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حالة النداءات اإلنسانية العالمية
منذ نهاية أكتوبر/تشرين األول  ،2018تتطلب  ٢١خطة لالستجابة اإلنسانية ( )HRPوخطة االستجابة اإلقليمية وتعزيز الصمود لالجئين في سوريا ) (3RPمبلغ  ٢5.٢٠مليار دوالر
لمساعدة  ١35.3مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدات اإلنسانية .وقد حصلت الخطط على تمويل قدره  11.97مليار دوالر أمريكي؛ بما يمثل نسبة  47.5بالمائة من المتطلبات
المالية لعام  .2018وتعد المتطلبات أقل مما كانت عليه في سبتمبر/أيلول  2018بسبب مراجعة خطة إثيوبيا للصمود اإلنساني ومواجهة للكوارث .وبالنسبة للفترة المتبقية من عام  ،2018تحتاج
المنظمات اإلنسانية إلى مبلغ  13.23مليار دوالر إضافية لتلبية االحتياجات المحددة في هذه الخطط.
تزيد المتطلبات اإلنسانية العالمية هذا العام بمقدار  ١.١٠مليار دوالر عما كانت عليه في مثل هذا الوقت من العام الماضي .وكانت التغطية اإلجمالية والمبلغ بالدوالر أعلى بشكل طفيف في
أواخر أكتوبر/تشرين األول عما كانت عليه في نفس الوقت في عام .2017
في  8أكتوبر/تشرين األول ،أصدرت حكومة إثيوبيا والشركاء في مجال العمل اإلنساني مراجعة منتصف العام لخطة الصمود اإلنساني ومواجهة الكوارث ( .)HDRPتعكس الخطة
المعدلة التغييرات في السياق اإلنساني ،وتتطلب  1.49مليار دوالر لعام  ،2018مقارنة ً بمتطلبات مارس/آذار  2018البالغة  1.6مليار دوالر لكي تتمكن من الوصول إلى 7.88
مليون شخص في حاجة إلى مساعدات اإلغاثة الغذائية أو النقدية و 8.49مليون شخص في حاجة للمساعدات غير الغذائية على مدار السنة .وعلى الرغم من المستوى الجيد ألمطار
الربيع هذا العام ،إال أن عدد األشخاص المستهدفين للحصول على أغذية اإلغاثة والدعم المالي ال يزال دون تغيير إلى حد كبير بسبب االرتفاع البالغ في حاالت النزوح الداخلي منذ
أبريل/نيسان .2018

اجتماعات مجلس األمن والبعثات رفيعة المستوى
في اجتماع مجلس األمن المنعقد في  23أكتوبر/تشرين األول ،دعا وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ السيد مارك لوكوك جميع
الجهات المعنية إلى بذل كل ما هو ممكن لتجنب الكارثة في اليمن .في رسالة متابعة للوضع اإلنساني في اليمن في  30أكتوبر /تشرين األول ،شكر السيد مارك لوكوك المملكة العربية
السعودية ،واإلمارات العربية المتحدة ،والواليات المتحدة األمريكية ،والكويت ،والمملكة المتحدة وجميع المانحين على المبلغ القياسي الذي تم حشده لصالح النداء اإلنساني في ،2018
األم ر الذي كان معناه حصول ما يقرب من  8ماليين شخص على المساعدات في جميع أنحاء البالد؛ فقد تلقى أكثر من  7ماليين شخص الغذاء ،وتم عالج أكثر من  420.000طفل من
سوء التغذية ،كما تم توفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية األساسية إلى  7.4مليون شخص ،واستفاد حوالي  8ماليين من الرجال والنساء والفتيات والفتيان
من الخدمات الصحية.
خالل جلسة إحاطة لمجلس األمن حول الوضع اإلنساني في سوريا في  29أكتوبر/تشرين األول ،حث وكيل األمين العام للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ السيد مارك
لوكوك مجلس األمن والدول األعضاء الرئيسية على ضمان استمرار وقف إطالق النار في منطقة إدلب في شمال غرب سوريا للحيلولة دون وقوع هجوم عسكري وظهور معاناة إنسانية
هائلة .وشكر لوكوك المانحين على مبلغ  1.7مليار دوالر الذي ساهموا به حتى اآلن لصالح خطة االستجابة اإلنسانية لسوريا ،لكنه أشار إلى أن هذه الخطة يتم تمويلها حاليًا بأقل من 50
بالمائة.
وفي خطابها إلى مجلس األمن في  30أكتوبر/تشرين األول ،تحدثت مساعدة وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية /نائبة منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ السيدة /أورسوال
مولرعن االنخفاض المستمر في التمويل اإلنساني ألوكرانيا على مر السنين ،وأشارت إلى أن خطة االستجابة اإلنسانية لسوريا لعام  2018تم تمويلها بنسبة  32في المائة فقط .وببساطة ال يعد
هذا كافيًا لتغطية الغذاء ،والرعاية الصحية ،والمياه ،والصرف الصحي وغيرها من المساعدات المنقذة لألرواح .وناشدت السيدة /مولر المانحين لزيادة دعمهم لتعزيز المكاسب تحسبًا لالقتراب
السريع للشتاء.

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 الجهات المانحة والمنظمات المتلقية حتى  31أكتوبر/تشرين األول  .2018يتم تحديث كل
المعلومات المالية الخاصة بخطط االستجابة اإلنسانية بشكل مستمر على موقع  .fts.unocha.orgتتوافر البيانات المالية الخاصة بخطط االستجابة اإلقليمية على موقع
 .data2.unhcr.orgتشير كلمة 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 :

خالل بعثة مشتركة إلى تشاد ونيجيريا ( 5-7أكتوبر/تشرين األول) مع مدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أخيم شتاينر ،كجزء من سلسلة الزيارات القُطرية التي سيقدمها الجانبان لتعزيز
التعاون في مجال التنمية اإلنسانية ،دعا وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ السيد /مارك لوكوك المانحين للوفاء بالتعهدات واإلعالنات التي
تتجاوز مليوني دوالر التي تمت في برلين الشهر الماضي في المؤتمر رفيع المستوى الذي يخص منطقة بحيرة تشاد ( 4-3سبتمبر/أيلول) .وأشار إلى أهمية الحفاظ على االستجابة اإلنسانية
في المنطقة ألن االحتياجات ال تزال مرتفعة للغاية.
بعد زيارتها لجمهورية الفلبين في الفترة من  9إلى  11أكتوبر/تشرين األول ،أعلنت مساعدة وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية /نائبة منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ
السيدة /أورسوال مولر أن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية سيواصل الدعوة إلى التمويل المستمر لتلبية االحتياجات اإلنسانية لألشخاص المشردين بسبب نزاع مراوي وفي نفس الوقت ضمان
التمهيد للقيام بدعم االنتقال إلى التعافي المستدام طويل المدى.

فعاليات قادمة
سيتم إطالق اللمحة العامة عن العمل اإلنساني العالمي لعام  ٢٠١9والبيانات واالتجاهات اإلنسانية العالمية في سياق حدث مشترك سيعقد في قصر األمم المتحدة ،جنيف ،من الساعة 10:00
حتى الساعة  11:30صباحًا يوم  4ديسمبر/كانون األول .2018

الصناديق المشتركة
بين يناير/كانون الثاني ونهاية أكتوبر/تشرين األول  ،2018تلقت الصناديق القُطرية المشتركة ( )CBPFsما مجموعه  708مليون دوالر في شكل مساهمات مقدمة من  32جهة
مانحة (بما في ذلك المساهمات من مؤسسة األمم المتحدة) .وخالل الفترة نفسها ،تم تخصيص ما مجموعه  616مليون دوالر من الصناديق التشغيلية الثمانية عشر لصالح 1.071
مشروع مع  575شريك منفِّذ .وقد ُخصص ما يقرب من  40في المائة ( 246مليون دوالر) من األموال للمنظمات غير الحكومية الدولية ونحو  26في المائة (حوالي  160مليون
دوالر) للمنظمات غير الحكومية المحلية .تلقت منظمات األمم المتحدة  32في المائة ( 202مليون دوالر) من األموال المخصصة ،بينما تلقت منظمات الصليب األحمر /الهالل
األحمر أكثر من  1في المائة (تقريبًا  8ماليين دوالر) من جميع األموال المخصصة .ذهبت أكبر المخصصات بحسب كل قطاع إلى الصحة ،واألمن الغذائي ،والمياه ،والصرف
الصحي والنظافة ،والتغذية ،والمأوى في حاالت الطوارئ ،والمواد غير الغذائية.
في الفترة من  1يناير/كانون الثاني حتى  31أكتوبر/تشرين األول  ،2018وافق منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ على منح بقيمة  477مليون دوالر من الصندوق المركزي
لالستجابة للطوارئ ( )CERFلدعم األنشطة المنقذة لألرواح في  45دولة .ويشمل ذلك مبلغ  297.7مليون دوالر من نافذة االستجابة السريعة و 179.7مليون دوالر من نافذة
حاالت الطوارئ قليلة التمويل ( .)UFEوتمت الموافقة على مبلغ  31.6مليون دوالر من مساعدات االستجابة السريعة في أكتوبر/تشرين الثاني لالستجابة لتفشي وباء الكوليرا في
زيمبابوي ،والنيجر ونيجيريا ،والفيضانات في الوس ،وتدفقات السكان من فنزويال إلى البرازيل واإلكوادور وبيرو ،وكذلك لدعم الجهود اإلغاثية للحكومة في أعقاب الزلزال
وتسونامي في وسط سوالويسي ،إندونيسيا .اكتملت الجولة الثانية لحاالت الطوارئ قليلة التمويل ( )UFEلعام  2018هذا الشهر ،وتمت الموافقة على  30.6مليون دوالر في
سبتمبر/أيلول ،والمبلغ المتبقي بمقدار  49.4مليون دوالر من جولة الـ  80مليون دوالر التي تم إصدارها في أكتوبر/تشرين الثاني لمساعدة األشخاص المحاصرين في  9حاالت
طوارئ مزمنة في أنغوال ،وبنغالديش ،وبوروندي ،وجمهورية افريقيا الوسطى ،وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ،وليبيا ،وجمهورية الكونغو ،ورواندا ،والسودان.

تحديثات الدول
يعد تمويل األنشطة اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة في أدنى مستوياته على اإلطالق .لقد تلقت تقريبًا جميع الوكاالت التي تطلب الدعم المالي من خالل خطة االستجابة اإلنسانية تمويالً أقل
في عام  2018مقارنةً باألعوام السابقة .وهذا يجعل الشركاء في المجال اإلنساني غير قادرين على تلبية االحتياجات الناشئة أو االستجابة لتدهور الوضع اإلنساني في غزة ،حيث أدى االرتفاع في
عدد الضحايا خالل المظاهرات األخيرة إلى تحميل نظام الصحة المثقل باألعباء في غزة فوق طاقته.
طالبت المنظمات اإلنسانية في أغسطس/آب بجمع مبلغ  43.8مليون دوالر لالستجابة ألزمة غزة في عام  ،2018وال سيما في مجال إدارة الصدمات والرعاية الصحية الطارئة .وفي 22
سبتمبر/أيلول ،أطلق منسق الشؤون اإلنسانية لألرض الفلسطينية المحتلة مخصصات بمبلغ  8.3مليون دوالر من صندوق المساعدات اإلنسانية لألرض الفلسطينية المحتلة لتطبيق مشاريع هامة في
خطة االستجابة اإلنسانية ،في غزة باألساس .تعاني مخازن اإلمدادات الطبية من نقص شديد في اللوازم بجانب استنزاف ما يعادل نصف المتطلبات .ومنذ أواخر شهر أكتوبر/تشرين األول ،أصبحت
محطة توليد الكهرباء في غزة توفر ما يصل إلى  11ساعة من الكهرباء في اليوم .ومع ذلك ،فإن حوالي  250من مرافق الصحة ،والصرف الصحي والنظافة ،والنفايات الصلبة الضرورية ال تزال
تعتمد حتى اآلن على وقود الطوارئ الذي توفره األمم المتحدة لتشغيل المولدات االحتياطية .وقد استنزفت العمليات المكثفة لهذا العام األموال والمخزونات ،كما أن مبلغ المليون دوالر المخصص من
قبل الصندوق اإلنساني للوقود في األرض الفلسطينية المحتلة سيكفي فقط حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني ،لهذا فإن هناك حاجة إلى دعم مالي إضافي وعاجل.
استمر تدهور األوضاع في اليمن في أكتوبر/تشرين األول ،مما دفع البالد إلى حافة المجاعة .في  23أكتوبر/تشرين األول ،حذر وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة
في حاالت الطوارئ مجلس األمن من أن عدم اتخاذ إجراء عاجل يمكن أن يؤدي إلى تعريض ما يصل إلى  14مليون شخص -نصف السكان -إلى ظروف ما قبل المجاعة في األشهر القادمة .ويتم
إجراء التقييمات حاليًا مع توقع صدور النتائج األولية في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني .وتزيد األزمة االقتصادية من خطر المجاعة .فقد انخفضت قيمة الريال اليمني بنحو  50في المائة خالل العام
الماضي .وقفزت فجأة أسعار السلع األساسية ،حيث تستورد اليمن  90في المائة من األغذية الرئيسية وحوالي كل كمية الوقود واألدوية.
يجب اتخاذ خطوات فورية لتجنب كارثة عاجلة .أوالً ،هناك حاجة إلى وقف األعمال العدائية؛ هذا أمر خطير ال سيما في المناطق المأهولة بالسكان .ثانيًا ،يجب السماح لواردات األغذية والوقود
وغيرها من األساسيات بدخول اليمن دون عوائق .كما يجب أن تظل الطرق مفتوحة حتى تصل هذه السلع إلى المجتمعات في جميع أنحاء البالد .ثالثًا ،يجب دعم االقتصاد اليمني ،بما في ذلك عن
طريق ضخ العملة األجنبية ،وتسريع االئتمان للواردات ،ودفع الرواتب ومعاشات التقاعد .رابعًا ،يجب زيادة التمويل الدولي اآلن للسماح للجهات اإلنسانية بتلبية االحتياجات المتزايدة للمساعدات.
وأخيرًا ،يجب على جميع األطراف التعاون مع مبعوث األمم المتحدة الخاص إلنهاء النزاع .وال يزال اليمن يمثل أكبر عملية إنسانية في العالم ،حيث يعمل أكثر من  200شريك من خالل خطة
االستجابة اإلنسانية لليمن.
إن النقص المالي للبرامج اإلنسانية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ما زال منذ ًرا بالخطر .ففي غياب التمويل ،تُجبر الوكاالت على تقليص األنشطة المنقذة لألرواح ،مع ما يترتب على
ذلك من عواقب وخيمة على األشخاص األكثر ضعفًا .إذا توقفت البرامج اإلنسانية المدعومة من قبل األمم المتحدة ،فإن  40.000طفل دون سن الخامسة ممن يعالجون سنويًا بسبب سوء التغذية
الحاد الشديد سيكونون عرضة لخطر الموت ،بينما حوالي  140.000طفل ممن يعانون من سوء التغذية الحاد المعتدل سوف يصابون بسوء التغذية الحاد مع زيادة خطر الوفاة .سيكون  2.4مليون
طفل بدون مياه صالحة للشرب ومرافق صحية ،وهي حالة تسبب ما يقرب من  58في المائة من الوفيات الناجمة عن اإلسهال ،كما تعد عنصرًا رئيسيًا في نقص التغذية .ستزداد مرة أخرى معدالت
وفيات األطفال دون الخامسة بسبب االلتهاب الرئوي واإلسهال .وسيصبح  120.000مريض بالسل بدون عالج .كما سيفتقر ما ال يقل عن  3.1مليون شخص بالغ إلى األدوية األساسية ،ولن
تحصل حوالي  352.000امرأة حامل على األدوية الرئيسية المنقذة لألرواح .وقد تفاقمت االحتياجات اإلنسانية المزمنة خالل شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب بسبب موجة الحر الشديدة
والفيضانات.

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 الجهات المانحة والمنظمات المتلقية حتى  31أكتوبر/تشرين األول  .2018يتم تحديث كل
المعلومات المالية الخاصة بخطط االستجابة اإلنسانية بشكل مستمر على موقع  .fts.unocha.orgتتوافر البيانات المالية الخاصة بخطط االستجابة اإلقليمية على موقع
 .data2.unhcr.orgتشير كلمة 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 :

ال تزال االحتياجات اإلنسانية في تشاد عالية للغاية ،نتيجة لمزيج من جوانب الضعف الهيكلية واألزمات الحادة .يعاني نحو  4.4مليون شخص -ثلث السكان -من انعدام األمن الغذائي ،من بينهم
مليون شخص يعانون من انعدام األمن الغذائي الشديد ويحتاجون إلى المساعدات الغذائية الطارئة .وقد ساءت حالة سوء التغذية بمعدل ينذر بالخطر مما يؤثر على  1.7مليون شخص .وأُعلن عن
حالة الطوارئ الغذائية في  12منطقة ،معظمها في منطقة الساحل .كما تشهد منطقة جنوب تشاد معدالت مرتفعة من انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية ،بالرغم من أنها لم تكن عادة ً تعاني من أزمة
الطعام والتغذية .وفي نفس الوقت ،تستضيف تشاد أكثر من  617.000نازح ،من ضمنهم حوالي  440.000من الالجئين وطالبي اللجوء ،مما يجعلها واحدة من أكبر الدول االفريقية المستضيفة
لالجئين .إن زيادة دعم المانحين أمر هام لتعزيز المساعدات اإلنسانية للنازحين ،ولألشخاص الذين يعانون من انعدام االمن الغذائي الحاد.
يحتاج ما ال يقل عن  3.4مليون شخص في الكاميرون إلى المساعدات اإلنسانية والحماية ،وهناك حاجة عاجلة إلى دعم إضافي من المانحين .تتأثر ست مناطق من أصل عشر مناطق باألزمات
اإلنسانية المتعلقة ببوكو حرام في أقصى الشمال ،والنزاع في جمهورية أفريقيا الوسطى ،والوضع المتردي في المناطق الناطقة باللغة اإلنجليزية .في غضون خمسة أشهر فقط ،تزايد عدد النازحين
داخليًا بمقدار ثالثة أضعاف في المناطق الناطقة باللغة اإلنجليزية ،ويؤثر النزوح اآلن على  427.000شخص .زيادة على ذلك ،فإن المستويات المتزايدة من انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية تؤثر
على أكثر من  2.6مليون شخص ،بما في ذلك  1.5مليون طفل ،وهناك تفشي لوباء الكوليرا في مناطق التي تقع في وسط البالد والشمال والشمال األقصى .إن خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2018
ً
تمويال على مستوى العالم .ويمثل الدعم اإلضافي من المانحين أمرًا حرجًا لضمان تقديم المساعدات
التي تتطلب  319.7مليون دوالر لمساعدة  1.5مليون شخص محتاج تعد من بين النداءات األقل
المنقذة لألرواح إلى فئات السكان األكثر ضعفاً ،وخاصةً النازحين حديثًا في مناطق الجنوب الغربي والشمال الغربي الناطقة باللغة اإلنجليزية.
أدى التضخم الكبير وارتفاع أسعار المواد الغذائية في السودان إلى زيادة الضغوط على الماليين من األشخاص الضعفاء أصالً .ويشمل ذلك النازحين والالجئين والعائدين والمجتمعات المضيفة.
وبينما ال يزال الوضع األمني أكثر استقرارًا مما كان عليه في فترات سابقة ،فقد أدت االشتباكات األخيرة في أجزاء من جبل مرة في دارفور إلى نزوح جديد .وأثرت الفيضانات الموسمية على ما
يقرب من  200.000شخص .وفي ظل تلقي  40في المائة فقط من التمويل المطلوب ،فإن االحتياجات العاجلة لن يتم تلبيتها .وقد أجبرت التكاليف المتزايدة الشركاء على إعطاء األولوية لتوفير مياه
الشرب على التدخالت األخرى لمياه الصرف الصحي والنظافة ،مما أدى إلى انخفاض مستوى إمدادات الصرف الصحي والنظافة التي توزع على المدارس .يفتقر نحو  40في المائة من الالجئين
في السودان للخدمات الصحية األولية ،وال يحصل الالجئ من جنوب السودان على متطلبات المياه اليومية العادية .وال يمكن توفير اإلمدادات الطبية األساسية بدون الحصول على تمويل إضافي.
وتوجد حاجة إلى دعم إضافي لتوظيف وتدريب عدد جديد من العاملين المعنيين بحماية األطفال بهدف إيصال خدمات الحماية إلى المزيد من األطفال .هناك فجوات حرجة في المواد غير الغذائية
المخصصة لألشخاص النازحين مؤخرًا بسبب القتال الجاري في منطقة شرق جبل مرة في دارفور.
بالرغم من قيود التمويل والتحديات التشغيلية ،فقد تمكن الشركاء في المجال اإلنساني من إيصال المساعدات الحرجة إلى أكثر من مليوني شخص خالل عام  ،2018وهم مجهزين بشكل جيد لتوسيع
نطاق المساعدات إذا تم تلقي الدعم المالي .وتماشيا ً مع االستراتيجية اإلنسانية متعددة السنوات ،يعمل الشركاء أيضًا على دعم استدامة جهود التقليل من االحتياجات ومواطن الضعف والمخاطر.
قدمت مساعدة وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية /نائبة منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ السيدة /أورسوال مولر موج ًزا إلى مجلس األمن بشأن الوضع اإلنساني في أوكرانيا في 30
أكتوبر/تشرين األول .يواجه الماليين من الرجال والنساء واألطفال عواقب إنسانية وخيمة في ذلك النزاع المسلح المنسي في أوروبا .إن أكثر من  30في المائة من المتضررين من هذه األزمة
طويلة األمد هم من كبار السن ،وهي أزمة ديمغرافية ال مثيل لها في العالم .يقسم "خط التماس" الذي يبلغ طوله  400كيلومتر منطقة األعمال العدائية .تعيش األسر القريبة من هذا الخط في خوف من
القصف ونيران القناصة وانتشار مخاطر األلغام .لفترة ثالث سنوات متتالية ،كان لدى أوكرانيا أكبر عدد من ضحايا األلغام المضادة للمركبات في العالم .ويتم عرقلة وصول الناس إلى الخدمات
األساسية بشكل مستمر .هناك أضرار واسعة النطاق في المنازل ،المستشفيات ،المدارس وغيرها من الهياكل المدنية ذات األهمية الحرجة .وتتزايد مخاطر انتشار األمراض المعدية بسبب نقص
المياه ،واألضرار الكبيرة التي لحقت بالمرافق الصحية ،وعدم الوصول إلى الرعاية الصحية ،ومعدالت التطعيم المنخفضة للغاية .يحتاج  3.4مليون شخص إلى المساعدات اإلنسانية والحماية .منذ
شهر يوليو/تموز ،قامت المنظمات اإلنسانية بتوسيع جهودها بشكل عاجل ،للوصول خصيصًا إلى عدد أكبر من الناس في المناطق التي ال تسيطر عليها الحكومة حيث أصبح لديهم اليوم وصول
إنساني أكثر قليالً .إن تخصيص مبلغ  6ماليين دوالر من الصندوق المركزي لمواجهة حاالت الطوارئ يعتبر محف ًزا هامًا .ومع ذلك ،فإن هناك حاجة ماسة إلى أموال إضافية لتعزيز هذه المكاسب
اإلنسانية .إن خطة االستجابة اإلنسانية لعام  2018لم تتلق سوى نسبة  32في المائة فقط من التمويل المطلوب البالغ  187مليون دوالر .وبدون الحصول على التمويل الكافي ،ال يمكن توفير الغذاء،
والرعاية الصحية ،والمياه والصرف الصحي ،وغيرها من المساعدات المنقذة لألرواح .ويعد هذا األمر مثيرًا للقلق خاصةً مع االقتراب السريع لموسم الشتاء القارص في أوكرانيا.

 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.
 2التمويل المشار إليه بـ"الخارجي" هو مصطلح يُستخدم للتمويل غير المحسوب ضمن متطلبات النداءات المنسقة لألمم المتحدة ويشمل دعم المنظمات و/أو األنشطة التي ليست جزءًا من خطط االستجابة اإلنسانية أو خطط االستجابة
اإلقليمية .وهذا يتضمن عادةً التمويل المبلغ عنه لصالح الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر وبعض المنظمات غير الحكومية فضالً عن المساهمات الثنائية الموجهة مباشرةً من حكومة إلى أخرى .وقد يشمل أيضًا التمويل
األساسي للمنظمات اإلنسانية وتمويل األزمات التي ليس لها خطة استجابة إنسانية كما هو متفق عليه رسميًا مع الحكومات الوطنية .وقد يتم أيضًا اعتبار التعهدات الخاصة بأزمات محددة كنداءات "خارجية" بشكل مؤقت لحين إبالغ
خدمة التتبع المالي ) (FTSعن تفاصيل المتلقين.
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 الجهات المانحة والمنظمات المتلقية حتى  31أكتوبر/تشرين األول  .2018يتم تحديث كل
المعلومات المالية الخاصة بخطط االستجابة اإلنسانية بشكل مستمر على موقع  .fts.unocha.orgتتوافر البيانات المالية الخاصة بخطط االستجابة اإلقليمية على موقع
 .data2.unhcr.orgتشير كلمة 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 أكتوبر/تشرين األول ٢٠١٨

خطط االستجابة اإلنسانية
المطلوب
التمويل
األشخاص %
لإلغاثة
المتلقون

التمويل المستلم
االستجابة
خطط

دعم

التمويل

التمويل المطلوب

التمويل
المستلم
التمويل

التمويللإلغاثة
األشخاص ال م تلقون
دعم خطط
الصناديق التمويل المستلم
المطلوب
المشتركة

%

 4.2مليون

أفغانستان

 546.6مليون دوالر  239.4مليون دوالر

%43.٨

 2.4مليون

بوروندي

 141.8مليون دوالر  53.1مليون دوالر

%37.5

 1.4مليون

الكاميرون

 319.7مليون دوالر  89.9مليون دوالر

%٢٨.١

 1.9مليون

جمهورية أفريقيا الوسطي

 515.6مليون دوالر  192.8مليون دوالر

%37.4

 543.8مليون دوالر  208.8مليون دوالر

%3٨.4

 1.68مليار دوالر

 676.6مليون دوالر

%4٠.4

 1.49مليار دوالر

 308.6مليون دوالر

%٢٠.7

 2.1مليون

تشاد

 10.5مليون

جمهورية الكونغو الديمقراطية
١

 7.9مليون

إثيوبيا

 2.2مليون

هايتي

 252.2مليون دوالر  24.5مليون دوالر

%9.7

 3.4مليون

العراق

 568.7مليون دوالر  370.1مليون دوالر

%65.١

 940ألف

ليبيا

 312.7مليون دوالر  72.0مليون دوالر

%٢3.٠

 2.9مليون

مالي

 329.6مليون دوالر  135.9مليون دوالر

%4١.٢

 832ألف

ميانمار

 183.4مليون دوالر  111.2مليون دوالر

%6٠.6

 1.8مليون

النيجر

 338.3مليون دوالر  142.6مليون دوالر

%4٢.١

 6.1مليون

نيجيريا

 1.05مليار دوالر

 607.2مليون دوالر

%5٨.٠

 1.9مليون

األرض الفلسطينية المحتلة

 539.7مليون دوالر  184.8مليون دوالر

%34.٢

 5.2مليون

الصومال

 1.54مليار دوالر

 671.0مليون دوالر

%43.5

 6مليون

جنوب السودان

 1.72مليار دوالر

 961.2مليون دوالر

%56.٠

 4.3مليون

السودان

 1.01مليار دوالر

 399.7مليون دوالر

%39.7

 11.2مليون

سوريا

 3.36مليار دوالر

 1.78مليار دوالر

%5٢.٨

 2.3مليون

أوكرانيا

 186.9مليون دوالر  60.1مليون دوالر

%3٢.٢

 13.1مليون

اليمن

 2.09مليار دوالر

%7٠.7

 2.96مليار دوالر
٢

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

 156.6مليون دوالر  47.1مليون دوالر

%3٠.١

 1.4مليون
 5.3مليون

جنوب السودان
إغاثة وتعزيز صمود الالجئين فى
سوريا

 1.38مليار دوالر
 5.61مليار دوالر

 338.3مليون دوالر
 2.59مليار دوالر

%٢4.5
%46.٢

3

النداءات األخري
 1.3مليون

بنغالديش

 950.8مليون دوالر  426.3مليون دوالر

%44.٨

 702ألف

بوركينا فاسو

 51.3مليون دوالر

%56.٨

 6.0مليون

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية  111.2مليون دوالر  26.2مليون دوالر

%٢3.5

 191ألف

إندونيسيا

 50.5مليون دوالر

 12.9مليون دوالر

%٢5.5

 618ألف

موريتانيا

 116.0مليون دوالر  64.6مليون دوالر

%55.7

 1.3مليون

باكستان

 123.0مليون دوالر  68.5مليون دوالر

%55.7

 199ألف

الفلبين

 61.0مليون دوالر

 14.0مليون دوالر

%٢٢.9

 340ألف

السنغال

 16.9مليون دوالر

 15.9مليون دوالر

%94.7

 90.3مليون دوالر

 1تشير التقارير ال ُقطرية إلى استالم مبلغ  1.02مليار دوالر ( )68%لصالح خطة إثيوبيا للصمود اإلنساني ومواجهة الكوارث بما في ذلك األموال المرحَّلة ومساهمات الحكومة.
 2األعداد المبينة لخطط االستجابة اإلقليمية في بوروندي ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،ونيجيريا ،وجنوب السودان هي اعتبارًا من  25سبتمبر/أيلول .2018
 3تحتسب المساهمات المستلمة لصالح األنشطة اإلنسانية في كل من بنغالديش ،وبوركينا فاسو ،وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ،وموريتانيا ،وإندونيسيا ،وباكستان ،والفلبين ،والسنغال كتمويل إنساني عالمي خارج نطاق النداءات.
يرجى زيارة  gms.unocha.org/content/cbpf-contributionsللتعرف على تفاصيل مخصصات الصناديق ال ُقطرية
.
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

