
 نشرة التمويل اإلنساني لعام 2019

 (.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

 المعلومات كل تحديث يتم. 2019فبراير/شباط  28 حتى المستلمة والمنظمات المانحة الدول قبل من المالي التتبع خدمة إلى عنها اإلبالغ تم التي هي الواردة األرقام

يقوم قسم . المتحدة الواليات دوالر إلى الوثيقة هذه في الدوالر عالمات ترمز .fts.unocha.org  موقع على ستمرم بشكلالخاصة بخطط االستجابة اإلنسانية  المالية

 التواصل مع:يُرجى  المعلومات، من مزيدلل التمويل اإلنساني وتعبئة الموارد بمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بإعداد التحديثات الشهرية للمحة العامة عن العمل اإلنساني العالمي.
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 النداءات اإلنسانية التي تنسقها األمم المتحدة
    

 االستجابة وخطة اإلنسانية لالستجابة خطة 21لـ دوالر مليار 21.9 بلغت التمويل متطلبات أن 2018 األول كانون/ديسمبر 4 في الصادرة العالمي اإلنساني العمل عن العامة اللمحة أعلنت

  شباط/يرفبرا نهاية حتى المتحدة األمم تنسقها التي اإلنسانية النداءات تمويل متطلبات وصلت الماضي، الشهر لزيمبابوي اإلنساني النداء إدراج ومع. فنزويال من والمهاجرين لالجئين اإلقليمية

 .دوالر مليار 22.42 إلى

 

 .بينهم من شخص مليون 103.7 مساعدة إلى اإلنسانية االستجابة خطط وتسعى شخص، مليون 138.8بـ للمساعدات المحتاجين األشخاص عدد يقدر

 

  جمع وناشدت شباط،/فبراير 15 في بالفعل صدرت وقد. فاسو لبوركينا طوارئ خطة وضع الضروري من أنه فاسو بوركينا في اإلنساني للعمل القُطري الفريق رأى الثاني، كانون/يناير في

 حيث داخلي ًا نزوًحا فاسو بوركينا تشهد األولى، وللمرة. البالد من أخرى أجزاء وفي الشمال في العنف أعمال تصاعد من بشدة متضررين شخص 898.000 لمساعدة دوالر مليون 100 مبلغ

 .النزوح حاالت من مزيد ذلك يتبع أن المتوقع ومن منازلهم من شخص 83.000 فر 

 

 بنغالديش في 2019 لعام العالمي إلنسانيا العمل عن العامة اللمحة في الواردة اإلنسانية االستجابة خطط إعداد من االنتهاء تم كما شباط،/فبراير نهاية في لزمبابوي عاجل إنساني نداء صدر

 .واليمن والنيجر ومالي والعراق وليبيا وهايتي وتشاد والكاميرون
 

 التحتية والبنية تغطيتها المراد المنطقة مساحة واتساع الضعيفة، الفئات إلى الوصول تحديات من الرغم وعلى. مقراطيةالدي الكونغو لجمهورية اإلنسانية االستجابة خطة إطالق تما حاليً و

 منتصف وفي. 2018 امع في الديمقراطية الكونغو جمهورية في شخص ماليين 3 من يقرب لما الحماية وخدمات لألرواح المنقذة المساعدات تقديم الشركاء استطاع فقد المحدودة، اللوجستية

 في شخص ماليين 9 لمساعدة دوالر مليار 1.65 جمع ناشدت وقد سنوات، لثالث الممتدة الديمقراطية الكونغو لجمهورية اإلنسانية االستجابة خطة تحديث من االنتهاء تم الثاني، كانون/يناير

 .2019 عام
 

 مليون 2.3 بين من مليون 1.6 لمساعدة دوالر مليون 383 جمع وناشدت ،2019 شباط/فبراير 1 في نيامي في 2019 لعام النيجر في اإلنسانية االستجابة خطة أُطلقت: شباط/فبراير 1

  أكثر وبها عالم،ال في دولة أفقر النيجر تعد. األمنية والتهديدات والهجرة، األراضي، وتدهور الطعام، من الحرمان ذلك في بما المزمن الضعف أوجه نتيجة النيجر في المحتاجين من شخص

 .  الحاد التغذية سوء من يعانون الخامسة سن دون طفل 370.000 من
 

 تتطلب شباط/فبراير 15 في المتحدة لألمم القُطري والفريق بنغالديش حكومة وضعتها التي 2019 لعام اإلنسانية الروهينجا الجئي ألزمة المشتركة االستجابة خطة إن: شباط/فبراير 15

 اآلخرون يعيش بينما للغاية، متكدسة خيماتم في الغالب في ويعيشون راخين والية من فروا قد إنهم حيث وحمايتهم، الروهينجا لشعب لألرواح المنقذة االحتياجات لتلبية دوالر مليون 920.5 

 .  األزمة هذه جراء من بشدة تضررت التي بنغالديش في المضيفة المجتمعات مساعدة إلى الرامية األنشطة التمويل سيدعم كما. المضيفة المجتمعات مع

 
 الصحة خدمات لتوفير دوالر مليون 202 جمع إلى الخطة وتهدف طرابلس، في 2019 عام في لليبيا اإلنسانية االستجابة خطة والحكومة المتحدة األمم أطلقت: شباط/فبراير 18

 وبناء اإلنساني الوصول زيادة على والشركاء المتحدة األمم عملت الماضية، األربع السنوات في. البالد في ضعفًا الفئات أكثر بين من شخص 552.000لـ والمأوى والمياه والحماية

 .     المستقبل وفي العام هذا خالل ليبيا في االستقرار لتحقيق حاسًما سيكون اإلنساني العمل إن. والبلديات والمحلية الوطنية المنظمات مع القوية الشراكات

 
 

ندي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ريين وخطط االستجابة اإلقليمية لالجئين في بوروتتألف الدول األربعة والخمسون من الدول التي تغطيها خطط االستجابة اإلنسانية وخطة االستجابة اإلقليمية وتعزيز الصمود لالجئين السو 1
 دول التي صدرت لها النداءات األخرى المشار إليها.ونيجيريا، وجنوب السودان، والدول الستة عشرة التي تغطيها خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين والمهاجرين من فنزويال، باإلضافة إلى ال

 لم يتم تخصيصه بعد. قد يشمل تمويل الخطط المنسقة لألمم المتحدة الذي 2
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 وباء تفشي من والحد الجوع، على للتغلب المعدمين اليمنيين من مليون 21.4 مساعدة إلى تهدف وهي ،2019 لعام اليمن في اإلنسانية االستجابة خطة إصدار تم: شباط/فبراير 19

 تعافي وتسهيل المدنيين، ضد والعنف النزوح مخاطر من والحد والطوارئ، النازحين مستوطنات في تعيش التي النازحة العائالت كرامة وتعزيز المعدية، واألمراض الكوليرا

 وقد. دوالر مليار 4.2 بقيمة إنساني تمويل جمع ذلك وسيتطلب. لألرواح المنقذة األساسية الخدمات لتقديم العام القطاع مؤسسات على والحفاظ بالصدمات، المصابين األشخاص

 . فقط المائة في 85.3 بنسبة تغطية على وحصلت دوالر مليار 3.1 الماضي العام اليمن في اإلنسانية االستجابة خطة تطلبت

 

 وناشدت ،للكاميرون السنوات متعددة اإلنسانية االستجابة خطة من 2019 بعام الخاص القسم اإلنساني المجال في والشركاء المتحدة واألمم الحكومة أطلقت: شباط/فبراير 21

 انعدام حالة تفاقم بسبب العام هذا الثلث بنسبة اإلنسانية االحتياجات وارتفعت. المحتاجين من شخص مليون 4.3 أصل من مليون 2.3 لمساعدة دوالر مليون 299 مبلغ على الحصول

 منسق حث وقد. المائة في 56.5 بنسبة ممولة غير الكاميرون في اإلنسانية االستجابة وظلت. 2018 بعام مقارنةً  المائة في 82 بنسبة النزوح معدالت ازدادت كما والعنف، األمن

 تأثيره من أيًضا أهميته تنبع ولكن فحسب، الكاميرون لشعب ضروري ًا األمر هذا يعد وال. الكاميرون في اإلنسانية االستجابة خطة لدعم الجهود مضاعفة على الجميع اإلنسانية الشؤون

 .  اإلقليم استقرار على

 

 تداعيات من يعانون ممن شخص مليون 4.3 بين من شخص مليوني لمساعدة دوالر مليون 476.6 جمع إلى 2019 لعام تشاد في اإلنسانية االستجابة خطة تسعى: شباط/فبراير 25

 23 بين من 16 تواجه كما. االقتصادية واألزمة المناخية والمخاطر التنمية تراجع إلى باألساس ترجع وجميعها الصحية، والمخاطر والنزوح، التغذية، وسوء الغذائي األمن انعدام

 .عاجلة تغذية أزمة البالد في مقاطعة

 

 داخل النازحين فيهم بمن شخص مليون 1.75 لمساعدة تهدف وهي ،2019 لعام العراق في اإلنسانية االستجابة خطة صدور عن اإلنسانية الشؤون منسق أعلن: شباط/فبراير 26

 وضمان الصراع، بعد ما مرحلة في االنتقال عملية لدعم دوالر مليون 701 اإلنسانية االستجابة خطة وتتطلب. المضيفة والمجتمعات العائدين إلى باإلضافة المخيمات، وخارج

 .2019 عام خالل الطوارئ لحاالت والتأهب التخطيط وتعزيز الحماية، مركزية

 

 أكثر وتسعى. البالد في شخص مليون 2.3 لمساعدة دوالر مليون 296 بجمع وطالبت شباط/فبراير 27 في 2019 لعام مالي في اإلنسانية االستجابة خطة صدرت: شباط/فبراير 27

 األخيرة السنوات خالل ةاإلنساني األوضاع في كبيًرا تدهوًرا شهدت دولة في السائد التغذية وسوء الغذائي األمن انعدام من المرتفعة للمستويات التصدي إلى المتطلبات نصف من

 مالي في اإلنسانية االستجابة لخطة المالية المتطلبات نصف من أكثر ويخصَّص. العام بداية منذ مرات ثالث النازحين أعداد تضاعفت وقد. القبائل بين والصراع النزاعات تزايد بسبب

 .والتغذية الغذائي باألمن المتعلقة االستجابة لصالح

 

 ،2020-2019 لعامي هايتي في اإلنسانية االستجابة خطةبإطالق  الهاييتي الوزراء ورئيس المقيم المنسق /اإلنسانية الشؤون منسق قام برنس، أو بورت في: شباط/فبراير 28

 من العالية للمستويات التصدي إلى اإلنساني النداء ويهدف. للمساعدات ماسة حاجة في شخص مليون 2.6 أصل من شخص مليون 1.3 لمساعدة دوالر مليون 126.2 جمع وناشدوا

 . التضخم بسبب السائدة الغذائي األمن انعدام

 

. شباط/فبراير 28 في لزيمبابوي العاجل اإلنساني النداء بإطالق زيمبابوي حكومة ممثلي وكبار المقيم المتحدة األمم ومنسق الطوارئ حاالت في اإلغاثة منسق قام: شباط/فبراير 28

 من شخص مليون 5.3 أصل من مليون 2.2لـ والحماية الصحية، والنظافة الصحي والصرف والمياه الصحية، والخدمات الغذاء، لتوفير دوالر مليون 234 اإلنساني النداء ويتطلب

 .  المقبلة الستة األشهر خالل نالمحتاجي

 

               . 2019 نيسان/أبريل منتصف بحلول فنزويال من والمهاجرين لالجئين اإلقليمية االستجابة خطة تحديث أجل من المخططات تطوير يجري 

 

 الصناديق المشتركة
  

(. تعهدات شكل في دوالر مليون 100 ذلك في بما) مانحة جهة 14 من دوالر مليون 131 قيمتها بلغت مساهمات المشتركة القُطرية الصناديق من اصندوق   15 تلقى شباط،/فبراير نهاية في

 صناديق ستة خصصت ،2019 عام في الوقت هذا وحتى. وتركيا والسودان، السودان، وجنوب اليمن، صندوق دوالر مليون 10 من بأكثر مساهمات على حصلت التي الصناديق أكبر وتتضمن

 التمويل هذا من المائة في 70 تخصيص تم وقد. السورية لألزمة االستجابة أجل من وتركيا السودان، وجنوب وباكستان، والعراق، الوسطى، أفريقيا وجمهورية أفغانستان، في دوالر مليون 64

 مليون 9.8 على الوطنية الحكومية غير المنظمات حصلتبينما  ،(المائة في 55) دوالر مليون 36 على الدولية الحكومية غير المنظمات حصلت بينها ومن الحكومية؛ غير المنظمات لصالح

 .       األحمر والهالل األحمر للصليب الدولية للحركة دوالر مليون وحوالي المتحدة، األمم وكاالت إلى( لمائةا في 28) دوالر مليون 18 توجيه وتم(. المائة في 15) دوالر

 

 في المتحدة األمم وكاالت تلقت وقد. الطوارئ لحاالت لالستجابة المركزي الصندوق من دوالر مليون 26 بقيمة منح تقديم على الطوارئ حاالت في اإلغاثة منسق وافق ،2019 شباط/فبراير في

 الجفاف لحاالت لألرواح المنقذة االستجابة لتقديم إضافي تمويل على الموافقة تمت كما. الديمقراطية الكونغو جمهورية من اإليبوال فيروس انتشار الحتمال االستجابة على القدرة لتعزيز منًحا أوغندا

 ضمن دوالر مليون 26 بين من دوالر مليون تخصيص وتم. الكونغو جمهورية في الديمقراطية الكونغو جمهورية من لالجئين لألرواح المنقذة االحتياجات وتلبية وموزمبيق، ومالوي باكستان في

     .مدغشقر في الحصبة مرض تفشي لمكافحة التمويل قليلة الطوارئ حاالت نافذة إطار

 

 (2019أيار مايو/ –)فبراير/شباط الفعاليات رفيعة المستوى التي تتضمن عنصر تعبئة الموارد 
 

ا السويسري االتحادي المجلس سرئي ونائب السويدي، الخارجية ووزير المتحدة، لألمم العام األمين استضاف ،2019 شباط/فبراير 26 في  ،اليمن في اإلنساني الوضع عن المستوى رفيع مؤتمر 

 في الماضي العام أُعلنت التي التعهدات قيمة عن المائة في 30 بنسبة زيادة يمثل وهذا. اليمن في اإلنسانية االستجابة لصالح دوالر مليار 2.62 بقيمة تعهدات عن اإلعالن تم المؤتمر هذا وخالل

 واإلمارات السعودية، العربية المملكة ذلك في بما تعهداتهم، قيمة من مانًحا عشر سبعة زاد وقد. %100 بنسبة جميًعا بها الوفاء وتم دوالر مليار 2.01 بلغت والتي اليمن لصالح التبرعات مؤتمر

  .األولى للمرة تعهداتهما عن والفلبين ماليزيا وأعلنت. المتحدة والمملكة واليابان، وألمانيا، األوروبي، واالتحاد وكندا، المتحدة، العربية

   PledgeResults.pdf-HLE-https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Yemenهذا الرابط: من خالل  التعهدات على عامة نظرة يمكنكم االطالع على

 

 .2019 آذار/مارس 14-12 بروكسل، والمنطقة، سوريا مستقبل دعم حول المستوى رفيع مؤتمر

 

 .أيار/مايو 24-23 أوسلو، اإلنسانية، األزمات في االجتماعي النوع على القائم والعنف الجنسي العنف على القضاء
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http://www.unocha.org/globalhumanitarianoverview
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2019_Yemen_HRP_V21.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2019_cmr_hrp_20190219_print.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/tcd_str_hrp2019_20190125.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/iraq_2019_hrp_15_01_2019final_english.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/mali_hrp2019_version_finale.pdf
https://reliefweb.int/report/haiti/ha-ti-plan-de-r-ponse-humanitaire-2019-2020
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ROSEA_ZimbabweFlashAppeal_27Feb2019_Final.pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Yemen-HLE-PledgeResults.pdf


 نشرة التمويل اإلنساني لعام 2019
 

 

 
 

  ستجابة اإلنسانيةخطط اال

 

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

 

 ستجابة اإلقليمية إلغاثة الالجئينخطط اال

 

 %3.2    مليون دوالر 9.5 مليون دوالر 296.4 4بوروندي  ألف 380

 %1    مليون دوالر 7.8 مليون دوالر 743.3 4جمهورية الكونغو الديمقراطية  مليون 1.2

 %6.1    مليون دوالر 8.2 مليون دوالر 135.3 4نيجيريا  ألف 228

 %2.5    مليون دوالر 34.7 مليار دوالر 1.39 4جنوب السودان  مليون 2.8

 يف الالجئين صمود وتعزيز إغاثة  مليون 5.6
 سوريا

 %2.6    دوالر مليون 144.5 مليار دوالر 5.53

 خرياألنداءات ال
 

 
 %1.4    ون دوالرملي 12.9 مليون دوالر 920.5 4بنغالديش  مليون 1.2

 %15.9    مليون دوالر 16 مليون دوالر 100.3 4بوركينا فاسو  ألف 898

 -    - مليون دوالر 111 4جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية  مليون 6

 -    - مليون دوالر 120 4باكستان  مليون 1.2

 -    - مليون دوالر 43.6 4الفلبين  ألف 300

  ونملي 2.2
خطة االستجابة لالجئين والمهاجرين 

 من فنزويال
 %5.2    مليون دوالر 38 مليون دوالر 737.6

 

 

 .fts.unocha.org/appealsكما أبلغت عنها الجهات المانحة والمتلقية. للحصول على أكثر بيانات التمويل تحديثًا، يُرجى زيارة الموقع التالي:  3   
 لصالح تلك الخطط باعتبارها تمويل إنساني عالمي. تلمةالمس المساهمات تحتسب 4   

   

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

 .الطوارئ            لمواجهة المركزي دوقالصن

 

 (.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

 %3    مليون دوالر 18.4 مليون دوالر 611.8  أفغانستان  مليون 4.5

 -    - مليون دوالر 106  بوروندي  ألف 710

 %8.4    مليون دوالر 25.1 مليون دوالر 298.9  الكاميرون  مليون 2.3

 جمهورية أفريقيا الوسطي  مليون 1.7
 

 مليون دوالر 44.8 مليون دوالر 430.7
  

 
10.4
% 

 %1.3    مليون دوالر 6.2 مليون دوالر 476.6  تشاد  مليون 2

 %1.7    مليون دوالر 27.6 مليار دوالر 1.65  جمهورية الكونغو الديمقراطية  مليون 9

 -     - مليار دوالر 1.20  إثيوبيا   مليون 8

 %0.4    والرمليون د 0.5 مليون دوالر 126.2  هايتي  مليون 1.3

 %0.7    مليون دوالر 4.9 مليون دوالر 701.2  العراق  مليون 1.8

 %5.5    مليون دوالر 11 مليون دوالر 202  ليبيا  ألف 552

 %5.8    مليون دوالر 1.9 مليون دوالر 32.4  دغشقرمالنداء العاجل ل  ألف 460

 %3.2    ليون دوالرم 9.6 مليون دوالر 296.5  مالي  مليون 2.3

 %14    مليون دوالر 7.7 مليون دوالر 55.2  موزمبيق  ألف 700

 %4.5    مليون دوالر 9.1 دوالر مليون 202.2  ميانمار  ألف 941

 %0.5    مليون دوالر 1.8 مليون دوالر 383.1  النيجر  مليون 1.6

 %1.3    مليون دوالر 10.8 دوالر ونملي 847.7   نيجيريا  مليون 6.2

 %4.4    مليون دوالر 15.3 دوالر ونملي 350.6  األرض الفلسطينية المحتلة  مليون 1.4

 %6.3    مليون دوالر 67.6 مليار دوالر 1.08   صومالال  مليون 3.4

 %4.2    دوالر مليون 63.2 مليار دوالر 1.51  جنوب السودان  مليون 5.7

 -    - دوالر ارملي 1  السودان  ونملي 4.3

 -    - جار التأكيد  سوريا  مليون 11.2

 %4.2     مليون دوالر 6.8 مليون دوالر 161.7  أوكرانيا  مليون 2.3

 %3.5    مليون دوالر 148.2 مليار دوالر 4.19  اليمن   مليون 21.4

 -    - مليون دوالر 234  النداء العاجل لزيمبابوي  مليون 2.2

 األشخاص المتلقون لإلغاثة
 خطط االستجابة

 التمويل المستلم
لصناديق دعم ا التمويل المطلوب 3التمويل المستلم

 المشتركة
 % التمويل المطلوب

 2019 فبراير/شباطنهاية  حتى

 الخطط

 متعددة السنوات

2017-2020  

2018-2021  

2017-1920  

2017-2019  

2017-2019  

2019-2020  

2019-2021  

2018-2020  

2019-2020  

2017-2019  

2019-2020  


