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في هذا العدد
كستان  با في  يدة  لجد ا نات  للفيضا بة  لإلستجا دوالر  مليون   356 بمبلغ  ة  مناشد إطالق   2

بلدان  لى  إ لطوارىء  ا لمواجهة  لمركزي  ا لصندوق  ا من   2011 م  عا خالل  دوالر  مليون   61.6  3
لوسطى ا وآسيا  فريقيا  ا ل  وشما األوسط  لشرق  ا

لقرن  ا ألزمة  لوسطى  ا وآسيا  فريقيا  ا ل  وشما األوسط  لشرق  ا ن  ا بلد من  دوالر  مليون   485   4
يقي فر أل ا

التبرعات %

http://www.reliefweb.int/fts  ،موجز المتطلبات حسب الدولة

للتمويل  اإلقليمية  النشرة  توفر 

لمستويات  فصلية  مراجعة  اإلنساني 

الشرق  دول  في  التمويل  وتوجهات 

ومنطقة  أفريقيا،  شمال  األوسط، 

بشكل  باالعتماد  الوسطى  آسيا 

من  المنشورة  البيانات  على  رئيسي 

 .)FTS( خالل خدمة المتابعة المالية

قاعدة  هي  المالية  المتابعة  خدمة 

المساعدات  كل  تسجل  آنية  بيانات 

بما  عنها  المبلغ  الدولية  اإلنسانية 

لوكاالت  المقدمة  المساعدات  فيها 

غير  المنظمات  المتحدة،  األمم 

األحمر\ الصليب  حركة  الحكومية، 

الثنائية،  المساعدات  األحمر،  الهالل 

والتبرعات  العينية،  المساعدات 

بيانات  كل  تقديم  يتم  الخاصة. 

أو  المانحين  قبل  من  المالية  المتابعة 

للمساعدات.  المستقبلة  المنظمات 

المعرفة  ويوفر  سهل  المعلومات  تقديم 

الصور  فإن  ذلك،  من  واألهم  للجميع. 

تسهم  والثغرات  لالحتياجات  الواضحة 

تنسيقاً  أكثر  توجه   في  الشروع  في 

في  وتساعد  اإلنسانية  للمساعدات 

التمويل.  ثغرات  تكمن  أين  تحديد 

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة

   http://fts.unocha.org 

تحتاج المناشدات الخمس الراهنة في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا وآسيا الوسطى مع نهاية الربع الثالث من   «
مجموعها  يبلغ  تمويلية  مساهمات  وليبيا(  المحتلة،  الفلسطينية  األرض  اليمن،  باكستان،  فيضانات  )افغانستان،   2011

2.17 مليار دوالر. تلقت المناشدات إجمالي مبلغ 1.1 مليار دوالر، أى 51 % من المتطلبات التمويلية.

تواجه مناشدة 2011 لفيضانات باكستان والتي تطالب بمبلغ 356 مليون دوالر نقصا في التمويل بنسبة تزيد بقدر قليل   «
عن 20%. وكان نداء 2010 لفيضانات باكستان قد طلب 1.9 مليار دوالر أي خمسة أضعاف المبلغ أعاله ومع انتهائه 

في تموز/يوليو كان قد تم تمويله بنسبة %70.

انتهت المناشدة العاجلة المعنية بقيرغيزستان والتي طالبت بمبلغ 94 مليون دوالر في حزيران/يونيو 2011 وتم تمويليها   «
بنسبة %67.

قدم األفراد والحكومات والمنظمات  في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا وآسيا الوسطى دعما سخيا بلغ 485 مليون   «
دوالر لإلستجابة ألزمة القرن األفريقي، وقد غلبت التبرعات الخاصة على باقي المساهمات. وفي تركيا، تم جمع مبلغ 

270 مليون دوالر عن طريق برنامج حملة تبرعات »تيليثون«.  

من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر 2011، ضخ الصندوق المركزي لمواجهة الطوارىء 24.2 مليون دوالر في   «  •
حاالت طارئة في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا وآسيا الوسطى.

1 مليار دوالر أمريكيالعجزالتبرعات 1.1 مليار دوالر أمريكي

لفصلية  ا لنشرة  ا
إلقليمي  ا للتمويل 

ني   نسا إل ا
لتمويل ا نشرة 

مليون دوالر أمريكي
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الوسطى2011    وآسيا  أفريقيا،  شمال  األوسط،  الشرق  منطقة  من  المساعدات  تدفق 
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وآسيا  أفريقيا،  شمال  األوسط،  الشرق  منطقة  من  المساعدات  تدفق 
المانحة الجهة  حسب  الوسطى 

أفريقيا  شمال  األوسط،  الشرق  منطقة  في  دول  من  المساعدات  مستلمي 
الوسطى 2011وآسيا  أكتوبر   / األول  تشرين  تاريخ  حتى 

األمريكي بالدوالر  المبلغ 
2011 أكتوبر   / األول  تشرين  تاريخ  حتى 
األمريكي بالدوالر  المبلغ 

88,460,952 دوالر أمريكي

مليون دوالر أمريكيمليون دوالر أمريكي

باكستان في  الجديدة  للفيضانات  استجابة  مناشدة  اطالق  لقيرغيزستان المخصصة  المناشدة  انتهاء 

في 18 أيلول/سبتمبر، أطلقت األمم المتحدة وشركاؤها مناشدة عاجلة 
لباكستان استجابة لألمطار الموسمية  الغزيرة التي تسببت في إحداث 
سيول هائلة في جنوب باكستان وأضرت بأكثر من 5 مليون شخص. 
مبلغ  باكستان  لفيضانات  السريعة  لإلستجابة   2011 خطة  طلبت 
356 مليون دوالر على امتداد األشهر الستة القادمة غير انها تواجه 
المركزي  الصندوق  وخصص  المانحين.  قبل  من  بطيء  فعل  رد 
يكون  وبهذا  دوالر،  مليون   17.6 قدره  مبلغ  الطوارىء  لمواجهة 
من  بدءا   )%22.7( دوالر  مليون   81 بلغ  قد  المساهمات  إجمالي 

منتصف تشرين األول/أكتوبر. 

ال يزال اآلالف من السكان بحاجة إلى مساعدات منقذة للحياة مثل 
المساعدات الغذائية ومياه صالحة للشرب، كما فقد الكثيرون منازلهم 
ومصادر رزقهم . ويعد السند أكثر األقاليم تضررا جراء الفيضانات؛ 
مياه  أن  األزمة  إندالع  لدى  أعلنت  قد  الباكستانية  الحكومة  وكانت 

الفيضانات غمرت 22 من مجموع 23 مقاطعة في اقليم السند.  
 

تم إطالق خطة 2011 لإلستجابة السريعة لفيضانات باكستان بعد 
مرور شهرين على انتهاء المناشدة المعنية بالفيضانات الهائلة التي 
غمرت البالد العام الماضي. وكانت خطة إغاثة منكوبي الفيضانات 
بعد  والتي   -  2010 لعام  باكستان  في  المبكر  اإلنعاش  وتحقيق 
انتهت  قد   – دوالر  مليار  بلغ 1.9  قياسيا  رقما  نقحت ضربت  أن 
من   %70 من  أكثر  على  حصلت  أن  بعد   2011 تموز/يوليو  في 

http://pakresponse.info .المساهمات التمويلية المطلوبة

انتهت المناشدة العاجلة المعنية بقيرغيزستان والتي طالبت بمبلغ 
94 مليون دوالر خالل شهر حزيران/يونيو 2011 وتم تمويلها 
بنسبة 69.7 %. كان قد تم إطالق المناشدة استجابة إلندالع أعمال 
العنف المجتمعى في جنوب قيرغيزستان والذي أدى إلى عمليات 
على  الحدود  عبر  الالجئين  وتدفق  النطاق  واسعة  داخلية  نزوح 
أوزبكستان المجاورة. وقد أدت هذه األزمة في أوجها إلى تضرر  

ما يقرب من نصف مليون شخص.
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 وكان قد تم إطالق المناشدة العاجلة 
اإلنسانية  العواقب  مواجهة  بهدف 
األمن  مجاالت  في  وخاصة 
الغذائي واإليواء والحماية والتعافي 
تنقيح  تم  وقد  والصحة.  المجتمعي 
تعكس  بحيث  مرتين  المناشدة 
أرض  على  المتغيرة  اإلحتياجات 
الواليات  من  كل  وجاءت  الواقع. 

الطوارىء  لمواجهة  المركزي  والصندوق  األمريكية  المتحدة 
واليابان على رأس الجهات المانحة الرئيسية لهذه المناشدة. كما قدم 
اإلتحاد الروسي والمفوضية األوروبية مساهمات  كبيرة للمناشدة 

العاجلة.



الطوارىء:2011   لمواجهة  المركزي  الصندوق 
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المدفوع الدولة

4,000,000 قطر

675,000 الكويت

250,000 تركيا

50,000 االمارات العربية املتحدة

20,000 اسرائيل

10,000 اجلزائر

10,000 أزريبيجان

5,000 املغرب

500 أفغانستان

5,020,500 المجموع

 أدى الصراع في ليبيا الذي انتهي اآلن رسميا إلى تدفق اآلالف من الناس، معظمعهم من العمالة
لمواجهة المركزي  الصندوق  من  دعما  اإلنسانية  اإلستجابة  تلقت  تونس.  داخل  إلى   المهاجرة، 
الطوارىء بلغ نحو 5 مليون دوالر. صورة من ليبيا: جيريمي ريلف /شبكة األنباء اإلنسانية - إيرين

الدول المستفيدة  من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ في االقليم عام 2011 الدول المانحة للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ من اإلقليم في عام 2011

باكستان

ايران

تونس

ليبيا
سوريا

اليمن  األرض
 الفلسطينية
احملتلة

من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر 2011، وفر الصندوق 
المركزي لمواجهة الطوارىء مساهمات تمويلية بلغت 24.2 

مليون دوالر من آلية اإلستجابة السريعة وآلية اإلستجابة 
للطوارىء التي تعاني نقص التمويل لبلدان في  منطقة الشرق 

األوسط وشمال افريقيا وآسيا الوسطى. 

وخالل هذه الفترة، تم دعم جهود مواجهة أزمة فيضانات 
باكستان بمبلغ 17.6 مليون دوالر بهدف تعزيز اإلستجابة فيما 
يتعلق بتوفير مياه نظيفة ومواد غذائية ورعاية صحية تسهدف 
األسر األكثر عرضة للتضرر والتي تسكن مخيمات مؤقتة في 

المقطاعات الثمانية األشد تضررا والواقعة في إقليم السند.

وتلقت سوريا مبلغ 257,588 دوالرا لدعم السبل المعيشية 
واألمن الغذائي للمزراعين المهاجرين والرعاة، فضال عن 
الخدمات الصحية واإلمدادات الطبية لالجئين الفلسطينيين. 

ومن كانون الثاني/يناير إلى تشرين األول/أكتوبر 2011، تلقت 
بلدان في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا وآسيا الوسطى 
مساهمات تمويلية من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارىء 

بلغت 61.6 مليون دوالر. 

 وتشمل حاالت الطوارىء تدفق مجموعات كبيرة من الناس إلى 
تونس بعد اندالع الصراع في ليبيا، أوضاع الالجئين العراقيين 

في إيران، والمشروعات المختلفة في اآلراضي الفلسطينية 
المحتلة. 

بعض بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا وآسيا الوسطى هي 
أيضا من الجهات المانحة للصندوق المركزي لمواجهة الطوارىء. 

خالل عام 2011، منحت تسعة بلدان مساعدات تمويلية بلغ 
مجموعها 5 مليون دوالر.        

61.5 مليون
دوالر أمريكي



ألفريقي  ا لقرن  ا ألزمة  لوسطى  ا وآسيا  فريقيا  ا ل  وشما األوسط  لشرق  ا منطقة  من  سخي  دعم 

 2010 م  عا خالل  ئل  لها ا ني  إلنسا ا لتمويل  ا على  لضوء  ا يسلط  تقرير 
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األوسط وشمال  الشرق  المالية، ساهمت منطقة  المتابعة  وفقا إلحصائيات خدمة 
والمجاعة  الجفاف  أزمة  مليون دوالرلصالح  بمبلغ 485  الوسطى  وآسيا  افريقيا 
بمبلغ إضافي  التعهد  الصومال. وجرى  األفريقي، وبخاصة  القرن  التي ضربت 

قدره 359 مليون دوالر لصالح اإلستجابة.
 

واشتمل المبلغ الذي جرى الوفاء به على 377 مليون دوالر من أفراد في تركيا 
المتحدة ومن خالل منظمات في  العربية  السعودية واإلمارات  العربية  والمملكة 

منطقة الخليج. 

وجاءت أكبر التبرعات من حمالت »التليثون« في تركيا )270 مليون دوالر( 
والمنظمات  األفراد  تبرع  حيث  دوالر(  مليون   54( السعودية  العربية  والمملكة 
تلفزيونية لجمع األموال. وعالوة على ذلك ووفقا  والشركات من خالل حمالت 
لما أوردته الحمالت التلفزيونية لجمع األموال في اإلمارات العربية المتحدة، فإنها 

نجحت في جمع مبلغ 50 مليون دوالر إضافي لصالح القرن األفريقي. 

تم توجيه غالبية هذه التبرعات على نحو ثنائي وخارج آلية المناشدات اإلنسانية 
أنه  المتضررة. غير  البلدان  التي تعمل في  الحكومات والمنظمات  إلى  ومباشرة 

كينيا  في  اإلنسانية  المناشدات  لصالح  دوالر  مليون   60 بمبلغ  المساهمة  جرى 
والصومال، وبصفة خاصة لدعم المساعدات الغذائية. 

http://www.unocha.org/crisis/horn-africa-crisis

الجئون من الصومال في انتظار التسجيل مبخيم داجاهيلي، داداب، في شمال كينيا.
اإلنسانية األنباء   صورة من: توم مروكو/شبكة 

تم نشر تقرير عام 2011 حول المساعدات اإلنسانية العالمية بمعرفة منظمة المبادرات التنموية، وهي منظمة تتولى متابعة فاعلية المساعدات. والتقرير المكون من 105 
صفحة عبارة عن استعراض عام وشامل للحقائق واألرقام والتوجهات في التمويل اإلنساني ترجع مصادره لمجموعة مختلفة من أنظمة الرصد والمتابعة، بما في ذلك خدمة 

المتابعة المالية المدارة بمعرفة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.   
ويتناول التقرير حجم المساعدات التي تقدم ومن يتلقاها وما هي البلدان المانحة وكيف يتم توجيه المساعدات وما هي أنواع الكوارث والطوراىء الجاذبة للتمويل واإلطار 

الذي يتم فيه تقديم المساعدات اإلنسانية. 

قامت المساعدات اإلنسانية العالمية بإستخالص مجموعة من النتائج من خالل البيانات المتوفرة: 

التقرير الشامل متوفر على موقع المساعدات اإلنسانية العالمية.
www.globalhumanitarianassistance.org

• بلغ اجمالي تمويل اإلستجابة اإلنسانية الدولية ما يقدر بـ 16.7 
مليار دوالر خالل عام 2010. وإذا ما تم تأكيد هذه التقديرات، 

فإن ذلك سيعني انه أكبر مبلغ مسجل في عام واحد. 

• شهد حجم التمويل الموجه من خالل صناديق اإلغاثة اإلنسانية 
اإلنسانية  الصناديق  ذلك  في  بما  القطر،  على  المبنية  المشتركة 
المشتركة وصناديق اإلستجابة للطوارىء والصندوق المركزي 
لمواجهة الطوارىء، زيادة من 583 مليون دوالر في 2006 إلى 
853 مليون دوالر في 2010. كما ارتفعت مساهمات الجهات 
الحكومية من خارج لجنة المساعدة اإلنمائية )المشار إليها أحيانا 
الصناديق من 4  هذه  لصالح  التقليدية(  المانحة غير  باألطراف 
 ،2010 في  دوالر  مليون   98 إلى   2009 في  دوالر  مليون 
التي وجهت لصناديق  للمساهمات  ويرجع ذلك بصورة رئيسية 

اإلستجابة الطوارىء في هايتي وباكستان. 

• تكون المساعدات اإلنسانية بطبيعتها طويلة المدى، مع ذهاب ما 
يقرب من 70% من مجموع التمويل في 2009 إلى البلدان التي 
تعاني أضرارا ممتدة، بخاصة أفريقا، جنوب الصحراء الكبرى. 
المالية  المساعدات  وأيضا في 2009، ذهب 65% من مجموع 
إلى البلدان واآلراضي التي تواجه صراعات أو تعاني من آثار 

الصراعات. 

• وفي 2009، ظل السودان أكبر متلقي منفرد للمساعدات المالية 
للعام الخامس على التوالي على ضوء تلقيه 1.4 مليار دوالر. 

• أصبحت المساعدات اإلنسانية مرتفعة التكلفة. فقد زادت تكلفة 
بين 2007 و2011. كما  أكثر من %40   الغذائية  المساعدات 
تشهد عملية تسليم المساعدات زيادة في األسعار في ظل اإلرتفاع 

الفعلي في أسعار الوقود بلغ  %36 .  


