
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وين لعنا ا ز  ر ب  أ

اجلهات الفاعلة اإلنسانية حتقق التوازن  •
التأهب حلاالت بني جهود االستجابة وتعزيز 

الطوارئ في منطقة الشرق األوسط 
 وشمال أفريقيا.

مت تنقيح عملية النداء املوحد والنداءات  •
املشتركة األخرى لتعكس التغيرات في 

  .٢٠١٣اإلحتياجات اإلنسانية خالل عام 
وهناك نداءات منقحة ألفغانستان 

وفلسطني وسوريا واليمن، يبلغ 
هدف مليار دوالر وتست  ٢٫١مجموعها 

 .احملتاجني مليون من ٢٤٫٨تغطية 

لتمويل   ا

مت حتى اآلن متويل النداءات املوحدة  •
والنداءات العاجلة في منطقة الشرق 

٪ ، مع ٩األوسط وشمال أفريقيا بنسبة 
وجود متطلبات إضافية تقدر بأكثر من 

 .مليار دوالر أمريكي  ١٫٩

ساهمت ثمانية بلدان من منطقة الشرق  •
أفريقيا في متويل بعض األوسط وشمال 

ويبلغ مجموع   .٢٠١٢النداءات خالل عام 
مليون دوالر أمريكي،  ٦٥٬٣هذه املساهمات 

وتعتبر سوريا والدول ااورة لها أكبر 
 .املتلقني

 
 

 

 في هذا العدد

 ١صفحة  التأهب اإلقليمي حلاالت الطوارىء
  ٤صفحة  : احتياجات إنسانية متغيرة٢٠١٣

 ٧ة صفحنشرة التمويل اإلقليمية 

 

 النشرة اإلنسانية
 الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 ۲۰۱۳فبراير/شباط  –يناير/كانون الثاني  –العدد السادس 
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 دعم التأهب حلاالت الطوارئ في منطقة الشرق األوسط
 

بينما تتوالى األزمات اإلنسانية في مختلف أنحاء الشرق األوسط وشمال أفريقيا، يضع اتمع 
السكان املتضررين من  أزمات تهدد حياتهم اإلنساني االستجابة في صدارة  أولوياته. ان احتياجات 

وتعرقل سبل كسب معيشتهم من الضروريات التي ينبغي تلبيتها في الوقت الالزم وبشكل فعال 
 وقابل للتنبوء.

 
 موازنة التأهب حلاالت الطوارئ واالستجابة لها

 
ى األزمات حتتاج املنظمات اإلنسانية أيضا إلى أن تكون مستعدة لالستجابة للتغيرات التي تطرأ عل

اإلنسانية هذه و / أو األزمات اجلديدة أو الناشئة. ان االستعداد هو املعرفة والقدرات التي وضعتها 
احلكومات واملنظمات التي تعمل في مجال االستجابة والتعافي واتمعات واألفراد بهدف توقع 

 والتغلب على آثارها. حاالت الطوارىء احملتملة والوشيكة واحلالية بشكل فعال واالستجابة لها
وبعبارة أخرى، فإن األمر معني بتوضيح ما هي القدرات املوجودة في كل بلد في وقت مبكر، وما هى 

النظم التي يجب وضعها لتعزيز هذه القدرات واالستفادة منها على النحو األمثل، فضال عن ما هو 
 رحلة األولى من االستجابة.الدعم اخلارجي الذي ميكن استخدامه لتوفير الوقت الالزم في امل

 
ويعمل مكتب األمم املتحدة 
االقليمي لتنسيق الشؤون 
اإلنسانية ملنطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا 
على ضمان وجود توازن 

كاف بني تلبية احتياجات 
االستجابة العاجلة في 
املنطقة وإعداد البلدان 

لتكون في حالة استعداد 
 .قوي لإلستجابة

 
مات وتتولى احلكو

املسؤولية الرئيسية فيما 
يخص تعزيز القدرات 

الوطنية في مجال 
االستجابة، وباستطاعة 

اتمع اإلنساني أن يدعم 

 
اإلجتماع القطاعي العاشر بين جامعة الدولة العربية واألمم المتحدة والمنظمات المتخصصة بشأن 

 التعاون في مجال المساعدات اإلنسانية في المنطقة العربية (القاهرة، ۲۳ فبراير/شباط ۲۰۱۲)
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"من املتعارف عليه اآلن أن حاالت 
الطوارئ لديها جوانب مشتركة 
من االستجابة التي من املمكن 

 اإلعداد لها  مسبقا."
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عملية  التأهبيسهل تعزيز "
حيث يقدم  ماعيالتنسيق اجل

فهما عن اجلهات الفاعلة على 
األرض  وخططها لالستجابة في 

 حال حدوث حالة طوارىء

هذه اجلهود من خالل التأهب الفعال. وتعتبر اجراءات احلد األدنى من التأهب آلية رئيسية من آليات 
  التأهب الفعال.

 
 احلد األدنى من التأهب اجراءات

من املتعارف عليه اآلن أن حاالت الطوارئ لديها جوانب مشتركة من االستجابة التي من املمكن 
اإلعداد لها  مسبقا. في هذا السياق، قام مكتب تنسيق الشون اإلنسانية بالتعاون مع اللجنة 
ه الدائمة املشتركة بني الوكاالت بوضع مجموعة من اجراءات  احلد األدنى من التأهب. وتشمل هذ

ثمانية معايير(انظر اجلدول) تركز على احلد األدنى من املعرفة املناسبة واملهارات واخلطط واألنظمة 
 الالزمة لالستجابة بفاعلية حلالة طوارئ ما. 

 

 ستجابةإلمستويات قدرة القطر على ا
0Fتتفهم الفرق اإلنسانية القطرية .١

واحلكومات مسؤولياتها األساسية وقدراتها على  ١
اإلستجابة للطوارىء بناء على حتليل ااطر، وبإمكانها استخدام آليات االستجابة الدولية 

 على النحو الالزم.
وضع هياكل شمولية للتنسيق اإلنساني لديها القدرة على تولي مسؤولياتها فور وقوع  .٢

 حالة طوارىء.
بتقييمات مشتركة الفرق اإلنسانية القطرية واحلكومات ميكنها البدء في القيام  .٣

 واستخدام النتائج.
يتم اصدار الوثائق اخلاصة بالتمويل املشترك بني الوكاالت (على سبيل املثال: النداء العاجل  .٤

 ٩٦ – ٧٢ومستندات احلصول على متويل من الصندوق املركزي ملواجهة الطوارىء) في غضون 
 ساعة من وقوع حالة الطوارىء. 

القطرية إصدار املنتجات اخلاصة بإدارة املعلومات والتقارير الالزمة بإمكان الفرق اإلنسانية  .٥
بناء على مدخالت مجموعات العمل وذلك بهدف دعم التنسيق والتحليل وعملية إتخاذ 

 القرار.
لدى الفرق اإلنسانية القطرية استراتيجية لإلتصاالت واملعلومات العامة اخلاصة باألزمات  .٦

 متفق عليها.
ال قائم ما بني الفرق اإلنسانية القطرية واحلكومات واجلهات العسكرية التنسيق الفع .٧

 واتمع املدني وآخرين.

تخلق احلكومات البيئة املناسبة للمستجيبني الدوليني وميكنها تفعيل مواردها الداخلية  .٨
 بكفاءة.

 
اإلنسانية  بالنسبة ملنطقة الشرق األوسط، بدأ مكتب األمم املتحدة االقليمي لتنسيق الشؤون

ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا عملية رسم إلجراءات احلد األدنى من التأهب لتقييم 
مستوى التأهب في املنطقة وحتديد الثغرات التي حتتاج إلى معاجلة. ويتم ذلك بصورة مكملة 

وملبادرات  للمبادرات القائمة على مستوى القطر، مثل املناقشات اخلاصة بالتأهب في تونس والعراق،
التأهب على املدى املتوسط إلى املدى البعيد، مثل إطار عمل هيوغو، والذي يسعى إلى احلد من 

ااطر والتصدي ألسبابها اجلذرية. كمثال على قدرتها على التكيف، ميكن إلجراءات احلد األدنى من 
حلكومات في البلدان ااورة التأهب ان تكون مبثابة قائمة مرجعية فعالة للفرق اإلنسانية القطرية وا

                                                             

 

 بالتنسيق. وقد تتكون من الوكاالت  تتكون الفرق اإلنسانية القطرية من منظمات تقوم بالعمل اإلنساني داخل القطر وهى تلتزم باملشاركة في الترتيبات اخلاصة

.إلنسانية لألمم املتحدة واملنظمات غير احلكومية الدولية وممثلي اجلهات املانحة والرابطة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمرا
 ۱ 
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متمثلة في  ناشئة فجوة"هناك 
 لتخطيطانه بينما يجرى ا

 كجزء للطوارئشاملة  ستجابةال
 ،اجراءات احلد األدنى من التأهب من

 هذا التخطيطل اختبارفال يوجد 
 )"محاكاةبرنامج متثيلي ( خالل من

 
 

لسوريا لقياس ما إذا كان قد مت وضع احلد األدنى من االستجابة حلاالت الطوارئ، حتى إذا كان اتمع 
 اإلنساني قد بدأ بالفعل عمليات االستجابة.

 
 املترابطة الستجاباتوا التنسيق سنيحت
 

حيث يقدم فهما عن اجلهات  ماعيالتنسيق اجلعملية يسهل تعزيز إجراءات احلد األدنى من التأهب 
الفاعلة على األرض  وخططها لالستجابة في حال حدوث حالة طوارىء، مما يكتسب أهمية خاصة 

وهذا ما أبرزه  نظرا لتعدد وتزايد اجلهات الفاعلة اإلقليمية والوطنية التي تستجيب حلاالت الطوارئ. 
لتنسيق الشؤون اإلنسانية ملنطقة  مكتب األمم املتحدة االقليميعبد احلق أميري، رئيس  السيد

تكاثر  نحو توجها متناميا نرى في هذه املنطقة" الشرق األوسط وشمال أفريقيا عندما قال:
 املنظمات غير احلكومية الوطنية التي تقدم املساعدات اإلنسانية للمتضررين من حاالت الطوارئ. 

وهذا هو احلال اليوم  ،زمة في ليبيااالستجابة لأل وقتكان هذا واضحا بشكل خاص في تونس ومصر و
أن هذه املنظمات تعمل في كثير من  متمثل في. وثمة حتد لسوريا ستجابة اإلنسانيةبالنسبة لال

وإذا أردنا تلبية احتياجات  ،األحيان مبعزل عن اجلهات الفاعلة اإلنسانية الدولية وآليات التنسيق
 "املزيد من التعاون. بفاعلية أكبر فعلينا أن ندعم

 
 األزمات من عديدونظر ألن ال

 ،اقليمية  روابطلديها  احلالية
بني  الالجئنيمع تدفق  وخاصة

 نظميتعني على ال  ،بلد وآخر
 أن التي مت وضعها  ططاخلو
 الدول نظم وخطط غذيت

 املسؤوليةوقعت  لو حتى ااورة
. فرقال مختلف عاتق على

 خطة صياغة عند لتوضيح،ول
 لعراق،با ىء اخلاصةطوارال

 في يجري ما ينبغي النظر إلى
 سيناريوهات تطوير أثناء سوريا
 .بكفاءة املوارد ستخدامال بالنسبة يعتبر ضروريا ىءالطوار خطط ربطكما أن . احملتملة ىءالطوار

 
 املستقبل في التحديات

 
 من كجزء للطوارئشاملة  ستجابةال لتخطيطمتمثلة في انه بينما يجرى ا ناشئة فجوةوهناك 

 )محاكاةبرنامج متثيلي ( خالل من هذا التخطيطل اختبارفال يوجد  ،اجراءات احلد األدنى من التأهب

وضع  من حيث فعال، نحو على تعمل التأهبونظم  خطط لضمان أن على الرغم من أهمية األخير

 ديد حتدياتحت بالفعل مت وقد. ومسؤولياتهم أدوارهمب الرئيسيني املوظفنيإملام و الرئيسية تقييماتال

 العملية تحدياتوال هاتسهيل على اتالقدر نقصبينها  من القطري، املستوى على اكاةبرامج احمل

 لتشغيلمع بعضهم البعض   الطوارئ خطةفي  املدرجة الفاعلة اجلهات ملتمثلة في تواصلا

نفيذ لت اإلقليمية القدراتي ف اإلنسانية الشؤون تنسيقاإلقليمي ل كتبامل استثمروقد . البرنامج

 املعرفة هذه استخدام إلى سعىي وسوف ،٢٠١٢ عام منتصف في كتبيةامل والتمارين احملاكاة برامج

 .املنطقة فيالتأهب  ختبارا لتحسني

 
 تدريب المدربين على التخطيط لحاالت الطوارىء وبرامج المحاكاة

 (القاهرة ۲۰۱۲ أبريل ۲۲-۲٥)
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مواجهة االحتياجات  وبهدف"
 سعت ،٢٠١٣املتغيرة خالل عام 

 تنسيق إلى اإلنسانية الوكاالت
 زدواجية،إلوا الثغرات لتجنب اجلهود

 "امللحة حتياجاتإلا على والتركيز

 
 
 

 
يلتزم  ، احلالية الرئيسية العناوين يتصدر ارتفاع مستوى اإلحتياجات اإلنسانية في املنطقةبينما و

 فضال عن تأمني فعالة، استجابة توفيرب اإلنسانية وشركائه الشؤون لتنسيق اإلقليمي املكتب
 إلى اإلنساني الدولي النظامان يرتقي  لضمان وذلك واإلقليمي القطري املستوى على الكافي التأهب

 .تنتظرنا التي احملتملة التحديات مواجهةمستوى 

 
 في املتغيرةاإلنسانية  حتياجاتإلل ستجابةالا: ٢٠١٣ النداءات اإلنسانية املشتركة لعام

 املنطقة
 

 النزاعوقد تسبب . كبيرة إنسانية حتديات تواجه أفريقيا وشمال األوسط الشرقال تزال منطقة 
 سبليهدد وللخطر  الناس سالمة، كما يعرض احلجم كبيرة نزوحفي موجات  سوريا في املسلح
 انعداموتخلق حالة . طال أمدها حماية زمةإلى أ الدائر والصراع االحتالل أدى فلسطني، فيو. رزقهم

 فيو. كبيرة إنسانية احتياجات أفغانستان في الطبيعية لألخطار والتعرض ة النطاقواسع األمن
 اخلدمات وتدني الغذائية املواد أسعار ارتفاعو املسلحة والصراعات الشديد املياه شح يعني، اليمن

 نصف من يقرب مافي حني يعاني  آمنة مياه على من الناس من احلصول املاليني عدم متكن العامة
 .التغذية سوء من السكان

 
 املوحد النداء عملية

 
 لتجنب اجلهود تنسيق إلى اإلنسانية الوكاالت سعت الطوارئ،من  جماحل مواجهة هذا وبهدف

 خالل من ذلك يتمو. األمد طويل تعافيوال امللحة حتياجاتإلا على والتركيز زدواجية،إلوا الثغرات
 ورصد وتنفيذ تنسيقالو وضع اخلطط املشتركةل معا وكاالت معجت التي  املوحدة النداءات عملية

وضمان  بشكل جماعي ومشترك األموال بتلقي نداءال لهم يسمح كما. الطوارئ حلاالت استجابتهم
بشفافية وبصورة قابلة للتنبوء. وتضم عملية النداء و املناسب الوقت في دعم الفئات احملتاجة

 جاري مرجعيكإطار  تستخدمو روعاتاملش حتدد التي املشترك اإلنساني عمللل خطة عادة املوحد
  .اإلنساني املستدام والواسع النطاق للعمل مفصلة عمل وخطة

 

 منطقة فيو

 األوسط، الشرق

هناك عمليات نداء 

 مماثلةموحدة وندءات 

 فغانستانأل

 وسوريا وفلسطني

 .واليمن

 عاموبالنسبة ل  

 قتصاديةإلوا السياسية ألوضاعا في التغيرات االعتبار في تأخذل الندءات هذه تنقيح مت ،٢٠١٣

 لآلهالي.  اإلنسانية حتياجاتإلا على وتأثيرها الواقع أرض على جتماعيةإلوا

 
 اإلحتياجات اإلنسانية املتغيرة في املنطقة: ٢٠١٣

  متطلبات النداءات ومقارنة في العملية التمويلي(٢٠١٣ و ٢٠١٢)
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 أولويات"بالنسبة ألفغانستان، تتمثل 

في  ٢٠١٣ عامل اإلنسانية ستجابةالا
 للنازحني، املساعدات من املزيد تقدمي

 اإلنسانية عواقبال من والتقليل
سبل  وتأمني الطبيعية لكوارثل

 ."للمحتاجني أفضل وصول
 

 
تنقيح خطة االستجابة اإلنسانية لسوريا  ٢٠١٢لسوريا، فقد مت في ديسمبر/كانون األول بالنسبة 

، اللتني يغطيان الفترة من يناير/كانون الثاني حتى  الالجئني ألزمة اإلقليمية وخطة اإلستجابة
إلى توفير مواد اإلغاثة وخدمات  لسوريا اإلنسانية االستجابة خطة. وتهدف ٢٠١٣يونيو/حزيران 

الطوارىء إلى الفئات األكثر تضررا، مبا في ذلك هؤالء الذين تركوا منازلهم واتمعات التي 
شخص يعانون احلاجة مبا فيهم  مليون ٤تستضيفهم. وحسب تقديرات اخلطة، فإن هناك ثمة 

مليون دوالر أمريكي. أما حسب تقديرات  ٥١٩الجىء فلسطيني. ويسعى النداء إلى تلقي  ٣٦٠٫٠٠٠
 مليون ١٫١ إلى سيصل السوريني الالجئني عدد فإن ستجابة اإلقليمية ألزمة الالجئني،خطة اال
 . والعراق األردنو لبنانو تركيا فضال عن مصر، في أعدادها التقديرية األولى للمرة هي تشملو شخص،

 لالجئني للحياة املنقذة اتاملساعد تقدمي إلى خطة االستجابة اإلقليمية ألزمة الالجئني تهدفو
 احمللية اتمعات ها أووحد استضافة الالجئني تكاليفالبلدان التي يلجأون إليها  حتمل عدم لضمان

 .دودةاحمل إمكانياتها من الرغم علىتقدم لها املساعدات  التي
 

 ٨٫٨للوصول إلى  أمريكي دوالر مليون ٤٧١ مببلغ اإلنساني اتمعينادي  أفغانستان، ما يخصفيو
 ١٦٥ يوم كليفقد : اإلنسانية املؤشراتاحلاد في  نخفاضإلا معاجلة أجلمليون من احملتاجني ومن 

 األمن انعدامتفاقم  ذلك إلى يضافتني. وساع كل حامل امرأةمتوت و حياتهم ٥ سن دون طفال
 منمع مستويات قياسية تقترب  الصراع نزوح بسببوال الطبيعية، لألخطاراملكثف  والتعرض

 ستجابةالا أولوياتوتتمثل  . احلضرية املناطق في الفقيرة األحياءتنامي و نازح مليون نصف
 اإلنسانية عواقبال من والتقليل للنازحني، املساعدات من املزيد تقدميفي  ٢٠١٣ عامل اإلنسانية

 .للمحتاجني أفضل وصولسبل  وتأمني الطبيعية لكوارثل
 

يسعى  لليمن،وبالنسبة 
إلى تلقي  احلالي العامنداء 
 مليون دوالر أمريكي من ٧١٦
 املياه ندرة مواجهة أجل

 والصراعات ،شديدةال
 أسعار ارتفاعو املسلحة،

 وتدني الغذائية املواد
ويركز  . العامة اخلدمات

 على بشكل أساسي نداءال
 األمن انعدام تخفيف
والذي يؤثر على  الغذائي،

 سبعة إلى إيصال املساعدات إلى ويهدف ،)السكان نصف من يقرب ما( مليون شخص ١٠٫٥
 ١٣ معاناة نحو مع املياه، على احلصول فرص حتسني إلى أيضاالنداء  عىكما يس. شخص ماليني
ومن خالل . الصحي الصرفو اإلصحاح وخدمات آلمنةا الشرب مياه من عدم توفر ميني مليون

 واملنظمات املتحدة األمم وكاالت ذلك في مبا املنظمات،من  ٨٩ نداءيجمع ال ،منهج منسق ومتسق
 .واحمللية الدولية احلكومية غير

 
 
 
 

عدد األشخاص املستهدف تغطيتهم في نداءات ٢٠١٣ ملنطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا

  

  أفغانستان
8.8m 

األرض 
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 اإلتصال بـ : للمزيد من املعلومات، يرجى
 elhawary@un.org, Tel. (+20) 106 665 0625  ، مسؤول الشؤون اإلنسانيةسمير الهواري

 http://ochaonline.un.org/romena | www.unocha.org | www.reliefweb.int النشرات اإلنسانية ألوتشا متوفرة على:

 
 إلى حاجة هناك فلسطني،"وفي 

 املزيد تجنبل اإلنسانية اتاملساعد
 السكان حماية في التدهور من

 ."املدنيني
 
 
 
 

 في دهورالت من املزيد تجنبل اإلنسانية اتاملساعد إلى حاجة هناكف فلسطني،أما فيما يتعلق ب
 ومنع األساسية، اخلدمات على احلصول وضمان الغذائي، األمن وحتسني املدنيني، السكان حماية

 مليون ١٫٨ ويستهدف دوالر أمريكي مليون ٣٧٤مبلغ  ٢٠١٣يتطلب نداء عام و. القسري التهجير
 قدمي الدعم الالزمتللنداء  الرئيسية االستراتيجية األولويات وتشمل. للمساعدة حاجة في شخص

 للمجتمعات الغذائي األمن وحتسني الشرقية والقدس الغربية والضفة غزة في السكان مايةحل
القانون  احترام تعزيز خالل من ذلك حققوسيت. الغذائي األمن نعدامتلك التي تعاني او الضعيفة

 إلى العادل الوصول وحتسني االنتهاكات، آثار تخفيف أو ومنع اإلنسان، حقوقاإلنساني الدولي و
 املساعدات وتوفير الغذائية املواد من متنوعةموعة  الوفرة االقتصادية وحتسني األساسية، اخلدمات
 .املباشرة الغذائية
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أكبر وكانت  أمريكي  دوالر  مليون   200 مبلغ  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  والعاجلة  الموحدة  النداءات  تلقت 
بحصلوها المحتلة  الفلسطينية  األرض  وتليها  أمريكي،  دوالر  مليون   108 على  بحصولها  سوريا،  هى  متلقية 

91٪ بلغ  عجز  مع   9% بنسبة  النداءات  تمويل  تم  المجموع،   وفي  أمريكي.  دوالر  مليون   70  على 

أمريكي دوالر  مليون   312 مبلغ  مجتمعة  السوريين  لالجئين  اإلقليمية  االستجابة  وخطة  لسوريا  اإلنسانية   االستجابة  خطة  تلقت 
  520 اآلن  لسوريا  اإلنسانية   االستجابة  خطة  وتتطلب   .2013 عام  خالل  أمريكي  دوالر  مليار   1.2 مجموعه  عجزا  يترك   مما 

السوريين لالجئين  اإلقليمية  االستجابة  خطة  أما  المحتاجين.  من  شخص  ماليين  أربعة  إلى  المساعدات  لتقديم  أمريكي  دوالر  ،مليون 
ومصر  وتركيا  ولبنان  واألردن  العراق  في  الجئ  مليون   1.1 إلى  المساعدات  لتقديم  أمريكي  دوالر  مليار  اآلن  تتطلب  فهى 

 

 

خالل أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  دول  لثالث  تمويلية  مبالغ  الطوارئ   لمواجهة  المركزي  الصندوق   وزع 
بتلقيها المحتلة  الفلسطينية  األراضي  وتليها  أمريكي  دوالر  مليون   8.5 مبلغ  بتلقيها  المتلقين  أكبر  أفغانستان  وكانت   .2013 عام 
في  الصندوق  إلى  تعهدات  أو  مساهمات  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  من  دول  سبع  وقدمت  دوالر.   مليون   8.2  مبلغ 

وأفغانستان وباكستان  المتحدة  العربية  واإلمارات  السعودية  العربية  والمملكة  وتركيا  والكويت  قطر  هذه  وتشمل   .2013 عام 

2013 مارس/آذار   10) اإلقليمى  اإلنساني  التمويل  نشرة 
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Notes: 
  

2. Revised Syria Regional Response Plan 2013
 

 

3 - 4 . OCHA FTS

         
6. http://www.unocha.org/cerf/our-donors/funding/pledges-and-contributions/2013

 
5. http://www.unocha.org/cerf/cerf-worldwide/2013

 
 

 

املتطلبات   
1.04 bn

 

 

 

املوقف حملة عامة عن 

أفغانستان
(471 m)

 األرض الفلسطينية احملتلة
(402 m)

لیمن ا
(716 m)

 سوریا
(520 m)

 

 

لبنان
2 m

8.2 m
ما مت متويله

200 m

في اإلنسانية  للنداءات   2013 عام  في  بتبرعات  تعهدت  أو   / و  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  من  بلدان  ثمانية  ساهمت 
السعودية  العربية  المملكة  المانحين  أكبر  وكانت  دوالر.  مليون   65.3 به  المساهمة  تم  الذي  المبلغ  إجمالي  وبلغ  العالم.  أنحاء  مختلف 

 680 به  تعهدت  ما  ومجموع  أمريكي  دوالر  مليون   62 الدول  هذه  به  ساهمت  ما  مجموع  بلغ  حيث  المتحدة،  العربية  واإلمارات   والكويت 
دوالر مليون   54.5 تلقت  والتي  لها  المجاورة   والدول  بها  المساهمة  جرى  التي  األموال  من  المستفيدين  أكبر  سوريا  وكانت  دوالر.  مليون 

1-Funding information:OCHA FTS, as of  10th of March 213, all changes are re�ected on http://fts.unocha.org
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البلد   ما مت التعهد به ما مت التعهد به/املساهمة به 
منطقة * 16.99 712.00 728.99 

سوريا  8.74 100.00 108.74 

األردن  16.18  16.18 

تركيا  12.57  12.57 

 3.70 0.23 3.93 

 2.00  2.00 مالي

  2.00 2.00 

 1.89  1.89 

لبنان  1.24  1.24 

كينيا  0.67  0.67 

 0.55  0.55 األرض الفلسطينية احملتلة

 0.45  0.45 

جيبوتي  0.15  0.15 

 0.10  0.10 

ليبيا  0.06  0.06 

أفغانستان  0.05  0.05 

 65.36 814.23 879.59 

مساهمات منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا للصندوق
املركزي ملواجهة الطوارىء خالل عام 2013 

املساهمات اجلهة املانحة التعهدات    

قطر  3,000,000 0 3,000,000 

الكويت  500,000 0 500,000 

تركيا  250,000 0 250,000 

السعودية
  0 150,000 150,000 
اإلمارات العربية

 70,000 70,000 0 املتحدة 

باكستان  0 10,000 10,000 

أفغانستان  1,000 0 1,000 

 3,751,000 230,000 3,981,000 

 

املتلقي البلد  حسب   - أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  من  املساعدات  تدفق 
(بالدوالر األمريكي) 2013  

األمريكي)ز (بالدوالر   - أفريقيا  األوسط وشمال  الشرق  في منطقة  النداءات 

5

6

ملنطقة الطوارىء  ملواجهة  املركزي  الصندوق  مخصصات 
خالل أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 

األمريكي)  (بالدوالر 
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  إجمالي مبلغ النداءات 2.1 مليار

1

اإلجمالي
18.7 m
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العجز التمويلي

843 m
81 %

لسوريا اإلقليمية  االستجابة  خلطة  التمويلية   - التغطية 
األمريكي) 2013 (بالدوالر  4
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*التمويل اإلقليمي الالزم لسوريا
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املانحة اجلهة  حسب   - أفريقيا  األوسط وشمال  الشرق  من منطقة  املساعدات  تدفق 
(بالدوالر األمريكي) 2013 
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