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 المتضررون
  في تسعة مناطق

  

 11.3 
 مليون

لنازحونا  
 

 
 

673,000 

عدد مراكز 
  اإلجالء

نازح 433.300تؤوي   
1,217 

لتبرعات ا
 حتى اآلن

38 
  مليون دوالر امريكي

 المطلوب
 
 

301 
  مليون دوالر امريكي

 

 
الساعة لمصدر: المركز الوطني للحد من أخطار الكوارث وإدارتھا، الفيليبين. ا

تشرين الثاني/نوفمبر 11صباحاً،  6:00  
 
 

      المساعدات العينية  
  

 بالمساعدات النقدية فضال عن المساعدات العينية.َتحّث األمم المتحدة المانحين على التبرع 
وإذا لم تكن ھناك إمكانية للتبرع بالمال، فإننا نطلب من جميع المانحين احترام المبادئ 

  التوجيھية التالية:

 ينبغي أن تتماشى التبرعات مع األولويات المنقذة للحياة. 
  ،يكون هذا المرسل و ينبغي أن ُتوجه جميع الشحنات باسم مرسل إليه محدد

 توقيت وصولها.و إليه على علم بإرسال الشحنة 

  ينبغي أن تكون جميع الشحنات ُمرفقة بالوثائق المطلوبة من طرف جمارك
 .الميناء أو المطار وغيرها من السلطات المعنية

خزيني ُتطبق قوانين خاصة بالنسبة للتبرعات العينية فيما يخص األغراض الطبية (مثالً، عمر ت
ال يقل عن عام واحد بالنسبة لألدوية). ُيرجى كذلك مراجعة القائمة النموذجية لألدوية األساسية 

الخاصة بمنظمة الصحة العالمية: 
http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/en  

  
  األغراض التي ال يجب التبرع بھا:

 ات المحددة في خطة العملاألغراض التي ال تتوافق مع االحتياج. 
 (ألعاب، مالبس، الخ) السلع المستعملة. 
 تكنولوجيات ونماذج أولية غير ُمجرَّبة. 
  حليب الرضاعة، قنينات الرضاعة وحلماتها، مسحوق الحليب أو الحليب

 .السائل ومشتقات الحليب
  www.logisticscluster.org: رابط مفيد

  
دة إيزابيل دي مويسير بوشي، رئيسة وحدة الدعم لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بالسي

، أو رقم lsu@un.orgاللوجستي، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، على البريد اإللكتروني: 
  +41 22 917 3290الھاتف: 

  
، http://logIK.unocha.orgُيرجى اإلخبار عن شحناتكم من التبرعات العينية على الرابط: 

  logIK@un.orgة إلى: أو بواسطة رسالة إلكتروني
  

 نظاميرجى التأكد من أن جميع المساھمات اإلنسانية، بما فيھا التبرعات العينية، قد ُسّجلت لدى 
  fts@un.orgرسالة إلكترونية إلى: إرسال المالي من خالل  التتبع

  
  

  
  
  

 المساھمات النقدية  
  

 ً  8باسم يوالندا) الفيليبين ست مرات بتاريخ  ضرب إعصار ھايان (المعروف محليا

كيلومتر/الساعة، وعصفات  235تشرين الثاني/نوفمبر، حيث بلغت سرعة الرياح 

ميليمتر/الساعة، مع ھبوب  30كلم/الساعة. أما األمطار، فقد سّجلت  275الرياح 
ارثة عواصف قوية على البحر بلغت أمواجھا ارتفاع ستة أمتار. وقد تضرر من ھذه الك

ماليين شخص في تسعة مناطق من البالد. وُتشير التقارير األولية إلى وفاة ما ال  9,8

شخص، وعدد غير محدد من المفقودين أو المصابين. وللحصول على  1200يقل عن 
معلومات آنية عن األزمة، ُيرجى زيارة 

  http://www.unocha.org/crisis/typhoonhaiyanصفحتنا:

لمتحدة وشركاؤھا خطة العمل الخاصة بإعصار ھايان (يوالندا) في وقد أطلقت األمم ا
 - http://www.unocha.org/cap/appeals/philippines‐typhoonالفيليبين (

haiyan‐action‐plan‐november‐2013 مليون  295)، والتي تتطلب أكثر من
إلى تقديم الدعم دوالر لتوفير المساعدة اإلنسانية للسكان المتضررين. وتطمح الخطة 

محدد األھداف إلى األشخاص المتضررين في المناطق األكثر تضرراً، وذلك دعماً 
لجھود الحكومة الفيليبينية في معالجة االحتياجات اإلنسانية الطارئة على مدى األشھر 

يجدر اإلشارة ). 2014إلى أيار/مايو  2013الستة القادمة ( من تشرين الثاني/نوفمبر 
  الخطة.كتيب في  موجودة ال لكل منظمة ُتساھم في االستجابة للكارثةنقاط االتص أن

تشرين الثاني/نوفمبر في  11) في CERFالطوارئ ( لمواجھة المركزي أطلق الصندوق
إطار استجابته لكارثة إعصار ھايان. ولمزيد من التفاصيل بشأن المخصصات، ُيرجى 

worldwide where‐http://www.unocha.org/cerf/cerf‐زيارة صفحتنا: 

2013‐work/phl‐we  

ولمزيد من المعلومات عن كيفية المساھمة في جھود الصندوق المركزي لمواجھة 
الطوارئ، حتى يتمكن من مواصلة دعم االحتياجات المحلية القائمة، يمكن للدول 

اصة واألفراد زيارة صفحتنا: األعضاء والمنظمات الخ
http://www.unocha.org/cerf/our‐donors/how‐donate  

www.unocha.org 
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 المساھمات الموجھة إلى المستجيبين المحليين في الفيليبين  
  

ار ھايان (يوالندا) عن طريق إرسال تبرعاتھم من خالل منظمات، فإن حكومة بالنسبة للمتبرعين الذين يرغبون في المساھمة في حملة االستجابة لكارثة إعص
  الفيليبين ُترحب بالمساھمات النقدية من خالل المنظمات التالية:

  NDRRMC (- www.ndrmmc.gov.ph( المركز الوطني للحد من أخطار الكوارث وإدارتھا
  DSDW (- www.dswd.gov.ph( إدارة التنمية والرعاية االجتماعية

  PRC (- www.redcross.org.ph( الصليب األحمر الفيليبيني
 

 أو مساعداتكم اإلنسانية مساھماتكم تسجيلل  
  

)، تعمل على تسجيل جميع المساھمات اإلنسانية الموجھة لالستجابة FTSالمالي،  التتبع نظامُيدير مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية قاعدة بيانات وموقعاً إلكترونياً (
عن تقديرھا له، إضافة إلى لى إبراز سخاء المانحين والتعبير، عينية، متعددة األطراف، ثنائية). وتسعى الدائرة من خالل ھذه الخدمة إللحاالت الطارئة (نقدية

  اإلفصاح أمام الرأي العام عن إجمالي مصادر التمويل القائمة والفجوات المتبقية في تلك الموارد.
  

، أو من خالل استمارة تقرير fts@un.orgن وقتكم إلرسال المعلومات عن التبرعات التي قمتم بھا إلى لذلك، نرجو منكم أن تتفضلوا بتخصيص بعض م
  ، متضمنة للمعلومات التالية:http://fts.unocha.orgالمساھمات على اإلنترنت على الرابط 

 (البلد/المنظمة) اسم المتبرع 

 اسم المنظمة المستقبلة للمنحة 

 وصف نوع المساهمة 

  بالدوالر األمريكي أو العملة األصليةالمبلغ 

  
  المالي يومياً. نظام التتبعنقوم بتحديث جداول 

  
  لمزيد من المعلومات عن الموارد المالية الُمَبلّغ عنھا لفائدة خطة عمل إعصار ھايان (يوالندا) في الفيليبين، ُيرجى زيارة:

http://fts.unocha.org/pageloader.aspx?page=emerg‐emergencyDetails&appealID=1043  
 

www.unocha.org 
  والدولية الوطنية الفاعلة الجھات مع والمبدئي بالشراكة الفعال اإلنساني العمل وتنسيق تعبئة في )OCHA( اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب مھمة تتمثل

  التنسيق ُينقذ الحياة


