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اللمحة العامة عن العمل اإلنساني العالمي 31 :مايو/ايار2020
التمويل المطلوب

36.76

التمويل المستلم

6.24

مليار
دوالر

نسبة تغطية التمويل

17.0

مليار
دوالر

%

أعلنت اللمحة العامة عن العمل اإلنساين العالمي الصادرة يف 4
ديسمبر/كانون األول  2019أن متطلبات التمويل بلغت  28.8مليار
دوالر لمساعدة  108.8مليون شخص من مجموع  167.6مليون شخص
محتاج يف  53دولة .مع تعديالت مختلفة خالل األشهر األربعة األوىل من
العام ،وتحديث خطة االستجابة اإلنسانية العالمية ( )GHRPلـ (كوفيد –
 )19يف  7مايو/ايار ،وصلت المتطلبات العالمية إىل  36.76مليار دوالر لـ
 63دولة.
اعتبارا من نهاية مايو/ايار ،وصل تمويل الخطط المدرجة يف اللمحة
العامة عن العمل اإلنساين العالمي اىل  6.01مليار دوالر ،أو  16يف المائة
من إجمايل المتطلبات .يمثل هذا المبلغ  1.76مليار دوالر أ كثر منذ نهاية
أبريل/نيسان ،ويعود ذلك يف المقام األول إىل التمويل السخي لخطة
االستجابة االنسانية العالمية ل كوفيد – .19
وقد تم اإلبالغ عن مبلغ  4.37مليار دوالر إضايف لألنشطة خارج اللمحة
العامة عن العمل اإلنساين العالمي أو يف انتظار التخصيص ،ليصل
مجموع التمويل اإلنساين المبلغ عنه إىل  10.61مليار دوالر ،وهو أعلى بكثير
من الشهر السابق.

إتجاه التمويل (يناير/كانون الثاني – مايو/أيار )2020
النداءات المشتركة بين الوكاالت

إجمايل التمويل اإلنساين

1

إجمالي التمويل اإلنساني

2

10.61

مليار
دوالر

إن تمويل اللمحة العامة عن العمل اإلنساين العالمي ،بما يف ذلك خطة
االستجابة اإلنسانية العالمية ،هو حوايل  810مليون دوالر أ كثر هذا
العام مما كان عليه يف نهاية مايو/ايار  6.24 - 2019مليار دوالر مقابل
 5.41مليار دوالر .على الرغم من أن المتطلبات أعلى بكثير هذا العام ،فإن
التغطية هي نفسها تقري ًبا  17٪ -اآلن مقابل  18.3٪يف نفس الوقت من
العام الماضي .بالنسبة للتمويل اإلنساين الشامل ،فإن اإلجمايل حال ًيا أعلى
بكثير مما كان عليه يف نهاية مايو/أيار  10.61 - 2019مليار دوالر مقارنة
ب  7.67مليار دوالر .إن الفرق بمبلغ  2.92مليار دوالر يعزى يف المقام األول
إىل التمويل الذي تم توفيره ألزمة كوفيد – .19

حتى نهاية أبريل/نيسان ،كانت الخطط يف اللمحة العامة عن العمل
اإلنساين العالمي تهدف إىل تقديم المساعدة إىل  117.1مليون شخص
من  180.1مليون شخص بحاجة اىل المساعدة .إن تحديث اللمحة
أرقاما لألشخاص
العامة عن العمل اإلنساين العالمي لهذا الشهر ال يتضمن
ً
المحتاجين واألشخاص المستهدفين ألن تنقيحات خطط االستجابة
اإلنسانية والخطط األخرى يف سياق كوفيد –  19ال تزال مستمرة .إن تقدير
العدد المنقح من األشخاص المحتاجين للمساعدة بسبب كل من كوفيد –
 19والصدمات األخرى ،وعدد األشخاص المستهدفين لالستجابة اإلنسانية،
سوف سيتم تقديمه يف التحديث القادم لخطة االستجابة اإلنسانية العالمية
يف  16يوليو/تموز وسيكون مدرج يف تحديث اللمحة العامة عن العمل
اإلنساين العالمي لشهر يوليو/تموز الذي يصدر يف أوائل أغسطس/اب.

بالمليار دوالر امريكي
10

7.5

5

2.5

يناير

1

فبراير

مارس

ابريل

مايو

تم تمديد خطة االستجابة اإلنسانية الحالية لليمن الفترة من يونيو/
حزيران حتى نهاية ديسمبر/كانون األول  .2020إن مبلغ  2.41مليار دوالر
(بما يف ذلك  2.23مليار دوالر يف ملحق خطة االستجابة االنسانية و180
خصيصا لالستجابة ل كوفيد –  )19مطلوب لتلبية االحتياجات
مليون دوالر
ً
اإلنسانية المتزايدة ل  19مليون شخص من مجموع  24.3مليون شخص
يف حاجة للمساعدة يف أسوء أزمة إنسانية يف العالم .إن األزمة يف اليمن
مدفوعة بالصراع ،والمرض ،واالنهيار االقتصادي وتعطل المؤسسات
والخدمات العامة .وبعد خمس سنوات من الحرب المستمرة ،فان ثلثا

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

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 ،والمساعدات
العينية ،والتمويل الثنايئ وغيرها.
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األرقام الواردة هي التي تم اإلبالغ عنها لخدمة التتبع المايل من قبل الجهات المانحة والمنظمات المتلقية حتى  31مايو/ايار  .2020يتم تحديث كافة المعلومات المالية
الخاصة بخطط االستجابة اإلنسانية بشكل مستمر على موقع  . fts.unocha.orgتشير 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.infoأو التواصل معocha-ftrm@un.org :
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العمل اإلنساين
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المواطنين اليمنيين يعانون من الجوع ،والماليين منهم مرضى ،ومعوزين
وشديدي الضعف .خمسة وعشرون يف المائة من السكان ،بما يف ذلك 2.1
مليون طفل و 1.2مليون امرأة حامل ومرضع ،يعانون من سوء التغذية
المعتدل أو الشديد.
تتطلب نسبة هائلة تبلغ  80يف المائة من مجموع السكان شكال ً من
أشكال المساعدة والحماية اإلنسانية .خالل النصف األول من عام ،2020
دمرت الفيضانات مرة واحدة يف الجيل المجتمعات الجنوبية وغذت انتشار
األمراض الفتاكة ،بما يف ذلك الكوليرا ،وحمى الضنك ،والمالريا والدفتيريا.
إن انتشار كوفيد –  19الذي كان موجودا ً منذ مارس/أذار ،يهدد المرافق
الصحية القليلة بالفعل والمستهلكة.

يف يوم الثالثاء 2 ،يونيو/حزيران ،استضافت منظمة األمم المتحدة مع
المملكة العربية السعودية أول حدث تعهد افتراضي لألمم المتحدة
لدعم االستجابة اإلنسانية يف اليمن .جمع الحدث ممثلين من أ كثر من
 125من الدول األعضاء ،والمنظمات الدولية ،ووكاالت األمم المتحدة،
والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدين ،لجمع التمويل لتلبية
االحتياجات اإلنسانية لألشخاص المتضررين من النزاع .وقد تم تقديم
أ كثر من  30التزام بلغ مجموعها  1.35مليار دوالر ،مع  14إعالنًا للصندوق
اإلنساين لليمن ( .)YHFتتوفر نتائج التعهد ،وملحق خطة االستجابة
االنسانية ،ومعلومات عن الصندوق اإلنساين لليمن ،ولمحة عامة على جهود
 2019على شبكة اإلنترنت.

سيتشارك االتحاد األورويب واألمم المتحدة يف رئاسة مؤتمر بروكسل
الرابع (االفتراضي) لدعم المستقبل يف سوريا والمنطقة يف 29-30
يونيو/حزيران .سيكون المؤتمر منتدى لتعبئة الدعم السياسي والمايل
للسكان المتضررين ،يف كل من سوريا والبلدان المجاورة .يف ضوء التحديات
التي تشكلها جائحة وباء كورونا ،ستعقد مشاورات مكثفة عبر اإلنترنت مع
الجهات الفاعلة يف المجتمع المدين يف المنطقة خالل األسابيع التي تسبق
مؤتمر بروكسل الرابع .من المتوقع تنظيم احداث جانبية افتراضية
على هامش المؤتمر من قبل الدول األعضاء يف األمم المتحدة ،والمنظمات
غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدين السوري .إن تمويل األزمة
السورية على مستوى منخفض للغاية ،يف ظل تغطية تقدر ب  18٪فقط
من مبلغ  3.81مليار دوالر المطلوب لخطة االستجابة اإلنسانية لسوريا و8٪
من مبلغ  6.21مليار دوالر للخطة اإلقليمية لالستجابة لالجئين السوريين
وبناء القدرة على الصمود الذي تم اإلبالغ عنه حتى نهاية مايو/أيار.

يف وقت مبكر من هذا الشهر ،تم تنقيح خطة االستجابة لالجئين
والمهاجرين من فنزويال ( .)RMRPتدعم الخطة التي اُطلقت يف البداية
يف نوفمبر/تشرين الثاين من العام الماضي ،الجهود التي تبذلها الحكومات
يف المنطقة لمعالجة االحتياجات الملحة لالجئين والمهاجرين من فنزويال
وكذلك ضمان اندماجهم وإدراجهم يف النظم الوطنية .تصل متطلبات خطة
االستجابة لالجئين والمهاجرين من فنزويال إىل  1.41مليار دوالر ،حوايل ثلثها
لألنشطة الخاصة بكوفيد –  .19بسبب نقص التمويل الحرج ،فإن  15يف
المائة فقط ( 208مليون دوالر) من متطلبات الخطة قد تم الوفاء بها.

يف  26مايو/ايار ،عقد االتحاد األورويب وإسبانيا ،بدعم من كندا ،والنرويج،
ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين  UNHCRوالمنظمة الدولية
للهجرة ،مؤتمرا دوليا للجهات المانحة تضامنا ً مع الالجئين الفنزويليين
والمهاجرين يف بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي .وكان المؤتمر
يهدف إىل حشد الدعم ألحد أ كبر أزمات النزوح الخارجي يف العالم التي
تفاقمت اآلن بسبب جائحة كوفيد –  .19تعهدت الجهات المانحة يف
المؤتمر بتمويل يصل اىل  2.79مليار دوالر ،بما يف ذلك منح بمبلغ 653
مليون دوالر لدعم الالجئين ،والمهاجرين والمجتمعات المضيفة يف البلدان
عبر المنطقة .حتى االن ،فإن أ كثر من خمسة ماليين الجئ ومهاجر من
فنزويال سعى إىل السالمة والحماية ،والرعاية الصحية والوظائف .إن األغلبية
الشاسعة ،حوايل  80يف المائة ،يتم استضافتها عبر البلدان يف أمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

قامت منظمة األغذية والزراعة (الفاو) بتنقيح نداءها العالمي لمكافحة
الجراد الصحراوي الذي يتطلب اآلن  311مليون دوالر ،والذي تم استالم
 130مليون دوالر منه ،وبالتايل ترك فجوة التمويل المنقحة بمبلغ 180
مليون دوالر .يتضمن النداء المنقح متطلبات القرن األفريقي واليمن (231
مليون دوالر)؛ غرب أفريقيا ( 50مليون دوالر إضايف)؛ وجنوب غرب آسيا
( 30مليون دوالر إضايف) .بينما تم إحراز تقدم ملحوظ حتى اآلن من حيث
جهود السيطرة واإلجراءات االستباقية ،يف األشهر المقبلة ،فمن الممكن
أن يستمر الجراد الصحراوي يف التكاثر يف إثيوبيا ،وكينيا والصومال .يمكن
أن ُتشكَل أسراب جديدة يف يونيو/حزيران وتهاجر إىل السودان عبر جنوب
السودان مع خطر إصابة منطقة الساحل يف غرب أفريقيا .يف نفس الوقت،
يستمر تكاثر الجراد الصحراوي بشكل كبير يف إيران ،وباكستان واليمن .إن
تصاعد الجراد الصحراوي يضاعف من وضع األمن الغذايئ القاتم بالفعل.
مقترنة مع آثار كوفيد –  ،19تشير التوقعات من التقرير العالمي عن
األزمات الغذائية الذي صدر مؤخرا إىل أن أ كثر من  25مليون شخص
سيعاين من انعدام األمن الغذايئ الحاد يف منتصف إىل أواخر عام  2020يف
منطقة شرق أفريقيا ،و 17مليون شخص إضايف يف اليمن.

تعبر األمم المتحدة عن شكرها للمساهمات السخية للمانحين الذين يقدمون التمويل غير المخصص أو األساسي للشركاء
ّ
في المجال اإلنساني ،وللصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ ( ،)CERFوالصناديق القطرية المشتركة (.)CBPF
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التركيز على أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
النداءات اإلنسانية المشتركة بين الوكاالت ألمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكاريبي

بلدان خطط االستجابة اإلنسانية HRPS

البلدان المدرجة يف خطة االستجابة لالجئين والمهاجرين من فنزويال (.)RMRP

تتمتع أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي  LACبمستويات عالية
من عدم المساواة ،مع وجود فجوات واسعة يف مستويات المعيشة عبر
وداخل البلدان .الحصول على نوعية جيدة من الصحة ،والتعليم ،وسبل
العيش كان محدودًا بالفعل لعدد كبير من االشخاص حتى قبل جائحة
كوفيد –  .19تواجه المنطقة أيضا تحديات مستمرة تتعلق بمستويات
عالية من الصراع االجتماعي والسياسي واألوضاع اإلنسانية المستمرة أو
الجديدة.
باإلضافة إىل ذلك ،من المتوقع أن تنذر جائحة كوفيد –  19بأسوأ
انكماش اقتصادي يف تاريخ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي،
مع انخفاض متوقع يف النشاط بنسبة  5.3يف المائة يف عام  ،2020وف ًقا
لتقرير من اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
( .)ECLACباإلضافة إىل ذلك ،فإن حوايل  14مليون شخص يف أمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي قد يعانون من انعدام األمن الغذايئ
الشديد هذا العام بسبب جائحة كوفيد –  ،19وفقا ً لتوقعات برنامج
األغذية العالمي  .WFPنتيجة لذلك ،من المتوقع أن يرتفع عدد األشخاص
يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي الذين يحتاجون إىل المساعدة
اإلنسانية يف عام  2020وما بعده.
إن هذه التحديات هي باإلضافة إىل استمرار التدفقات السكانية
 المنطقة لديها عدد كبير من الالجئين ،والمهاجرين والنازحين داخلياً.إن نحو  80يف المائة من الخمسة ماليين مواطن من الالجئين والمهاجرين
الفنزويليين تستضيفهم بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
تمت مراجعة خطة االستجابة لالجئين والمهاجرين من فنزويال يف مايو/أيار،
والتي طلبت مبلغ  1.41مليار دوالر ،حوايل ثلثها لألنشطة الخاصة بكوفيد
–  .19كما ذكر سابقاً ،جمع المؤتمر الدويل للجهات المانحة تضامنا ً مع
الالجئين والمهاجرين الفنزويليين يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
مبلغ  653مليون دوالر يف شكل منح لخطة االستجابة لالجئين والمهاجرين
من فنزويال.

يجري تحديد خطة االستجابة اإلنسانية لفنزويال لعام  2020وستتطلب
حوايل مبلغ  750مليون دوالر لتصل إىل  4.5مليون شخص .قدمت
منظمة األمم المتحدة وشركاؤها المساعدات المتعلقة بكوفيد – 19
ألكثر من مليون شخص ،وتلقى حوايل  670.000شخص المساعدة يف
عام  2020قبل تفشي المرض .وعلى الرغم من االستجابة المستمرة،
فان الوضع اإلنساين يف البالد ال يزال خطير .ال يزال العديد من المواطنين
الفنزويليين الضعفاء يواجهون التحديات يف الحصول على الغذاء ،والدواء
والخدمات األساسية مثل المياه الصالحة للشرب ،والتعليم ،وغاز الطهي
والكهرباء .وكما هو الوضع يف أي مكان آخر ،هناك فرصة حقيقية بأن تزيد
جائحة كوفيد –  19من تفاقم الوضع اإلنساين.
وأشارت منظمة الصحة األمريكية/منظمة الصحة العالمية PAHO/
 WHOيف  26مايو /أيار إىل أن مع أ كثر من  2.8مليون حالة إصابة
و 161.000حالة وفاة 4 ،تعتبر األمريكتين اآلن بؤرة الوباء العالمي.
وتقول منظمة الصحة األمريكية/منظمة الصحة العالمية إن الذروة
اإلقليمية هي على بعد أسابيع ،معربة عن قلقها إزاء تزايد عدد حاالت
اإلصابة يف البرازيل ،وشيلي ،والسلفادور ،وغواتيماال ،ونيكاراغوا وبيرو.
اختلفت بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي يف استجاباتها لألزمة،
مع إعالن األغلبية شكال ً من أشكال حالة الطوارئ ،وتبني تدابير وقائية للحد
من انتقال المرض.
تعمل الجهات اإلنسانية على تكييف االستجابة يف كولومبيا بينما تنتشر
جائحة كوفيد  19 -إىل مناطق مثل منطقة األمازون التي لم يتواجد
فيها العاملون يف المجال اإلنساين تاريخياً .يعمل الوباء أيضا كمحفز
للثالث أزمات الموجودة من قبل يف البلد :الصراع ،والكوارث الطبيعية
وتدفق الالجئين والمهاجرين .إن األمن الغذايئ هو قلق خاص ،حيث من
المتوقع ازدياد عدد األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذايئ من
 3.4مليون إىل سبعة ماليين شخص .على الرغم من تحديات الوصول
والتمويل المنخفض ،يواصل الشركاء يف العمل اإلنساين تقديم المساعدة
للفئات األكثر ضعفاً.
مستوى قياسيا
يف هايتي ،زادت االحتياجات اإلنسانية  -التي بلغت
ً
بالفعل قبل الوباء  -بشكل أ كبر .تهدد جائحة كوفيد –  19بشل نظام
الرعاية الصحية الرث يف البالد وتعريض اإلنجازات يف إنهاء تفشي
الكوليرا للخطر .وقد زاد عدد المحتاجين إىل 5.1مليون شخص .يحتاج
حوايل  4.1مليون شخص إىل مساعدة غذائية عاجلة ،ومن بين هؤالء 1.2
مليون شخص يواجهون مستويات طارئة من انعدام األمن الغذايئ .معدالت
سوء التغذية الحاد تتجاوز بالفعل معيار مستوى الطوارئ لمنظمة الصحة
العالمية  2.1يف المائة ،ومن المتوقع أن يزيد الوباء عدد األطفال الذين
يعانون من سوء التغذية دون سن الخامسة بنسبة  25بالمائة .من المتوقع
أن تزداد نسبة سكان هايتي مع الوصول المحدود أو المنعدم إىل المياه
الصالحة للشرب من  35إىل  60يف المائة ،أو  6.8مليون شخص .تتطلب
خطة االستجابة اإلنسانية المنقحة لعام  2020مبلغ  471مليون دوالر
لالستجابة الحتياجات  2.3مليون شخص .بما يف ذلك االستجابة ذات الصلة
بكوفيد –  .19إن نسبة تمويل خطة االستجابة اإلنسانية هي فقط تسعة يف
المائة ،مما يحد بشدة من قدرة المنظمات اإلنسانية على تقديم المساعدة.

 4بين  1مايو/أيار و 1يونيو/حزيران  ،2020شهدت أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي زيادة بنسبة  385يف المائة يف حاالت كوفيد –  19المؤكدة ( 204.508إىل  )992.676وزيادة بنسبة  376يف المائة يف
حاالت الوفيات المؤكدة ( 10.668إىل )50.782

لالطالع على آخر التقارير والتحديثات للنداءات اإلنسانية التي تنسقها األمم المتحدة،

reliefweb.int I humanitarianresponse.info
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اللمحة العامة عن العمل اإلنساني العالمي 31 :مايو/أيار 2020
النداء اإلنساين المشترك
بين الوكاالت

نوع النداء
اإلنساين

ا لتمو يل
ا لمطلو ب

أفغانستان

HRP

بوركينا فاسو

 803.4مليون

بوروندي

نسبة تغطية التمويل

ا لتمو يل
ا لمستلم
 210.9مليون

%26

HRP

 371.6مليون

 82.5مليون

%22

HRP

كاميرون

 168.4مليون

 27.2مليون

%16

HRP

جمهورية افريقيا الوسطي

 392.4مليون

تشاد

 76.1مليون

%19

HRP

 553.6مليون

 132.4مليون

%24

HRP

كولومبيا

 671.8مليون

 92.2مليون

%14

HRP

جمهورية الكونغو الديمقراطية

 209.7مليون

أثيوبيا

 10.2مليون

%5

HRP

 2.11مليار

 258.1مليون

%12

HRP

هايتي

 1.32مليار

 308.3مليون

%23

HRP

العراق

 424.3مليون

ليبيا

 38.6مليون

%9

HRP

 660.7مليون

 132.3مليون

%20

HRP

مايل

 129.7مليون

 35.9مليون

%28

HRP

ميانمار

 393.2مليون

النيجر

 104.7مليون

%27

HRP

 262.3مليون

 51.2مليون

%20

HRP

نيجيريا

 509.8مليون

 83.9مليون

%17

HRP

األرض الفلسطينية المحتلة

 1.10مليار

 62.3مليون

%6

HRP

الصومال

 390.4مليون

 141.3مليون

%36

HRP

جنوب السودان

 1.25مليار

 383.4مليون

%31

HRP

 1.77مليار

السودان
سوريا

 519.7مليون

%29

HRP

 1.44مليار

 348.4مليون

%24

HRP

 3.81مليار

 705.8مليون

%19

أوكرانيا

HRP

 205.1مليون

5

فنزويال
اليمن

6

زيمبابوي
جيبويت
ليسوتو

 750.0مليون

 36.1مليون

HRP

 3.38مليار

 544.1مليون

%16

HRP

 800.7مليون

FA

بوروندي (الخطة اإلقليمية)

جمهورية الكونغو الديمقراطية (الخطةاإلقليمية)

7

نيجيريا (الخطة اإلقليمية)

7,8

جنوب السودان (الخطة اإلقليمية)
سوريا (الخطة اإلقليمية)

HRP

%5

FA

7

7

 31.0مليون

%15

 102.5مليون

%13

 14.3مليون

 3.3مليون

%23

 33.7مليون

 3.4مليون

%10

RRP

 275.4مليون

RRP

 638.7مليون

 14.8مليون

RRP

–

–

RRP

 1.34مليار

 13.6مليون

 54.0مليون

%5
%2
–
%4

3RP

 6.21مليار

 516.9مليون

%8

RMRP

بنغالديش

 1.41مليار

 209.4مليون

%15

Other

جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

 993.8مليون

7

فنزويال (الخطة اإلقليمية)

 273.3مليون

%28

Other

بنين

 146.7مليون

 1.3مليون

%1

COVID

كولومبيا

 17.2مليون

–

–

COVID

ايران

 197.0مليون

لبنان

 8.1مليون

%4

COVID

 89.5مليون

 28.8مليون

%32

COVID

ليبيريا

 94.0مليون

 9.4مليون

%10

COVID

موزنبيق

 57.0مليون

باكستان

–

–

COVID

 68.2مليون

 0.8مليون

%1

COVID

الفلبين

 126.8مليون

 30.6مليون

%24

COVID

سيرا ليون

 96.2مليون

توغو
خطة االستجابة اإلنسانية العالمية

9

 2.8مليون

%3

COVID

 60.5مليون

 0.3مليون

<%1

COVID

 19.4مليون

–

–

COVID

 1.01مليار

 167.8مليون

%17

5إن المتطلبات والتمويل هي تقديرات وسيتم تحديثها بعد إصدار خطة االستجابة اإلنسانية لفنزويال 6 / .يقدّر هذا الرقم االحتياجات على مدار العام يف اليمن ،بما يف ذلك األنشطة المتعلقة بكوفيد –  .19سيتم
المستلم بالفعل 7 / .تشمل متطلبات خطة االستجابة لالجئين RRPوالتمويل فقط البلدان التي ال تتداخل مع خطط االستجابة اإلنسانية  HRPsالتي تم
تأكيد الرقم النهايئ بانتظار التحقق من التعهدات والتمويل ُ
رصدها يف خدمة التتبع المايل  FTS:كل من بوروندي اإلقليمية ،ورواندا ،وتنزانيا ،وأوغندا تم إدراجها؛ بالنسبة إىل جمهورية الكونغو الديمقراطية اإلقليمية ،وأنغوال ،وجمهورية الكونغو ،ورواندا ،وتنزانيا ،وأوغندا ،وزامبيا
تم إدراجها ،تم إدراج أيضا كل من جنوب السودان اإلقليمية ،وكينيا ،وأوغندا ،وإثيوبيا .يعتمد تمويل خطة االستجابة لالجئين على المساهمات التي أبلغت عنها الجهات المانحة والمنظمات المتلقية .والتحديثات
جارية بهذا الخصوص 8 / .إن متطلبات خطة االستجابة لالجئين لنيجيريا مدرجة يف خطط االستجابة اإلنسانية للكاميرون ،وتشاد والنيجر 9 / .باإلضافة إىل القيم الواردة يف الجدول ،فقد تم اإلبالغ عن  380مليون دوالر
كتمويل لخطة االستجابة اإلنسانية العالمية ،ومع ذلك ،فإن التفاصيل المتعلقة بالمتلقين أو بلدان معينة غير متوفرة حتى االن.
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اللمحة العامة عن

العمل اإلنساين

الـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

تحديثات عن الصناديق المشتركة
يف مايو/أيار  ،2020تم  10تخصيص  52.3مليون دوالر من نافذة
االستجابة السريعة التابعة للصندوق المركزي لالستجابة لحاالت
الطوارئ ( .)RRتشمل تخصيصات نافذة االستجابة السريعة مبلغ 39.9
مليون دوالر لجمهورية الكونغو الديمقراطية لدعم استجابة ما بعد إيبوال
داخل البالد؛  6مليون دوالر للنيجر استجابة إىل النزوح الجديد منذ أوائل عام
2020؛  3.8مليون دوالر استجابة إىل الفيضانات يف الصومال (من إجمايل
التخصيصات التي تبلغ  7.1مليون دوالر)؛ و 2.6دوالر مليون لفانواتو
استجابة إىل اإلعصار المداري هارولد.
خصص منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ ( )ERCمارك لوكوك مبلغ 3
ماليين دوالر من نافذة االستجابة السريعة التابعة للصندوق المركزي
لالستجابة لحاالت الطوارئ لالستجابة للفيضانات يف كينيا .سيلبي
التمويل االحتياجات األكثر إلحاحا ل  150.000شخص ،بما يف ذلك المياه،
والصرف الصحي ومساعدات النظافة الصحية ،والصحة ،والمأوى والمواد
غير الغذائية ،والمساعدات الغذائية واللوجستيات .يف  31مايو/أيار ،أقر
منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ تخصيص  5ماليين دوالر استجابة إلعصار
أمفان يف بنغالديش .تضرر أ كثر من  330.000منزل ودُمر  56.000يف
المناطق التسعة األكثر تضرراً.
يستعد الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ للجولة الثانية
للطوارئ ناقصة التمويل ( )UFEلمبلغ  100مليون دوالر ،والتي ستحقق
رقما ً قياسيا ً ألعلى مبلغ سنوي للطوارئ ناقصة التمويل ،بمبلغ 225
مليون دوالر.

يف مايو/أيار ،أطلقت الصناديق القطرية المشتركة ( )CBPFمخصصات
جديدة يف أفغانستان ،واألردن ،ونيجيريا ،وباكستان ،وجنوب السودان،
وسوريا ،وأوكرانيا .بعد إعادة تنشيط الصندوق اإلنساين لباكستان ()PHF
من قبل منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ يف باكستان ،تم إطالق ما
مجموعه  2.9مليون دوالر على نطاق واسع لزيادة التأهب واالستجابة
لكوفيد –  ،19وال سيما من خالل دعم السلطات الصحية الوطنية للكشف
عن األشخاص المصابين بالمرض وعالجهم يف مرافق طبية متعددة.
يف جنوب السودان ،تم إطالق ما مجموعه  10.2مليون دوالر لزيادة
التأهب واالستجابة لكوفيد –  ،19بما يف ذلك تخصيص محدد بمبلغ
 5مليون دوالر لمنظمة الصحة العالمية لتوفير المعدات الطبية لصالح
مرافق صحية متعددة ،و 5.2مليون دوالر لبدء األنشطة المنقذة لألرواح بما
يتماشى مع ملحق خطة االستجابة اإلنسانية لكوفيد –  19وخطة التأهب
واالستجابة الوطنية.
يف أوكرانيا ،خصص الصندوق اإلنساين ألوكرانيا  1.75مليون دوالر إضايف
لدعم الشركاء يف المجال اإلنساين لالستجابة لكوفيد –  19يف المناطق
غير الخاضعة لسيطرة الحكومة؛ على وجه الخصوص لتقديم خدمات
الرعاية الصحية المنقذة لألرواح إىل الفئات األكثر ضعفا ً للوباء ،والمسنين،
والنساء والفتيات واألشخاص ذوي اإلعاقة
يف األردن ،أطلق الصندوق اإلنساين لألردن تخصيص إضاف ًيا بمبلغ 2.5
مليون دوالر لالستجابة لكوفيد –  ،19على وجه الخصوص للتخفيف من
تأثير تفشي المرض على الفئات األكثر ضعفا (الالجئين ،المجتمع المضيف
المتأثر) واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة (المسنين ،واألشخاص ذوي
اإلعاقة ،واألشخاص الناجين من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع

الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ ()CERF
التخصيصات في مايو/أيار
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52.3

مليون
دوالر

الدولة:

نوع النداء
اإلنساين

طوارئ ناقصة التمويل

منها:
استجابة سريعة

52.3

مليون
دوالر

مخصصات مايو/
أ يار

من بينها:
(نافذة االستجابة السريعة)

جمهورية الكونغو الديمقراطية

HRP

النيجر

39.9

HRP

6.0

مليون دوالر

الصومال

HRP

3.8

مليون دوالر

3.8

2.6

مليون دوالر

2.6

فانواتو

مليون دوالر

–

حاالت الطوارئ
ناقصة التمويل

المخصصات في 2020

539.4

8

مليون
دوالر
إجمايل مخصصات
2020

الغرض من المخصصات

–

استجابة ما بعد ايبوال

69.9

مليون دوالر

6.0

مليون دوالر

–

نزوح جديد

17.0

مليون دوالر

مليون دوالر

–

فيضانات

3.8

مليون دوالر

مليون دوالر

–

اإلعصار المداري هارولد

2.6

مليون دوالر

39.9

مليون دوالر

5
10اعتمد المشاريع النهائية منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ

لالطالع على تحديثات فورية حول الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ يرجي زيارة:

cerf.unocha.org

اللمحة العامة عن

العمل اإلنساين

الـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

الصناديق القطرية المشتركة
التخصيصات في مايو/
ر 11
أيار

التخصيصات في 2020

164.3

70.5

مليون
دوالر

12

مليون
دوالر

اجمايل التخصيصات
12
لعام 2020

ا لصنا د يق
ا لمشتر كة

التخصيصات حسب نوع المنظمة

المنظمات غير الحكومية الدولية %27
المنظماتغيرالحكوميةالوطنية %32

وكاالت األمم المتحدة %40
أخرى
%2

اجمايل التخصيصات قيد
13
الموافقة

المساهمات المستلمة
في 2020

510

مليون
دوالر

اجمايل المساهمات لعام
14
2020

أفغانستان

HRP

31.0

جمهورية افريقيا الوسطى

HRP

8.9

جمهورية الكونغو الديمقراطية

HRP

-

10.2

اثيوبيا

HRP

-

23.3

العراق

HRP

-

-

16.8

األردن

3RP

0.9

مليون دوالر

-

7.3

مليون دوالر

لبنان

3RP

1.0

مليون دوالر

0.2

مليون دوالر

9.8

مليون دوالر

ميانمار

HRP

2.5

مليون دوالر

0.3

مليون دوالر

9.5

مليون دوالر

نيجيريا

HRP

-

1.1

مليون دوالر

22.7

مليون دوالر

األرض الفلسطينية المحتلة

HRP

13.3

0.5

مليون دوالر

16.8

مليون دوالر

1.0

مليون دوالر

4.9

باكستان

1.9

مليون دوالر

مليون دوالر

مليون دوالر

مليون دوالر

الصومال

HRP

19.9

جنوب السودان

HRP

-

مليون دوالر

11.1
0.7

5.3

السودان

HRP

3.4

مليون دوالر

سوريا

HRP

6.2

مليون دوالر

21.5

عبر الحدود السورية

3RP

70.0

أوكرانيا

HRP

1.8

اليمن

HRP

3.5

مليون دوالر

مليون دوالر

30.9

مليون دوالر

مليون دوالر

21.7

مليون دوالر
مليون دوالر

مليون دوالر

8.0

مليون دوالر

17.0

مليون دوالر

مليون دوالر

مليون دوالر

39.8

مليون دوالر

35.8

مليون دوالر

مليون دوالر

مليون دوالر
مليون دوالر

مليون دوالر

17.6

مليون دوالر

41.8

مليون دوالر

 54.2مليون دوالر

40.3

مليون دوالر

5.1

مليون دوالر

112.5

2.1

مليون دوالر

6.3

-

مليون دوالر

مليون دوالر

 43.7مليون دوالر

11المبلغ اإلجمايل للمشاريع الموافق عليها خالل هذا اإلطار الزمني.
 12المبلغ اإلجمايل للمشاريع الموافق عليها يف عام 2020
 13المبلغ اإلجمايل للمشاريع قيد الموافقة

 14يشمل كل من المساهمات والتعهدات ،للحصول على التفاصيل الرجاء زيارةpfbi.unocha.org :

لالطالع على تحديثات فورية حول الصناديق القطرية المشتركة ،يرجى زيارة الموقع التالي:

pfbi.unocha.org
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