمل اإلنساين العالمي أو يف انتظار 
التخصيص، وبذلك يصل إجمايل مبلغ التمويل اإلنساين إىل 5.01 مليار 

دوالر. إن هذا المبلغ هو أعلى ب 840 مليون دوالر عندما مقارنته بالتمويل 
المبلغ عنه يف نفس الوقت من العام الماضي.

“إن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية )OCHA( عازم على استمرار عمله الحاسم في إنقاذ 
األرواح.  يعتمد أكثر من 100 مليون شخص بالفعل على دعم من الوكاالت اإلنسانية 

التابعة لألمم المتحدة. إن أولوية مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية تتمثل في التأكد من 
أننا نبذل قصارى جهدنا لمواصلة تقديم المساعدة المنقذة لألرواح ألولئك األشخاص، مع 
 ...COVID-19  )19 – دعم استجابة النظام األوسع نطاقًا لفيروس كورونا المستجد )كوفيد

]ال يمكن[ تحويل الموارد والقدرات عن هذه األنشطة الحالية المنقذة لألرواح.” 

COVID- )-19األرقام الواردة هي التي تم اإلبالغ عنها لخدمة التتبع المايل من قبل الجهات المانحة والمنظمات المتلقية حتى 6 ابريل/نيسان 2020. بسبب استجابة )كوفيد
19   ومعلومات التمويل المتغيرة بشكل سريع، تم إدراج البيانات بشكل استثنايئ يف هذا التقرير من األسبوع األول من إبريل/نيسان. يتم تحديث كافة المعلومات المالية الخاصة 

بخطط االستجابة اإلنسانية بشكل مستمر على موقع fts.unocha.org. تشير كلمة الدوالر يف هذه الوثيقة إىل دوالر الواليات المتحدة. يقوم قسم اتجاهات التمويل وتعبئة الموارد بإعداد 
التحديثات الشهرية للمحة العامة عن العمل اإلنساين العالمي. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.humanitarianresponse.info/appeals | www.hum-insight.info أو التواصل 

ocha-ftrm@un.org مع

نشرة التمويل اإلنساني الشهرية
6 ابريل/نيسان  2020

اللـمــحـــــة  العــامـــة عـــن 
 العمل اإلنساين 
  الـــعـــــــــــــــــــــــالـــــــمــــــــي

تعبر األمم المتحدة عن شكرها للمساهمات السخية للمانحين الذين يقدمون التمويل غير المخصص أو األساسي للشركاء يف المجال اإلنساين، 
.)CBPFs( والصناديق القطرية المشتركة )CERF( وللصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ

دوالر            مليار
دوالر            مليار

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

دوالر            مليار

https://reliefweb.int/report/world/global-humanitarian-overview-2020-enarfrzh
https://reliefweb.int/report/world/global-humanitarian-overview-2020-enarfrzh
http://fts.unocha.org
www.humanitarianresponse.info/appeals
www.hum-insight.info
www.humanitarianresponse.info/appeals


كوفيد-19: خطة االستجابة اإلنسانية العالمية

الدول المدرجة في خطة االستجابة اإلنسانية العالمية  ل )كوفيد – 19(

تم إطالق خطة االستجابة اإلنسانية العالمية ل )كوفيد – 19( من قبل 
األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، يف 25 مارس/آذار. 

وتسعى الخطة المنسقة للحصول على 2.01 مليار دوالر على مدى التسعة 
أشهر المقبلة لالستجابة لالحتياجات االنسانية الفورية ل )كوفيد – 19( 

المتعلقة بالصحة والمتعددة القطاعات ألكثر الفئات السكانية ضعفاً يف 54 
دولة تواجه بالفعل أزمة إنسانية )بما يف ذلك الالجئين، والنازحين داخلياً، 
والالجئين النازحين داخلياً(، وكذلك إيران. سوف تساعد الخطة يف تعبئة 

الموارد الضرورية لحماية الماليين من الناس ووقف الفيروس من االنتشار 
حول العالم.  إن خطة االستجابة اإلنسانية العالمية هي جهد مشترك من 

قبل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت )IASC(، وتجمع المدخالت 
من منظمات األمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والمحلية، 

واتحادات المنظمات غير الحكومية الوطنية والمحلية، وكذلك الحركة 
الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر.  سيتم إصدار خطة محدثة يف أوائل 

مايو/آيار يف ضوء الوضع سريع التطور والتغييرات التي يتم إجراؤها لخطط 
االستجابة اإلنسانية الحالية القطرية.

يسترشد نهج استجابة خطة االستجابة اإلنسانية العالمية  بمبادئ 
اإلنسانية، والشمولية، والنوع االجتماعي، والحماية، ومشاركة المجتمع. 

إن السكان األكثر ضعفا يف البلدان التي تواجه أزمات إنسانية حالية يف خطر 
كبير.  كبار السن، واألشخاص الذين يعانون من مرض مزمن واألشخاص 

ذوي اإلعاقة يواجهون مخاطر خاصة، وغير متناسبة مع )كوفيد – 19(. 
اعتبارات النوع االجتماعي - خاصة مخاطر الحماية الفورية للنساء والفتيات 

– كذلك يتم إدراج جوانب أخرى من النوع االجتماعي يف خطة االستجابة 
اإلنسانية العالمية وسيتم إعطاؤها أولوية مرتفعة يف المراجعة القادمة.

شددت خطة االستجابة اإلنسانية العالمية أيضا على أهمية إشراك 
ودعم المنظمات المحلية نظراً إىل الدور الرئيسي الذي تلعبه.

اعتبارا من األسبوع األول من إبريل/نيسان، تم اإلبالغ عن التمويل ألكثر 
من 397 مليون دوالر لخطة االستجابة اإلنسانية العالمية مع إعالنات 

هامة إضافية من قبل المانحين.  للحصول على أحدث األرقام، يرجى زيارة 
 .)FTS( خدمة التتبع المايل

تتوفر نسخ مختصرة من خطة االستجابة اإلنسانية العالمية باللغة 
العربية، والصينية، واإلنجليزية، والفرنسية، واإلسبانية.  سيتم إصدار 

تحديثات منتظمة يف الشهر القادم. تم إنشاء مساحة مخصصة ل )كوفيد – 
19( على موقع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية. لمزيد من المعلومات 

حول أنشطة )كوفيد – 19(، واالرشادات والتقارير، يرجى زيارة موقع 
   Humanitarian Insight ، ،اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت

  .Humanitarian Response Info ، Relief Web

يعتبر القطاع الخاص جهة فاعلة مهمة يف الوضع الحايل وقد أثمرت 
مبادرة ربط األعمال )CBI( عن إرشادات قطاع األعمال والتي تتضمن 

توجيهات حول كيفية قيام القطاع الخاص بدعم خطة االستجابة 
كثر. أضغط هنا  من أجل  اإلنسانية العالمية )كوفيد – 19(  بشكل ا

الحصول على معلومات حول كيفية استجابة األمانة العامة لمبادرة ربط 
األعمال )بدعم مشترك من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية و برنامج 

األمم المتحدة اإلنمايئ( وشبكات مبادرة ربط األعمال حتى اآلن.

HRP
RRP
RMRP
Other

)HRPs(خطط االستجابة اإلنسانية
)RRPs(خطط االستجابة اإلقليمية لالجئين

)RMRP(  خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين والمهاجرين من فنزويال
أخرى

HRP
RRP
RMRP
Other

نحن بحاجة إلى العمل اآلن لوقف تأثير )كوفيد – 19( في السياقات اإلنسانية 
الضعيفة بالفعل. ونحن بحاجة إلى الحفاظ على الدعم الموجود لخطط االستجابة 

اإلنسانية التي يعتمد عليها 100 مليون شخص ". 
- أنطونيو غوتيريس، األمين العام لألمم المتحدة

ال ُتعبِّر التعيينات المستخدمة وطريقة عرض المواد الواردة يف هذا التقرير عن أي رأي كان من جانب األمانة العامة لألمم المتحدة بشأن الوضع القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو سلطات أي منها، أو 
فيما يتعلق بترسيم حدودها أو تخومها.

2

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/global_humanitarian_response_plan_covid-19_.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/global_humanitarian_response_plan_covid-19_.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/global_humanitarian_response_plan_covid-19_.pdf
https://fts.unocha.org/
https://fts.unocha.org/
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ghrp-covid19_abridged_sp_1.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ghrp-covid19_abridged_fr.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ghrp-covid19_abridged_en.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ghrp-covid19_abridged_zh.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ghrp-covid19_abridged_ar.pdf
https://www.unocha.org/covid19
https://interagencystandingcommittee.org/other/global-humanitarian-response-plan-covid-19
https://hum-insight.info/plan/952
https://interagencystandingcommittee.org/other/global-humanitarian-response-plan-covid-19
https://www.humanitarianresponse.info/ru/programme-cycle/space/document/covid-19-global-humanitarian-response-plan
https://reliefweb.int/report/world/global-humanitarian-response-plan-covid-19-april-december-2020
https://www.connectingbusiness.org/BusinessGuide-COVID-19
https://www.connectingbusiness.org/CBinetworks-response-COVID-19


كوفيد – 19: المخصصات واإلعالنات للصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ  
)CBPF(  والصناديق القطرية المشتركة )CERF(

إن الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ والصناديق القطرية 
المشتركة هي أدوات مهمة يف مكافحة )كوفيد – 19(، ويوفران مبلغ 

مشترك قدره 88.1 مليون دوالر لالستجابة للوباء يف 26 دولة على األقل. 
ستنقذ هذه المخصصات األرواح من خالل زيادة تدابير التأهب والوقاية، 
ووقف انتقال الفيروس اىل حد أبعد، والتخفيف من آثار الوباء يف البلدان 

الضعيفة التي تكافح الوباء.

يوفر الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ دعماً مجموعه 
75 مليون دوالر. تم اإلعالن  يف البداية عن مبلغ 15 مليون دوالر يف 27 

فبراير/شباط إىل اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية للمساعدة يف احتواء 
انتشار الفيروس، خاصة يف الدول ذات االحتياجات اإلنسانية القائمة.  تم 
كبر استجابة سريعة للصندوق  اإلعالن الثاين عن 60 مليون دوالر - أحد أ

على اإلطالق - يوم 25 مارس/آذار لبدء خطة االستجابة اإلنسانية العالمية 
لمكافحة )كوفيد – 19( يف السياق اإلنساين.  سيدعم التمويل الجهود 

المبذولة الحتواء انتشار الفيروس، وضمان استمرارية سالسل اإلمدادات 
الصحية واإلنسانية البالغة االهمية، ونقل العاملين يف المجال اإلنساين 

واإلمدادات، وتوفير المساعدات اإلنسانية المنقذة لألرواح والحماية 
لألشخاص األكثر ضعفا المتضررين من الوباء، بما يف ذلك النساء والفتيات، 

وذوي اإلعاقة والمسنين، والالجئين والنازحين داخلياً. 

وتدعم الصناديق القطرية المشتركة الجهود المبذولة يف مكافحة الوباء 
الحايل. استناداً على تحليل السياقات الوطنية، وخطر تفشي المرض 

والقدرات الصحية المحلية، أطلق المنسقون اإلنسانيون والمجالس 
االستشارية للصناديق القطرية المشتركة يف ستة دول مخصصات 

الطوارئ استجابة ل )كوفيد – 19(. يف أفغانستان، وميانمار، واألرض 
الفلسطينية المحتلة، والسودان، وأوكرانيا، تدعم الصناديق القطرية 

المشتركة جهود منظمة الصحة العالمية والشركاء اآلخرين يف المجال 
االنساين يف مكافحة الوباء.  يف األردن، يدعم الصندوق اإلنساين األردين 

اليونيسف لتعزز التأهب وتدابير الوقاية يف مجتمعات الالجئين.  وتراقب 
الصناديق القطرية المشتركة األخرى عن كثب الوضع بالتعاون مع منظمة 
الصحة العالمية، والشركاء يف المجال االنساين والسلطات الصحية تحسبا 

لتخصيصات محتملة ألكثر الفئات احتياجاً. تعتبر الصناديق القطرية 
المشتركة طريقة استراتيجية لتعظيم أثر المساعدات اإلنسانية من خالل 
تمكين االستجابة المحلية وضمان االستخدام األكثر استراتيجية وفاعلية 

للموارد المحدودة.

مخصصات الصناديق 
القطرية المشتركة

إجمالي المخصصات مخصصات الصندوق المركزي 
لالستجابة لحاالت الطوارئ
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 0.2 مليون

 3.7 مليون

 34.2 مليون

 3.1 مليون

 4.1 مليون

 0.5 مليون

 1.1 مليون

 1.2 مليون

 0.2 مليون

 0.9 مليون

 1.0 مليون

 2.6 مليون

 2.2 مليون

 2.7 مليون

 2.1 مليون

 1.9 مليون

 1.0 مليون

 2.7 مليون

 1.0 مليون

 1.9 مليون

 6.5 مليون

 1.3 مليون

 1.1 مليون

 1.4 مليون

 4.0 مليون

 1.8 مليون

 2.5 مليون

 0.2 مليون

 3.7 مليون

يمكن الوصول إلى مزيد من المعلومات حول مخصصات الصناديق القطرية المشتركة والصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ 
pfbi.unocha.org/COVID19:لالستجابة لـ )كوفيد – 19( هنا

3
4 المخصصات القطرية مستمرة. يمثل مبلغ 34.2 مليون دوالر الجزء غير المخصص من إعالن مبلغ 60 مليون دوالر الصادر يف 25 مارس/ آذار.

اللمحة العامة عن 
 العمل اإلنساين 
 الـــــــعـــــــــــــــــالـــــــمــــــــــــــي

مليون            
دوالر

مليون            
دوالر

مليون            
دوالر

الصناديق الدولة مخصصات 
المشتركة   القطرية 

الصندوق  مخصصات 
لالستجابة  المركزي 

الطوارئ لحاالت 

المخصصات إجمايل 

pfbi.unocha.org/COVID19
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تم اصدار خطة االستجابة اإلنسانية لبوروندي يف 25 مارس/آذار. 
ويقدر الشركاء يف المجال اإلنساين أن مبلغ 114 مليون دوالر مطلوب 
لالستجابة الحتياجات 630.000 شخص من بين 1.74 مليون شخص 

محتاج. تشمل الخطة مقاطعات بوروندي الـ 18، مع اهتمام خاص 
بالمقاطعات يف الشرق والشمال حيث هناك انعدام أمن غذايئ كبير وأعداد 

كبيرة من النازحين داخلياً والعائدين. تم تطوير خطة االستجابة اإلنسانية 
لبوروندي بتعاون وثيق مع الجهات الفاعلة يف التنمية وتركز على أشد 

االحتياجات.

تم اصدار خطة االستجابة اإلنسانية للكاميرون بمبلغ 320.7 مليون 
دوالر يف 27 مارس/آذار.  تتضمن الخطة استراتيجية متعددة القطاعات 

تهدف إىل تلبية االحتياجات البالغة األهمية ل 2.6 مليون شخص من بين 
3.9 مليون شخص محتاج. تتأثر الكاميرون بثالث أزمات إنسانية معقدة 

ومتزامنة: عنف جماعة بوكو حرام يف منطقة أقصى الشمال؛ تدفق الالجئين 
من جمهورية أفريقيا الوسطى إىل المناطق الشرقية )والية أداماوا، الشمال 
والشرق(؛ العنف يف المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية سيكون 
له آثار جانبية يف المناطق الغربية والساحلية. سيعطي الشركاء يف المجال 

االنساين األولوية للتدخالت المنقذة لألرواح، مع التركيز على االستجابة 
الحتياجات الحماية )بما يف ذلك حماية الطفل والعنف الجنسي والعنف 

القائم على النوع االجتماعي(، والصحة، والغذاء والتغذية. 

تم اصدار خطة االستجابة اإلنسانية لتشاد والتي تتطلب مبلغ 545.3 
مليون دوالر لمساعدة ثالثة ماليين شخص من بين 5.3 مليون شخص 

محتاجين، وهي زيادة قدرها مليون دوالر منذ العام الماضي.  يواجه 
التشاديون حالياً أزمة معقدة متعددة الجوانب مع تحركات مستمرة 

للسكان بسبب الهجمات المسلحة، وانعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية، 
كثر من 40 شريك  ونقص الخدمات الصحية والصرف الصحي. سيعمل أ
يف المجال اإلنساين مًعا من أجل تقديم المساعدات المنقذة لألرواح ألكثر 

االشخاص ضعفاً، بما يف ذلك المسنين وذوي اإلعاقة.

تم إصدار خطة االستجابة اإلنسانية لزمبابوي والتي تتطلب مبلغ 716 
مليون دوالر يف 2 أبريل/نيسان. بموجب هذه الخطة، فان 5.6 مليون 
شخص يف زمبابوي تضرروا بشدة من الصدمات المناخية وسوف يتم 

استهداف الوضع االقتصادي بالمساعدات اإلنسانية. وستركز األنشطة على 
الدعم المنقذ لألرواح لـ 1.2 مليون شخص لمعالجة قضايا الرفاه البدين 

والعقلي البالغة األهمية، ومساعدات دعم األرواح المستدامة لـ 4.4 مليون 
شخص لمنع المزيد من التدهور يف ظروفهم المعيشية.  ستركز الخطة على 

كز  المناطق األكثر تضررا يف جميع المناطق الريفية البالغ عددها 62 والمرا
الحضرية البالغ عددها 30، التي تم تحديد أولوياتها من خالل تصنيف 

الخطورة بناًء على تحليل متعدد القطاعات لالحتياجات اإلنسانية.  تغطي 
الخطة ايضاً المساعدات اإلنسانية المتبقية لألشخاص المتضررين من 

إعصار إيداي يف مارس/آذار 2019، خاصة أولئك الذين ال يزالون يعيشون 
يف مخيمات مؤقتة، وحماية ومساعدة لالجئين وطالبي اللجوء المقيمين يف 

زمبابوي. 

تواجه الوكاالت اإلنسانية يف اليمن "انهيار مايل" وسيبدأ نفاد المال يف 
كثر من 30 برنامج رئيسي سيبدأ  األسابيع المقبلة. بدون تمويل جديد، أ
بتقليص تدخالته عند نهاية إبريل/نيسان، بما يف ذلك الخدمات الصحية، 

وعالج سوء التغذية، وبرامج المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، 
وغيرها. يعتمد ماليين األشخاص على هذه البرامج للبقاء على قيد الحياة، 
كثر  من عاجلة يف ضوء تهديد )كوفيد –  وأن العديد من هذه األنشطة هي أ
19( واالحتياجات الجديدة الناشئة من األمطار الغزيرة التي ضربت األجزاء 
الجنوبية من اليمن يف 24 و 25 مارس/آذار، بما يف ذلك محافظات لحج، 

عدن، أبين، تعز، الضالع، المهرة وحضرموت. 

تبقى حالة الجراد الصحراوي مقلقة للغاية يف القرن األفريقي الكبير - ال 
سيما يف كينيا، وإثيوبيا والصومال - مع تكاثر واسع النطاق وبدء تشكيل 

أسراب جديدة.  وسيشكل ذلك تهديدا كبيرا لألمن الغذايئ وسبل العيش 
ألن معظم أجزاء المنطقة تتجه إىل موسم المحاصيل الرئيسي. تستمر 
عمليات السيطرة على الجراد الجوي والبري من قبل الحكومات، بدعم 

من منظمة األغذية والزراعة )FAO(، ومع ذلك، إذا لم يتم احتواء األسراب، 
فإن اآلثار السلبية على المحاصيل واألعالف ستؤدي إىل زيادة الجوع يف 

المناطق التي تواجه بالفعل مستويات عالية جدا من انعدام األمن الغذايئ.  
من المطلوب إجراء مبكر، خارج عن عمليات السيطرة، لتلبية االحتياجات 

الفورية للمجتمعات المتضررة وحماية سبل عيشهم.

تم تعديل النداء اإلنساين لمنظمة األغذية والزراعة فيما يخص الجراد 
الصحراوي ليشمل السودان واليمن ويدعو اآلن إىل 153.2 مليون دوالر 

)مقابل 138 مليون دوالر( لدعم االستجابة يف عشر دول )إثيوبيا، وكينيا، 
والسودان، وجنوب السودان، والصومال، وجيبويت، وتنزانيا، وأوغندا، 

وإريتريا، واليمن(. حتى 27 مارس/آذار، تم اإلعالن عن 110.6 مليون دوالر 
للنداء. وعلى الرغم من أن تأثير )كوفيد – 19( محسوس بالفعل على 

االستجابة - مع تأخير ابتعاث األفراد أو عرقلته وقطع محتمل لالمدادات، 
وخاصة بالنسبة لمبيدات اآلفات - تبذل الحكومات ومنظمة األغذية 

والزراعة كل ما يف وسعهما لتكثيف العمليات يف هذا الوقت من الحاجة 
الماسة. التمويل مطلوب على وجه السرعة لكل من عمليات السيطرة 

ودعم سبل العيش.

التخطيط لمؤتمر بروكسل الرابع لدعم مستقبل سوريا والمنطقة المقرر 
عقده يف 30 يونيو/حزيران مازال مستمر، كما تم إعالنه من قبل الممثل 

السامي لالتحاد األورويب/نائب الرئيس جوسيب بوريل يف 6 مارس/
آذار. سيكون الحدث )الذي قد يعقد افتراضياً( فرصة لتعبئة الدعم المايل 

العاجل لسوريا ودول الجوار التي تستضيف الالجئين السوريين.

لالطالع على آخر التقارير والتحديثات للنداءات اإلنسانية التي تنسقها األمم المتحدة، 
reliefweb.int I humanitarianresponse.info:يرجى زيارة

تحديثات من النداءات اإلنسانية التي تنسقها األمم المتحدة

اللمحة العامة عن 
 العمل اإلنساين 
 الـــــــعـــــــــــــــــالـــــــمــــــــــــــي

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/hrp_2020-burundi-fr_v9.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Cameroon%20-%20Humanitarian%20response%20plan%20-%20Issued%20March%202020.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/tcd_str_hrp2020_20200317.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Zimbabwe_HumanitarianResponsePlan_2020.pdf
http://www.fao.org/locusts/en/
http://www.reliefweb.int
http://www.humanitarianresponse.info
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ضربت جنوب أفريقيا صدمات متتالية مع تسبب هطول األمطار بشكل 
غير منتظم وغير متساوي منذ نوفمبر/تشرين الثاين 2019 متسبباً يف 

حدوث الفيضانات والجفاف.  ما ال يقل عن 15.6 مليون شخص يعانون 
بشدة من انعدام األمن الغذايئ، ويمكن أن يستمر الموسم العجاف )الذي 

كتوبر/تشرين االول إىل مارس/آذار( لفترة أطول من  يستمر عادة من أ
المتوقع.  وىف الوقت نفسه، ضرب مدغشقر إعصار بيلنا يف ديسمبر/

كانون االول 2019 وتعرضت لطقس عصيب يف يناير/كانون الثاين 2020، 
وضرب جمهورية الموريشيوس العاصفة االستوائية كالفينيا يف ديسمبر/

كانون األول. إن العديد من الدول تواجه كذلك التحديات االقتصادية التي 
تضاعف االحتياجات اإلنسانية، خاصة يف مقاطعة إيسواتيني، وليسوتو 

وزيمبابوي. يف موزمبيق، ال يزال انعدام األمن، وال سيما يف مقاطعة كابو 
دلغادو، يسبب مخاوف الحماية والنزوح. من المرجح أن يضاعف )كوفيد – 

19( االحتياجات اإلنسانية الهامة بالفعل يف جميع أنحاء المنطقة ويسبب 
التباطؤ االقتصادي.

بعد مرور عام على االنهيارات األرضية بسبب إعصار إيداي يف 14 
كثر من 1.8 مليون شخص يف وسط موزمبيق  مارس/آذار 2019، إن أ

تلقى المساعدات المنقذة لألرواح. وعلى الرغم من اإلنجازات الهامة، إن 
الظروف المعيشية يف المناطق المتضررة ال تزال متزعزعة. أدت األمطار 

الغزيرة والفيضانات منذ ديسمبر/كانون األول 2019 إىل تفاقم الوضع، مما 
أثر على 72800 شخص، وألحق أضراًرا بأكثر من 4000 مأوى يف موقع 

إلعادة التوطين كان قد تم انشاؤه للنازحين بسبب إعصار إيداي، وتسبب يف 
خسارة المحاصيل على نطاق واسع. باإلضافة إىل ذلك، تدهورت الظروف 

اإلنسانية بشكل خطير على مدى السنوات القليلة الماضية يف مقاطعة 
كابو دلغادو بسبب العنف، وانعدام األمن، والظروف المناخية القاسية. 
أدت هذه األحداث إىل نزوح ملحوظ من االشخاص، وتأثر سبل العيش، 
وتقييد الوصول إىل الخدمات األساسية. المساعدة اإلنسانية المستمرة 

أمر بالغ األهمية إلنقاذ األرواح وتخفيف المعاناة بينما يتم استعادة سبل 
العيش وتعايف المجتمعات. حتى اآلن، تم تمويل خطة االستجابة اإلنسانية 

لموزمبيق التي تستمر حتى مايو/أيار بأقل من ٪50 وال تزال بحاجة إىل 
التمويل لتحقيق أهدافها.

كثر من نصف مليون شخص  كثر من ربع السكان يف ليسوتو - أ يواجه أ
- انعدام األمن الغذايئ الشديد مع البالد التي ال تزال يف قبضة الجفاف 

المدمر. يسعى النداء اإلنساين العاجل الناقص التمويل لليسوتو اىل 33.7 
مليون دوالر لمساعدة 261.000 شخص حتى نهاية أبريل/نيسان 2020 

ويكمل خطة الحكومة لالستجابة للجفاف وبناء القدرة على الصمود.

تقوم زامبيا بإنهاء التقييمات التي ستحدد كيفية القيام بتلبية 
كتوبر/ االحتياجات اإلنسانية المتبقية بعد خطة االستجابة التي غطت أ

تشرين األول 2019 حتى مارس/آذار 2020. إن المزيج المدمر من 
الجفاف الطويل والشديد يف الجزء الجنويب من البالد على مدى الموسمين 

الماضيين من االمطار والفيضانات يقود إىل زيادة الجوع. وتفاقم الوضع 
بسبب تفشي اآلفات وأمراض الماشية. 

ازدادت االحتياجات اإلنسانية بسرعة يف زيمبابوي نتيجة الجفاف المدمر 
2018/2019، وخسائر المحاصيل، والصدمات االقتصادية، وعواقب 
إعصار إيداي، التي تركت سبعة ماليين شخص يف المناطق الحضرية 
والريفية يف جميع أنحاء البالد يف حاجة ماسة اىل المساعدة االنسانية، 

مقارنة بـ 5.5 مليون شخص يف أغسطس/اب 2019. رجاء انظر صفحة 1 
للحصول على تفاصيل خطة االستجابة اإلنسانية التي تم إطالقها مؤخًرا 

والتي تتطلب مبلغ 716 مليون دوالر لمساعدة 5.6 مليون شخص.

نظرة عن كثب: جنوب القارة األفريقية

لالطالع على آخر االخبار، والتحديثات والتقارير اإلنسانية، يرجى زيارة:
unocha.org/rosea I twitter.com/unocha_rosea

اللمحة العامة عن 
 العمل اإلنساين 
 الـــــــعـــــــــــــــــالـــــــمــــــــــــــي

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ROSEA_20200312_MOZ_One_Year_After_Idai_EN_def.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ROSEA_20190911_Mozambique_Response_Plan.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ROSEA_20190911_Mozambique_Response_Plan.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/LSO_Flash_Appeal_181219.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Zimbabwe_HumanitarianResponsePlan_2020.pdf
http://www.unocha.org/rosea
http://www.twitter.com/unocha_rosea
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اللمحة العامة عن العمل اإلنساني العالمي 2020: حتى 6 أبريل/نيسان 2020 

الرجاء إبالغ خدمة التتبع المالي بمساهماتكم لضمان إبراز التمويل المقدم:
fts.unocha.org I hum-insight.info

أفغانستان

بوركينا فاسو

بوروندي

كاميرون

جمهورية افريقيا الوسطي

تشاد

كولومبيا

كوفيد19-

جمهورية الكونغو الديموقراطية

أثيوبيا

هاييتي

العراق

ليبيا

مايل

ميانمار

النيجر

نيجيريا

األرض الفلسطينية المحتلة 

الصومال

جنوب السودان

السودان

سوريا

أوكرانيا

فنزويال

اليمن

زيمبابوي

جيبويت

ليسوتو

بوروندي )الخطة اإلقليمية( 6
جمهورية الكونغو الديموقراطية )الخطة اإلقليمية( 6

نيجيريا )الخطة اإلقليمية( 6,7

جنوب السودان )الخطة اإلقليمية( 6

سوريا )الخطة اإلقليمية( 6

بنجالديش

جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية

فنزويال )الخطة اإلقليمية( 6

 732.6 مليون

 311.6 مليون

 113.5 مليون

 317.0 مليون

 400.8 مليون

 545.3 مليون

 209.7 مليون

 2.01  مليار

 1.82  مليار

 1.00  مليار

 253.0 مليون

 519.8 مليون

 114.9 مليون

 390.1 مليون

 216.3 مليون

 400.0 مليون

 789.0 مليون

 348.0 مليون

 1.05  مليار

 1.55  مليار

 1.35  مليار

 3.30  مليار

 157.8 مليون

 750.0 مليون

 3.20  مليار

 715.8 مليون

 14.3 مليون

 33.7 مليون

 235.8 مليون

 604.6 مليون

-

 951.0 مليون

 4.97  مليار

 876.7 مليون

 107.0 مليون

 1.35  مليار

9.4  مليون

2.2  مليون

1.7  مليون

4.4  مليون

2.6  مليون

4.8  مليون

5.1  مليون

-

15.6  مليون

8.2  مليون

4.6  مليون

4.1  مليون

892  ألف

4.3  مليون

986  ألف

3.2  مليون

7.7  مليون

2.4  مليون

5.2  مليون

7.5  مليون

9.3  مليون

11.0  مليون

3.4  مليون

7.0  مليون

24.0  مليون

7.0  مليون

150  ألف

500  ألف

250  ألف

700  ألف

-

1.2  مليون

5.6  مليون

1.3  مليون

10.8  مليون

3.8  مليون

7.1  مليون

1.8  مليون 

630  ألف

2.6  مليون

1.6  مليون

2.6  مليون

1.1  مليون

-

8.1  مليون

7.0  مليون

2.1  مليون

1.8  مليون

345  ألف

3.6  مليون

848  ألف

1.9  مليون

5.7  مليون

1.5  مليون

3.0  مليون

5.6  مليون

5.0  مليون

9.0  مليون

2.0  مليون

3.5  مليون

15.6  مليون

5.6  مليون

150  ألف

261  ألف

250  ألف

700  ألف

-

1.2  مليون

5.6  مليون

1.3  مليون

5.5  مليون

2.5  مليون

HRP

HRP

HRP

HRP

RRP

RRP

HRP

HRP

HRP

Other

HRP

RRP

HRP

GHRP

HRP

RRP

HRP

HRP

HRP

HRP

Other

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

RRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

Other

FA

FA

 39.5  مليون

 38.4  مليون

 17.3  مليون

 26.0  مليون

 68.4  مليون

 43.8  مليون

 5.2  مليون

 396.5  مليون

 152.1  مليون

 146.3  مليون

 22.5  مليون

 63.7  مليون

 5.2  مليون

 36.6  مليون

 15.7  مليون

 34.5  مليون

-

 89.0  مليون

 113.8  مليون

 183.4  مليون

 191.6  مليون

-

 8.3  مليون

-

-

-

 3.3  مليون

 3.4  مليون

-

-

-

-

 107.9  مليون

  116.3  مليون

-

 40.3  مليون

%5.4

%12.3

%15.2

%8.2

%17.1

%8.0

%2.5

%19.7

%8.3

%14.6

%8.9

%12.2

%4.5

%9.4

%7.3

%8.6

-

%25.6

%10.9

%11.9

%14.2

-

%5.3

-

-

-

%23.1

%10.0

-

-

-

-

%2.2

%13.3

-

%3.0

4 األرقام الواردة هي التي تم اإلبالغ عنها لخدمة التتبع المايل من قبل الجهات المانحة والمنظمات المتلقية.  من الممكن أن ال تعبر األرقام المعلنة يف الربع األول من السنة عن اجماىل التمويل المتوفر 

للمنظمات اإلنسانية التي تقوم بابالغ خدمة التتبع الماىل. يتم تحديث كافة المعلومات المالية الخاصة بخطط االستجابة اإلنسانية بشكل مستمر.  
5 يستند التقدير إىل أرقام خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2019. التحديثات قادمة

6 ستتوفر تفاصيل إضافية عن تمويل النداءات اإلقليمية يف الشهر المقبل

7 تحتسب متطلبات الخطة اإلقليمية لنيجيريا ضمن متطلبات الكاميرون، تشاد، النيجر.

النداء  نوع 
اإلنساين 

المشترك  اإلنساين  النداء 
الوكاالت بين 

يل  لتمو ا
ب لمطلو ا

التمويل تغطية  يل  لتمو ا
4 لمستلم ا

نالمحتاجون فو لمستهد ا

HRPخطة االستجابة اإلنسانيةFAالنداء اإلنساين العاجلRRP خطة االستجابة اإلقليميةOtherأخرى GHRPخطة االستجابة اإلنسانية العالمية

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


7

 )CERF( الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ

233.2416.4 134.698.6

لالطالع على تحديثات فورية حول الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ يرجي زيارة:
cerf.unocha.org

أنجوال

بوركينا فاسو

تشاد

جمهورية الكونغو الديموقراطية

عالميا

غواتيماال

هاييتي

هندوراس

األردن

لبنان

مايل

موريتانيا

النيجر

األرض الفلسطينية المحتلة

جنوب السودان 

سوريا

 3.5 مليون

 10.0 مليون

 12.0 مليون

 12.2 مليون

 75.0 مليون

 5.0 مليون

 7.0 مليون

 5.0 مليون

 6.0 مليون

 13.0 مليون

 7.0 مليون

 6.0 مليون

 11.0 مليون

 22.3 مليون

 16.9 مليون

 54.9 مليون

جفاف

نزوح

متعدد

متعدد

كوفيد 19

جفاف

متعدد

جفاف

نزوح

الالجئين وتعطل خدمات

انعدام األمن الغذايئ والحمى

جفاف

 متعدد

انعدام األمن الغذايئ

انعدام األمن الغذايئ

النزوح

 3.5  مليون

 10.0  مليون

 11.0  مليون

 12.2  مليون

 75.0  مليون

 5.0  مليون

 7.0  مليون

 5.0  مليون

 6.0  مليون

 13.0  مليون

 7.0  مليون

 3.6  مليون

 11.0  مليون

 22.3  مليون

 16.9  مليون

 24.9  مليون

 3.5 مليون

 10.0 مليون

-

-

 75.0 مليون

-

-

-

-

-

 7.0 مليون

-

-

 22.3 مليون

 16.9 مليون

-

-

-

 11.0 مليون

 12.2 مليون

-

 5.0 مليون

 7.0 مليون

 5.0 مليون

 6.0 مليون

 13.0 مليون

-

 3.6 مليون

 11.0 مليون

-

-

 24.9 مليون

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

8 اعتمد المبلغ منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ

9 من 1 مارس/آذار وحتى 6 أبريل/نيسان 2020

يف مارس/آذار واألسبوع األول من أبريل/نيسان 2020، تم 8 تخصيص 
233.2 مليون دوالر من الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ 

منها 134.6 مليون دوالر من نافذة االستجابة السريعة )RR( و 98.6 
مليون دوالر من نافذة الطوارئ ناقصة التمويل )UFE( . تشمل 

تخصيصات نافذة االستجابة السريعة مبلغ مشترك بقدر 75 مليون دوالر 
تخصيصين منفصلين الستجابة )كوفيد – 19( العالمية؛ وتشمل 22.3 

مليون دوالر النعدام األمن الغذايئ يف األرض الفلسطينية المحتلة؛ و16.9  
مليون دوالًرا النعدام األمن الغذايئ يف جنوب السودان؛ و 15  مليون دوالر 

الستجابة )كوفيد – 19( العالمية؛ و10  ماليين دوالر للنزوح يف بوركينا 
فاسو؛  و 7 مليون دوالر النعدام األمن الغذايئ والحمى النزفية يف مايل؛ و 

3.5 مليون دوالر للجفاف يف أنغوال.

يعتبر التمويل المتعلق باألزمات ناقصة التمويل الذي تم الموافقة عليه 
يف مارس/آذار لتشاد )أزمات متعددة(؛ جمهورية الكونغو الديمقراطية 

)أزمات متعددة(؛ غواتيماال )الجفاف(؛ هايتي )أزمات متعددة(؛ هندوراس 
)الجفاف(؛ األردن )النزوح(؛ لبنان )الالجئون وتعطيل الخدمات(؛ موريتانيا 
)الجفاف(؛ النيجر )أزمات متعددة(؛ وسوريا )النزوح( جزء من مبلغ 125 

مليون دوالر موجه من قبل منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ بموجب 
تخصيص الجولة األوىل من الطوارئ ناقصة التمويل للصندوق المركزي 

لالستجابة لحاالت الطوارئ لعام 2020 لـ 11 حالة طوارئ ناقصة 
التمويل.  بحلول 31 مارس/آذار، تم صرف 45 من أصل 70 منحة لحالة 

طوارئ ناقصة التمويل )65 يف المائة( بالكامل، وبايق المنح هي قيد 
المراجعة أو الموافقة مع توقع إغالق الجولة يف األسابيع المقبلة.

RRP

RRP

GHRP

اللمحة العامة عن 
 العمل اإلنساين 
 الـــــــعـــــــــــــــــالـــــــمــــــــــــــي

المخصصات في 8,9
 مارس/آذار وإبريل/نيسان

إجمالي المخصصات 
ي عام 2020 8

من بينها:
نافذة االستجابة السريعة

حاالت الطوارئ ناقصة 
التمويل 

مليون            
دوالر

مليون            
دوالر

مليون            
دوالر

دوالر            مليون

النداء الدولة:  نوع 
اإلنساين

إجماىل مخصصات 
2020

مخصصات 
مارس/آذار و 
إبريل/نيسان

الغرض من المخصصات
: بينها  من 

)نافذة االستجابة 
السريعة(

حاالت الطوارئ 
التمويل ناقصة 

HRPخطة االستجابة اإلنسانيةRRP خطة االستجابة اإلقليميةGHRPخطة االستجابة اإلنسانية العالمية

https://cerf.un.org/
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 )CBPF( الصناديق القطرية المشتركة

لالطالع على تحديثات فورية حول الصناديق الُقطرية المشتركة، ُيرجى زيارة الموقع التالي:
pfbi.unocha.org

COVID- )-19األرقام الواردة هي التي تم اإلبالغ عنها لخدمة التتبع المايل من قبل الجهات المانحة والمنظمات المتلقية حتى 6 ابريل/نيسان 2020. بسبب استجابة )كوفيد
19   ومعلومات التمويل المتغيرة بسرعة، تم تضمين البيانات بشكل استثنايئ يف هذا التقرير من األسبوع األول من أبريل/نيسان. يتم تحديث كافة المعلومات المالية الخاصة بخطط 

االستجابة اإلنسانية بشكل مستمر على موقع fts.unocha.org . تشير كلمة الدوالر يف هذه الوثيقة إىل دوالر الواليات المتحدة. يقوم قسم اتجاهات التمويل وتعبئة الموارد بإعداد 
 www.humanitarianresponse.info/appeals | www.hum-insight.info :التحديثات الشهرية للمحة العامة عن العمل اإلنساين العالمي. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة

ocha-ftrm@un.org  أو التواصل مع

المخصصات في شهري 
مارس/آذار وإبريل/

نيسان   10, 12

إجمالي المخصصات في 
10     2020

المساهمات المستلمة 
في 2020   13

إجمالي المخصصات بحسب نوع المنظمة

74.3303 69.8%8
%30

%51
–

يق د لصنا ا
كة لمشتر  ا 

مخصصات  إجمايل 
 2020

مساهمات  إجمايل 
13   2020

إبريل/ مخصصات 
12 نيسان

مارس/ مخصصات 
آذار

فبراير/ مخصصات 
ط شبا

يناير/ مخصصات 
الثاين     كانون 

أفغانستان 

جمهورية أفريقيا الوسطى

جمهورية الكونغو الديمقراطية

إثيوبيا 

العراق 

األردن

لبنان 

ميانمار

نيجيريا 

األرض الفلسطينية المحتلة 

باكستان 

الصومال

جنوب السودان

السودان 

سوريا 

عبر الحدود السورية 

أوكرانيا

اليمن 

 1.5 مليون

 0.9 مليون

-

-

-

 0.3 مليون

-

-

-

 5.2 مليون

-

-

-

 1.5 مليون

 4.0 مليون

 57.4 مليون

-

 3.5 مليون

 24.1 مليون

 11.3 مليون

 10.5 مليون

 17.4 مليون

 4.9 مليون

 2.6 مليون

 5.0 مليون

 2.5 مليون

 9.7 مليون

 4.4 مليون

-

 7.1 مليون

 26.9 مليون

 37.4 مليون

 12.6 مليون

 64.5 مليون

 2.2 مليون

 59.4 مليون

-

 0.9 مليون

-

-

-

-

-

-

-

 2.6 مليون

-

-

-

-

-

 12.0 مليون

-

 3.5 مليون

 1.5 مليون

-

-

-

 0.3 مليون

-

-

-

 2.1 مليون

-

-

-

 1.5 مليون

-

 45.4 مليون

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 0.5 مليون

-

-

-

-

 4.0 مليون

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3RP

3RP

3RP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

كثر من 74 مليون دوالر من الصناديق القطرية المشتركة10   تم تخصيص أ
يف عام  2020إىل 53 شريك من الذين ينفذون 71 مشروع. 11 التزمت 
أربعة عشر جهة مانحة بأكثر من 300 مليون دوالر إىل 17 صندوق من 

الصناديق القطرية المشتركة. 

10 يشير مبلغ التخصيص إىل المخصصات الجارية يف الشهر أو العام الحايل، وليس التمويل الذي تم صرفه على مدار نفس الفترة 

11 باإلضافة إىل ذلك، هناك مبلغ 50.4 مليون دوالر قيد الموافقة حالًيا

12 يتضمن مخصصات تمت من 1 أبريل/نيسان وحتى 6 أبريل/نيسان 2020

اللمحة العامة عن 
 العمل اإلنساين 
 الـــــــعـــــــــــــــــالـــــــمــــــــــــــي

مليون            
دوالر

مليون            
دوالر

مليون            
دوالر

المنظمات غير الحكومية الدولية 

المنظمات غير الحكومية الوطنية

وكاالت األمم المتحدة

أخرى

HRPخطة االستجابة اإلنسانيةRRP خطة االستجابة اإلقليمية

https://pfbi.unocha.org/
http:// fts.unocha.org
http:// fts.unocha.org
www.humanitarianresponse.info/appeals
www.hum-insight.info
www.humanitarianresponse.info/appeals

