
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 أبرز العناوين 

 اإلجتماع القطاعي المشترك في  أصدر

جامعة الدول بين األمم المتحدة و  القاهرة

بشأن  توصية  50 أكثر من العربية

 اإلنسانية ذات االهتمام المشترك.  القضايا

 بحاجة  مليون شخص هناك ما ال يقل عن

 سوريا اإلنسانية في إلى المساعدات

 فروا شخصا  030333 الجزائر تستقبل
الهالل   .مالي العنف السياسي في من

عن طريق يستجيب  الجزائري األحمر
المواد الغذائية والبطاطين و األدوية توفير

 .والخيام

 التمويل

 قدم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 

النداء  وجامعة الدول العربية ودولة قطر

منطقة  في  2302عام ل العالمي اإلنساني

مليار  807بلغ والذي ي  الشرق األوسط

 .دوالر أمريكي

 بمبلغ  حتى اآلن ساهمت الجهات المانحة

االستجابة  لصالح مليون دوالر  85

حاجة الالجئين تلبية في سوريا، و لألزمة

 الدول المجاورة.  في

 بلغت  2302من عام  خالل الربع األول

في للندائين الموحدين  التمويلية التغطية

بة بالنس % 20 منطقة الشرق األوسط

راضي بالنسبة لأل %03و  لليمن

 .الفلسطينية المحتلة

 

 مصدر الصورة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
اإلجتماع " والدكتورة سيما بحوث رأسا رشيد خاليكوف سيدال 

  بيةالعر  جامعة الدولاألمم المتحدة و   بينالقطاعي العاشر 

المتخصصة" ووكاالتها  

 
  المساعدات التعاون في مجال تركزان على وجامعة الدول العربية األمم المتحدة

 20-22يومي  والذي أقيم في القاهرة ومنظمة األمم المتحدة جامعة الدول العربية بين القطاعي ركز اإلجتماع
 .في المنطقة العربية تقديم المساعدات اإلنسانية التحديات في مجال شباط/فبرايرعلى

الجامعة العربية  مشاركا يمثلون 033ما يزيد على  وإجتذب االجتماع
المنظمات غير و ووكاالت األمم المتحدةمنظماتها المتخصصة و

جامعة األمين العام المساعد ل الحكومية. وشارك في رئاسة اإلجتماع 
األمم المتحدة  بحوث ومدير مكتب الدكتورة سيماالدول العربية 

 في جنيف السيد رشيد خاليكوف. نسانية اإل الشؤون لتنسيق
 حمايةبما في ذلك القضايا اإلنسانية  بحث المشاركون في اإلجتماع

المنظمات غير و بين الحكومات، والشراكات األشخاص النازحين
 .، وإدارة مخاطر الكوارثوالتغذيةالحكومية العربية، واألمن الغذائي 

من قبل  للمناقشةورقات  قدمت، الحوار إثراء وتنشيطوبهدف  
بما في ذلك مفوضية جامعة الدول العربية و األمم المتحدة وكاالت

مكتب تنسيق الشؤون ، واألمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين
،  الزراعةومنظمة األغذية و  وبرنامج األغذية العالمي، اإلنسانية

، والمنظمة  للحد من الكوارثوإستراتيجية األمم المتحدة الدولية 
 الدولية للهجرة. 

 توصية  50 أكثر منجامعة الدول العربية و وإعتمدت األمم المتحدة
 . وتشمل أبرز التوصيات اآلتي:أساسية  تتعلق بخمس قضايا

 التنسيق
 ويشمل هذا  .اإلستجابة لحاالت الطوارئ فاعلية لتحقيقجامعة الدول العربية بين األمم المتحدة و تعزيز التنسيق

 بالنشر السريع للسماح  أطر قانونيةه تم وضع وضمان أن، لإلنذار المبكرإنشاء نظم لمعلومات، وتبادل ا زيادة
 .البلدان التي تمر بأزمة إمدادات اإلغاثة إلى وإرسال للعاملين باإلغاثة

 الحماية
تحسين  ويشمل هذا  .المهاجرينوالنازحين و لحماية الالجئينجامعة الدول العربية بين األمم المتحدة و تعزيز التنسيق

 .للحماية تعزيز اإلطار القانوني، فضال عن جمع التبرعات آليات

 الشراكة 
 تحسين قدرات ويشمل هذا  .والمنظمات غير الحكوميةجامعة الدول العربية األمم المتحدة و بين تحسين التنسيق

 .رافمتعددة األط المنظومة اإلنسانية مشاركتها فيتعزيز المنظمات غير الحكومية و

 الغذاء والماء
العربية  عناصر اإلستراتيجية األموال لتنفيذ يتم تعبئة وجمع رصد األمن الغذائي. ونظم اإلنذار المبكر و تحسين

 .في المنطقة العربية المستدامة واألمن الغذائي الزراعية إرساء التنمية التي تهدف إلى للتنمية الزراعية

 إدارة مخاطر الكوارث 
للحد من مخاطر الكوارث  العربية لتنفيذ االستراتيجية التعاون تعزيزلمتحدة وجامعة الدول العربية تواصل األمم ا

الحد من  برامجتشجيع اإلستثمار في اإلقليمية و شبكات قوية للمعلومات إنشاء وتركز االستراتيجية على   .2323
 .مخاطر الكوارث

سانية النشرة اإلن  

 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

االشرق األوسط وشمال أفريقي  

  2302 نيسان/إبريل – 0العدد رقم 

العددفي هذا    

مليون شخص بحاجة إلى المساعدات  - 2صفحة 
  في سوريا
انتشار الحصبة في اليمن  -3صفحة   

2102النداء اإلنساني لعام  - 4صفحة   
دعم الصندوق المركزي لمواجهة  - 5صفحة 

 الطوارىء لسوريا واليمن
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بحاجة في سوريا  مليون شخص

 إلى المساعدات الغذائية والطبية
، والمشورة والمستلزمات المنزلية
الدعم النفسية واالجتماعية و

 التعليمي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الجىء من 030333 فر أكثر من 

الجزائر إلى مالي  

الفيضانات في تونس دفعت 
 منازلهمن اآلهالي إلى النزوح م

غرب البالد في شمال  
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 إلى المساعدات اإلنسانية مليون شخص بحاجة :سوريا
هناك ما ال يقل عن مليون شخص بحاجة إلى المساعدات اإلنسانية في سوريا. هذا ما إنتهت إليه بعثة تقيمية 

قادتها الحكومة في سوريا خالل شهر آذار/مارس بمشاركة عاملين باألمم المتحدة ومنظمة التعاون 

ذلك أولئك الذين أصيبوا  اإلسالمي. ويشير هذا الرقم إلى السكان المتضررين مباشرة من العنف، بما في

بجراح أو شردوا، وفقدوا فرص الحصول على الخدمات األساسية، عالوة على العائالت التي تستضيفهم، 

وهؤالء الذين  واجهوا زيادة في مستويات التعرض للمخاطر على مدار العام الماضي. وهم بحاجة إلى 

 ية، والمشورة النفسية واإلجتماعية والدعم التعليمي.المواد الغذائية والمساعدات الطبية والمستلزمات المنزل

 

الوضع تطور  مع آموس "حتى فاليري نيسان/ابريل، قالت منسقة شؤون اإلغاثة الطارئة 03في بيان لها يوم 

، الوصول دون عائق تتمثل في إمكانية للمنظمات اإلنسانية الفورية، فإن األولوية السياسي والعسكري

 . "قتاال عنيفا التي شهدت المناطق لسكانوخاصة الوصول 
 

، مليون دوالر أمريكي 001بمبلغ  الجهات المانحة قد ساهمت تكون، وإعتبارا من أوائل نيسان/ابريل

  .الدول المجاورة في سوريا، ولقضية الالجئين في لألزمة اإلنسانية لإلستجابة مليون دوالر 22بـ وتعهدت 

مليون  0.4اإلمارات العربية المتحدة بـ دوالر و ماليين 5بمبلغ  ويتالك، ساهمت ومن منطقة الشرق األوسط

 . خدمة المتابعة المالية دوالر طبقا لما هو مسجل في
 

 شمال مالي تدفق الالجئين منالجزائر: 
 

مفوضية . ووفقا لشخص 201,111 مالي في نزوح ما يقدر بنحو في السياسية األخيرة تسببت اإلضطرابات

الجئا في موريتانيا وبوركينا  030,520السامية لشؤون الالجئين، تم بشكل رسمي تسجيل األمم المتحدة 

 فاسو والنيجر.  

 

وقد صرح السيد دحو ولد قابلية، وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري، أن الجزائر إستقبلت ما يزيد 

 من خالل دخول الجزائر الماليينالالجئين  وبإستطاعة. مارسآذار/ الجيء مالي في منتصف 31,111على 

التي  المخيمات بالبقاء في فقط لهم ولكن يسمح، وتمياوين وتنزاوتين، باجي مختار في برج المعابر الحدودية

 .هذه المعابر بالقرب من، وتقع الجزائري جمعية الهالل األحمر تشرف عليها

 

والبطاطين  األدوية وفرت الهالل األحمرمعية ، في حين أن جللنازحين الخيام الجزائري أفراد الجيش نصب وقد

 .إلى المنطقة متطوعا من الهالل األحمر 83نحو  وتم إرسال  .المواد الغذائية والخيامو
 

 تونس: فيضانات في شمال غرب البالد
 نهر ذوبان الجليد في فيض جنبا إلى جنب مع تسببت األمطار الغزيرة ،2102عام  في أواخر شباط/فبراير

على  اآلهالي الذين يعيشون وقام الجيش التونسي بإجالء  .تونس حدوث فيضانات في دة مما أدى إلىمجر

 والهالل األحمر من قبل الجيشإمدادات االغاثة الطعام و، وقدم لهم إلى أماكن أكثر أمانا طول النهر

 ت قد يكون لها أثر سلبيلفيضاناخبراء الزراعيون أن ارى الوبعيدا عن مسألة النزوح الفوري، ي  .التونسي

  .2102عام ل محصول الحبوب على
 

تساقط الجليد بغزارة و -عاما  21قيل انها األسوء على مدى   -برد  موجة، تسببت وفي كانون الثاني/يناير

، تم والهالل األحمر لجمعيات الصليب األحمر لإلتحاد الدولي ووفقا  .الطرقإلى عزل القرى وقطع 

لصالح جمعية الهالل دوالر من صندوق الطوارىء لإلغاثة من الكوارث  041,111 حواليتخصيص 

حكومة المملكة العربية . وقامت  الريفية شخص في المناطق  5000 بهدف مساعدة التونسياألحمر 

 .ومستلزمات طبيةمعدات التدفئة وبطاطين و مواد غذائيةبإرسال  السعودية
 

 ة الحيوانية واألمن الغذائيالثرو  يهدد القالعية إنتشار الحمىمصر: 
يقول الخبراء أن ظهور ساللة جديدة من مرض الحمى القالعية في مصر قد أدى إلى مقتل آالف من رؤوس 

 الماشية، وعرض سبل عيش المزارعين للخطر، كما أنه قد يشكل تهديداً لألمن الغذائي اإلقليمي بأكمله. 
 

UNICEF 
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 في اليمن نحوالحصبة يهدد تفشي 
الخامسة  طفل دون سن 030333

 وفاةإلى من الممكن أن يؤدي و 
 طفل 0333

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جديدة في إشتباكات في اليمن أدت
 تشريد نحو البالد إلى شمال وجنوب

شخص 000033  

 

 

 

 

 

 

 

 

آذار/مارس إلى "اتخاذ  22غذية والزراعة االفاو  في وفي هذا السياق، دعت منظمة ألمم المتحدة لأل

إجراءات عاجلة للسيطرة على مرض الحمى القالعية قبل تفشيه على نطاق واسع، ومنع انتشاره في جميع 

أنحاء شمال أفريقيا والشرق األوسط؛ األمر الذي قد تكون له تداعيات خطيرة على األمن الغذائي في 

 ."المنطقة
 

 رير الكامل من وكالة إيرين على:إطلع على التق
risk-at-security-food-livelihoods-puts-disease-Livestock-www.irinnews.org/Report/95172/EGYPT 

 

 صبةاليمن: تفشي الح
 الخامسة  طفل دون سن 055أكثر من  منظمة اليونيسيف، أودى تفشي الحصبة في اليمن بحياةوفقا لتقارير 

 . 2102مارس و  2011 ما بين يناير

تفشي " وفي تصريحات لوكالة األنباء اإلنسانية إيرين، قال ممثل اليونيسيف في اليمن جيرت كابيالري إن

وإنه اأي هذا  2100خالل عام  خدمات التحصين الروتينية في مباشرة لإلنخفاض المرض جاء نتيجة

 ". 2011 للصراعات في عام نتيجة مباشرةاالنخفاض  

ارس وآذار/م  2011 بين كانون الثاني/يناير  3800بلغت نحو تم اإلبالغ عن حاالت إصابة بالحصبة

عدد صيب الوباء بإمكانه أن يدون رادع، فإن  أنه إذا ما ترك منظمة الصحة العالمية وقد حذرت  .2102

 في السنة. طفل  5000 في وفاة ويتسبب 31,111إضافي من األطفال يصل إلى 

كانت  ،حاالت الوفاة وكافة  المبلغ عنها، حاالت الحصبة % من 01، فإن اليمن فيوزارة الصحة وفقا ل

 اليمن في مانية ماليين طفلث تطعيم ومن جانبها، أفادت اليونيسيف أن  .سنوات 5أعمارهم عن  ألطفال تقل

 مليون دوالر.  9 يكلف نحوس

آذار/مارس إستهدفت المناطق األكثر تضررا في حين  01وقد أجريت حملة التطعيم ضد الحصبة في 

% من  33إستهدفت حملة ثانية في نيسان/ابريل بقية البالد. ووفقا لليونيسف، وصل برنامج التطعيم إلى 

نطقة في محافظة صعدة وذلك اعتبارا من مطلع نيسان/ابريل، في حين ان حملة م 05السكان المستهدفين في 

% من السكان المستهدفين. وقد تم تمويل هذا التدخل اإلنساني من خالل  01التطعيم السابقة وصلت إلى  

صندوق المركزي لمواجهة من المليون دوالر ممنوح في مارس من هذا العام  5تخصيص مبلغ يقترب من 

 رئ. الطوا
 

منظمة اليونيسيف  وتقول .سوء التغذية المزمنفي اليمن من توقف النمو و األطفال % من  58 حوالييعاني 

الحاد بين  سوء التغذية، ينتشر بعض المناطق . وفيأفغانستان في العالم بعد ثاني أعلى نسبة إن هذا الرقم هو

 األطفالويعاني   .المعترف بها دوليا ئعتبة الطوار وهو ما يمثل ضعف في المائة 31بنسبة  األطفال

  .بالحصبة خطر اإلصابة مما يزيد من منخفضةال من المناعة سوء التغذيةالمصابون ب

 
 النزوح الداخلي يتزايد في اليمن

وجماعات  القوات الحكومية أسرة  بسبب القتال الدائر بين 03,511شخص ا 34,511نزح ما يقرب من 

 وبذلك يصبح العدد منتصف شباط/فبراير. منذ في شمال البالدشتباكات القبلية اإلو اليمن في جنوب مسلحة

وفقا لما أوردته ، 2102فبراير شباط/ وذلك اعتبارا من 425,111 في اليمن داخليا اإلجمالي للمشردين

 مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين.

 

 بين أسرة  جراء اإلشتباكات 0,111ا شخص 52,111 حوالي شرد، في الجنوب أبيين في محافظة

 .2102في أوائل آذار/مارس  والتي بدأت الجيش اليمني الجماعات المسلحة وقوات

 

بشكل عشوائي وعفوي،  التشريد إلى مزيد منقد يؤدي  صدامات المسلحةأن إمتداد ال وهناك مخاوف من

 اآلمن لطرق مفتوحة مما يسمح بالمرورلإلبقاء على ا مع الحكومةالعاملون في المجال اإلنساني ويتفاوض 

 .من مناطق الصراع لآلهالي

 

 5,511شخص ا 30,511لنحو  عمليات نزوح جديدة، وردت تقارير عن في الشمال محافظة حجة وفي

 الحوثيينبين  2102عام  منتصف شهر كانون الثاني/يناير بدأت مواجهات قبليةأسرة . ويأتي هذا نتيجة ل

شخصا  022,511وتضاف عملية النزوح هذه إلى ما قبلها من موجات شملت   .القبائل المعارضةو

  .بداية العام منذ في المحافظة نزحوا بالفعلأسرة   00,511ا

http://www.irinnews.org/Report/95172/EGYPT-Livestock-disease-puts-livelihoods-food-security-at-risk
http://www.irinnews.org/Report/95172/EGYPT-Livestock-disease-puts-livelihoods-food-security-at-risk
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، بلغ النداء اإلنساني 2302في عام 
مليون   00المشترك لمساعدة 

مليار   807بلدا  08شخص في 
 دوالر

بوضع مواد  وتقوم المنظمات اإلنسانية المجتمعات المضيفة. هذه عبئا على نزوح الجديدةال تمثل عمليات

 .التحدي األكبرتوفير مأوى مؤقت. ويظل توفير المأوى الشاغرة ل المبانيفي مخازن وإعادة تأهيل  اإلغاثة

 2102عمليات نزوح جديدة منذ كانون الثاني/يناير 
 عدد األسر النازحة عدد األشخاص النازحين 

 70333 030333 محافظة أبيين )شمال اليمن(
 00033 070033 محافظة حجة )جنوب اليمن(

 005,11 005,11 اإلجمالي
 نلشؤون الالجئي ةاألمم المتحدة السامي مفوضية المصدر:

النداءات والتمويل: القاهرة والدوحة تسلطان الضوء على اإلحتياجات اإلنسانية 
 العالمية 

 
 القاهرة

.   2012 اإلنساني لعام نداءال جامعة الدول العربيةو  قدمت األمم المتحدة القاهرة،بشباط/فبراير 02في 

في  مليون محتاج 50تساعد  وكالة إنسانية 422 الدعم السخي لـ على تقديم لمانحينالمجتمع الدولي لوحثتا 

 مختلف أنحاء العالم. 

بلد متضرر  00في تلبية اإلحتياجات الالزمة ل المجتمع اإلنساني الدوليومتطلبات  إستراتيجيات لنداءيمثل ا

 .مليار دوالر أمريكي  7.8 لغ المطلوبفي مختلف بقاع العالم. ويبلغ إجمالي المب والكوارث جراء األزمات

 .0330في عام   (CAP) عملية النداء الموحد إنشاء األكبر على اإلطالق منذ نداء هذا العام ويعد

، مدير بالقاهرة وشارك في رئاستها كل من رشيد خاليكوف الجامعة العربية بمقر جلسة اإلحاطة تم إستضافة

لقطاع  األمين العام المساعد، بحوث الدكتورة سيما جنيف و نسانية فياإلتنسيق الشؤون مكتب األمم المتحدة ل

وغير  من دول عربية وممثلون دبلوماسيون سفراءوحضرها جامعة الدول العربية ب الشؤون اإلجتماعية

 عربية.
 

 الدوحة 

  برئاسة ماعفي إجت، النداء اإلنساني في العاصمة القطرية الدوحة على أيضا نيسان/ابريل، سلط الضوء 5في 

سعادة منسق اإلغاثة الطارئة، وللشؤون اإلنسانية واألمم المتحدة  عام وكيل أمينالسيدة فاليري اموس ، 

 لشؤون التعاون الدولى.  المساعد دولة قطر وزيرآل ثانى،  الشيخ أحمد بن محمد بن جبر

يتأثر : "وقالت“ .هذا العاماألكبر الصومال، حيث أن لديهما الندائين إهتماما بالسودان و اموس وأولت السيدة

المرتبط ، وإنعدام األمن المناخ تأثير تغير التي يسببها أو يفاقمها من حاالت الطوارئ الماليين من الناس

 إلستجابة توفر نداءاتنا أساسا جيداووالتحضر. األزمات اإلقتصادية والسياسية، والهجرة والمياه، و بالغذاء

  ".وفي الوقت المناسب بطريقة فعالة حتياجات اإلنسانيةتلبية اإل بحيث يتم منسقة

 عن بوضوح تعبر  اإلحاطة "جلسة على أن آل ثانى الشيخ أحمد بن محمد بن جبرومن جانبه، شدد سعادة 

 وبالذات اإلنسانية التحديات حول للتباحث الدولية الجهود كافة حشد بضرورة قطر دولةل المستمر اإلهتمام

 تخفيفل بينها فيما التنسيق كذلك و بإلتزماتتها للوفاء الدول دفع نحو الجهود وبذل دانوالسو الصومال في

 ." والنزاعات الكوارث جراء من المترتبة اآلثار
 

 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا: النداءات الموحدة
الفلسطينية المحتلة.  األراضيواليمن و وشمال أفريقيا  حاليا نداءان موحدان في منطقة الشرق األوسط يوجد

 :  2012 الربع األول من في نهاية التمويل وفيما يلي مستويات

 النسبة المئوية المغطاة التمويل  المتطلبات النداء
 %23 0300000373 00800070233 اليمن

األراضي الفلسطينية 
 المحتلة

00308300330 00002000000 03% 

 2102ان/ابريل نيس 03 –المصدر: خدمة المتابعة الملية 
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منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا: مخصصات الصندوق المركزي لمواجهة 
 2102الطوارىء في الربع األول من 

 
 المخصصات لسوريا: نافذة حاالت الطوارىء التي تعاني نقص التمويل

تمت الموافقة عليه بالدوالر  مشروع الوكالة الوكالة
 األمريكي

 ت تغذويةوتدخال تحصين اليونيسيف
 األمهات العراقيينو  لألطفال 

447,688 

 التدخالت في حاالت طوارئ صندوق األمم المتحدة للسكان
 الصحة اإلنجابية لالجئين

 العراقيين

066,575 

مفوضية األمم المتحدة السامية 
 لشؤون الالجئين

لالجئين  المساعدة الطبية الطارئة
 المتضررين من العراقيين

، سوريا في ةاإلضطرابات المدني
الذين يعانون بمن فيهم الالجئين 

 أمراض مزمنة من

066,088 

وكالة األمم المتحدة إلغاثة 
 وتشغيل الالجئين

 ودعم سبل المعيشة حماية
العراقيين  الفلسطينيين لالجئين 

 المعرضين للمخاطر في سوريا

664,496 

مفوضية األمم المتحدة السامية 
 لشؤون الالجئين

الغذاء لالجئين المال من أجل 

 العراقيين
8,859,805 

 986,389,6  اإلجمالي
 2102نيسان/ابريل  03 –المصدر: الصندوق المركزي لمواجهة الطوارىء 

 المخصصات لليمن: نافذة اإلستجابة السريعة
 تمت الموافقة عليه مشروع الوكالة الوكالة

 األطفالبين  خفض معدل الوفيات منظمة الصحة العالمية
ضد   ل الحملة القوميةمن خال

الحصبة وشلل األطفال والتحصين 
 بالفيتامين أ

5,078,640 

 األطفالبين  خفض معدل الوفيات 
ضد خالل الحملة القومية من 

الحصبة وشلل األطفال والتحصين 
 بالفيتامين أ

5,855,887 

 186,584,4  اإلجمالي
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 مخصصات ، بلغت 2300عام خالل 
الصندوق المركزي لمواجهة 

الشرق األوسط لمنطقة  الطوارىء
 3808وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى 

% من المظروف 03مليون دوالر )
 العالمي للمخصصات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للمزيد من المعلومات، رجاء اإلتصال بــ:

 +210135550222 :، رقم المحمولlaerke@un.org لعامة والشؤون اإلعالمية، ، مسؤول العالقات االسيد يانز ليركي

 النشرات اإلنسانية لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية متوفرة على:

 http://ochaonline.un.org/romenaca | www.unocha.org | www.reliefweb.int 

 
 المركزي لمواجهة الطوارىءمساهمات منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا للصندوق 

 بالمساهمة في الصندوقوشمال أفريقيا  في منطقة الشرق األوسطقامت بلدان   الصندوق، وفقا إلحصاءات

 05,111دوالر ومصر بـ  551,111بمبلغ  ساهمت وكانت الكويت قد  .2102عام  من خالل الربع األول

 دوالر. 

 2100التمويل خالل عام 
ية الخمسة في منطقة تغطية مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في الشرق األوسط وشمال كانت النداءات اإلنسان

. وهذا يتماشى مع متوسط 2100% في المتوسط مع نهاية عام  22أفريقيا وآسيا الوسطى قد مولت بنسبة 

 2100% من النداءات على مستوى العالم. وغطت النداءات في عام  20مستوى التمويل بالنسبة إلى 

مليون دوالر  332% من هذا المبلغ ، و ليبيا اتم طلب 21مليون دوالر وتغطية  502أفغانستان اتم طلب 

% منه  ،  50مليون دوالر وتغطية  530% منه ، األراضي الفلسطينية المحتلة اتم طلب 02وتغطية 

 22دوالر وتغطية مليون  232% منه  واليمن اتم طلب  40مليون دوالر وتغطية  350وباكستان اتم طلب 

 % منه 

 

%  16الشرق األوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى  لمنطقة الصندوق مخصصات ، بلغت2100خالل عام 

بلدان في  وقدمت  .2100مليون دوالر في عام  422,0 والتي بلغت للمخصصات العالمي المظروف من

 .الصندوقالخاصة ب األموال جمعلية ماليين دوالر آل 5 المنطقة

 

 النداء الخاص بليبيا 

 
جمع مساهمات بلغت  سهلوكان النداء قد   .ليبيا في لألزمة النداء اإلنساني تم غلق ،2011 مع نهاية عام

العمل المتبقية لخطة  اإلنسانية كما توضحه اإلحتياجاتو  .الوكاالت اإلنسانية مليون دوالر لصالح 202

وحماية ، النازحين على إحتياجات 2100من عام  األخير خالل الربع التركيز كان اإلنسانية المشتركة، 

واإلنهاء التدريجي للبرامج  جرحى الحرب، وعالج مخلفات الحرب من المتفجرات، وإزالة المدنيين

 .اإلنسانية
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