
۳٫۲ مليون شخص
۳۱٦ مليون دوالر

المفتاح

بما في ذلك الجزء المخصص لالجئين من جمهورية أفريقيا الوسطى في البلدان المجاورة المدرجة في خطط 
االستجابة اإلنسانية للكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتشاد. أرقام المفوضية السامية لشؤون الالجئين

بما في ذلك الجزء المخصص لالجئين من جنوب السودان في السودان والمدرج في خطة االستجابة اإلنسانية            
للسودان. أرقام المفوضية السامية لشؤون الالجئين

التقديرات حتى مارس/آذار ۲۰۱٥ 

۱٥٤,۰۰۰ شخص

۱۸۰٫۰۰۰ شخص

۷٤٫۹ مليون
شخص سيتلقون مساعدات
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أوكرانيا٥٪

۱۸٫۸ مليار دوالر
دولة متأثرةمجموع المتطلبات

تعديل شهر

لمحــة عامةمارس/ أذار
األوضاع عن 
نية  ــا اإلنس

۲۳٫۸ مليون دوالر

جواتيماال

۱۳٫۲ مليون دوالر

هندوراس

٥٤۷٫٦٥۸ شخص
۱۰٥٫۲ مليون دوالر

موريتانيا

السنغال
۱٫۱ مليون شخص
٥۹٫٤ مليون دوالر

منطقة الساحل
۱۰٫۳ مليون دوالر

جامبيا
۳۱٤٫٥۰٤ شخص
۲۳٫۷ مليون دوالر

۹۳۹,۱٤۸ شخص
۹۸٫۸ مليون دوالر نيجيريا 

۲٫۸ مليون شخص
۱۰۰٫۳ مليون دوالر

الكاميرون
۱٫٦ مليون شخص
۲٦٤ مليون دوالر

جمهورية أفريقيا الوسطى 
۲ مليون شخص

٦۱۲٫۹ مليون دوالر

خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين لجمهورية أفريقيا الوسطى *

٤٦۱٫۱٦٤ شخص
۳۳۱ مليون دوالر

تشاد والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية والكونغو

سوريا
 ۱۲٫۲ مليون شخص
۲٫۹ مليار دوالر

۱٫٦ مليون شخص
۷۰٥٫۳ مليون دوالر

األراضي الفلسطينية المحتلة

٥٫۳ مليون شخص
٤٫٥ مليار دوالر

الخطة اإلقليمية للالجئين وبناء
القدرة على الصمود لسوريا 

العراق
٥ مليون شخص
۱٫۲ مليار(حصة ۲۰۱٥)

أفغانستان
 ۳٫۸ مليون شخص
٤۰٥٫٤ مليون دوالر

السودان
 ٥٫٤ مليون شخص
۱ مليار دوالر

اليمن
 ۸٫۲ مليون شخص
۷٤۷٫٥ مليون دوالر

مينمار
 ٥۳٦٫٤۰۰ شخص
۱۸۹٫٥ مليون دوالر

ڤانواتو
۱٦٦٫٦۰۰ شخص
۲۹٫۹ مليون دوالر

جيبوتي***
 ۲٥۰٫۰۰۰ شخص
٦۷٫۳ مليون دوالر

الصومال
 ۲٫۷٦ مليون شخص
۸٦۲٫٦ مليون دوالر

خطة االستجابة لالجئين لجنوب السودان**
 ۸۲۱٫۰۰۰ شخص
۸۰۹٫۹ مليون دوالر

أثيوبيا، كينيا، السودان، وأوغندا

جنوب السودان
 ٤٫۱ مليون شخص
۱٫۸ مليار دوالر

جمهورية الكونغو الديمقراطية
 ٥٫۲ مليون شخص
٦۹۲ مليون دوالر

ليبيا
۳۳۱٫۳۰۲ شخص
۳٥٫۷ مليون دوالر

تشاد
۲٫٥ مليون شخص

٥٤۰٫۹ مليون دوالر

النيجر
۲٫٥ مليون شخص

۳۷٥٫۷ مليون دوالر

مالى
۱٫٥ مليون شخص

۳۷۷٫٤ مليون دوالر

بلدان لديها خطط لالستجابة اإلنسانية
أو خطط لحاالت الطوارىء
بلدان مشمولة في خطط
االستجابة اإلقليمية

أشخاص سيتلقون مساعدات

متطلبات التمويل

نسبة التغطية التمويلية

*

**

***

بوركينا فاسو



س/ أذار
تعديل شهر مار

ما الجديد

۱٫٥ مليار دوالر
 التمويل المتلقي

۱۷٫۳ مليار دوالر
 العجز التمويلي

۱٥ خطة إضافية منذ ديسمبر/كانون األول ۲۰۱٤
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۱۸٫۸ مليار دوالر
إجمالي المتطلبات

۱
ڤانواتو

٥٫۱ مليون دوالر

۲۹٫۹ مليون دوالر
التمويل المتلقي 

المتطلبات

۱٦٦,٦۰۰
من األشخاص المتضررين

۲۰۱٥

لمحة عامة
عن األوضاع
اإلنسانية 

في ديسمبر/كانون األول ۲۰۱٤، أطلق 
الشركاء في المجال اإلنساني نداًء موحداً 
يطالب بمبلغ ۱٦٫٤ مليار دوالر لمساعدة 

٥۷٫۷ مليون شخص في ۲۲ دولة.  

وحتى مارس/آذار، كانت هذه التقديرات 
األولية قد ارتفعت إلى ۱۸٫۸ مليار دوالر 
أمريكي، األمر الذي يجعل من هذا المبلغ 

األكبر على اإلطالق الذى يتم طلبه من 
خالل منظومة النداء الموحد لتلبية احتياجات 

۷٤٫۹ مليون شخص في ۳٤ دولة.  

وترجع الزيادة الكلية في المبلغ المطلوب 

بشكل رئيسي إلى إطالق النداء اإلقليمي لمنطقة 
الساحل لعام ۲۰۱٥ في فبراير/شباط والذي 

طالب بإجمالي مبلغ ۱٫۹ مليار دوالر. وال تزال 
األنشطة اإلنسانية في منطقة الساحل تسترشد 

بخطة االستجابة االستراتيجية اإلقليمية ل 
۲۰۱٤ – ۲۰۱٦ المعنية باالحتياجات الفورية 
إلنقاذ األرواح كما إن الخطة تشكل االستجابة 
لالحتياجات المزمنة في المنطقة. ويشمل نداء 

منطقة الساحل لعام ۲۰۱٥ تسع خطط استجابة 
لبلدان محددة ومكوناً إقليمياً بهدف إيصال 

المساعدات الغذائية ل ۹٫۳ مليون شخص ول 
۳٫۲ مليون طفالً يعانون من سوء التغذية الحاد. 

وتشمل المتطلبات العالمية الُمحدثة النداء 
الطارىء لجمهورية ڤانواتو والذي يسعى لتلقي 

۲۹٫۹ مليون دوالر لالستجابة لالحتياجات 
اإلنسانية الذي تسبب فيها اإلعصار المداري 

"بام" عندما ضرب البالد في ۱۳ مارس/آذار. 
كما تشمل المتطلبات خطط االستجابة المشتركة 

بين الوكاالت اإلنسانية لحاالت الطوارىء 
والُمرحلة من عام ۲۰۱٤ إلى عام ۲۰۱٥. 

في جواتيماال وهندوراس، تسببت أسوأ موجة 
جفاف تضرب البالد منذ عدة سنوات في فقد 

المحاصيل وتفاقم إنعدام األمن الغذائي. 

وفي ليبيا، تم مد النداء اإلنساني لتلبية احتياجات 

األشخاص النازحين وفئات أخرى معرضة 
للمخاطر حتى يونيو/حزيران ۲۰۱٥. وفي 

جيبوتي، كجزء من االستراتيجية متعددة السنوات 
التي أول ما تم وضعها كان في عام ۲۰۱٤، 

يطالب الشركاء في المجال اإلنساني بمبلغ ٦۷٫۳ 
مليون دوالر لخطة استجابتهم لعام ۲۰۱٥. 

والجدير بالذكر أن ٦۰ في المائة من متطلبات 
عام ۲۰۱٥ موجهة ألزمات المستوى الثالث 

(العراق، وسوريا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، 
وجنوب السودان)، كما تم تخصيص ٥۷ في 

المائة مما تم تلقيه من مساهمات مالية حتى اآلن  
لخطط االستجابة الخاصة بأزمات المستوى 
الثالث. وعلى الرغم من ذلك، ففي المرحلة 

الحالية، ال يوجد فرق كبير بين التغطية التمويلية 
للخطط الخاصة بأزمات المستوى الثالث وتلك 

الموجهة للخطط األخرى. فقد تلقت الفئتان ۷ في 
المائة و۹ في المائة على التوالي من المتطلبات.     

يختلف االتمويل عبر النداءات بشكل كبير، مع 
تلقي ۱۲ من أصل ۳۰ نداًءا أكثر من ۸ في 

المائة من المتطلبات بينما تلقت غالبية النداءات 
أقل من المتوسط العالمي أو في بعض الحاالت لم 
تتلقى أي تمويل على اإلطالق مثل (هندوراس، 

جامبيا والمكون اإلقليمي لمنطقة الساحل).

حتى مارس/آذار ۲۰۱٥، ساهمت الجهات المانحة بمبلغ 
۱٫٥ مليار دوالر تجاه نداءات التمويل اإلنساني، أى ۸ 

في المائة من إجمالي المتطلبات، مما ترك عجزاً في 
التمويل بلغ ۱۷٫۳ مليار دوالر.

۱٤٥مليون دوالر۲

۱٫۹ مليار دوالر
التمويل المتلقي 

المتطلبات الساحل

٥٫٤ مليون دوالر۳

٦۷٫۳ مليون دوالر
التمويل المتلقي 

المتطلبات جيبوتي*

۹٫۳ مليون
شخص يعانون من انعدام األمن

الغذائي وسيتلقون مساعدات 
* التقديرات حتى مارس/ أذار ۲۰۱٥ ۹بلدان + المكون اإلقليمي

بوركينا فاسو والكاميرون وتشاد 
و جامبيا و موريتانيا و النيجر و نيجيريا و السنغال

۷٫۱ مليون دوالر

۲۳٫۸ مليون دوالر
التمويل المتلقي 

المتطلبات جواتيماال

٤

۲٥۰٫۰۰۰
شخص سيتلقون مساعدات

۱۸۰٫۰۰۰
شخص سيتلقون مساعدات

۰

۱۳٫۲ مليون دوالر
التمويل المتلقي 

المتطلبات هندوراس

٥

۱٥٤٫۰۰۰
شخص سيتلقون مساعدات

۹٫۷ مليون دوالر

۳٥٫۷ مليون دوالر
التمويل المتلقي 

المتطلبات ليبيا

٦

۳۳۱٫۳۰۲
من المحتاجين لمساعدات

إن التسميات المستخدمة وطريقة عرض المادة في هذا التقرير ال تعبر عن أي رأي مهما كان من جانب األمانة العامة لألمم المتحدة بشأن الوضع القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعيين حدودها أو تخومها. لم يتم حتى اآلن تحديد الحدود النهائية 
بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان.

.fts.unocha.org األرقام هي كما ذكرت حتى ۲٦ مارس/آذار من قبل الجهات المانحة والمنظمات المتلقية لخدمة التتبع المالي. يتم تحديث جميع بيانات المالية بشكل مستمر على
aca@un.org لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بقسم تنسيق وتقييم النداءات، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية على

يتم مراجعة هذه األرقام في يونيو/حزيران ۲۰۱٥
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