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يوم الجمعة الموافق  28سبتمبر/أيلول ،ضربت هزة أرضية بقوة  7.4وتسونامي وسط سوالويسي ،بإندونيسيا .وفي  5أكتوبر/تشرين األول ،أصدرت الحكومة والفريق الق ُطري/المكتب اإلقليمي
خطة االستجابة للهزة األرضية في وسط سوالويسي لدعم المناطق الست الرئيسية التي حددتها الحكومة .وسوف يتم زيادة بعض البرامج المتواجدة في سوالويسي كما سيتم تطوير برامج أخرى
في قطاعات المياه والﺼرف الﺼحي والنظافة الﺼحية ،والﺼحة ،وإدارة المخيمات ،والخدمات اللوجستية .ستركز خطة االستجابة على االستجابة الفورية لمدة ثالثة أشهر .في  2أكتوبر/تشرين
األول ،أعلن مارك لوكوك وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ تخﺼيص  15مليون دوالر من الﺼندوق المركزي لالستجابة للطوارئ لدعم
مساعدات اإلغاثة لألشخاص المتضررين من هذه الحالة الطارئة.

حالة النداءات اإلنسانية العالمية
منذ نهاية سبتمبر/أيلول  ،٢٠١٨تتطلب  ٢١خطة لالستجابة اإلنسانية ( )HRPوخطة االستجابة اإلقليمية وتعزيز الصمود لالجئين في سوريا ( )3RPمبلغ  ٢5.3٢مليار دوالر
لمساعدة 97.4مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدات اإلنسانية .وقد حصلت الخطط على تمويل قدره  ١٠.63مليار دوالر :بما يعادل  4٢في المائة من المتطلبات المادية لعام
 .٢٠١٨ولكن ال تزال المنظمات اإلنسانية تحتاج الى  ١4.69مليون دوالر لتلبية االحتياجات المحددة في هذه الخطط لما تبقى من عام .٢٠١٨
تزيد المتطلبات اإلنسانية العالمية هذا العام بمقدار  1.13مليار دوالر عما كانت عليه في مثل هذا الوقت من العام الماضي .وكانت التغطية اإلجمالية والمبلغ بالدوالر أعلى بشكل طفيف في أواخر
سبتمبر/أيلول  2018عما كانت عليه في نفس الوقت في عام .2017

فعاليات رفيعة المستوى
قدم مارك لوكوك وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ مناشدة قوية لتمويل خطط االستجابة االنسانية في جنوب السودان واليمن في حدثين رفيعي
المستوى في مقر األمم المتحدة الشهر الماضي .وخالل اجتماع الجمعية العامة ،انعقد حدث في  25سبتمبر/أيلول بشأن األزمة في جنوب السودان ،طالب فيه مارك لوكوك وكيل األمين العام
لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ من المانحين الحفاظ على استجابتهم السخية والكبيرة لألزمة لتمكين األنشطة المنقذة لألرواح وتشجيع منهج متعدد السنوات
لالستجابة لألزمات مع تركيز بشكل أقوى على االستقرار والﺼمود والتعافي من الﺼراع .وفي بيانه لمجلس األمن حول اليمن في  21سبتمبر/أيلول ،أعلن لوكوك أننا قد نقترب اآلن من نقطة
تحول سيكون بعدها من المستحيل منع وقوع خسائر فادحة في األرواح نتيجة النتشار المجاعة في جميع أنحاء البالد .وبعد ثالثة أيام ،جدد منسق الشؤون اإلنسانية في اليمن الدعوة إلى المزيد من
التمويل وإلى انخراط مزيد من الشركاء اإلنسانيين الموجودين في الميدان في االستجابة لحالة الطوارئ غير المسبوقة في اليمن.
اختتم المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ووكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ بعثة إلى أفغانستان في الشهر الماضي بدعوة
المانحين إلى زيادة ومواصلة تقديم الدعم لالستجابة اإلنسانية في البالد على وجه السرعة ،واتخاذ تدابير إليجاد حلول دائمة لماليين األشخاص المحاصرين في أزمة النزوح في أفغانستان.
قامت ألمانيا ونيجيريا والنرويج واألمم المتحدة باستضافة مؤتمر رفيع المستوى بشأن منطقة بحيرة تشاد في برلين في  4-3سبتمبر/أيلول أثناء فعالية متابعة لمؤتمر أوسلو اإلنساني لعام
 2017بشأن نيجيريا ومنطقة بحيرة تشاد .وبهذه المناسبة ،ناقشت الدول األعضاء في األمم المتحدة والمنظمات الدولية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني المساعدات اإلنسانية وسبل تحقيق
االستقرار والتعاون اإلنمائي في المنطقة .وبلغ مجموع اإلعالنات اإلنسانية واإلنمائية في المؤتمر  2.17مليار دوالر ،ويقدر أن  1.02مليار دوالر تم تخﺼيﺼها للمساعدات اإلنسانية في عام
 2018لﺼالح الكاميرون ،وتشاد ،والنيجر ،ونيجيريا .ومن ضمن هذا المبلغ ،تم توفير ما يقرب من  875مليون دوالر ( )٪86للمنظمات المتلقية .كما تعهدت المؤسسات المالية الدولية بتقديم
 467مليون دوالر كمبلغ إضافي في شكل قروض ميسرة.
فيما يتعلق بمؤتمرات التبرعات هذا العام ،ووفقًا للبيانات التي قامت الجهات المانحة والمنظمات المتلقية باإلبالغ عنها إلى خدمة التتبع المالي ) (FTSحتى  18سبتمبر/أيلول ،تم الوفاء بـ95
في المائة من التعهدات لليمن ،وتم الوفاء بـ 91في المائة من التعهدات المعلنة للﺼومال ،كما تم الوفاء بـ 82في المائة من التعهدات المعلنة لجمهورية الكونغو الديمقراطية .وفي كل من هذه
البلدان ،ساهم العديد من المانحين بما يتجاوز إعالناتهم األصلية.
بالنسبة لسوريا والمنطقة ،نشر االتحاد األوروبي مؤخرًا تقريرًا لمتابعة إعالنات مؤتمر بروكسل الذي انعقد في أبريل /نيسان ،ويمكن الوصول إليه من خالل الرابط التالي:
www.consilium.europa.eu/media/36437/syria-report-six.pdf
تُحث الجهات المانحة على الوفاء بسرعة بالتعهدات المعلنة في المؤتمرات والنظر في تقديم تمويل إضافي قبل نهاية العام.

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

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

األرقام الواردة هي التي تم اإلبالغ عنها إلى خدمة التتبع المالي من قبل الدول المانحة والمنظمات المستلمة حتى  30سبتمبر/أيلول  .2018يتم تحديث كل
المعلومات المالية بشكل مستمر على موقع  . fts.unocha.orgترمز عالمات الدوالر في هذه الوثيقة إلى دوالر الواليات المتحدة .يقوم قسم التمويل اإلنساني وتعبئة
الموارد بمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بإعداد التحديثات الشهرية للمحة العامة عن العمل اإلنساني العالمي .للمزيد من المعلومات ،يُرجى التواصل مع:
 ocha-ftrm@un.orgأو االطالع علىwww.unocha.org/globalhumanitarianoverview| www.humanitarianresponse.info/appeals :

الصناديق المشتركة
في الفترة من  1يناير/كانون الثاني و 30سبتمبر/أيلول  ،2018وافق منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ على منح بقيمة  395مليون دوالر من الصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ ،من ضمنها
 265مليون دوالر من نافذة االستجابة السريعة و 130مليون دوالر من نافذة حاالت الطوارئ قليلة التمويل ،من أجل أنشطة المنقذة لألرواح في  38دولة .وفي سبتمبر/أيلول ،تم توجيه مبلغ
مجموعه  40مليون دوالر لمساعدة األشخاص المتضررين من حاالت الطوارئ قليلة التمويل في أنغوال ،وبنغالديش ،وبوروندي ،وجمهورية أفريقيا الوسطى ورواندا؛ إضافة الى المتضررين من
الفيضانات في الهند وميانمار ،والالجئين والمهاجرين الفنزويليين الذين يﺼلون إلى اإلكوادور وبيرو.
تلقت الصناديق القُطرية المشتركة ( )CBPFsمبلغ مجموعه  667مليون دوالر من  31جهة مانحة في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى سبتمبر/أيلول  .2018وخالل هذه الفترة،
خﺼص  18صندوقًا تشغيليًا  478مليون دوالر لﺼالح  921مشروع تم تنفيذها من قبل  525شريك .وتم صرف أكثر من  60في المائة من جميع مخﺼﺼات الﺼناديق القُطرية
المشتركة على المنظمات غير الحكومية ،من بينها  21في المائة ( 100.6مليون دوالر) تم إعطاؤها مباشرةً إلى المنظمات غير الحكومية المحلية .وتم تخﺼيص نسبة  36في المائة
أخرى لوكاالت األمم المتحدة ،وجزء أصغر إلى منظمات الﺼليب األحمر/الهالل األحمر التي حﺼلت على  1.2في المائة من التمويل ( 5.8مليون دوالر) للتنفيذ المباشر
للمشروعات .إن المخﺼﺼات األولى لعام  2018بمبلغ  90مليون دوالر لﺼالح الﺼندوق اليمني اإلنساني ( )YHFمستمرة ،وهي تركز على تغطية الفجوات في استجابات الخط
األول في استراتيجيات المجموعات القطاعية ،وتقديم المساعدات المنقذة لألرواح لألشخاص في المناطق التي يﺼعب الوصول إليها والمناطق التي أتيح الوصول إليها حديثًا .في
إثيوبيا ،وجَّه منسق الشؤون اإلنسانية مبلغ  30مليون دوالر من المخﺼﺼات االحتياطية التي تستهدف األنشطة الفورية والمنقذة لألرواح إلى قطاعات التغذية ،والﺼحة ،والمياه
والﺼرف الﺼحي والنظافة الﺼحية ،والزراعة/الثروة الحيوانية ،والمأوى في حاالت الطوارئ/المواد غير الغذائية ،والتعليم ،والحماية .وأخي ًرا ،استمرت المخﺼﺼات االحتياطية
ضا في أفغانستان وميانمار خالل شهر سبتمبر/أيلول.
أي ً
في ميانمار ،أعطت استراتيجية متكاملة لتخﺼيص المبالغ من الﺼناديق القُطرية المشتركة والﺼندوق المركزي لالستجابة للطوارئ (مليون دوالر احتياطي  CBPFsو 2.95مليون
دوالر  )CERFاألولوية لمشاريع تتماشى مع مبادئ تشغيل الﺼندوق اإلنساني لميانمار ومعايير إنقاذ األرواح التي وضعها الﺼندوق المركزي لالستجابة للطوارئ ،وذلك بهدف
تحقيق الغرض الرئيسي المتمثل في تلبية االحتياجات الحرجة غير المستجاب لها لمتضرري الفيضانات في جميع أنحاء البالد ،ال سيما األشخاص األكثر ضعفا.

تحديثات الدول
تدهور الوضع اإلنساني في أفغانستان كثيرا خالل العام الماضي ،ويرجع ذلك أساسا إلى الجفاف ،ولكن أيضا نتيجة لتفاقم العنف .بشكل عام ،ازداد عدد األشخاص المحتاجين إلى المساعدات
اإلنسانية وخدمات الحماية في أفغانستان بشكل كبير منذ بداية عام  ،2018من  3.3مليون شخص إلى  5.5مليون شخص .ويعود سبب أكثر من نﺼف االحتياجات إلى الﺼراع وحركة السكان .في
ضا حاالت الضعف المزمن مثل الفقر وانعدام األمن الغذائي والبطالة .تشهد أفغانستان أشد موجات الجفاف التي حدثت منذ عام  ،2011حيث تضررت حوالي  20والية بسبب
هذه األثناء ،تتزايد أي ً
انخفاض هطول األمطار بشكل كبير من الثلوج الشتوية .ويعيش حوالي  2.2مليون شخص من الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي المزمن على حافة انعدام األمن الغذائي الحاد ،مع احتمال
تعرض أربع مقاطعات – باداخشان ،بادغيس ،فرياب وهيرات– إلى السقوط في حالة الطوارئ ما لم يتلقوا المساعدات اإلنسانية الشاملة والدائمة .وتزداد حاالت النزوح الناجمة عن الجفاف من
حيث الحجم والنطاق الجغرافي -حيث تشكل اآلن  40بالمائة ( )119.000من إجمالي عدد النازحين في أفغانستان في عام  .2018ونظرًا ألن حوالي  15مليون أفغاني يعتمدون على قطاع الزراعة
في هذه المحافظات العشرين للحﺼول على سبل العيش ،فإن الشعب األفغاني سوف يستغرق سنوات للتعافي .وبشكل عام ،تعرض أكثر من  12مليون أفغاني للنزوح داخل أو خارج البالد نتيجة
العقود األربعة األخيرة من الﺼراع ،والمخاطر الطبيعية ،والكوارث واالضطرابات االجتماعية–االقتﺼادية الناجمة عن ذلك.
منذ  ٢5أغسطس/آب  ،٢٠١7دفعت أعمال العنف الكبيرة في والية راخين ،ميانمار ،أكثر من  7٢7.٠٠٠الجئ من الروهينجا عبر الحدود باتجاه كوكس بازار ،بنغالديش .لقد أدى انعدام الجنسية
المفروض على األجيال إلى تعرض سكان هذه الفئة إلى الضعف الشديد ،حتى قبل حدوث الﺼدمات الشديدة لتلك األزمة األخيرة .وتعيش الغالبية العظمى من هؤالء الالجئين في مواقع مزدحمة غير
مؤهلة للتعامل مع األمطار الموسمية ومواسم األعاصير – في ظل خيارات محدودة لإلخالء بشكل يدعو للقلق .ويعيق انخفاض مستويات التمويل بشكل خطير قدرة العمل اإلنساني على االستجابة
بشكل فعال لحجم ونطاق االحتياجات اإلنسانية في مخيمات الالجئين ،خاصةً لضمان المأوى اآلمن ،والخيارات التعليمية المناسبة ،والدعم الغذائي ،واألهم من ذلك ،جودة الخدمات الﺼحية المتاحة
للسكان الذي يعانون من الضعف الشديد .على سبيل المثال ،مع تمويل القطاع الﺼحي بنسبة  23في المائة فقط ،ال تزال البرامج الخاصة باألمراض غير المعدية ،والمالريا ،والسل ،وفيروس نقص
المناعة البشرية/اإليدز غير كافية ،ويكافح الشركاء من أجل زيادة تقديم الخدمات التي تعتبر حاسمة في حاالت الطوارئ ،بما في ذلك حاالت طوارئ الوالدة.
إن النقص المالي المقلق للبرامج اإلنسانية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كانت له عواقب ضارة على حياة أشد الفئات ضعفا .ال يزال أكثر من  40في المائة ( 10.3مليون) من السكان
يعانون من نقص التغذية .كما أن واحد من كل خمسة أطفال دون سن الخامسة يعاني من التقزم مع انعكاسات جسدية وذهنية ال يمكن عالجها على األرجح .يفتقر أكثر من  9ماليين شخص للوصول
إلى الخدمات الﺼحية األساسية .وتكافح النساء الحوامل ،واألطفال الﺼغار ،واألشخاص الذين يعانون من األمراض من أجل الوصول إلى الرعاية التي يحتاجونها .ويعد األشخاص الذين يعيشون في
ﺼا وتعرض أكثر من  10.500شخص
المناطق الريفية األكثر عرضة للخطر .وقد أثرت الفيضانات األخيرة في مقاطعتي شمال وجنوب هوانغاي على  280.000شخص ،حيث قُتل  76شخ ً
للنزوح ،كما أن النقص المزمن في التمويل يجعل من الﺼعب على وكاالت األمم المتحدة وشركائها االستجابة لالحتياجات الناجمة عن الكوارث الطبيعية التي كثيرًا ما تضرب البالد .تسعى خطة
األولويات واالحتياجات لعام  2018إلى الحﺼول على مبلغ  111مليون دوالر لمساعدة  6مليون من أصل  10.3مليون شخص في حاجة إلى المساعدات اإلنسانية.
إن احتمال النزوح طويل األمد في العراق حقيقي ،ويستدعي منهجا شامال من المنظومة لالستجابة لالحتياجات والعمل على إيجاد حلول دائمة .وال يزال حوالي  1.9مليون عراقي مشردين ،في
ظل انعدام األمن ،ونقص فرص كسب العيش ،وتدمير السكن ،ويعتبر وجود مخلفات الحرب من المتفجرات من بين الحواجز الرئيسية أمام العودة .وتوجد مخاوف كبيرة تتعلق بالحماية ،خاصةً
بالنسبة للنساء واألطفال الذين يُعتقد أن لهم روابط مع تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام (داعش) .وتعيق فجوات التمويل الحرجة تقديم االستجابة ،ال سيما في قطاعات األمن الغذائي،
والﺼحة ،والمأوى والمواد غير الغذائية ،وقطاع المياه والﺼرف الﺼحي والنظافة الﺼحية .تشمل أولويات التمويل العاجل تدخالت إمداد المياه في الجنوب ،خاصةً في البﺼرة التي تعاني من نقص
المياه وتفشي أمراض الجهاز الهضمي .إن خدمات صحة وتغذية الطفل المقدمة لما يﺼل إلى  180.000من األمهات الحوامل والمرضعات ،و 300.000طفل دون سن الخامسة ،و 5.000من
األطفال حديثي الوالدة ،تفتقر إلى التمويل الكافي.
ال يزال مستوى االحتياجات اإلنسانية في ميانمار مرتفعا وتحركه عوامل متعددة بما في ذلك الصراع المسلح ،والنزوح الممتد ،والعنف بين الطوائف ،وانعدام الجنسية ،والفصل العنصري،
والتمييز ،وانعدام األمن الغذائي ،والتعرض للكوارث الطبيعية .أُجبر أكثر من  720.000شخص -غالبيتهم من مسلمي الروهينجا عديمي الجنسية -على الفرار من البالد في أغسطس/آب من العام
الماضي ،وال يزال هناك تقدم ملموس ضئيل في معالجة األسباب الجذرية للعنف والتمييز ضد هؤالء السكان .وهناك أكثر من  128.000مسلم محتجزين في مخيمات ،بعضهم منذ اندالع العنف في
عام  ،2012وهم يحﺼلون على القليل من الخدمات األساسية أو قد ال يحﺼلون عليها على اإلطالق .إن موجات النزوح المتواصلة في كاشين وشان بسبب النزاع تستمر في إثارة مخاوف خطيرة
فيما يتعلق بالحماية ،مع تفاقم جوانب الضعف المتواجدة بسبب الفيضانات السنوية .وال يزال الوصول يشكل تحديًا حرجًا في كال المنطقتين من البالد.
سلَّط العنف األخير في طرابلس الضوء على األوضاع الهشة في ليبيا .نزح آالف األشخاص ،بما في ذلك العائالت المقيمة في المدارس التي تم تحويلها إلى مالجئ مؤقتة للنازحين داخليًا .وقد أدى
العنف إلى انهيار الخدمات األساسية ،مع تكرار انقطاع التيار الكهربائي وإعاقة الوصول إلى المياه .ويتفاقم الوضع بسبب تحديات السيولة التي تعمق االحتياجات بين األشخاص األكثر ضعفًا.
يستجيب الشركاء في المجال اإلنساني لالحتياجات الجديدة والموجودة من قبل ،لكن نقص التمويل يؤدي إلى ضعف االستجابة .وفي ظل تغطية المتطلبات المالية بنسبة  24في المائة فقط ،فإن قدرة
الشركاء على تقديم المساعدة في القطاعات المنقذة لألرواح مثل المياه والﺼرف الﺼحي والنظافة الﺼحية ،والحماية ،وكذلك التعليم ،محدودة .هناك حاجة إلى أموال إضافية لدعم حملة التطعيم ضد
الحﺼبة على المستوى القطري التي تستهدف  3ماليين طفل في ظل التفشي المتواصل للمرض.

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

األرقام الواردة هي التي تم اإلبالغ عنها إلى خدمة التتبع المالي من قبل الدول المانحة والمنظمات المستلمة حتى  30سبتمبر/أيلول  .2018يتم تحديث كل
المعلومات المالية بشكل مستمر على موقع  . fts.unocha.orgترمز عالمات الدوالر في هذه الوثيقة إلى دوالر الواليات المتحدة .يقوم قسم التمويل اإلنساني وتعبئة
الموارد بمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بإعداد التحديثات الشهرية للمحة العامة عن العمل اإلنساني العالمي .للمزيد من المعلومات ،يُرجى التواصل مع:
 ocha-ftrm@un.orgأو االطالع علىwww.unocha.org/globalhumanitarianoverview| www.humanitarianresponse.info/appeals :

تستمر معاناة جنوب السودان من االحتياجات اإلنسانية واسعة النطاق ،بما في ذلك مستويات وخيمة من انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية .في سبتمبر/أيلول ،واجه  6.1ماليين شخص ( 59في
المائة من السكان) مستويات األزمة أو حالة الطوارئ أو الكارثة فيما يتعلق بانعدام األمن الغذائي (المرحلة  5-3من التﺼنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي) .وهذا يشمل  47.000شخص في
ظروف كارثية (المرحلة  5من التﺼنيف) .وهناك حاجة إلى تمويل عاجل في األشهر القادمة لشراء وتخزين المواد الغذائية وغيرها من اإلمدادات المنقذة لألرواح خالل موسم الجفاف المقبل ،عندما
تكون هذه األنشطة أكثر فعالية من حيث التكلفة .ومن المتوقع أن يشهد انعدام األمن الغذائي انخفاضً ا طفيفًا بعد موسم الحﺼاد الممتد من أكتوبر/تشرين األول إلى ديسمبر/كانون األول ،وأن يرتفع مرة
أخرى في يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار ،حيث يُتوقع أن يكون  5.2مليون شخص في المرحلة الخامسة من التﺼنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي ،بما يشمل  36.000في المرحلة الخامسة
ضا حاجة إلى الموارد لتوسيع مستوى التأهب والقدرة على االستجابة لمرض فيروس اإليبوال .وعلى الرغم من عدم اإلبالغ عن أي حالة في جنوب السودان ،إال أن هناك
من التﺼنيف .وهناك أي ً
خطر انتشار المرض عبر الحدود.
أعطى االتفاق المبرم في  ١7سبتمبر/أيلول إلنشاء منطقة منزوعة السالح في إدلب ،سوريا ،مهلة لما يقرب من ثالثة ماليين شخص تعرضوا للخطر بسبب التصعيد العسكري الكبير في المنطقة،
من ضمنهم أكثر من مليوني شخص يحتاجون بالفعل إلى المساعدات اإلنسانية .وتم اإلبالغ في منطقة إدلب عن وقوع وفيات وإصابات بين المدنيين بسبب الغارات الجوية والقﺼف ،فضالً عن
النزوح والهجمات التي أثرت على المرافق الﺼحية في األسابيع التي سبقت إعالن االتفاق .استمرت جهود االستجابة والتأهب في إدلب وأجزاء أخرى من الشمال الغربي ،واستخدمت إلى درجة
كبيرة قنوات المساعدة عبر الحدود من تركيا .وعلى الرغم من التحديات البارزة للوصول ،استمر تقديم المساعدات اإلنسانية في جميع أنحاء البالد ،بما في ذلك المناطق التي أصبحت مؤخ ًرا تحت
سيطرة الحكومة مثل الغوطة الشرقية ،وشمال ريف حمص ،ومعظم الجنوب الغربي .وظلت المساعدات عبر الحدود الجنوبية الغربية معلقة في إطار قرار مجلس األمن رقم  ،2393ولكن تم إيﺼال
المساعدات من دمشق من خالل الهالل األحمر العربي السوري باألساس .وقد أصبح إرسال قافلة مشتركة بين المنظمات من دمشق إلى الركبان على الحدود السورية – األردنية أم ًرا عاجالً بشكل
متزايد ،مع ورود أنباء عن تدهور الوضع اإلنساني في مخيم يُقدر أنه يستضيف ما يﺼل إلى  45.000شخص .كما تدهور الوضع في شرق دير الزور في شرق البالد ،في ظل االشتباكات
المرتبطة بعمليات داعش التي أدت إلى تشريد اآلالف في المناطق الريفية ،مع محدودية الوصول اإلنساني وظهور تقارير عن القيود المفروضة على حركة النازحين إلى األمام.
تسارع التدهور االقتصادي الحاد في اليمن في سبتمبر/أيلول ،حيث خسر الريال اليمني حوالي  3٠في المائة من قيمته مقابل الدوالر األمريكي خالل هذا الشهر .ونظرًا ألن اليمن يستورد الغالبية
العظمى من األغذية والسلع األساسية األخرى ،فإن هذا األمر قد أدى إلى ارتفاعات حادة في أسعار المواد الغذائية والوقود وغير ذلك من ضروريات الحياة -مما يجعل هذه السلع بعيدة المنال لماليين
اليمنيين في وقت ال تزال فيه المجاعة تشكل تهديدًا حقيقيًا .وبالتوازي مع ذلك ،اشتد الﺼراع في الحديدة ،حيث نزح حوالي  550.000شخص بسبب العنف منذ  1يونيو/حزيران .توسعت عمليات
اإلغاثة إلى حد كبير ،حيث حﺼل  8ماليين شخص على المساعدات المباشرة كل شهر في جميع أنحاء البالد .قدم الشرﮐاء صناديق االستجابة السريعة لجميع العائالت النازحة مؤخرًا من الحديدة،
باإلضافة إلﯽ المساعدات اإلضافية التي تقوم علﯽ االحتياجات المقدَّرة .ظل التمويل السخي أمرً ا أساسيًا :فقد تلقت خطة االستجابة اإلنسانية لعام  2018مبلغ  1.96مليار دوالر ،أو  67في المائة من
المتطلبات .ورغم هذه اإلنجازات ،فإن التطورات األخيرة تهدد بتجاوز قدرة العمليات على االستجابة .لذا فإن هناك حاجة إلى خطوات عاجلة لتحقيق االستقرار في االقتﺼاد ،وإبقاء جميع الموانئ
والطرق الرئيسية مفتوحة ،واحترام القانون اإلنساني الدولي ،والتقدم في التوصل إلى حل سياسي .يسعى الشركاء أيضًا للحﺼول على تمويل كامل لخطة االستجابة اإلنسانية بقيمة  3مليارات دوالر
إلنجاز جميع األنشطة في الخطة.

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

األرقام الواردة هي التي تم اإلبالغ عنها إلى خدمة التتبع المالي من قبل الدول المانحة والمنظمات المستلمة حتى  30سبتمبر/أيلول  .2018يتم تحديث كل
المعلومات المالية بشكل مستمر على موقع  . fts.unocha.orgترمز عالمات الدوالر في هذه الوثيقة إلى دوالر الواليات المتحدة .يقوم قسم التمويل اإلنساني وتعبئة
الموارد بمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بإعداد التحديثات الشهرية للمحة العامة عن العمل اإلنساني العالمي .للمزيد من المعلومات ،يُرجى التواصل مع:
 ocha-ftrm@un.orgأو االطالع علىwww.unocha.org/globalhumanitarianoverview| www.humanitarianresponse.info/appeals :

نشرة التمويل اإلنساني لعام ٢٠١٨
حتى نهاية سبتمبر/أيلول ٢٠١٨

خطط االستجابة اإلنسانية
المطلوب
التمويل
األشخاص %
لإلغاثة
المتلقون

التمويل المستلم

خطط االستجابة

دعم

التمويل

التمويل المطلوب

التمويل
المستلم
التمويل

التمويللإلغاثة
األشخاص ال متلقون
دعم خطط
الصناديق التمويل المستلم
المطلوب
المشتركة

%

 4.2مليون

أفغانستان

 2.4مليون

بوروندي

 141.8مليون دوالر  37.2مليون دوالر

 1.4مليون

الكاميرون

 319.7مليون دوالر  86.7مليون دوالر

 1.9مليون

جمهورية أفريقيا الوسطي

 515.6مليون دوالر  183.5مليون دوالر

%35.6

 2.1مليون

تشاد

 543.8مليون دوالر  193.3مليون دوالر

%35.5

 10.5مليون

جمهورية الكونغو الديمقراطية

 1.68مليار دوالر

 446.6مليون دوالر

%٢6.7

 1.62مليار دوالر

 295.4مليون دوالر

%١٨.٢

 7.9مليون

إثيوبيا

١

 546.6مليون دوالر  180.4مليون دوالر

%33.٠
%٢6.٢
%٢7.١

 2.2مليون

هايتي

 252.2مليون دوالر  24.5مليون دوالر

%9.7

 3.4مليون

العراق

 568.7مليون دوالر  342.4مليون دوالر

%6٠.٢

 940ألف

ليبيا

 312.7مليون دوالر  73.5مليون دوالر

%٢3.5

 2.9مليون

مالي

 329.6مليون دوالر  106.6مليون دوالر

%3٢.4

 832ألف

ميانمار

 183.4مليون دوالر  98.9مليون دوالر

%53.9

 1.8مليون

النيجر

 338.3مليون دوالر  140.8مليون دوالر

%4١.6

 6.1مليون

نيجيريا

 1.05مليار دوالر

 583.0مليون دوالر

%55.6

 1.9مليون

األرض الفلسطينية المحتلة

 539.7مليون دوالر  159.2مليون دوالر

%٢9.5

 1.54مليار دوالر

 579.3مليون دوالر

%37.6

 1.72مليار دوالر

 862.4مليون دوالر

%5٠.٢

 1.01مليار دوالر

 344.9مليون دوالر

%34.٢

 1.51مليار دوالر

%45.٠
%٢9.٨

 1.96مليار دوالر

%66.4

٢

الصومال

 4.7مليون

جنوب السودان

 6مليون

٣

 4.3مليون

السودان

 11.2مليون

سوريا

 3.36مليار دوالر

 2.3مليون

أوكرانيا

 186.9مليون دوالر  55.6مليون دوالر

 13.1مليون

اليمن

 2.96مليار دوالر

خطط االستجابة اإلقليمية إلغاثة الالجئين
 484ألف

بوروندي

 391.2مليون دوالر  47.5مليون دوالر

%١٢.١

 941ألف

جمهورية الكونغو الديمقراطية

 547.0مليون دوالر  77.0مليون دوالر

%١4.١

 443ألف

نيجيريا

 1.4مليون
 5.3مليون

جنوب السودان

النداءات

إغاثة وتعزيز صمود الالجئين في
سوريا

 156.6مليون دوالر  47.1مليون دوالر
 1.38مليار دوالر
 5.61مليار دوالر

 338.3مليون دوالر
 2.36مليار دوالر

%3٠.١
%٢4.5
%4٢.١

األخري4

 1.3مليون

بنغالديش

 702ألف

بوركينا فاسو

 40.0مليون دوالر

%44.3

 6.0مليون

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية  111.2مليون دوالر  12.0مليون دوالر

%١٠.٨

 618ألف

موريتانيا

 116.0مليون دوالر  51.6مليون دوالر

%44.5

 123.0مليون دوالر  66.32مليون دوالر

%53.9

 950.8مليون دوالر  372.0مليون دوالر
 90.3مليون دوالر

%39.١

 1.3مليون

باكستان

 199ألف

الفلبين

 61.0مليون دوالر

 11.3مليون دوالر

%١٨.5

 340ألف

السنغال

 16.9مليون دوالر

 4.8مليون دوالر

%٢٨.3

 1تشير التقارير القُطرية إلى استالم مبلغ  742مليون دوالر ( )45%لﺼالح خطة إثيوبيا للعمل اإلنساني والقدرة على مواجهة الكوارث بما في ذلك األموال المرحَّلة ومساهمات الحكومة .سوف يﺼدر االستعراض نﺼف السنوي
لخطة إثيوبيا للعمل اإلنساني في أكتوبر/تشرين األول .2018
 2يستند عدد المحتاجين البالغ  5.4مليون شخص على بيانات األمن الغذائي حتى فبراير/شباط  .2018وتمت مراجعة عدد األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي في الﺼومال ليﺼبح  4.7مليون في سبتمبر/أيلول .2018
 3متطلبات السودان قيد المراجعة حاليًا لكي تعكس الضعف المتزايد نتيجة الوضع االقتﺼادي.
 4تحتسب بعض المساهمات المستلمة لألنشطة اإلنسانية في كل من بنغالديش ،وبوركينا فاسو ،وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ،وموريتانيا ،وباكستان ،والفلبين ،والسنغال كتمويل إنساني عالمي خارج نطاق النداءات.
يرجى زيارة  gms.unocha.org/content/cbpf-contributionsللتعرف على تفاصيل مخﺼﺼات الﺼناديق القُطرية
.
على تفاصيل مخﺼﺼات الﺼندوق المركزي لمواجهة الطوارئ

و  www.unocha.org/cerf/cerf-worldwide/allocations-country/2018للتعرف

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

