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 المتحدة لألمم الُمنسَّقة النداءات

 
 تغطيته تم ما   مستوفاةالغير المتطلبات  المدفوع التمويل    التمويل متطلبات 

    
  

 
 ١ المتضررة دولال   المتلقون لإلغاثةاألشخاص    األشخاص المحتاجون

    
 

 
 

    ندونيسياإ سوالويسي، طوس في األخيرة الكارثة على الضوء تسليط

 قليمياإل المكتب/طريالقُ  والفريق الحكومة أصدرت األول، تشرين/أكتوبر 5 فيو. ندونيسيابإ سوالويسي، وسط وتسونامي 7.4 بقوة أرضية هزة ضربت أيلول،/سبتمبر 28 وافقالم الجمعة يوم

كما سيتم تطوير برامج أخرى  سوالويسي في المتواجدة البرامج بعض زيادة يتم سوفو. الحكومة حددتها التي الرئيسية الست المناطق لدعم سوالويسي وسط في األرضية للهزة االستجابة خطة

 تشرين/أكتوبر 2 في. أشهر ثالثة لمدة الفورية االستجابة على االستجابة خطة ستركز. اللوجستية الخدماتو ات،المخيم إدارةو الصحة،و ،لصحيةالصحي والنظافة ا فلصروا لمياها في قطاعات

 لدعم للطوارئ لالستجابة المركزي الصندوق من دوالر مليون 15 تخصيص الطوارئ حاالت في اإلغاثة ومنسق اإلنسانية للشؤون المتحدة لألمم العام األمين وكيل لوكوك مارك أعلن ول،األ

 .الطارئة حالةهذه ال من المتضررين لألشخاص اإلغاثة اتمساعد

 

 العالمية النداءات اإلنسانية حالة

مليار دوالر  ٢5.3٢مبلغ ( 3RPسوريا )وتعزيز الصمود لالجئين في ( وخطة االستجابة اإلقليمية HRPنسانية )اإلستجابة لالخطة  ٢١، تتطلب ٢٠١٨نهاية سبتمبر/أيلول  ذمن

في المائة من المتطلبات المادية لعام  4٢مليار دوالر: بما يعادل  ١٠.63على تمويل قدره الخطط حصلت وقد . نسانيةماسة إلى المساعدات اإلمليون شخص في حاجة  97.4لمساعدة

 .٢٠١٨هذه الخطط لما تبقى من عام  المحددة فيية االحتياجات مليون دوالر لتلب ١4.69ال تزال المنظمات اإلنسانية تحتاج الى ولكن . ٢٠١٨

 

 أواخر في طفيف بشكل أعلى بالدوالر والمبلغ اإلجمالية التغطية كانتو. الماضي العامدوالر عما كانت عليه في مثل هذا الوقت من  مليار 1.13تزيد المتطلبات اإلنسانية العالمية هذا العام بمقدار 

 .2017 عامنفس الوقت في  في عليه كانت عما 2018 أيلول/سبتمبر

 

 فعاليات رفيعة المستوى 

رفيعي  حدثين في واليمن السودان جنوبفي  االنسانية االستجابة خطط لتمويلمناشدة قوية  الطوارئ حاالت في اإلغاثة ومنسق اإلنسانية للشؤون المتحدة لألمم العام األمين وكيل لوكوك مارك قدم

 العام األمين وكيل لوكوك مارك فيه لباط ،السودان جنوب في األزمة بشأن أيلول/سبتمبر 25 فيوخالل اجتماع الجمعية العامة، انعقد حدث . الماضي الشهر المتحدة األمم مقر في المستوى

 السنوات متعدد منهج وتشجيع لألرواح المنقذة األنشطة لتمكين لألزمة والكبيرة السخية استجابتهم على الحفاظ المانحين من الطوارئ حاالت في اإلغاثة ومنسق اإلنسانية للشؤون المتحدة لألمم

 نقطة من اآلن نقترب قد أننالوكوك  أعلن أيلول،/سبتمبر 21 في اليمن حول األمن لمجلس بيانه وفي. الصراع من والصمود والتعافي االستقرار على أقوىبشكل  تركيز مع لألزمات لالستجابة

 من المزيد إلى الدعوة اليمن في اإلنسانية الشؤون منسق جدد أيام، ثالثة بعدو. دالبال أنحاء جميع في المجاعة النتشار نتيجة األرواح في فادحة خسائر وقوع منع حيلالمست منبعدها  سيكون تحول

 .اليمن في المسبوقة غير الطوارئ لحالة الستجابةالموجودين في الميدان في ا اإلنسانيين الشركاء من مزيدإلى انخراط و التمويل
 

 بدعوة الماضي الشهر في أفغانستان إلى بعثة الطوارئ حاالت في اإلغاثة ومنسق اإلنسانية للشؤون المتحدة لألمم العام األمين وكيلو الالجئين لشؤون المتحدة ألممل السامي المفوض اختتم

 .أفغانستان في النزوح أزمة في المحاصرين األشخاص لماليين دائمة حلول إليجاد تدابير واتخاذ السرعة، وجه على دالبال يف اإلنسانية لالستجابة لدعمامواصلة تقديم و زيادة إلى لمانحينا
 

 لعام اإلنساني أوسلو لمؤتمر متابعة فعالية أيلول أثناء/سبتمبر 4-3 في برلين في تشاد بحيرة منطقة بشأن المستوى رفيع مؤتمر باستضافة متحدةال واألمم النرويجنيجيريا وو ألمانيا قامت 

 تحقيقسبل و اإلنسانية اتالمساعد المدني المجتمع في الفاعلة والجهات الدولية والمنظمات المتحدة األمم في األعضاء الدول ناقشت المناسبة، وبهذه. تشاد بحيرة ومنطقة نيجيريا بشأن 2017

 عام في اإلنسانية للمساعدات تم تخصيصها دوالر مليار 1.02 أن ويقدر ،دوالر مليار 2.17 المؤتمر في واإلنمائية اإلنسانية اتاإلعالن مجموع وبلغ. المنطقة في اإلنمائي والتعاون االستقرار

 بتقديم الدولية المالية المؤسسات تعهدتكما . المتلقية للمنظمات٪(  86) دوالر مليون 875 من يقرب ما توفير تم المبلغ، هذاضمن  منو. ونيجيريا، النيجرو تشاد،و لكاميرون،صالح ال 2018

 .ميسرة قروضفي شكل  إضافي مبلغك دوالر مليون 467
 

 95بـ الوفاء تم ،سبتمبر/أيلول 18 حتى (FTS)خدمة التتبع المالي  باإلبالغ عنها إلى المتلقية والمنظمات المانحة الجهات قامت التي للبيانات ووفقًا العام، هذا التبرعات بمؤتمرات يتعلق فيما 

 هذه من كل فيو. الديمقراطية الكونغو لجمهورية المعلنة التعهدات من المائة في 82الوفاء بـ تمكما  للصومال، المعلنة التعهدات من المائة في 91بـ الوفاء وتم لليمن، التعهدات من المائة في

 .األصلية إعالناتهم يتجاوز بما المانحين من العديد ساهم البلدان،
 

 من خالل الرابط التالي:  يمكن الوصول إليهفي أبريل/ نيسان، والذي انعقد بروكسل  مؤتمر إعالنات متابعة، نشر االتحاد األوروبي مؤخًرا تقريًرا للسوريا والمنطقة بالنسبة 

six.pdf-ortrep-www.consilium.europa.eu/media/36437/syria 
 

 .العام نهاية قبل إضافي تمويل تقديم في والنظر المؤتمرات في المعلنة بالتعهدات بسرعة الوفاء على المانحة الجهات حثتُ  

 

 
 

 الديمقراطية، الكونغو وجمهورية بوروندي، في لالجئين اإلقليمية االستجابة وخطط سوريا في نلالجئي الصمود وتعزيز اإلقليمية االستجابة وخطة اإلنسانية االستجابة خطط تغطيها التي الدول من واألربعون الواحد الدول تتألف   1
 .إليها المشار األخرى والنداءات السودان، وجنوب ونيجيريا،

٢٥ , ٢٣ 6٩ ٠١ , ٣6 , ٤٢ ٤١ 

٤١ ٧٩ , ٤ ١٣٣ , ٨  

مليار 
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 مليون مليون

مليار 
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مليار 

 % دوالر

٢٠١٨ أيلول/سبتمبرنهاية  ىحت  
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 المشتركةالصناديق 

 ضمنهامن  ،للطوارئ لالستجابة المركزي الصندوق من دوالر مليون 395 بقيمة منح ىعل الطوارئ حاالت في اإلغاثة منسق وافق ،2018 أيلول/سبتمبر 30و الثاني كانون/يناير 1في الفترة من 

 مبلغ توجيه تموفي سبتمبر/أيلول، . دولة 38 في رواحألالمنقذة ل أنشطة أجل من التمويل، قليلة الطوارئحاالت  نافذة من دوالر مليون 130و السريعة االستجابة نافذة من دوالر مليون 265

 من المتضررين الى إضافة ورواندا؛ الوسطى أفريقيا جمهوريةو بوروندي،و بنغالديش،و أنغوال، في التمويل قليلة الطوارئ حاالت من المتضررين األشخاص لمساعدة دوالر يونمل 40 مجموعه

 .وبيرو اإلكوادور إلى يصلون الذين الفنزويليين والمهاجرين والالجئين وميانمار، الهند في الفيضانات

 
 الفترة، هذه وخالل. 2018 أيلول/سبتمبرحتى  الثاني كانون/يناير في الفترة من مانحة جهة 31 من دوالر مليون 667 مجموعه مبلغ( CBPFs)القُطرية المشتركة  الصناديق لقتت

القُطرية  الصناديق مخصصات جميع من المائة في 60 من أكثر صرف وتم. شريك 525 قبل من تنفيذها تم مشروع 921 لصالح دوالر مليون 478 اتشغيلي ً  اصندوقً  18 خصص

 في المائة 36 نسبة تخصيص وتم. المحلية الحكومية غير المنظمات إلى مباشرةً تم إعطاؤها ( دوالر مليون 100.6) المائة في 21 من بينها الحكومية، غير المنظمات على المشتركة

 مباشرال تنفيذلل( دوالر مليون 5.8) التمويل من المائة في 1.2 على حصلت التي األحمر الهالل/األحمر ليبالص منظمات إلى أصغر وجزء ،المتحدة األمم لوكاالتخرى أ

 الخط استجابات في الفجوات تغطية على ركزهي تو ة،مستمر( YHF) اإلنساني اليمني لصندوقصالح ال دوالر مليون 90 بمبلغ 2018 لعام ىاألول اتالمخصص إن. اتللمشروع

 في. حديثًا إليها الوصول أتيح التي والمناطق إليها الوصول يصعب التي المناطق في لألشخاص لألرواح ةالمنقذ مساعداتال وتقديمالقطاعية،  مجموعاتال ستراتيجياتا في األول

ه إثيوبيا،  المياهو الصحة،و التغذية، قطاعات إلى نقذة لألرواحوالم الفورية األنشطة تستهدف التي االحتياطية المخصصات من دوالر مليون 30 مبلغ اإلنسانية الشؤون منسق وجَّ

 االحتياطية المخصصات استمرت ا،وأخيرً . والحماية ،التعليمو الغذائية، غير المواد/الطوارئ حاالت في المأوىو الحيوانية، الثروة/الزراعةو ،والنظافة الصحية الصحي والصرف

 .أيلول/سبتمبر شهر خالل وميانمار أفغانستان في اأيضً 

 
 مليون 2.95و CBPFs احتياطي دوالر مليون)متكاملة لتخصيص المبالغ من الصناديق القُطرية المشتركة والصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ  استراتيجية أعطت ميانمار،في 

 بهدفوذلك  ،ح التي وضعها الصندوق المركزي لالستجابة للطوارئاألروا إنقاذ عاييروم لميانمار اإلنساني الصندوق تشغيل مبادئ مع تتماشى لمشاريع األولوية( CERF دوالر

 .ضعفااألكثر  شخاصاأل ال سيما د،البال أنحاء جميع في الفيضانات لمتضرري لها المستجاب غير الحرجة االحتياجات المتمثل في تلبية الرئيسي الغرض تحقيق

 

 تحديثات الدول

 اتالمساعد إلى المحتاجين األشخاص عدد ازداد عام، بشكل. العنففاقم لت نتيجة اأيض   ولكن الجفاف،إلى  اأساس  ويرجع ذلك  الماضي، العام لخال اكثير   أفغانستان في اإلنساني الوضع تدهور

 في. السكان وحركة الصراع لىإ الحتياجاتا نصف من أكثر سبب يعودو. شخص مليون 5.5 إلى شخص مليون 3.3 من ،2018 عام بداية منذ كبير بشكل أفغانستان في الحماية وخدمات اإلنسانية

 بسبب والية 20 حوالي تضررت حيث ،2011 عام منذالتي حدثت  جفافموجات ال أشد أفغانستان تشهد. والبطالة الغذائي األمن وانعدام الفقر مثل المزمن الضعف حاالت اأيضً  تتزايد ثناء،األ هذه

احتمال  مع الحاد، الغذائي األمن انعدام حافة على مزمنال الغذائي األمن انعدام من يعانون الذينمن  شخص مليون 2.2 حوالي ويعيش. يةالشتو الثلوج من كبير بشكل األمطار هطول انخفاض

 من الجفاف عن ةالناجم النزوح حاالت دادزوت. ةدائمالو شاملةال نسانيةاإل اتمساعدال يتلقوا لم ما طوارئال حالةإلى السقوط في   –وهيرات فرياب بادغيس، باداخشان، – مقاطعات أربع تعرض

 الزراعة قطاع على ونيعتمدأفغاني مليون  15ونظًرا ألن حوالي . 2018 عام في أفغانستان في النازحين عدد إجمالي من( 119.000) بالمائة 40 اآلن شكلحيث ت- الجغرافي والنطاق الحجم حيث

 نتيجة دالبال خارج أو داخلللنزوح  أفغاني مليون 12 من أكثرتعرض  عام، وبشكل. للتعافي سنوات يستغرق سوف إن الشعب األفغاني، فالعيش سبل على للحصول العشرين المحافظات هذه في

 .الناجمة عن ذلك االقتصادية–االجتماعية ضطراباتواال الكوارثو الطبيعية، المخاطرو الصراع، من األخيرة األربعة العقود

 

 الجنسية انعدام أدىلقد . بنغالديش بازار، كوكس باتجاه الحدود عبر جاروهينال من الجئ 7٢7.٠٠٠ من أكثر ميانمار، راخين، والية في الكبيرة العنف أعمال تدفع ،٢٠١7 بآ/أغسطس ٢5 منذ

 غير مزدحمة مواقع في الالجئين هؤالء من العظمى الغالبية تعيشو .األخيرة ألزمةتلك ال الشديدة الصدماتحدوث  قبل حتى ،إلى الضعف الشديد الفئة هذه سكانإلى تعرض  األجيال على المفروض

 االستجابة على اإلنساني العمل قدرة خطير بشكل التمويل مستويات انخفاضيعيق و .للقلق يدعو بشكل لإلخالء محدودة خيارات في ظل – األعاصير ومواسم الموسمية األمطار مع للتعامل مؤهلة

 المتاحة الصحية الخدمات جودة ،واألهم من ذلك الغذائي، الدعمو المناسبة، التعليمية الخياراتو اآلمن، المأوى لضمان خاصةً  الالجئين، مخيمات في اإلنسانية ياجاتاالحت ونطاق لحجم فعال بشكل

 نقص فيروسو السل،و المالريا،و المعدية، غير باألمراض الخاصة البرامج لتزا ال فقط، المائة في 23 بنسبة الصحي القطاع تمويل مع المثال، سبيل على. الذي يعانون من الضعف الشديد سكانلل

 .الوالدة طوارئ حاالت بما في ذلك الطوارئ، حاالت في حاسمةالتي تعتبر  الخدمات تقديم زيادة أجل من الشركاء ويكافح كافية، غير اإليدز/البشرية المناعة

 

 السكان من( مليون 10.3) المائة في 40 من أكثريزال ال . اضعف   الفئات أشد حياة على ضارة عواقب له تكان الديمقراطية الشعبية كوريا جمهورية في اإلنسانية للبرامج المقلق المالي النقص إن

 لوصولل شخص ماليين 9 من أكثر يفتقر. األرجح على هاعالج يمكن ال وذهنية جسدية انعكاسات مع التقزم من يعاني الخامسة سن دون أطفال خمسة كل من واحدكما أن . التغذية نقص من يعانون

 في يعيشون الذين األشخاصيعد و. يحتاجونها التي رعايةال لىإ الوصول جلأ من مراضاأل عانون مني الذين واألشخاص الصغار، األطفالو الحوامل، النساء تكافحو. األساسية الصحية الخدمات لىإ

 شخص 10.500 من أكثر تعرضو اشخصً  76حيث قُتل  شخص، 280.000 على ياهوانغ وجنوب شمالمقاطعتي  في األخيرة الفيضانات أثرتوقد . خطرلل عرضة األكثر الريفية المناطق

 خطة تسعى. دالبالكثيًرا ما تضرب  يالت الطبيعية الكوارث الناجمة عن لالحتياجاتاالستجابة  وشركائها المتحدة األمم يجعل من الصعب على وكاالت التمويل في المزمن نقصكما أن ال ،للنزوح

 .نسانيةاإل المساعدات لىإ حاجة في شخصمليون  10.3 أصل من يونمل 6 لمساعدة دوالر مليون 111 مبلغ على الحصول لىإ 2018 لعام واالحتياجات األولويات

 

ا ويستدعي حقيقي، العراق في مداأل طويل النزوح احتمال إن في  مشردين، عراقي مليون 1.9 حوالي يزال وال. دائمة حلول إيجاد على والعمل لالحتياجات ستجابةلال المنظومة من شامال   منهج 

 خاصةً  بالحماية، تتعلق كبيرة مخاوف توجدو. العودة أمام الرئيسية الحواجزمن بين  المتفجراتمخلفات الحرب من  وجود يعتبرو السكن، تدميرو العيش، كسب فرص نقصو األمن، انعدام ظل

 ،ئيالغذا ألمنا تقطاعا في ال سيما ،الستجابةاتقديم حرجة ال لتمويلا اتفجو تعيقو. )داعش( والشام العراق في اإلسالمية الدولةتنظيم  مع الذين يُعتقد أن لهم روابط واألطفال للنساء بالنسبة

 نقص من تعاني التي البصرة في خاصةً  الجنوب، في المياه إمداد تدخالت العاجل التمويل أولويات تشمل .والنظافة الصحية لصحيا فلصروا لمياها عقطاو ،ئيةالغذا غير ادلمووا وىلمأاو ،لصحةاو

 من 5.000و ،الخامسة سن دون طفل 300.000و والمرضعات، الحوامل األمهات من 180.000 إلى يصل ماالمقدمة ل الطفل وتغذية صحة خدمات إن. الهضمي الجهاز أمراض وتفشي المياه

 كافي.ال تمويلال إلى تفتقر ،الوالدة حديثي الاألطف

 

 العنصري، الفصلو الجنسية، انعدامو الطوائف، بين العنفو ،الممتد النزوحو المسلح، الصراع ذلك في بما متعددة عوامل حركهوت امرتفع   ميانمار في اإلنسانية االحتياجات مستوى يزال ال

 العاممن  بآ/أغسطس في دالبال من الفرار على -الجنسية عديمي الروهينجا مسلميمن  غالبيتهم- شخص 720.000 من أكثر جبرأُ . الطبيعية للكوارث والتعرض ،الغذائي األمن انعدامو التمييز،و

 في العنف اندالع منذ بعضهم مخيمات، في جزينمحت مسلم 128.000 من أكثر هناكو. السكان هؤالء ضد والتمييز للعنف الجذرية األسباب معالجة في ضئيل ملموس تقدم هناك يزال وال الماضي،

 خطيرة مخاوف إثارة فيتستمر  النزاع بسبب وشان كاشين في المتواصلة موجات النزوح يحصلون عليها على اإلطالق. إنمن الخدمات األساسية أو قد ال  القليل على يحصلونوهم  ،2012 عام

 د.البال من المنطقتين كال في حرًجا اتحدي ً  يشكل الوصول يزال الو. السنوية الفيضانات سببب جدةالمتوا الضعف جوانب تفاقم مع الحماية،ب يتعلق فيما

 

 أدى وقد. الي ً داخ نازحينلل مؤقتة مالجئ إلى تحويلهاالتي تم  المدارس في المقيمة العائالت ذلك في بما األشخاص، آالف نزح. ليبيا في األوضاع الهشة على الضوء طرابلس في األخير العنف طسلَّ  

. اضعفً  األكثر األشخاص بين االحتياجات تعمق التي السيولة تحديات بسبب الوضع ويتفاقم. المياه إلى لوصولإعاقة او الكهربائي التيار انقطاعتكرار  مع األساسية، الخدمات انهيار إلى العنف

 قدرة فإن ،فقط المائة في 24 بنسبةوفي ظل تغطية المتطلبات المالية . االستجابة ضعفنقص التمويل يؤدي إلى  لكن قبل، من والموجودة الجديدة لالحتياجات اإلنساني المجال في الشركاء يستجيب

 ضد تطعيمال حملة لدعم إضافية لأموا إلى حاجة هناك. محدودة التعليم، كذلكو والحماية، الصحية، والنظافة الصحي الصرفو المياه مثل المنقذة لألرواح قطاعاتال في المساعدة تقديم على الشركاء

 .للمرض المتواصل التفشي ظل في طفل ماليين 3 تستهدف التي القطري المستوى على الحصبة
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 (.CBPFs) المشتركة القُطرية وللصناديق( CERF) الطوارئ لمواجهة المركزي وللصندوق اإلنساني، المجال في للشركاء األساسي أو المخصص غير التمويل يقدمون الذين للمانحين السخية للمساهمات شكرها عن المتحدة األمم تعبر

 كل تحديث يتم. 2018 أيلول/سبتمبر 30 حتى المستلمة والمنظمات المانحة الدول قبل من المالي التتبع خدمة إلى عنها اإلبالغ تم التي هي الواردة األرقام

يقوم قسم التمويل اإلنساني وتعبئة . المتحدة الواليات دوالر إلى الوثيقة هذه في الدوالر عالمات ترمز .fts.unocha.org  موقع على مستمر بشكل المالية المعلومات

 يُرجى التواصل مع: المعلومات، من مزيدللالعمل اإلنساني العالمي.  محة العامة عنالموارد بمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بإعداد التحديثات الشهرية لل

ocha-ftrm@un.org على االطالع أو: www.humanitarianresponse.info/appeals |www.unocha.org/globalhumanitarianoverview 

 

 

 

     

 في 59) شخص ماليين 6.1 هواج يلول،أ/سبتمبر في. التغذية وسوء الغذائي األمن انعدام من وخيمة مستويات ذلك في بما النطاق، واسعة نسانيةاإل حتياجاتاال من السودان جنوب تستمر معاناة 

 في شخص 47.000 يشمل وهذا. (التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي من 5-3 المرحلة) الغذائي األمن انعدامفيما يتعلق ب الكارثة أو طوارئال حالةزمة أو مستويات األ( السكان من المائة

 عندما المقبل، الجفاف موسم خاللالمنقذة لألرواح  مداداتاإل من وغيرها الغذائية المواد تخزينو لشراء القادمة األشهر في جلعا تمويل إلى حاجة هناكو من التصنيف(. 5)المرحلة  كارثية ظروف

 مرة يرتفع وأن ول،األ كانون/ديسمبر إلى ولاأل تشرين/أكتوبر منالممتد  الحصاد موسم بعد اطفيفً  اانخفاضً  الغذائي األمن انعدام شهدي أن المتوقع ومن. التكلفة فعالية من حيث كثرأ األنشطة هذه تكون

 الخامسة المرحلة في 36.000 يشمل بما ،التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي من الخامسة المرحلة في شخص مليون 5.2 يكون أن توقعيُ  حيث ذار،آ/مارس إلى الثاني كانون/يناير في أخرى

 هناك نأ الإ السودان، جنوب في حالة أي عن اإلبالغ عدم من الرغم علىو. يبوالاإل فيروس لمرض االستجابة على والقدرة التأهب مستوى لتوسيع الموارد إلى حاجة ايضً أ هناكو. التصنيف من

 .الحدود عبرالمرض  انتشار خطر

 

 المنطقة، في كبيرال عسكريال تصعيدال بسبب للخطر تعرضوا شخص ماليين ثالثة من بيقر مال مهلة سوريا، إدلب، في السالح منزوعة منطقة إلنشاء يلولأ/سبتمبر ١7 في المبرم تفاقاال أعطى

 عن فضالً  والقصف، الجوية الغارات بسبب المدنيين بين وإصابات وفيات وقوع عن إدلب منطقة في اإلبالغ وتم. نسانيةاإل مساعداتال إلى بالفعل يحتاجون شخص مليوني من أكثر ضمنهممن 

 درجة إلى واستخدمت الغربي، الشمال من أخرى وأجزاء إدلب في التأهبو االستجابة جهود استمرت. االتفاق إعالن سبقت التي األسابيع في الصحية المرافق على أثرت التي والهجمات النزوح

 تحت امؤخرً  صبحتأ التي المناطق ذلك في بما د،البال أنحاء جميع في اإلنسانية المساعدات تقديم استمر للوصول، البارزة التحديات من الرغم علىو. تركيا من الحدود عبر المساعدة قنوات كبيرة

 إيصال تم ولكن ،2393رقم  األمن مجلس قرار إطار في ة معلقةالغربي يةالجنوب الحدود عبر المساعدات وظلت. الغربي الجنوب ومعظم ،حمص ريف وشمال ،الشرقية الغوطة مثل الحكومة سيطرة

 بشكل عاجالً  اأمرً  األردنية – السورية الحدود على ركبانال إلى دمشق من المنظمات بين مشتركة قافلة رسالإ أصبحوقد . باألساس السوري العربي األحمر الهالل خالل من قدمش من المساعدات

 االشتباكاتفي ظل  د،البال شرق في الزور دير شرق في الوضع هورتد كما. شخص 45.000 إلى يصل ما يستضيف مخيم يُقدر أنه في اإلنساني الوضع تدهور عن أنباء ورود مع متزايد،

 .األمام إلى النازحين حركة علىالمفروضة  القيود عن تقاريرظهور و نسانياإل الوصول محدودية مع ،الريفية المناطق في اآلالف تشريد إلى دتأ التي داعش بعمليات المرتبطة

 

 الغالبية يستورد اليمن ألننظًرا و. الشهرهذا  خالل األمريكي الدوالر مقابل قيمته من المائة في 3٠ حوالي اليمني الريال خسر حيث يلول،أ/سبتمبر في اليمن في الحاد االقتصادي التدهور تسارع 

 لماليين منالال بعيدة السلع هذه يجعل مما- الحياة ضروريات من ذلك وغير والوقود الغذائية المواد أسعار في حادة ارتفاعات إلى دىأ قداألمر  هذا فإن األخرى، األساسية والسلع األغذية من العظمى

 عمليات توسعت. حزيران/يونيو 1 منذ العنف بسبب شخص 550.000 حوالي نزح حيث الحديدة، في الصراع اشتد ،وبالتوازي مع ذلك. حقيقيًا تهديًدا تشكل المجاعة فيه تزال ال وقت في اليمنيين

 دة،يدلحا نم ًراخؤم النازحة ائالتالع لجميع السريعة ستجابةاال صناديق ءکارلشا دمق. دالبال أنحاء جميع يعلى المساعدات المباشرة كل شهر ف شخص ماليين 8 حصل حيث كبير، حد إلى اإلغاثة

 من المائة في 67 أو دوالر، مليار 1.96 مبلغ 2018 لعامستجابة اإلنسانية خطة اال تلقت فقد: اأساسي ً  اأمرً  السخي التمويل ظل. المقدَّرة تالحتياجاا علی ومتق لتيا إلضافيةا داتلمساعا لیإ باإلضافة

 الموانئ جميع إبقاءو االقتصاد، في االستقرار لتحقيق عاجلة خطوات إلى حاجة هناكلذا فإن . االستجابة على قدرة العمليات تجاوزب تهدد األخيرة التطورات فإن اإلنجازات، هذه ورغم. المتطلبات

 دوالر مليارات 3 بقيمة اإلنسانيةلخطة االستجابة  كامل تمويل على للحصول أيًضا الشركاء يسعى. سياسي حل في التوصل إلى والتقدم الدولي، اإلنساني القانون حتراماو ة،مفتوح الرئيسية والطرق

 .الخطة في األنشطة جميع إلنجاز
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 نشرة التمويل اإلنساني لعام ٢٠١٨
 

 

 

 

 ستجابة اإلنسانيةخطط اال

 
 % التمويل المطلوب مستلمالتمويل ال دعم التمويل التمويل خطط تلقون لإلغاثةماألشخاص ال

         

 %33.٠    مليون دوالر 180.4 مليون دوالر 546.6 أفغانستان  مليون 4.2

 %٢6.٢    مليون دوالر 37.2 مليون دوالر 141.8 بوروندي  مليون 2.4

 %٢7.١    مليون دوالر 86.7 مليون دوالر 319.7 الكاميرون  مليون 1.4

 %35.6    مليون دوالر 183.5 مليون دوالر 515.6 جمهورية أفريقيا الوسطي  مليون 1.9

 %35.5    مليون دوالر 193.3 مليون دوالر 543.8 تشاد  مليون 2.1

 %٢6.7    مليون دوالر 446.6 مليار دوالر 1.68 جمهورية الكونغو الديمقراطية  مليون 10.5

 %١٨.٢    مليون دوالر 295.4 يار دوالرمل 1.62 ١ إثيوبيا  مليون 7.9

 %9.7    مليون دوالر 24.5 مليون دوالر 252.2 هايتي  مليون 2.2

 %6٠.٢    مليون دوالر 342.4 مليون دوالر 568.7 العراق  مليون 3.4

 %٢3.5    مليون دوالر 73.5 مليون دوالر 312.7 ليبيا  ألف 940

 %3٢.4    مليون دوالر 106.6 مليون دوالر 329.6 مالي  مليون 2.9

 %53.9    مليون دوالر 98.9 مليون دوالر 183.4 ميانمار  ألف 832

 %4١.6    مليون دوالر 140.8 مليون دوالر 338.3 النيجر  مليون 1.8

 %55.6    مليون دوالر 583.0 مليار دوالر 1.05 نيجيريا  مليون 6.1

 %٢9.5    مليون دوالر 159.2 مليون دوالر 539.7 األرض الفلسطينية المحتلة  مليون 1.9

 %37.6    مليون دوالر 579.3 مليار دوالر 1.54 ٢ الصومال  مليون 4.7

 %5٠.٢    مليون دوالر 862.4 مليار دوالر 1.72 جنوب السودان  مليون 6

 %34.٢    مليون دوالر 344.9 مليار دوالر 1.01 ٣السودان   مليون 4.3

 %45.٠    مليار دوالر 1.51 مليار دوالر 3.36 سوريا  مليون 11.2

 %٢9.٨    مليون دوالر 55.6 مليون دوالر 186.9 أوكرانيا  مليون 2.3

 %66.4    مليار دوالر 1.96 مليار دوالر 2.96 اليمن  مليون 13.1

 

 اثة الالجئينستجابة اإلقليمية إلغطط االخ 
 

 %١٢.١    مليون دوالر 47.5 مليون دوالر 391.2 بوروندي  ألف 484

 %١4.١    مليون دوالر 77.0 مليون دوالر 547.0 جمهورية الكونغو الديمقراطية  ألف 941

 %3٠.١    مليون دوالر 47.1 مليون دوالر 156.6 نيجيريا  ألف 443

 %٢4.5    مليون دوالر 338.3 مليار دوالر 1.38 جنوب السودان  مليون 1.4

 يف الالجئين صمود وتعزيز إغاثة  مليون 5.3
 سوريا

 %4٢.١    مليار دوالر 2.36 مليار دوالر 5.61

 4خرياألنداءات ال
 

 
 %39.١    مليون دوالر 372.0 مليون دوالر 950.8 بنغالديش  مليون 1.3

 %44.3    مليون دوالر 40.0 مليون دوالر 90.3 بوركينا فاسو  ألف 702

 %١٠.٨    مليون دوالر 12.0 مليون دوالر 111.2 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية  مليون 6.0

 %44.5    مليون دوالر 51.6 مليون دوالر 116.0 موريتانيا  ألف 618

 %53.9    مليون دوالر 66.32 مليون دوالر 123.0 باكستان  مليون 1.3

 %١٨.5    مليون دوالر 11.3 مليون دوالر 61.0 الفلبين  ألف 199

 %٢٨.3    مليون دوالر 4.8 مليون دوالر 16.9 السنغال  ألف 340

 

 

لة األموال ذلك في بما الكوارث مواجهة ىعل والقدرة اإلنساني للعمل إثيوبيا خطة لصالح( 45%) دوالر مليون 742 مبلغ استالم إلى القُطرية لتقاريرا تشير 1      سوف يصدر االستعراض نصف السنوي  .الحكومة ومساهمات المرحَّ
 . 2018لخطة إثيوبيا للعمل اإلنساني في أكتوبر/تشرين األول 

 .2018مليون في سبتمبر/أيلول  4.7ليصبح مت مراجعة عدد األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي في الصومال . وت2018غذائي حتى فبراير/شباط مليون شخص على بيانات األمن ال 5.4يستند عدد المحتاجين البالغ  2     
 .االقتصادي الوضع نتيجة المتزايد الضعف تعكس لكي حالي ًا المراجعة قيد السودان متطلبات 3     
 .   النداءات نطاق خارج عالمي إنساني كتمويل والسنغال والفلبين، تان،وباكس وموريتانيا، الديمقراطية، الشعبية كوريا وجمهورية فاسو، وبوركينا بنغالديش، من كل في اإلنسانية لألنشطة المستلمة المساهمات بعض تحتسب 4     

 

 للتعرف  www.unocha.org/cerf/cerf-worldwide/allocations-country/2018و            القُطرية الصناديق مخصصات تفاصيل على للتعرف gms.unocha.org/content/cbpf-contributions زيارة يرجى

 .           الطوارئ لمواجهة المركزي الصندوق مخصصات تفاصيل على

 

 (.CBPFs) المشتركة القُطرية وللصناديق( CERF) الطوارئ لمواجهة المركزي وللصندوق اإلنساني، المجال في للشركاء األساسي أو المخصص غير التمويل يقدمون الذين للمانحين السخية للمساهمات شكرها عن المتحدة األمم تعبر

 األشخاص المتلقون لإلغاثة
 خطط االستجابة

 المستلم التمويل
دعم الصناديق  التمويل المطلوب التمويل المستلم

 المشتركة
 % التمويل المطلوب

٢٠١٨ لوليأ/سبتمبرنهاية  ىحت  


