
 الغالف األمامي:
 

 ساني العالمياإلنلمحة عامة عن العمل 
 5102 /حزيرانيونيو

 
 حالةمتابعة التقرير 

 نداء موحد لدعم المتضررين من الكوارث والنزاعات
 

 مقدمة:
 

 مقدمة
 

مليار دوالر  0.62بمبلغ لب ايط 4102لعام  ا  موحد ، أطلق الشركاء في المجال اإلنساني نداء  4102 ديسمبر/كانون األولفي 
إلى متطلبات الزادت  ،منذ ذلك الحينو دولة6  44المساعدات اإلنسانية في خالل تقديم شخص من مليون  2562لمساعدة 

 دوالرمليار  261وتم االلتزام بتقديم دولة6  75في  شخص األكثر ضعفا  مليون  5169المليار دوالر لتلبية احتياجات  0161
ة، نقحة ومجديدة نداءاتإضافة  تتمو مليار دوالر6  02عجز قدره  عني وجودفي المائة(، مما ي .4 نسبة ال تتعدىحتى اآلن )

 منطقة الساحل وفانواتو واليمن6و نيبال و ليبيا و بما في ذلك أزمة بوروندي وجيبوتي وغواتيماال وهندوراس 
 

مليار  762لغت متطلبات النداء الموحد ، عندما ب4112النداء الحالي أكثر من خمسة أضعاف ما كان عليه في عام يبلغ 
في كل عام، ال تزال  سخاء  ة المانحالجهات  زداد عطاءفي حين يو مليون شخص6  22أكثر من من أجل الوصول إلى دوالر 

أربع  حصلت؛ حيث هناك اختالالت في حاالت الطوارئ أيضا  و في االتساع6 آخذة الفجوة بين األموال الالزمة واألموال المقدمة 
 في المائة من التمويل6 22 على أزمات )جمهورية أفريقيا الوسطى والعراق وجنوب السودان وسوريا(

 
بثمانين  التي تستأثر اآلنمطولة األزمات القدرتنا على االستمرار في تلبية احتياجات المتضررين، وخاصة في في هذا يشكك و 

 كثرواأل ،عاما   05 اآلن النزوح مدةمتوسط يبلغ 6 أكبر أطول وبذل جهد تاطلب منا البقاء لفتر في المائة من عملنا، وحيث ي  
مليون نازح في ختام عام  71 وكان هناكازدياد مستمر،  في النزاع بسبب داخليا   للنازحين اإلجمالي العددأن  للقلق مدعاة
آخذة تكلفة تقديم المساعدة و مليون الجئ6  0.65 يوجد6 وباإلضافة إلى ذلك، 4107في عام مليون  7767مقارنة مع  ،4102

 ألسباب ليس أقلها البيئات األمنية والتشغيلية الصعبة6 تزايد أيضا  الفي 
 

السنوات القليلة  ارالمتضررين من الكوارث ببطء على مداألشخاص نطاق و ال واسعةالعدد اإلجمالي للكوارث  نخفضوقد ا
بنحو عشرة حوادث في السنة منذ  ، ازدادتمثل العواصف والفيضانات ،ر تغير المناخآثابالماضية، ولكن الكوارث المرتبطة 



تكلفة الكوارث اآلن أكثر تبلغ ، و الكوارث الطبيعية سنويا   منمليون شخص  011ر حوالي ضر تي6 وفي المتوسط، 4104عام 
 قتصادية6اأضرار في صورة مليار دوالر  011من 

 
ن في المجال و العاملال يزال من أي وقت مضى و ر بأكشخاص عدد من األ صل إلىنعلى الرغم من هذه التحديات، فإننا و 

في البيئات التي تعاني من انعدام  ، وغالبا  إليها من هم في أشد الحاجةإلى المساعدات إيصال بشجاعة يواصلون اإلنساني 
 05 إلى 04 خالل الفترة منلتر من الوقود في اليمن  2410111وشركاؤها  ت األمم المتحدةسلماألمن6 على سبيل المثال، 

مليون شخص  061وتلقى أكثر من  ؛شخص على مأوى في نيجيريا هذا العام 7110111أكثر من  حصلو  /أيار؛مايو
 6في سوريا مساعدات غذائية

 
خاص الذين يحتاجون إلى المساعدة اإلنسانية نستخدم أدوات محسنة لتقييم االحتياجات بسرعة أكبر والتعرف على األش إننا

نحن و المساعدات6  إيصالخطط استجابة إنسانية أطر لرصد  التي لديهاالبلدان  ستطور، 4102في عام و 6 مأكثر من غيره
 ستقالليةمن اال ، بما في ذلك عن طريق استخدام برامج التحويالت النقدية التي توفر مزيدا  كتسب الكفاءة حيثما كان ذلك ممكنا  ن

 للمتضررين6
 

ذلك  وافعليأن  ونستطيعيال  ملكنهو ، إليها في حاجة ماسة إلى الناس الذينغاثة بإيصال مواد اإلوتلتزم المنظمات اإلنسانية 
هذا التمويل زيادة السخي و، نعم،  كمتمويل وااصلأن تو  وناجتحيإلى تمويل مرن ويمكن التنبؤ به6 إنهم  ونحتاجي منهإ6 بمفردهم

 على كوكبنا6 الناسدعم المساعدات المنقذة لحياة  لأج من
 

 6شكرا  
 

  وبراينأستيفن 
 منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئو للشؤون اإلنسانية ألمم المتحدة لوكيل األمين العام 

 
  



 :5102ستاابة اإلنسانية العالمية يي منتفف عام اال
 
 5102ستاابة اإلنسانية العالمية يي منتفف عام اال
 

 نسبة التمويل٪ 52
 دوالر ماموع االحتياااتمليار  01.1

 دوالر ياوة التمويلمليار  01
 متلقىدوالر التمويل المليار  1.1

 
 دولة متضررة 73

 ةة شريكنسانيإ ةمنظم 211
 

 خطط االستاابة يي اميع أنحاء العالم
 

 (اديدةليبيا )
 (اديدةتشاد )

 (اديدةالنيار )
 (اديدةمالي )

 (اديدة) موريتانيا
 (اديدةالسنغال )

 (اديدةمنطقة الساحل )
 (اديدةغواتيماال )
 (اديدةهندوراس )

 (اديدةغامبيا )
 (اديدةبوركينا ياسو )

 (اديدةنيايريا )
 الكاميرون وتشاد والنيجر( اديدةنيايريا )لخطة االستاابة اإلقليمية لالائين 

 (اديدةالكاميرون )
 (CARامهورية أيريقيا الوسطى )

 تشاد والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية والكونغوامهورية أيريقيا الوسطى لستاابة اإلقليمية لالائين االخطة 
 أوكرانيا

 (oPt) األراضي الفلسطينية المحتلة



  يي الدول المضيفةالالائين  فمودو  لسوريا ستاابة اإلقليميةاالخطة 
 سوريا
 العراق

 أيغانستان
 (اديدةنيبال )

 سودانال
 ميانمار

 يمنال
 (اديدةايبوتي )
 الفومال

 إثيوبيا وكينيا والسودان وأوغنداانوب السودان لاالستاابة لالائين خطة 
 انوب السودان

 (اديدةيانواتو )
 رواندا تنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية( اديدةبوروندي )لخطة االستاابة اإلقليمية لالائين 

 (DRCامهورية الكونغو الديمقراطية )
 

 المفتاح
 

 الطوارئلمواجهة حاالت أو خطط  خطط استجابة إنسانيةلديها البلدان التي  •
 البلدان المدرجة في خطط االستجابة اإلقليمية •
 4102 ديسمبر/كانون األولة منذ اديدةال االستاابةخطط ( جديدة) •

 
 على مساعدة ونحفلذين سيالناس ال
31.9 

 
 مليون الكاميرون 0.3

 غامبيا  701,211
 موريتانيا 428,000

 األراضي الفلسطينية المحتلةمليون  0.2
 سوريامليون  05.5

 امهورية أيريقيا الوسطىمليون  5
 غواتيماال 011,111



 ميانمار 536,400
 مليون السنغال 0.0
 (3RP)لالائين السوريين يي الدول المضيفة اخطة االستاابة اإلقليمية لسوريا وفمود مليون  2.7

 امهورية أيريقيا الوسطىلخطة االستاابة اإلقليمية  121,101
 هندوراس 021,111

 مليون نيبال 5.1
 مليون الفومال 5.1
 مليون أوكرانيا 7.5
 مليون أيغانستان 7.1
 مليون تشاد 5.2
 مليون العراق 2.2
 مليون النيار 5.2
 انوب السودانمليون  1.2

 يانواتو 021,111
 بوركينا ياسو 969,148

 مليون امهورية الكونغو الديمقراطية 2.5
 ليبيا 770,715

 مليون نيايريا 5.1
 انوب السودان خطة االستااب اإلقليمية ل 150,111

 اليمنمليون  1.5
 بورونديخطة االستااب اإلقليمية ل 511,111
 ايبوتي 537,221

 مليون مالي 0.2
 نيايرياخطة االستااب اإلقليمية ل 240,000

 السودانمليون  2.1
 

 شخص 101,111** =  المفتاح
 

بالفعل في خطط  مهتتغطيتتم  بخطط االستجابة اإلقليمية الذينفي الفصول القطرية  شخاص* ال يشمل هذا الرقم عدد األ
 االستجابة اإلنسانية المقابلة6

 
 يناجتحم** ال



 
 الملخص التنفيذي:

 
 الملخص التنفيذي

 
ات متطلبال لذلك، فقد ارتفعتونتيجة  في خسائر كبيرة،والمفاجئة الظهور الكوارث بطيئة و  تهاد حديزاتالنزاعات التي تتتسبب 

 0161 إلى 4102 /حزيرانفي أوائل يونيوووصلت  ،مليار دوالر 462 مقدارب 4102عام المالية العالمية للفترة المتبقية من 
 6ولةد 75مستضعف في مليون شخص  5169لتلبية احتياجات  دوالرمليار 

 
تلبية من لتمكين الشركاء  دوالرمليار  0691 توفيرب لباطينداء إقليمي لمنطقة الساحل  تم إطالق، /شباطفبرايرشهر في 

 المساعدات الغذائية6  إلىمليون شخص في تسع دول  967 حوالياحتياجات 
 

مليون  10اآلن  يطلبونو  ،4102عام ضعت ألول مرة في التي و  ستراتيجية متعددة السنوات بتنقيح االشركاء ال قامفي جيبوتي، 
آخذ  في جيبوتي ال يزال المشهد اإلنسانيو انعدام األمن الغذائي6  منفي المائة من سكان جيبوتي  21أكثر من ويعاني دوالر6 

منهم  00.11تم تسجيل  ،حتى اآلنو  ،الحدود واعبر قد شخص من اليمن  90511، كان /أيارفي التطور6 بحلول شهر مايو
خطط االستجابة المشتركة بين الوكاالت لغواتيماال وهندوراس،  والرمليار د 0161 بقيمةعالمي نداء أحدث ويشمل 6 كالجئين

ساءت األوضاع اإلنسانية بشكل  ،في ليبياو تلف المحاصيل وتعميق انعدام األمن الغذائي6  إلىحيث أدى الجفاف المستمر 
في  مليون شخص 4 علىد وجود الجماعات المسلحة غير الحكومية ايز تالعدائية و  لعمااأل اراستمر أثر 6 و 4102كبير في عام 

 2110111يحتاج باإلضافة إلى ذلك، و مليون آخرين إلى خدمات صحية6  462ما يقرب من يحتاج في حين  ،هذا البلد
ي فانواتو، والزالزل تصاعد الصراع في اليمن، والدمار الذي أحدثه إعصار بام فكما أدى غذائية6  اتشخص إلى مساعد

 نداءات عاجلة6 إطالقالمدمرة للغاية في نيبال إلى 
 

حجم  عن الناجمانالعنف وانعدام األمن ال يزال 6 أي دالئل على االنحسار األزمات اإلنسانيةعلى ال تبدو ، ولةد 75في ال
 نزح حواليفي سوريا، على سبيل المثال، في نزوح داخلي وعابر للحدود6  انتسببياع في سوريا واليمن والعراق ونيجيريا نز ال

 562إلى الشركاء في المجال اإلنساني  حتاجيو البالد6  إلى خارجمليون آخرين  2، بينما فر لبالدا مليون شخص داخل .56
مليون طفل، ومساعدة األشخاص  .26مليون شخص داخل سوريا، بما في ذلك أكثر من  0464احتياجات  تلبيةل دوالرمليار 

 المتضررين من هذه األزمة في مصر والعراق واألردن ولبنان وتركيا6
 
ال زال تحد من إيصت المشاكل الوصول فإن ، تي تشتد الحاجة إليهاعلى الرغم من أن ماليين الناس يتلقون المساعدات الو 

يعيشون في أماكن يصعب الوصول الذين مليون شخص  261لإن الظروف المعيشية قاسية بالنسبة لالمساعدات اإلنسانية6 
لعدة أشهر في كل و معدومة أمحدودة لمساعدات اإلنسانية إمكانية الوصول إلى ا تكونحيث  ،محاصرة في سورياال وأإليها 
، نصفهم من األطفال6 وارتفع عدد لبالدا مليون شخص داخل 461ونزح نحو  ا ،ير ثع كنزاال توسع نطاقفي العراق، و مرة6 



 علىالتي تم تحسينها في األونة األخيرة تتبع الأساليب هذا العام وحده6 وقد ساعدت شخص  5110111 بنحوالنازحين الجدد 
 062في نزوح ما يقدر بنحو مسلحة ال الهجمات المستمرة من قبل مجموعة بوكو حرامتسببت تحديد هذه األرقام6 في نيجيريا، 

على الفرار عبر الحدود النيجيرية، حيث أصبحوا الجئين في الكاميرون وتشاد آخرين  4010111 تمليون شخص وأجبر 
 والنيجر6

 
العمليات اإلنسانية في جمهورية الكونغو  لقر وصول تفاقم المخاطر وتعوالقيود التي تعيق ال العنف وانعدام األمنوال يزال 

 مستمرة بال هوادةحماية المدنيين من األعمال العدائية الال تزال الديمقراطية وليبيا والصومال والسودان6 وباإلضافة إلى ذلك، 
القانون الدولي االنتهاكات الجسيمة والصارخة لحقوق اإلنسان و كما أن في العراق ونيجيريا وسوريا واليمن مصدر قلق بالغ6 

 6انيالمدنيين والعنف الجنسي والجنس ضدالمستهدفة الهجمات  نتشرفي العراق، تو 6 ةنتشر ماإلنساني 
 

في العراق، على سبيل المثال، زاد ففي معظم البلدان المشمولة في هذه الوثيقة6  متكررا   ال يزال انعدام األمن الغذائي موضوعا  
مليون  62. يعاني في جمهورية الكونغو الديمقراطية،و ي المائة في غضون ستة أشهر6 ف 1.انعدام األمن الغذائي بنسبة 

سوء التغذية و يعانون من سوء التغذية المزمن6 الذين  دون سن الخامسةنصفهم من األطفال  ،شخص من انعدام األمن الغذائي
في و في المائة من وفيات األطفال دون سن الخامسة6  72 فيكاساي والكونغو السفلى، حيث تسبب واليتي في  أكثر متوطن

طفل معرضون لخطر سوء التغذية الحاد هذا  0110111هناك مليون شخص من انعدام األمن الغذائي و  .26يعاني نيجيريا، 
جفاف القادم6 انعدام األمن الغذائي الحاد خالل موسم المن مليون شخص  264نحو أن يعاني في السودان، من المتوقع و العام6 

في المائة من سكان  41ويعاني 6 خطر الموت جوعا  لض الماليين عر في جنوب السودان، عدم التدخل بشكل فعال يمكن أن يو 
انعدام  خصش 5700111في الصومال، يواجه نحو و مليون شخص من انعدام األمن الغذائي6  462الذين يتجاوز عددهم تشاد 

 يعانيسوف في غامبيا، و  حالة6نفس ال إلىلخطر االنزالق شخص آخرين مليون  467 رضيتعاألمن الغذائي الحاد، في حين 
 شخص من انعدام األمن الغذائي6 2110111ما يقدر بنحو 

 
في  .4خطط االستجابة اإلنسانية، ولكن هذا ال يمثل سوى تمويل ل دوالرمليار  261 بمبلغ وقد ساهمت الجهات المانحة بسخاء

 22رد )اأكثر من نصف التمويل الو وقد تم تخصيص مليار دوالر6  02 يبلغالمائة من االحتياجات، مما يتسبب في عجز كبير 
أفريقيا الوسطى  ، في جمهوريةالثالثمستوى من ال أزماتعلى أنها  ةصنفالمعلى، األمستوى ال منفي المائة( لحاالت طوارئ 

على هذا وسوف تستمر  4102 عامالعمل اإلنساني في على  والعراق وجنوب السودان وسوريا6 وقد سيطرت هذه األزمات
خطة االستجابة اإلنسانية األقل بينما في المائة؛  22 الذي تبلغ نسبة تمويلهفانواتو  تمويال  هو نداء اتنداءال6 وأفضل النحو
تطابق مع مستوى يفي المائة6 ومن الواضح أن مستوى التمويل ال يمكن أن  4بنسبة وهي ممولة امبيا، غالخاصة بهي  تمويال  

من إذا لم يتم تأمين دعم إضافي الكامل يقاف هي معرضة لخطر اإلعمليات في العديد من البلدان و الالحاجة6 وقد تم تقليص 
أو التوقف التام6  التقليصعمليات خطر الفي المائة من  1.تواجه على الفور6 في العراق، على سبيل المثال، الجهات المانحة 

نقص التمويل  أرغمفي ليبيا، و توزيع المواد الغذائية بسبب نقص التمويل6 تراجع تعطلت الخدمات الصحية في المخيمات و وقد 
 نقص التمويل6توزيع المواد الغذائية بسبب  وتعطلأو إيقاف البرامج اإلنسانية،  تقليصعلى بعض الوكاالت 

 



طعاملحماية أيضا  هي ضرورية بل مجتمعة ليست كبيرة فقط، الالمطالب المالية للنداءات إن  نقاذ حياة الماليين من  وا  يواء وا  وا 
 6إلى المساعدةفي حاجة ماسة الذين الناس 

 
 :غيبتي تعليق على صورة

 
خالل األشهر الخمسة الماضية بعد  أفريقيا الوسطىجمهورية الجئ وصلوا من  020111في الكاميرون  غيبتيموقع يستضيف 

 6اتأسابيع من المشي في الغاب
 /سيلفان الشرقاويبرنامج األغذية العالمي© 
 
 

 :تحليلهلمحة عامة عن التمويل و 
 

مليون شخص في  2562لتلبية احتياجات  ا  موحد أطلق الشركاء في المجال اإلنساني نداء   ،4102كانون األول ديسمبر/في 
في  أخذيع النداء العالمي ليستم تو ، 4102 /حزيرانمن يونيو اعتبارا  و لهذا الغرض6  دوالرمليار  0.62 نداءطلب الو 6 ولةد 44

 6دوالرمليار  0161مجموع اآلن ويبلغ ال6 ينمليون شخص آخر  4062و دولة أخرى 02الحسبان 
 

لمساعدة الناس الذين يعيشون في تسعة بلدان في منطقة  دوالرمليار  0691/شباط لجمع فبرايرشهر في إطالق نداء ن وكا
 مرتفعة6المن األسباب الرئيسية لهذه المتطلبات المالية  ا  الساحل واحد

 
، أطلق الشركاء في المجال /آذارفي مارسو مشقة كبيرة6 في ، تسببت الكوارث الطبيعية 4102في النصف األول من عام 

 في األونة األخيرة هحينقثم تم تر المداري بام في فانواتو، عصاإلل ستجابةمليون دوالر لال 4969بقيمة  عاجال   اإلنساني نداء  
طلق نداء نيبال، أ  في درجة  561 ةقو بمدمر  من وقوع زلزال، بعد أربعة أيام /نيسانفي أبريلو مليون دوالر6  7565صل إلى يل

اآلثار  حسبانيأخذ في الموسم الرياح الموسمية و غطي حتى يمليون دوالر  244ليصل إلى  تم تنقيحه مؤخرا  و آخر6 عاجل 
 ثان ضرب البالد6زلزال المترتبة على 

 
األولوية لألنشطة المنقذة للحياة والحماية  يعطي، آخرعاجل نداء إلى إطالق  /نيسانتصاعد النزاع في اليمن في أبريل أدىو 

نداء وسيصدر ة6 جديدتلبية هذه االحتياجات ال لمن أجخطة االستجابة اإلنسانية القائمة ل تنقيحنشر  سيتم قريبا  و داخل البالد6 
الشركاء في المجال  طلقعكس احتياجات الالجئين الفارين من اليمن6 وبالمثل، سيليي األسابيع المقبلة فمنقح للصومال 

ستعكس هذه الخطة مليون دوالر، و  10 توفيرل نخطة لمواجهة الوضع الخطير في جيبوتي، داعيفي األيام المقبلة  اإلنساني
 6ةأعداد الالجئين اإلضافي أيضا  

 



خطة استجابة إقليمية لمساعدة الالجئين الفارين من  إصدارإلى  4102 /أيارمايوفي في بوروندي  تزايدالتوتر المأدى وقد 
 األزمة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وتنزانيا6

 
خطط االستجابة المشتركة بين الوكاالت لحاالت الطوارئ المستمرة من عام  أيضا   4102المتطلبات العالمية لعام وتشمل 
تلف المحاصيل وانعدام األمن  فيأسوأ جفاف منذ سنوات عديدة  تسبب6 وفي غواتيماال وهندوراس، 4102إلى عام  4102
 الغذائي6

 
6 4102 /حزيرانللخطر حتى يونيو المعرضةالفئات األخرة يم المساعدة للنازحين و النداء اإلنساني لتقدتم تمديد في ليبيا، و 

 تموز6/تم مراجعته في يوليوتوس
 

 دوالرمليار  261ب6 وكانت الجهات المانحة سخية: تم التبرع ةالعالمي طلباتفي المائة من المت .4ب تم الوفاء، حتى اآلن
هذا المبلغ  ولكنهذا الوقت من العام الماضي6  من الذي تمت المساهمة به في قليال   كبرأ وهو مبلغخطط اإلنسانية؛ ال لتمويل

6 4102 /حزيرانفي أوائل يونيوالتي تحققت  اتنداءلللتغطية الشاملة من افي المائة  45 نسبةبإذا قورن حول إلى انخفاض تي
هناك حاجة إلى ت في السنوات العشر الماضية6 و لنداءات المشتركة بين الوكااللتغطية في منتصف العام  ويمثل أيضا  أقل

 لتغطية االحتياجات اإلنسانية حتى نهاية العام6 دوالرمليار  02 جمع
 

، بما الثالث زمات من المستوىألخطط االستجابة  إلىفي المائة(  22رد حتى اآلن )او الأكثر من نصف التمويل وقد تم توجيه 
األزمات ال تزال و 6 /أيارمايو 07يوم  من المستوى الثالث أزمة، التي توقف تصنيفها على أنها جمهورية أفريقيا الوسطىفي ذلك 

 غيرمن زمات األأعلى من  ذب تمويال  تجتفي جمهورية أفريقيا الوسطى والعراق وجنوب السودان وسوريا  من المستوى الثالث
من المستوى  لألزماتخطط االستجابة تبلغ نسبة تمويل  مليار دوالر6 460مليار دوالر مقابل  465نحو  - المستوى الثالث

 6المستوى الثالث االستجابة لألزمات من غيرفي المائة لخطط  41في المائة مقابل  42 حاليا   الثالث
 
في  27في المائة و  22 مموالن بنسبةفانواتو وهندوراس الندائي باستثناء و النداءات إلى حد كبير6  لىتوزيع األموال ع اوتيتف

نداءات غواتيماال وجنوب تزيد نسبة تمويل في حين و في المائة6  21الأقل بكثير من عتبة  نداءاتالمائة، ال يزال تمويل بقية ال
ن عاألراضي الفلسطينية المحتلة وليبيا والسودان و السودان وبوركينا فاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية والنيجر والكاميرون 

 تأتي في المؤخرةجنوب السودان لغامبيا والسنغال وجيبوتي، وخطة االستجابة اإلقليمية لالجئين  نداءاتفإن في المائة،  71
 في المائة6 02ل من بنسبة تغطية أق
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 اإلناازات:
 

 5102يي عام  إليهم لووفالالذين تم ن الناس عأمثلة 
 يي اميع أنحاء العالمالمقدمة نظرة على المساعدات اإلنسانية 

 من المياه في حاالت الطوارئ في نيبالاستفادوا  91.0197
 

 المنزلية ومواد اإلغاثة األساسية حصلوا على األدواتتضرر من األزمة السورية مشخص  مليون
 

ة هدنالخالل  ةلطارئالالستجابة  شريكا   21على  هاعيوز تم تلتر من الوقود وغيرها من المستلزمات الضرورية  2410111
 /أيارمايو 05إلى  04في الفترة من  في اليمن ةنسانياإل
 

 في السودانتلقوا العالج سوء التغذية الحاد ب ونصابطفل م 0450111 أكثر من
 

 مساعدات غذائيةعلى  واحصلضعف من أفراد المجتمعات المتأثرة باألزمة السورية مستمليون الجئ و  061
 

 في السنغالمن المياه والصرف الصحي االدنى  الحدعلى حزمة حصلوا شخص  0240.51
 

 من الذخائر غير المنفجرة / األلغام األرضية في جنوب السودان وهاخلعن علن متر مربع أ  مليون  262
 

 في غزة في األراضي الفلسطينية المحتلة يهاوزعتم تلمواد غير الغذائية ة مستلزمات امجموع 0710111
 

 مناطق في نيبال 5أيام في  01على حصص غذائية لمدة حصلوا شخص مليون  061
 

 كينا فاسوبرامج التغذية التكميلية في بور  من خالل ةساعدتلقوا الم( ونساء حوامل ومرضعات شهرا   47-.) طفال   070101
 

 تم تطعيمهم ضد الحصبة في غامبيا طفال   010549
 

الطب  حصلن على مساعدة واحدة على األقل في مجاالتالجنس في الصومال القائم على نوع العنف من  ةناجي امرأة 171
 القانونية أو النفسيةالخدمات حماية و الوالصحة و 

 

 في هندوراسمدعمة بالمغذيات الدقيقة تكميلية غذائية حصص على  حصلواطفل دون سن الخامسة  0111.



 

 لتخلص من الديدان(وا الرعاية الصحية )العالج من األمراض الشائعة، وفحص التغذية،على  حصلوافي الكونغو  ا  الجئ 501.4
 

 على مساعدات المأوى والمواد غير الغذائية في نيجيريا ا  حصلواشخص 7100.12
 

 غذائية في غواتيماالمساعدات تلقت أسرة  010111
 

 ضد شلل األطفال في العراق همتم تطعيممليون طفل  262
 

 في جمهورية الكونغو الديمقراطية هاوتجهيز  هاد تأهيليعأ   ا  دراسي فصال   55
 

 عالج في النيجرحصلوا على ( MAM( يعانون من سوء التغذية الحاد المعتدل )شهرا   29-.) طفال   0020271
 

 والتوعية بالمخاطر المتفجرةر ائخذمن إزالة الاستفادت قرية في جنوب وسط الصومال  51و  24
 

 البطانيات في فانواتوب متزويدهتم شخص  92,500
 

 على النازحين في ليبيا هاعيوز تم تغير الغذائية  من اللوازم 720111
 

مجتمعات الضعيفة في المنطقة ج من الضفة الغربية من ال 25في إليهم خدمات العيادات المتنقلة  تقديمشخص تم  110111
 في األراضي الفلسطينية المحتلة

 
 أسرة في موريتانيا تلقت الدعم الزراعي 700.0

 
 مساعدات نقديةحصلوا على نازح في أوكرانيا  2.0111

 
الغذاء  يحصلون علىمن مجموعة مسلحة في مركز الرعاية المؤقت في جنوب السودان، وسوف تم تسريحهم  طفال   00525
 الدعم الطبي والنفسي واالجتماعي حتى عودتهم إلى ديارهمو والمأوى 

 
 الدعم الغذائي الشهري في جيبوتي حصلوا علىضحايا الجفاف من  420111

 
 للمعايير الدنيا مالجئ مؤقتة وفقا   حصلوا علىنازح في ميانمار  0410111

 



 لها خدمات االتصاالت في حاالت الطوارئ تم توفيرإنسانية في جنوب السودان  ةمنظم 022
 

 مليون وجبة مدرسية تم توزيعها في تشاد 01
 

 على الدعم النفسي واالجتماعي في الكاميرون واطفل حصل 070111أكثر من 
 

 مدخالت زراعية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ات في صورةحصلت على مساعد ةأسر  710211
 

 ةنقلمتخدمات الالأو في حاالت الطوارئ الرعاية الصحية األولية  وافي أفغانستان تلق ا  شخص 0550914
 

 العالج في ماليحصلوا على ( SAM( يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد )شهرا   29-.طفل ) 400111
 

 جمهورية أفريقيا الوسطىللتعلم في  ا  آمنمؤقتا   ا  نامك 0.4من أنشطة التعلم والحماية في  وااستفاد طفال   770.22
 

 
 

 عطاء:دليل ال
 

طاء في الجزء الخلفي من العلبعض العبارات، انظر دليل بالنسبة  pdf6نسخة يرجى االطالع على الصفحة ذات الصلة في 
 عبر البريد اإللكتروني( هارسلسن) /آذارنهاية مارسفي  هانشر  التي تمالكويت الثالث وثيقة مؤتمر 

 
 الغالف الخلفي

 
 ، م والتعجيل بهاالتدابير الالزمة لزيادة مساهماته خاذاتنبغي للمانحين المحتملين ي

 ساس احتياطي، ، على أتخصيص موارد مالية وسواهابما في ذلك 
 ألمين العام6الموجهة من امنظومة األمم المتحدة استجابة للنداءات الموحدة صالح صرفها بسرعة ليمكن 

 
 014/.2قرار الجمعية العامة 
 0990 ديسمبر/كانون األول
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