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تم إطالق اللمحة العامة عن الــعمـل اإلنـســانـي الــــعـــــالــــمـــــي لعام 2021 يف 1 ديسمبر/
كانون األول 2020 لمساعدة األشخاص الضعفاء الذين يواجهون الجوع والنزاع والنزوح 
وآثار تغير المناخ ووباء جائحة كوفيد-19 يف 56 بلًدا. اعتباًرا من 28 فبراير/شباط، بلغت 
المتطلبات 35.8 مليار دوالر لمساعدة 157 مليون من إجمايل 234 مليون شخص يف 
المتطلبات واألشخاص  التعديالت على  إجراء بعض  تم  بلًدا.   56 للمساعدة يف  حاجة 
الــعمـل  عن  العامة  اللمحة  إطالق  منذ  للمساعدة  المتلقين  واألشخاص  المحتاجين 
من  االنتهاء  يتم  حيث  أخرى،  تعديالت  حدوث  المتوقع  ومن  الــــعـــــالــــمـــــي.  اإلنـســانـي 

الخطط المشتركة بين الوكاالت يف األشهر المقبلة. 1

 .2021 العالمي  اإلنساين  العمل  العامة عن  للمحة  إضافة خطتين  تم  األول،  منذ ديسمبر/كانون 
النداء العاجل للهندوراس والنداء العاجل لمدغشقر جراند سود. وتم نشر خطط االستجابة اإلنسانية 
التالية وتتّبعها من خالل خدمة التتّبع المايل السريع: أفغانستان، بوركينا فاسو، جمهورية أفريقيا 
الوسطى، كولومبيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ليبيا، مايل، ميانمار، النيجر، األرض الفلسطينية 

المحتلة، الصومال، السودان، وأوكرانيا.

كان التمويل المسّجل للمحة العامة عن العمل اإلنساين العالمي لعام 2021، 522 مليون أو 2% 
نهاية  2020 يف  لمتطلبات  التغطية  ويعد هذا نفس مبلغ  فبراير/شباط.  نهاية  المتطلبات يف  من 
فبراير/شباط 2020. وقد تم التبليغ عن 2.89 مليار دوالر إضايف من التمويل اإلنساين. 2 ويعد هذا 

المبلغ أعلى بقليل من 2.79 مليار دوالر الذي تم التبليغ عنه العام الماضي خالل نفس الفترة.

فعاليات رفيعة المستوى لتعبئة الموارد

إن مؤتمر المانحين االفتراضي رفيع المستوى لألزمة اإلنسانية يف اليمن الذي ُعقد يف 1 مارس/
آذار، والذي شاركت يف استضافته األمم المتحدة وحكومتا السويد وسويسرا، قد جمع ممثلين عن 
الحكومية والمجتمع  المتحدة والمنظمات غير  األمم  الدولية ووكاالت  الدول األعضاء والمنظمات 
تم  النزاع.  المتضّررين من  اليمنيين  للمواطنين  اإلنسانية  االحتياجات  لتلبية  األموال  المدين لجمع 
تقديم سبعة وثالثين إعالنًا مالًيا بلغ مجموعها 1.67 مليار دوالر، بما يف ذلك 17 إعالنًا للصندوق 

اإلنساين لليمن.

لمحة عامة لعام 2021

األزمات العشرة التي تستحق المتابعة هذا العام 2021

نتائج من عام 2020

الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ

الصناديق القطرية المشتركة
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جدول المحتويات

أطمة، سوريا. محاسن خّطاب ترأس جلسة دعم نفسي واجتماعي مع 
فقد  “لقد  تقول محاسن:  أطمة شمال غرب سوريا.  األطفال يف مخيم 

العديد من األطفال والديهما وتحولت أحالمهم إىل كوابيس”. أوتشا

النداءات اإلنسانية المنسقة بين الوكاالت:
لمحة عامة لعام 2021
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اطلع على النسخة التفاعلية من هذا التقرير 
وقم بتنزيل التحديثات السابقة، مترجمة إىل 

العربية والفرنسية واإلسبانية 

gho.unocha.org

تم االبالغ عن أرقام النداءات من قبل الجهات المانحة والمنظمات 
المستفيدة إىل خدمة التتبع المايل اعتباًرا من 28 فبراير/شباط 
االستجابة  لخطط  المالية  البيانات  جميع  تحديث  يتم   .2021
باستمرار على الرابط fts.unocha.org. وتشير عالمات الدوالر يف 
هذه الوثيقة إىل دوالرات الواليات المتحدة. ويتم إصدار تحديثات 
قبل  من  الشهرية  العالمي  اإلنساين  العمل  عن  العامة  اللمحة 
من  لمزيد  أوتشا.  الموارد،  وتعبئة  التمويل  اتجاهات  وحدة 
  gho.unocha.org |hum-insight.info المعلومات، الرجاء زيارة
ocha-ftrm@un.org اإللكتروين  البريد  طريق  عن  التواصل  أو 

1. يف عدد من البلدان، لم يتم االنتهاء من خطط االستجابة اإلنسانية بسبب الحاجة إىل دمج أحدث معلومات تقييم االحتياجات يف اللمحة العامة عن االحتياجات 
اإلنسانية، والتي تشكل أساس تحديد أولويات خطط االستجابة اإلنسانية و استهدافاتها، أو بسبب المشاورات الطويلة مع الحكومات والجهات الفاعلة يف 

التنمية لضمان التكامل مع الخطط األخرى وقبولها.
2. يشمل التمويل اإلنساين اإلضايف تمويل لحركة الصليب األحمر/الهالل األحمر والمساعدات العينية والتمويل الثنايئ وغيرها. اللمحة العامة عن االحتياجات 

اإلنسانية.

النداءات  األشخاص المستهدفون  األشخاص المحتاجون 

مليونمليون

المتطلبات
)بالدوالر األمريكي( 

التمويل 
)بالدوالر األمريكي( 

التغطية 

مليارمليار

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MDG_20210118_Grand_Sud_Flash_Appeal_English.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Honduras%20-%20Flash%20Appeal%20-%20Tropical%20Storm%20Eta%2C%20November%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ocha_car_hrp_2021_fr_vf.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/bfa_hrp_2021-abridged_20210207.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/afg_humanitarian_response_plan_2018_2021_jan_2021.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/hrp_2021.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/03022021_ner_hrp_2021.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/mmr_humanitarian_response_plan_2021_final.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2021_hrp_overview_fr.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/libya_hrp_2021-final.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/hrp_2021-vf_28_janvier_web_ok-links1.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ocha_car_hrp_2021_fr_vf.pdf
http://أوكرانيا. 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SDN_2021HRP.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/humanitarian_response_plan.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/hrp_2021.pdf
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-fund-brief-2020-enar
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/20210103-YemenHLE2021_AnnouncementsResults.pdf
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-fund-brief-2020-enar
http://gho.unocha.org
http:// fts.unocha.org.
http:// fts.unocha.org.
http://unocha.org
http://hum-insight.info
mailto:ocha-ftrm%40un.org?subject=
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كبر عملية مساعدات يف العالم. البلد يف طريقه لمواجهة مجاعة واسعة النطاق ومستويات حادة من  ال تزال اليمن أسوأ أزمة إنسانية وأ
االحتياجات اإلنسانية يف عام 2021 إذا لم يزداد تمويل العمليات اإلنسانية بشكل كبير. يؤثر استمرار النزاع واالقتصاد المنهار وتزايد مخاطر 
كثر من 20 مليون شخص إىل المساعدات اإلنسانية يف عام 2021. يتوفر ملخص عن  الصحة العامة على البلد بأكمله، حيث يحتاج أ
النظرة العامة عن االحتياجات االنسانية وخطة االستجابة االنسانية لليمن والوثائق الكاملة للحدث )بما يف ذلك البيانات المدونة ومقاطع 

الفيديو من الدول األعضاء والشركاء اإلنسانيين اآلخرين( هنا.

سيعقد مؤتمر بروكسل االفتراضي الخامس حول “دعم مستقبل سوريا والمنطقة” من 29 إىل 30 مارس/آذار 2021. وسيعقد الجزء 
الوزاري من المؤتمر، بما يف ذلك أجزاء التعهدات، يف 30 مارس/آذار. كما ستجرى مشاورات مكثفة عبر اإلنترنت مع المجتمع المدين يف 

سوريا والمنطقة يف الفترة التي تسبق المؤتمر، وسيتم بث يوم الحوار مع المجتمع المدين على الهواء مباشرة يف 29 مارس/ آذار.

كثر من 13 مليون شخص محتاج داخل سوريا  ال يزال حجم األزمة السورية واالحتياجات اإلنسانية والحماية والصمود مذهالً، حيث يوجد أ
كثر من 5.6 مليون الجئ يف البلدان المجاورة ويف المنطقة األوسع. إن المتطلبات المالية لتلبية هذه االحتياجات  و6.7 مليون نازح داخلي وأ
2021 والخطة اإلقليمية لالستجابة لالجئين  ال سيما يف ضوء جائحة كوفيد–19 كبيرة. وتتطلب خطة االستجابة اإلنسانية لسوريا لعام 
السوريين وبناء القدرة على الصمود )3RP( لعام 2021-2020 لدعم المساعدات اإلنسانية والمتعلقة بالصمود لالجئين والمجتمعات 

المضيفة يف تركيا ولبنان واألردن والعراق ومصر ما يقدر بنحو 10 مليار دوالر. سيتوفر مزيد من المعلومات قريًبا هنا وهنا.

التقرير المرحلي لخطة االستجابة اإلنسانية العالمية
اإلنسانية  االستجابة  خطة  مثلت  فبراير/شباط.   22 يف  لـكوفيد–19  العالمية  اإلنسانية  االستجابة  لخطة  النهايئ  المرحلي  التقرير  صدر 
للوباء خطيرة بشكل خاص. صدر  والثانوية  المباشرة  الصحية  اآلثار  كانت  لكوفيد–19 حيث  االستجابة  لتنسيق  العالمية جهًدا جماعًيا 
التقرير يف األصل يف 25 مارس/آذار - بعد أسبوعين من إعالن منظمة الصحة العالمية عن وباء عالمي. لقد كان أول نداء إنساين من نوعه 
يغطي وباًء عالمًيا وجمع الشركاء يف المجال اإلنساين الذين أظهروا قدًرا كبيًرا من االبتكار والمرونة يف تكييف البرامج وتقديم المساعدات 

على الرغم من البيئة التشغيلية سريعة التغيير.

يعرض التقرير اإلنجازات الجماعية لألمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية يف مجال التصدي لكوفيد–19 خالل عام 2020. ويتضمن 
الوطنية  الحكومية  غير  للمنظمات  خاصة  القطرية،  الصناديق  من  المقدم  الحاسم  الدعم  عن  وتحديًثا  الموارد  وتعبئة  للتمويل  تحليالً 
والمستجيبين يف الخطوط األمامية. يذكرنا التقرير أيًضا أن أزمة كوفيد–19 لم تنته بعد، ال سيما يف البلدان التي يحتاج فيها عدد كبير من 
األشخاص المستضعفين إىل المساعدات اإلنسانية للبقاء على قيد الحياة. هناك حاجة ماسة إىل دعم مستدام لجميع حاالت الطوارئ 

اإلنسانية، بما يف ذلك العمل المستمر لمعالجة اآلثار األولية والثانوية لكوفيد–19.

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

والتمويل.

االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  من  االجتماعي/الوقاية  النوع  على  القائم  العنف  لبرامج   2020 لعام  النهائية  المتطلبات  بلغت 
واالستجابة له يف 18 خطة/بلد يف اللمحة العامة عن العمل اإلنساين العالمي، 409.2 مليون دوالر. 3 واعتباًرا من نهاية فبراير/شباط، بلغ 
التمويل لهذه المتطلبات 62 مليون دوالر.  كما تم االبالغ عن 49 مليون دوالر إضايف لبرنامج العنف القائم على النوع االجتماعي لبلدان 
2021. ومن بين الخطط  المتطلبات. يستمر حساب متطلبات عام  التي لم تحدد  العالمي/الخطط  العمل اإلنساين  العامة عن  اللمحة 
المنشورة حالًيا، تم تحديد متطلبات بقدر 206 مليون دوالر. وسيزداد هذا الرقم مع االنتهاء من الخطط اإلضافية ونشرها. نحث بشدة، 
المنظمات التي تتلقى أمواالً ألنشطة العنف القائم على النوع االجتماعي بشدة على اإلبالغ عنها مباشرة إىل خدمة التتبع المايل السريع 

fts@un.org.  على

3. يشمل ذلك المتطلبات لـ18 بلد/خطة: أفغانستان والكاميرون وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق وكينيا وليبيا ومايل والنيجر ونيجيريا واألرض الفلسطينية المحتلة والصومال وجنوب 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 

لم يقم جميعها بتحديد المتطلبات اإلنسانية يف خططها المنسقة. وتتوفر متطلبات أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوكرانيا يف خطط االستجابة اإلنسانية الخاصة بهم.

https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Yemen 2021 HNO HRP Handout %28final%29.pdf
https://www.unocha.org/yemen2021
file:///Users/ehabelkhatib/One%20Drive/United%20Nations/United%20Nations/Country_support/HQ/GHO/GHO%20Monthly%20Update/GHO%2028%20Feb%202021/French/and https://www.unocha.org/high-level-events
https://www.consilium.europa.eu/en/
https://reliefweb.int/report/world/global-humanitarian-response-plan-covid-19-progress-report-final-progress-report-22
https://reliefweb.int/report/world/global-humanitarian-response-plan-covid-19-progress-report-final-progress-report-22
http://.fts@un.org 
http://.fts@un.org 
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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 أن المشاورات مع الحكومة ال تزال جارية. أرقام 
خطة االستجابة اإلنسانية لفنزويال هي تقديرات. أرقام خطة االستجابة اإلنسانية لجنوب السودان وخطة االستجابة اإلنسانية لسوريا هي أرقام مؤقتة لحين االنتهاء من اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية وخطة 
االستجابة اإلنسانية لعام 2021. حدثت تغييرات يف أرقام السكان والمتطلبات المالية لخطة االستجابة السريعة 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 يف 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 وجيبويت، كما تم إدراج الصومال جزئًيا وتم استبعاد اليمن. إن األرقام الخاصة بخطة االستجابة اإلقليمية لبوروندي وخطة االستجابة السريعة لجمهورية الكونغو الديمقراطية وخطة االستجابة السريعة 
لجنوب السودان والخطة اإلقليمية لالستجابة لالجئين السوريين وبناء القدرة على الصمود وخطة االستجابة المشتركة لبنغالديش هي أرقام أولية لحين االنتهاء والموافقة عليها من قبل الشركاء والبلد المضيف. 
تشمل أرقام تعداد السكان يف الخطة اإلقليمية لالستجابة لالجئين السوريين وبناء القدرة على الصمود الالجئين واألفراد المتأثرين يف المجتمعات المضيفة. ومع ذلك، فهي مؤقتة وتخضع للتخطيط التشغيلي 
المستمر لعام 2021. تشمل أرقام تعداد السكان يف خطة االستجابة السريعة لبنغالديش الالجئين، فضالً عن األفراد المتأثرين يف المجتمع المضيف. إن أرقام تعداد الالجئين هي تقديرات محسوبة باستخدام أرقام 
كتوبر/تشرين األول 2020 من عملية التسجيل الجارية المشتركة بين حكومة بنغالديش ومفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين، باإلضافة إىل عدد تقديري لألشخاص غير القادرين على التسجيل  أ

خالل عام 2020، بسبب التباطؤ يف أنشطة التسجيل خالل فترة وباء جائحة كوفيد19-. سيتم تعديل أرقام السكان اإلجمالية خالل عام 2021 بمجرد استئناف أنشطة التسجيل بالكامل.
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النداءات اإلنسانية العاجلة، والنداءات اإلقليمية والنداءات األخرى: لمحة عامة لعام 2021 

تطور متطلبات خطة االستجابة اإلنسانية )2020 مقابل 2021(

كملت البلدان التي تم وضع عالمة النجمة عليها خطط االستجابة اإلنسانية الخاصة بها أو نشرت ملخصات مسبقة عن خطط االستجابة اإلنسانية الخاصة بها. عرض األرقام يف 28 فبراير/شباط 2021. أ

2020 2021

500,000,000 1,000,000,0001,500,000,0002,000,000,0002,500,000,0003,000,000,0003,500,000,0004,000,000,000

سوريا
*اليمن

*الديمقراطية الكونغو جمهورية
*السودان

إثيوبيا
السودان جنوب

*أفغانستان
نيجيريا

*الصومال
فنزويال

*فاسو بوركينا
العراق
*مالي
*النيجر
زمبابوي

*الوسطى أفريقيا جمهورية
*المحتلة الفلسطينية األرض

الكاميرون
*ميانمار
هايتي

بوروندي
*ليبيا

*كولومبيا
*أوكرانيا

تشاد

3,817,532,8324,200,000,000
3,382,681,7033,850,000,000

2,069,134,8201,984,303,303
1,633,403,1291,939,814,880

1,250,804,1221,502,100,145
1,899,937,9641,500,000,000

1,131,050,8201,281,635,457
1,080,446,6131,100,000,000

1,009,926,5271,092,121,872
762,509,363762,500,000

424,357,861607,875,894
662,168,145607,000,000

474,292,180563,300,000
516,074,957523,182,880

800,770,933505,500,000
553,622,290444,760,000

420,381,684417,567,330
390,920,124360,000,000

275,300,000276,455,939
471,993,035235,600,000

197,893,000195,647,826
129,846,005189,122,124

209,700,000174,010,305
204,653,234167,982,922

664,641,160

اضطلع على المخطط البياين
gho.unocha.org

Created by Baska Batbold
from the Noun Project

يوّضح الرسم البياين أدناه متطلبات عام 2020 يف نهاية عام 2020 و2021 اعتباًرا من نهاية فبراير/شباط. ازدادت المتطلبات يف عدة بلدان 
)أفغانستان وبوركينا فاسو وإثيوبيا وليبيا ومايل والصومال والسودان وسوريا واليمن(، بينما انخفضت يف بلدان أخرى )الكاميرون وجمهورية 
افريقيا الوسطى وكولومبيا وهايتي والعراق وجنوب السودان وأوكرانيا وزيمبابوي(. كانت الزيادات األكثر أهمية يف خطط االستجابة اإلنسانية 
النهائية يف ليبيا )46 بالمائة( وبوركينا فاسو )43 يف المائة( واالنخفاضات األكثر أهمية يف جمهورية أفريقيا الوسطى )20 يف المائة(، وأوكرانيا 

)18 يف المائة( وكولومبيا )17 يف المائة(. سيتم توفير مزيد من التحليالت كلما تم االنتهاء من المزيد من الخطط/نشرها.

http://gho.unocha.org
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األزمات العشرة التي تستحق 
المتابعة في عام 2021 

سوريا: عشر سنوات من النزاع واألزمات

لقد أنهك الصراع واألزمات اإلنسانية المواطنين السوريين على مدى عقد من الزمن. وهناك حاجة، هذا العام، إىل نحو ما يقدر بـ10 مليار 
دوالر لتقديم المساعدة لحوايل 13.4 مليون شخص، بما يف ذلك 6.7 مليون شخص من النازحين داخلًيا و5.6 مليون شخص فروا من 
سوريا ويعيشون يف ظروف محفوفة بالمخاطر يف جميع أنحاء المنطقة. يؤثر العنف على المدنيين، ويستمر تنظيم الدولة اإلسالمية يف 
العراق والشام )ISIL(  يف تنظيم الهجمات على المدنيين. 58 يف المائة فقط من المستشفيات العامة يف سوريا عاملة وواحدة من كل 
ثالث مدارس متضررة أو تم تدميرها. يتأقلم الماليين من األشخاص يف المستوطنات المكتظة مع المأوى غير المالئم ونقص الخدمات 
األساسية. وبسبب االختبارات المحدودة، فإن من المستحيل تقييم النطاق الحقيقي لوباء جائحة كوفيد–19، لكن من المؤكد أن الفيروس 
قد انتشر يف جميع أنحاء البالد. وأصبحت المواد الغذائية األساسية اآلن بعيدة المنال بالنسبة للكثيرين، كما ازداد عدد األشخاص الذين 

يعانون من انعدام األمن الغذايئ من 9.3 مليون إىل 12.4 مليون شخص.

اليمن: الوباء والحرب وتجدد خطر المجاعة
يلزم ما يقرب من 4 مليار دوالر )3.85 مليار دوالر( لتلبية االحتياجات اإلنسانية يف اليمن حيث أدت سنوات من النزاع والتدهور االقتصادي 
كثر حدة من أي وقت  واالنهيار المؤسسي إىل خلق احتياجات إنسانية هائلة يف جميع القطاعات. إن خطر المجاعة على نطاق واسع أصبح أ
كثر من 16 مليون شخص سوف يعانون من الجوع هذا العام، وأن ما يقرب من 50000  شخص يعيشون  مضى. وتؤكد التقييمات أن أ
بالفعل يف ظروف شبيهة بالمجاعة. تقدم وكاالت اإلغاثة يف اليمن المساعدة المنقذة للحياة ألكثر من 10 ماليين شخص كل شهر. ولكن 
للحفاظ على هذه البرامج - وتوسيعها لتشمل ماليين األشخاص اآلخرين الذين يحتاجون إىل المساعدة - تحتاج وكاالت االغاثة بشكل 
عاجل إىل المانحين الدوليين لتقديم تمويل سخي ومبكّر ومرن. هناك حاجة أيًضا إىل حلول لتحسين وصول المساعدات اإلنسانية، وتقوية 

االقتصاد - واألهم من ذلك - إنهاء الحرب.

لقراءة القصة الكاملة 
unocha.exposure.co

Created by Baska Batbold
from the Noun Project

بانغاسو، جمهورية إفريقيا الوسطى. حملة تطعيم نظمتها منظمة الصحة العالمية على موقع سيساكوبا، بجمهورية إفريقيا الوسطى. أوتشا/أدريان سوربرينانت

https://unocha.exposure.co/ten-crises-to-watch-in-2021
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جمهورية الكونغو الديمقراطية: انعدام األمن والتحديات الشديدة
19.6 مليون شخص يحتاجون إىل  تتطلب خطة االستجابة اإلنسانية لجمهورية الكونغو الديمقراطية 1.98 مليار دوالر لمساعدة حوايل 
الكونغو  االقتصادي يف جمهورية  التدهور  تفاقم  األمن إىل جانب كوفيد–19 إىل  انعدام  تزايد  أدى  العام، حيث  اإلنسانية هذا  المساعدة 
كبر  وأ )19.6 مليون(  الشديد  الغذايئ  األمن  انعدام  يعانون من  الذين  العالم من األشخاص  كبر عدد يف  أ ثاين  اآلن  ولديها  الديمقراطية. 
عدد من النازحين داخلًيا يف افريقيا )5.2 مليون(. ويوجد ايضاً معدل انتشار مرتفع لسوء التغذية وتفشي األمراض يف جمهورية الكونغو 

الديمقراطية. وتثير الهجمات ضد المدنيين وانتشار العنف القائم على النوع االجتماعي مخاوف جدية تتعلق بالحماية.

جمهورية إفريقيا الوسطى: يؤدي العنف الذي أعقب االنتخابات إلى تفاقم انعدام األمن
450 مليون دوالر لالستجابة للوضع اإلنساين يف جمهورية إفريقيا الوسطى الذي تدهور بشكل خطير يف  هناك حاجة إىل ما يقرب من 
الدول  وإىل  الداخلي  الصعيدين  على  الجديدة،  النزوح  عمليات  يف  ارتفاع  إىل  أدت  التي   2020 األول  ديسمبر/كانون  انتخابات  أعقاب 
المجاورة بما يف ذلك الكاميرون وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو. وتعتبر جمهورية إفريقيا الوسطى واحدة من 
كثر من حادثة واحدة يومًيا. وقد تضاعف هذا العدد يف يناير/ أخطر األماكن يف العالم للعاملين يف المجال اإلنساين، حيث شهد عام 2020 أ
كثر  كثر من 180 شريكًا يف المجال اإلنساين مساعدة أ كانون الثاين 2021. وعلى الرغم من البيئة التشغيلية المتزايدة الصعوبة، يواصل أ

من 2.8 مليون شخص.

منطقة الساحل: بؤرة األزمة
والنيجر وشمال شرق  والكاميرون وتشاد ومايل  بوركينا فاسو  الناس يف  إن  وإنسانية غير مسبوقة.  أمنية  أزمة  الساحل  تواجه منطقة 
 4.5 يعاين  والوباء، حيث  والفقر  المزمن  التنمية  الحكم ونقص  المناخ وضعف  كالصراع وتغّير  األزمات  العديد من  بؤرة  نيجيريا هم يف 
مليون شخص اآلن من انعدام األمن الغذايئ يف المنطقة الحدودية لمايل وبوركينا فاسو والنيجر. وقد ازداد عدد النازحين داخلًيا ألكثر من 
أربعة أضعاف يف عام واحد إىل 1.5 مليون. هناك حاجة إىل ما يقرب من 1.7 مليار دوالر لتقديم المساعدة العاجلة لحوايل 10.7 مليون 
كثر من 10 سنوات من األزمة يف منطقة حوض بحيرة تشاد، يحتاج 10.6 مليون شخص  شخص يف بوركينا فاسو ومايل والنيجر. بعد أ
إىل المساعدة الطارئة. ولقد تم إجبار ما يقرب من ثالثة ماليين شخص على ترك منازلهم، وهم يفتقرون اآلن إىل المأوى والغذاء والمياه 
والنزوح  النزاع  الغذايئ بسبب  األمن  انعدام  اآلن من  6.2 مليون شخص  الصحي. يعاين  الصرف  والنظافة وأساسيات خدمات  النظيفة 
واآلثار المرتبطة بـكوفيد – 19، يف جميع أنحاء المنطقة. وتتطلب خطة االستجابة اإلنسانية لنيجيريا ما يقدر بحوايل 1.1 مليار دوالر لمواجهة 
مخاطر المجاعة يف شمال شرق نيجيريا حيث يواجه خمسة ماليين شخص أزمات ومستويات طارئة من انعدام األمن الغذايئ، ويتعرض 

400000 طفل لخطر سوء التغذية الحاد.

أفغانستان: النزوح والكوارث والديون
هذا العام، هناك حاجة إىل 1.3 مليار دوالر لنحو 18.4 مليون شخص )ما يقرب من نصف السكان( ممن يحتاجون إىل المساعدة اإلنسانية، 
بما يف ذلك عشرات الماليين من األشخاص الذين يحتاجون إىل المساعدة االجتماعية للتغلب على أثر الوباء. أعطى الشركاء يف المجال 
اإلنساين األولوية لـ 15.7 مليون شخص لتلقي المساعدة يف أفغانستان حيث ُتشكل أربعون عاًما من الحرب إىل جانب الكوارث الطبيعية 
المتكّررة والفقر المزمن والوباء مزيًجا مميًتا للناس. ولقد أثر الوباء بشدة على صحة األفراد ودخلهم وديونهم، مما دفع الناس إىل تبني 
آليات تأقلم ضارة. يعاين ما يقرب من 17 مليون شخص من أزمات ومستويات طارئة من انعدام األمن الغذايئ، حيث سيواجه واحد من 

كل طفلين دون سن الخامسة وواحدة من كل أربع نساء حوامل ومرضعات سوء تغذية حاد هذا العام.

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/hrp_2021-vf_28_janvier_web_ok-links1.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ocha_car_hrp_2021_fr_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ocha_car_hrp_2021_fr_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/afg_humanitarian_response_plan_2018_2021_jan_2021.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/afg_humanitarian_response_plan_2018_2021_jan_2021.pdf
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ميانمار وبنغالديش: العنف والضعف الشديد
الذين فروا من العنف المروع المستهدف يف والية  الروهينجا  860000 من  954 مليون دوالر لمساعدة حوايل  بـ  هناك حاجة لما يقدر 
كبر مخيم لالجئين يف العالم بعد موجات متتالية  كثر من ثالث سنوات. أصبحت مقاطعة كوكس بازار ببنغالديش أ راخين بميانمار منذ أ
من العنف يف ميانمار، وتجعل الظروف المزدحمة هناك الالجئين معرضين بشدة لكوفيد – 19. مطلوب ما يقدر من 278 مليون دوالر 
لتلبية احتياجات حوايل 126000 من الروهينجا الذين ال يزالون محاصرين يف المخيمات يف والية راخين، فضالً عن وجود قيود صارمة على 
حركتهم وقدرتهم على الحصول على الرعاية الصحية والتعليم وسبل العيش. ال تزال مجتمعات الروهينجا خارج المخيمات عرضة لخطر 
كثر من 100.000  كان إىل نزوح أ العنف وكوفيد–19. وأدى الصراع يف واليتي راخين وتشين بين القوات المسلحة يف ميانمار وجيش أرا
 1 الذي وقع يف  العسكري  االنقالب  الجديدة. ويهّدد  المخيمات  إنساين ألكثر من ثلث  شخص من مجتمعات مختلفة وال يوجد وصول 
فبراير/شباط بتعطيل الجهود اإلنسانية، حيث ال يزال ما يقرب من مليون شخص يف جميع أنحاء ميانمار بحاجة إىل المساعدات الطارئة.

اثيوبيا: النزاع والمناخ يؤديان إلى خلق تحديات في االستجابة
هناك حاجة لما يقدر بنحو 1.5 مليار دوالر لمساعدة 16.3 مليون شخص يف إثيوبيا من المتضّررين من النزاع العريق واالنتقال السياسي 
والجفاف والفيضانات وغزو الجراد الصحراوي الشديد واألثر االجتماعي واالقتصادي المستمر للوباء. تواجه الوكاالت اإلنسانية تحديات يف 
االستجابة، ال سيما عندما يتعلق األمر بالوصول إىل األشخاص المحتاجين يف تيغراي، وكذلك يف مناطق أخرى ذات النزاع القبلي، مثل بني 
شنغول-غوموز وأوروميا وعفر. سيؤدي النزاع المستمر يف تيغراي واالنتخابات المقّرر إجراؤها يف يونيو/حزيران 2021 إىل جانب التحديات 

االقتصادية وكوفيد19- إىل تقييد تقديم الخدمات االجتماعية وقد يؤدي ذلك إىل تفاقم التوترات االجتماعية.

موزمبيق: العواصف والنزاعات تؤثر على الماليين من األشخاص
كثر من 1.1 مليون  على الرغم من البيئة التشغيلية المعقدة للغاية، يحتاج الشركاء يف المجال اإلنساين إىل 254 مليون دوالر لمساعدة أ
كثر  كثر من أربع مرات من مارس/آذار )أ شخص هذا العام يف مقاطعة كابو ديلغادو يف موزمبيق. تضاعف عدد األشخاص النازحين إىل أ
كثر من  من 110400( إىل ديسمبر/كانون األول 2020 )ما يقرب من 530000(، مع ما يقرب من نصفهم من األطفال. هذا باإلضافة إىل أ
300000 شخص تضّرروا من إعصار إيلويز االستوايئ يف يناير/كانون الثاين 2021، والذي مّر عبر المناطق المتضّررة من عاصفة شاالن 

االستوائية يف ديسمبر/كانون األول 2020 والتي دّمرها إعصار إيداي وكينيث قبل أقل من عامين.

القرن اإلفريقي: الجراد الصحراوي يهدد األرواح وسبل العيش
منذ أوائل عام 2020، شهد القرن اإلفريقي الكبير أسوأ انتشار للجراد الصحراوي منذ عقود. لقد تم إحراز تقدم كبير، لكن ال يزال الجراد 
الصحراوي يهدد حياة وسبل عيش الناس هناك. ويعيش يف منطقة القرن اإلفريقي بالفعل عشرات الماليين من األشخاص الذين يعانون 
بشدة من انعدام األمن الغذايئ وال يمكنهم تحمل أي صدمات أخرى. ولذلك، مطلوب تمويل عاجل لدعم عمليات التحكم لمنع المزيد 

من الضرر وانتشاره.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/mmr_humanitarian_response_plan_2021_final.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/mmr_humanitarian_response_plan_2021_final.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MOZ_2021_HRP_Abridged_Version_20201218.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MOZ_2021_HRP_Abridged_Version_20201218.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MOZ_2021_HRP_Abridged_Version_20201218.pdf
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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 بلًدا، ووصل تمويل الخطط 

إىل 18.63 مليار دوالر، أو 48 يف المائة من إجمايل المتطلبات مع نهاية شهر فبراير/شباط. إجمايل تمويل اللمحة العامة عن الــعمـل 

المبلغ  يزيد قليالً عن  لوباء جائحة كوفيد–19  العالمية  اإلنسانية  2020، بما يف ذلك خطة االستجابة  الــــعـــــالــــمـــــي لعام  اإلنـســانـي 

المسّجل لعام 2019 )18.23 مليار دوالر( وقد يستمر يف النمو قليالً مع تقديم التقارير النهائية لعام 2020.

وعلى الرغم من ارتفاع مستوى التمويل يف حد ذاته، 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( ويف عام 2018 )61 يف المائة(. إن الفجوة بين المتطلبات والتمويل 

كبر من أي وقت مضى. باإلضافة اىل ذلك، توجد اختالفات كبيرة يف تغطية التمويل بين الخطط، مع 32  لعام 2020 )19.8 مليار دوالر( أ
خطة، بما يف ذلك خطة االستجابة اإلنسانية العالمية، أقل من المتوسط العالمي البالغ 48 يف المائة. 1

يف عام2020 ، تم اإلبالغ عن 8.27 مليار دوالر إضايف لألنشطة خارج اللمحة العامة عن العمل اإلنساين العالمي أو يف انتظار التخصيص، 

مما رفع إجمايل التمويل اإلنساين المبلغ عنه إىل 26.9 مليار دوالر. 2 ويعتبر هذا الرقم أعلى ب 2.08 مليار دوالر من اإلجمايل المبلغ 

عنه يف نهاية عام 2019.

تهدف خطط اللمحة العامة عن العمل اإلنساين العالمي2020 ، 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.

9
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فجوات التمويل  )2021-2012(
Created by Baska Batbold
from the Noun Project

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

1. صدرت هذه األرقام بتاريخ 28 فبراير/شباط.

2. قد يتم تسجيل بعض هذا التمويل يف النهاية على أنه تمويل اللمحة العامة عن العمل اإلنساين العالمي 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 وفًقا لمتطلبات خطة االستجابة اإلنسانية العالمية.

إجمالي التمويل اإلنساني نسبة تغطية التمويل  المتطلبات
)بالدوالر األمريكي(

التمويل المستلم 
)بالدوالر األمريكي(

مليارمليارمليار

اضطلع على المخطط البياين
gho.unocha.org

http://gho.unocha.org
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خطط االستجابة اإلنسانية، النداءات العاجلة والنداءات اإلقليمية: نتائج من عام 2020
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النداءات اإلنسانية لوباء جائحة كوفيد–19 والنداءات اإلنسانية األخرى: نتائج من عام 2020
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الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ

تخصيص 15 مليون دوالر للصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ لمكافحة تفشي 
فيروس اإليبوال في جمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا

مارك  السيد  فبراير/شباط، خصص  الديمقراطية يف  الكونغو  وجمهورية  غينيا  اإليبوال يف  بفيروس  جديدة  إصابة  حاالت  اإلبالغ عن  بعد 

االستجابة  نافذة  15 مليون دوالر من  الطوارئ  اإلغاثة يف حاالت  اإلنسانية ومنسق  للشؤون  المتحدة  العام لألمم  األمين  لوكوك، وكيل 

السريعة للصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ لتوسيع تدابير الصحة العامة الحرجة استجابة للفيروس القاتل. حصلت غينيا 

)األكثر عرضة للخطر وفًقا لمنظمة الصحة العالمية( على 6 ماليين دوالر، بينما تلقت جمهورية الكونغو الديمقراطية 4 ماليين دوالر. تركز 

األموال المخصصة لكال البلدين على تعزيز استجابة الصحة العامة الشاملة، وتمكين التوفير الفوري للخدمات الحيوية يف قطاع المياه 

والصرف الصحي والنظافة، ودعم الخدمات اللوجستية من بين تدخالت أخرى. باإلضافة إىل مخصصات هذين البلدين، تم تخصيص 5 

ماليين دوالر كمنح جماعية لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف( لزيادة االستعداد التشغيلي يف البلدان 

المجاورة عالية الخطورة. ومنذ عام 2016، خصص الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ ما يقرب من 83 مليون دوالر لحاالت 

الطوارئ الصحية المتعلقة بفيروس اإليبوال يف أفريقيا لتعزيز الكشف المبكر عن الفيروس، وتعزيز تدابير الوقاية والسيطرة على العدوى، 

وتقديم الدعم النفسي واالجتماعي والغذايئ لألشخاص المتضّررين.

تخصيص 40 مليون دوالر للصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ لدرء المجاعة في 
اليمن

يف 1 مارس/آذار، أعلن السيد مارك لوكوك، وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ، عن 

تخصيص 40 مليون دوالر من نافذة االستجابة السريعة للصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ لمنع انتشار المجاعة يف اليمن. 

كد السيد لوكوك، يف حديثه أثناء مؤتمر المانحين االفتراضي رفيع المستوى لجمع التعهدات لليمن، أن هناك حاجة إىل عملية إغاثة  وأ

ممولة تموياًل مناسًبا لمنع انتشار المجاعة وتهيئة الظروف لسالم دائم: “إذا كنت ال تطعم الناس، فأنت تغذي الحرب.” فقد خلقت سنوات 

كثر  من النزاع والتدهور االقتصادي واالنهيار المؤسسي احتياجات إنسانية هائلة يف جميع القطاعات. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يواجه أ

من 16 مليون مواطن يمني الجوع يف العام المقبل مع وجود ما يقرب من 50000 شخص يعانون بالفعل من نفس الظروف. ستقوم 

أموال الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ بسد الفجوات الحرجة يف خطة االستجابة اإلنسانية ودعم األنشطة المنقذة للحياة 

التي تستهدف بعض األشخاص األكثر ضعًفا يف البالد. 

 55 61 401

مخصصات الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ
التخصيصات التي وافق عليها منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ

التخصيصات الشهرية  
)بالدوالر األمريكي(

إجمالي التخصيصات لعام 2021 
)بالدوالر األمريكي(

إجمالي المساهمات لعام2021 
)بالدوالر األمريكي(

مليونمليونمليون
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الصناديق القطرية المشتركة

منح  وتم   .2021 فبراير/شباط  بلدان يف   9 اإلنساين يف  المجال  للشركاء يف  دوالر  مليون   76 المشتركة  القطرية  الصناديق  صرفت 

14 شريًكا  85 يف المائة من هذا المبلغ )65 مليون دوالر( إىل المنظمات غير الحكومية، بما يف ذلك 10.7 مليون دوالر إىل  حوايل 

محلًيا ووطنًيا، و54.4 مليون دوالر إىل المنظمات غير الحكومية العالمية واستهدفت أموال الصناديق القطرية المشتركة 3.5 مليون 
شخص، من ضمنهم حوايل 55 بالمائة من النساء والفتيات 1

األمامية  الخطوط  يف  والوطنيين  المحليين  للشركاء  بالنسبة  للتمويل  مباشًرا  مصدًرا  كبر  أ كونها  المشتركة  القطرية  الصناديق  تزال  ال 

لالستجابة لحاالت الطوارئ. تم توفير 36 يف المائة )325.6 مليون دوالر( من تمويل الصناديق القطرية المشتركة من المخصصات التي 

تم إطالقها يف عام 2020 للمنظمات غير الحكومية الوطنية والمحلية، بما يف ذلك 71.2 مليون دوالر تم تلقيها كشركاء منفذين للمنظمات 

القطرية  الصناديق  خصصت   ،2021 فبراير/شباط  وحتى  للجائحة  للتصدي  العالمية  اإلنسانية  االستجابة  خطة  إطالق  ومنذ   2 األخرى. 

المشتركة حوايل 251 مليون دوالر للتصدي للجائحة وتأثيراتها الثانوية على األشخاص المستضعفين، بما يف ذلك 67 يف المائة للمنظمات 

غير الحكومية والشركاء المحليين اآلخرين.

 4 76  6 103

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 عام 2020 منذ الشهر الماضي. وسيتم إدراج أرقام عام 2021 يف نشرة الشهر المقبل.

المدفوعات حسب نوع المنظمة المتلقية

المدفوعات لكل صندوق مشترك
المدفوعات الفعلية لشهر فبراير/شباط

المدفوعات الفعلية لشهر فبراير/شباط

التخصيصات الشهرية  
)بالدوالر األمريكي(

التخصيصات قيد الموافقة 
)بالدوالر األمريكي(

المدفوعات الشهرية 
)بالدوالر األمريكي(

إجمالي المساهمات لعام 2021 
)بالدوالر األمريكي(

مليونمليونمليونمليون
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تم إطالق تخصيص واحد من الصناديق القطرية المشتركة يف فبراير/شباط

الصندوق اإلنساين ألفغانستان: تخصيص احتياطي قدره 3.1 مليون دوالر لتغطية فجوة التمويل على وجه السرعة لخدمات النقل 	 
القدرة على  األساسية وحماية  اإلنساين  الجوي  النقل  للحفاظ على خدمات   2021 يوليو/تموز  نهاية  المتحدة حتى  لألمم  الجوي 

الوصول إىل األشخاص المحتاجين.

أربع جوالت تخصيص للصناديق القطرية المشتركة كانت قد بدأت يف فبراير/شباط:

الصندوق اإلنساين للسودان: تخصيص احتياطي بقيمة مليون دوالر لتلبية احتياجات األشخاص المتضّررين من النزاع األخير يف 	 
غرب دارفور. باإلضافة إىل تخصيص احتياطي قدره 115000 دوالر لمكافحة الجراد الصحراوي بوالية النيل األزرق )الخدمات البيطرية 

ومعالجة المحاصيل(.

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

الصندوق اإلنساين لسوريا: تخصيص احتياطي بقيمة 5 ماليين دوالر لتقديم المساعدة المنقذة لألرواح لألشخاص المحتاجين يف 	 
محافظتي دير الزور وريف دمشق. ويدعم هذا التخصيص خدمات الرعاية الصحية األولية وإمكانية الحصول على المياه الصالحة 
للشرب وتشجيع ممارسات النظافة الصحية السليمة وتوفير المأوى والمساعدة الغذائية وإمكانية الحصول على التعليم األساسي.

الصندوق اإلنساين لفنزويال: أّول تخصيص قياسي بقيمة 3.5 مليون دوالر لتقديم المساعدة الطارئة للفئات األكثر ضعًفا والمتضّررة 	 
من األزمة وهي فئات 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(.

اعتباًرا من 28 فبراير/شباط، تعهد المانحون أو ساهموا بمبلغ 108 مليون دوالر للصناديق القطرية المشتركة التي يديرها مكتب تنسيق 
كبر ثالث جهات متلقية للتمويل وهم اليمن وأفغانستان ومنطقة عبر الحدود السورية. الشؤون اإلنسانية، بما يف ذلك أ

التخصيصات لكل صندوق مشترك
المخصصات الشهرية هي مشاريع معتمدة/اتفاقيات المنح التي تم توقيعها يف فبراير/شباط 2021. المخصصات قيد الموافقة هي مشاريع قيد االنتهاء التعاقدي يف فبراير/

شباط 2021.

ح المشاريع المعتمدة/اتفاقيات المنح التي تم توقيعها يف عام 2021. توضِّ
التخصيصات حسب نوع المنظمة المتلقية



تعّبر األمم المتحدة عن شكرها للمساهمات السخية للمانحين 
الذين يقدمون التمويل غير المخصص أو األساسي للشركاء 
يف المجال اإلنساين، وللصندوق المركزي لالستجابة لحاالت 

الطوارئ، والصناديق القطرية المشتركة.


