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1 للحصول على شرح كامل لحساب األرقام الرئيسية لعام 2020، انظر الصفحة 20 من اللمحة العامة عن العمل اإلنساين العالمي 2020.

2 يشمل التمويل اإلنساين العالمي دعم المنظمات واألنشطة يف الخطط التي تنسقها األمم المتحدة، فضالً عن التمويل المبلغ عنه لحركة الصليب األحمر/الهالل األحمر، والمساعدة العينية، والتمويل الثنايئ، 

وغيرها.
3 انظر الهامش أعاله. يف سياق فيروس كورونا المستجد، قد يكون هناك بعض التمويل الذي تم اإلبالغ عنه على أنه خارج خطة االستجابة اإلنسانية العالمية ألن التفاصيل الضرورية المتعلقة بكيفية إسناد 

هذا التمويل للخطة لم يتم تقديمها من قبل الجهات المانحة أو الوكاالت المتلقية. ومن المتوقع أن يتم احتساب بعض هذا التمويل مقابل متطلبات خطة االستجابة اإلنسانية العالمية مع تلقي مزيد من 
المعلومات.

4 يف حين أن هناك بالتأكيد برامج تتعلق بالنوع االجتماعي/العنف القائم على النوع االجتماعي يف جميع دول اللمحة العامة عن العمل االنساين، فإن هذا التحليل يستند إىل تلك البلدان التي لديها متطلبات 

محّددة يف خططها المنسقة من خالل مجموعات/مجموعات فرعية قائمة بذاتها، أو التي حّددت متطلبات العنف القائم على النوع االجتماعي التي تخضع لمجموعات الحماية األوسع. وتتوفر متطلبات 
أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوكرانيا يف خطط االستجابة اإلنسانية الخاصة بهم.

5 قد يتم تحديد بعض هذا التمويل يف النهاية على أنه يف مقابل المتطلبات الحالية.

وصلت متطلبات اللـمحـة العـامة عن الــعمـل اإلنساين العالمي لعام 2020 
إىل 40.16 مليار دوالر لمساعدة 63 بلد بحلول نهاية شهر أغسطس/آب. 
ويعّد ذلك زيادة كبيرة بالنسبة للـ 28.8 مليار دوالر التي تم اإلعالن عنها يف 
4 ديسمبر/كانون االول 2019. ترجع الزيادة إىل تحديثات وتغييرات مختلفة 
االستجابة  وخطة  العالمي،  اإلنساين  الــعمـل  عن  العـامة  اللـمحـة  إطالق  منذ 
25 مارس/آذار  التي نُشرت يف  العالمية لفيروس كورونا المستجد  اإلنسانية 
وتم تحديثها يف 7 مايو/أيار ثم يف 17 يوليو/تموز. ويرجع التغيير يف المتطلبات 
مرفأ  )انفجارات  للبنان  العاجل  اإلنساين  النداء  إدراج  إىل  الماضي  الشهر  منذ 

بيروت( وإىل إضافة متطلبات األردن المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

اعتباًرا من نهاية شهر أغسطس/آب، بلغ تمويل الخطط المدرجة يف اللمحة 
المائة  يف   28 أو  دوالر،  مليار   11.25 العالمي  اإلنساين  العمل  عن  العامة 
نهاية  عن  دوالر  مليار   1.29 بـ  كثر  أ الرقم  هذا  وُيعّد  المتطلبات.  إجمايل  من 
يوليو/تموز، ويرجع ذلك أساًسا إىل التمويل اإلضايف لخطة االستجابة اإلنسانية 
العالمية لكوفيد19-. ارتفع إجمايل تمويل اللمحة العامة عن العمل اإلنساين، 
بما يف ذلك خطة االستجابة اإلنسانية العالمية، بنحو 3.01 مليار دوالر هذا العام 
مقارنة بنفس الوقت من عام 2019 – 11.25 مليار دوالر مقابل 8.24 مليار 
اللمحة  تمويل  إجمايل  المائة من  62 يف  نسبة  الحايل  التمويل  ويمثل  دوالر. 

العامة عن العمل اإلنساين الذي سّجل يف 2019 )24.78 مليار دوالر(.

القيمة  حيث  من  التمويل  من  المرتفع  المستوى  هذا  من  الرغم  على 
المطلقة، فقد ازدادت المتطلبات بشكل كبير، حيث أن المتطلبات الحالية 
العام  الفترة من  كانت عليه يف نفس  مليار دوالر مما   13.62 بـ  أعلى  هي 
الماضي. إن نسبة االحتياجات التي تمت تغطيتها )28 يف المائة( هي اآلن أقل 
مما كانت عليه يف أغسطس/ آب 2019 )31 يف المائة(. حتى حدوث الزيادة 
الحادة يف تحديث خطة االستجابة اإلنسانية العالمية لشهر يوليو/تموز، كانت 
التغطية الشهرية للمحة العامة عن العمل اإلنساين يف 2020 متساوية بنفس 

النقاط يف نفس الوقت من العام الماضي.

عن  العامة  اللمحة  خارج  لألنشطة  إضايف  دوالر  مليار   5.61 عن  اإلبالغ  تم 
التمويل  إجمايل  يصل  وبذلك  التخصيص،  انتظار  يف  أو  اإلنساين  العمل 
اإلنساين المبّلغ عنه إىل 17.37 مليار دوالر، وهو ما يزيد بمقدار 1.81 مليار 

إجمايل  إن   1 شهر.  قبل  عنها  اإلبالغ  تم  التي  دوالر  مليار   15.56 عن  دوالر 
التمويل اإلنساين المبلّغ عنه يف عام 2020 هو حالًيا أعلى مما كان عليه يف 
نهاية أغسطس/آب 2019 – 17.37 مليار دوالر مقارنة بـ 13.27 مليار دوالر. 
ويمثل نسبة 70 يف المائة من إجمايل التمويل اإلنساين المبلغ عنه )24.78 
السابق ألوانه معرفة كيفية مقارنة  أنه من  2019. ويف حين  مليار دوالر( يف 
إجمايل تمويل 2020 بالعام الماضي، وُيعّد الصرف السريع والمسبق أحيانًا 
لفيروس  المخصصة  اإلضافية  والمخصصات   2020 لعام  المخطط  للتمويل 

كورونا المستجد من النقاط اإليجابية لهذا العام.

اعتباًرا من نهاية أغسطس/آب، كانت الخطط يف اللمحة العامة عن العمل 
العالمية، تهدف  اإلنسانية  بما يف ذلك خطة االستجابة  العالمي،  اإلنساين 
إىل تقديم المساعدة إىل 258.1 مليون من إجمايل 421.8 مليون شخص 
يف حاجة للمساعدة. ترجع الزيادة الكبيرة إىل إضافة بلدان تواجه آثاًرا إنسانية 
لفيروس كورونا المستجد وما يرتبط بها من الصدمات الصحية واالجتماعية 
الزيادات يف احتياجات كل من فيروس كورونا وغير  االقتصادية، باإلضافة إىل 

فيروس كورونا يف البلدان التي لديها خطط قائمة منسقة بين الوكاالت.

إن التمويل المخّصص لمنع العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة 
إىل  المستجد  كورونا  فيروس  أدى  فقد  مقبول.  غير  بشكل  منخفض  له 
تقارير  وزادت  بالفعل،  الموجودة  المساواة  وعدم  الضعف  نقاط  تعميق 
قلق  مصدر  ذلك  ويعّد  كبير.  بشكل  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف 
خاص يف سياقات األوضاع الهشة والصراع وحاالت الطوارئ حيث تتضخم اآلثار 
بالنوع  البرنامج المتعلق  كبر.  تبلغ متطلبات  األولية والثانوية للوباء بشكل أ
االجتماعي/منع العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له يف اللمحة 
لـ  العامة عن العمل اإلنساين 433.6 مليون دوالر. ويتضمن ذلك المتطلبات 
19 بلد/خطة: أفغانستان والكاميرون وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية 
المحتلة  الفلسطينية  واألرض  ونيجيريا  والنيجر  ومايل  وليبيا  وكينيا  والعراق 
وزمبابوي.  وفنزويال  وأوكرانيا  والسودان وسوريا  السودان  والصومال وجنوب 
4 واعتباراً من نهاية أغسطس/آب، وصل إجمايل التمويل لهذه المتطلبات إىل 

 37.5 بقدر  إضايف  مبلغ  عن  التبليغ  تم  المائة(.  يف   8.3( دوالر  مليون   35.9
العامة عن  اللمحة  لبلدان  االجتماعي  النوع  القائم على  للعنف  مليون دوالر 

العمل اإلنساين/وللخطط التي لم تحّدد المتطلبات. 5

اللـمــحـــــة  العــامـــة عـــن 
 العمل اإلنساين 
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نشرة التمويل اإلنساني الشهرية
31 أغسطس/آب  2020
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تم اإلبالغ عن أرقام النداءات من قبل الجهات المانحة والمنظمات المستفيدة إىل خدمة التتبع المايل اعتباًرا من 31 يوليو 2020. يتم تحديث جميع البيانات المالية لخطط 
االستجابة بشكل مستمر يف fts.unocha.org.  وتشير عالمات الدوالر يف هذه الوثيقة إىل دوالرات الواليات المتحدة. يتم إصدار تحديثات GHO الشهرية بواسطة وحدة اتجاهات 

التمويل وتعبئة الموارد، أوتشا. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة
ocha-ftrm@un.org :أو التواصل مع www.humanitarianresponse.info/appeals | www.hum-insight.info 

https://reliefweb.int/report/world/global-humanitarian-overview-2020-enarfrzh
https://reliefweb.int/report/world/global-humanitarian-overview-2020-enarfrzh
http://fts.unocha.org
mailto:ocha-ftrm%40un.org?subject=
http://www.humanitarianresponse.info/appeals
http://www.hum-insight.info


منطقة الساحل األوسط : لمحة عامة عن الوضع

تدهور الوضع يف منطقة وسط الساحل بشكل كبير خالل السنوات 
األخيرة. وُتعرِّض األزمات المعقدة والمتنامية ماليين األشخاص للخطر. 

تصل االحتياجات إىل مستويات قياسية وتستمر يف االزدياد - يف الغالب 
بسبب النزاع المتصاعد، وتزايد انعدام األمن الغذايئ، وانتشار جائحة فيروس 

كورونا المستجد. وتعّد المنطقة الحدودية لبوركينا فاسو ومايل والنيجر 
بؤرة أزمة سريعة النمو مع مستويات غير مسبوقة من العنف المسلح 

وانعدام األمن، الذي يدمر النسيج االجتماعي للمجتمعات ويعطل الخدمات 
االجتماعية األساسية والحكم. إن المدنيين عالقين بين الجماعات المسلحة 

والعنف القبلي والعمليات العسكرية – مما يتسبب يف عمليات نزوح 
جماعي وقيود على الحركة، ويؤثر بشدة على الوصول إىل الخدمات وسبل 

العيش والمساعدات.

ارتفع عدد األشخاص النازحين داخلًيا عشرين ضعًفا يف جميع أنحاء 
المنطقة يف أقل من عامين، ليصل من 70.000 إىل 1.4 مليون شخص. 

ويرتفع بشكل حاد عدد انتهاكات حقوق اإلنسان، بما يف ذلك العنف القائم 
على النوع االجتماعي والعنف ضد األطفال. وأصبح الوصول اىل األشخاص 

كثر صعوبة حيث تشكل االستجابة العسكرية  المحتاجين للمساعدة أ
والُمسّيسة خطًرا كبيًرا على العمل اإلنساين. ويتعرض العاملون يف المجال 

اإلنساين بشكل متزايد للمخاطر واالستهداف أثناء الهجمات.

وسط تصاعد انعدام األمن، ضربت أزمة مأساوية على مستوى الغذاء 
كثر من غيرها. وتضاعف عدد  والتغذية، المناطق المتضّررة من الصراع أ

األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذايئ يف األزمات والطوارئ إىل 
كثر من ثالث مرات يف بوركينا فاسو، ومرتْين تقريًبا يف مايل، وازداد بنسبة  أ

77 يف المائة يف النيجر - دون مراعاة التأثير االجتماعي االقتصادي لفيروس 
كورونا المستجد على السكان يف المنطقة. يف المجمل، يواجه 5.5 مليون 

شخص بالفعل نقًصا حاًدا يف الغذاء.

إن مجتمعات المنطقة، التي هي بالفعل يف قاع مؤشرات التنمية العالمية، 
تعتبر يف غاية الضعف بسبب التقاء العوامل التالية مًعا وهي الفقر 

واإلقصاء االجتماعي والنمو السكاين وانعدام األمن الغذايئ ونقص التعليم 
وضعف الحكم والنزاع. إضافة إىل ذلك، فإن تغيٌّر المناخ يؤثر بشدة على 

المجتمعات الريفية والرعوية ويؤدي إىل تفاقم ديناميكيات الصراع، حيث 
ترتفع درجة حرارة المنطقة بشكل يفوق متوسط االرتفاع العالمي، فضالً 

عن أنماط األمطار غير المتوقعة والفيضانات المتكررة.

تهّدد جائحة فيروس كورونا المستجد بإرباك الخدمات األساسية وتفاقم 
األزمات المستمرة والتأثير بعمق على الوضع االجتماعي االقتصادي لألسر 
الضعيفة وقدرتها على التكيف والتعايف من المزيد من األزمات. لقد أصبح 

كثر صعوبة على األشخاص النازحين للحصول على الغذاء والماء  األمر أ
والمساعدات الصحية، حيث. يؤدي فيروس كورونا المستجد إىل تفاقم 

مخاطر المجاعة يف المنطقة، فضالً عن التدابير الصحية التي تجعل األمر 
كثر صعوبة على الناس للخروج للعمل والتجارة، وبالتايل شراء المواد  حتًما أ

الغذائية.
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كثر من األزمات اإلنسانية. فقد أدت عمليات إغالق الحدود وغيرها من تدابير احتواء فيروس كورونا المستجد إىل جعل فئات  يف النيجر، تضّرر 1.6 مليون طفل بواحدة أو أ
كثر عرضة للخطر. اليونيسف/هارو. ضعيفة محّددة مثل األطفال الذين يعيشون يف الشوارع أو أطفال المدارس الدينية، الذين تم نقلهم قسًرا وغالًبا بدون أي تأهيل ُيذكر، أ

اللمحة العامة عن 
 العمل اإلنساين 
 الـــــــعـــــــــــــــــالـــــــمــــــــــــــي



منطقة الساحل األوسط: النداءات اإلنسانية لعام 2020

منطقة الساحل األوسط: اجتماع المائدة المستديرة الوزاري

التمويلاألشخاص المستهدفون 
 )بالدوالر األمريكي( 

نسبة تغطية التمويل المتطلباتاألشخاص المحتاجون 
 )بالدوالر األمريكي( 

9.8509%36 13.41.41

 وفًقا لمراجعات منتصف العام وبالنظر يف تأثير فيروس كورونا 
المستجد، هناك اآلن حوايل 13.4 مليون شخص يف البلدان الثالثة 

يحتاجون للمساعدة العاجلة –ويزيد هذا الرقم بخمسة ماليين عن بداية 
هذا العام ويمثل تقريًبا ضعف الرقم مقارنة بعام 2019. ويشمل هذا 
الرقم 6.8 مليون شخص محتاج يف مايل و2.9 مليون يف بوركينا فاسو 

و3.7 مليون يف النيجر من بينهم 1.4 مليون يف المقاطعات الغربية.

ستستضيف الدنمارك وألمانيا واالتحاد األورويب واألمم المتحدة يف 20 
كتوبر/تشرين األول اجتماع المائدة المستديرة الوزاري حول منطقة  أ
الساحل األوسط بهدف تحديد الحلول والمناهج الجديدة؛ وتحقيق قوة 
الدفع السياسية؛ وحشد الدعم المايل. ويعقد المضيفون اجتماًعا لكبار 

المسؤولين )SOM( يف 8 سبتمبر/أيلول، قبل اجتماع المائدة المستديرة 
الوزاري، للتركيز على الدروس العملية المستفادة والخطط المستقبلية 

لمسارات مواضيعية مختارة مشتركة مع مجاالت العمل اإلنساين، 
والتعاون التنموي وجهود السالم. وسيكون اجتماع كبار المسؤولين بمثابة 

منتدى للنقاش التقني سيسترشد به اجتماع المائدة المستديرة الوزاري 

اعتباًرا من أغسطس/آب 2020، أطلقت األمم المتحدة وشركاؤها نداًء 
بمبلغ 1.4 مليار دوالر لتزويد 9.8 مليون شخص بالمساعدات المنقذة 

لألرواح والحماية. وُيمثل هذا أعلى المتطلبات التي تم تسجيلها على 
اإلطالق يف المنطقة حيث يفوق متطلبات عام 2019 بأكثر من 500 

مليون دوالر. ومع ذلك، ال تزال االستجابة اإلنسانية يف منطقة الساحل 
األوسط تعاين من نقص حاد يف التمويل. ويف السنوات الست الماضية، لم 
يصل معّدل مستويات التمويل إىل 65 يف المائة. ويف 2020، وبعد ثمانية 
أشهر من العام ويف مواجهة احتياجات غير مسبوقة، تم تمويل العمليات 

اإلنسانية بنسبة 36 يف المائة فقط.

كتوبر/تشرين األّول 2020. وستركز المناقشات يف اجتماع كبار  يف أ
المسؤولين على عدة مسارات ذات األولوية مثل: الخدمات األساسية، 

والحماية وتوصيل الخدمات، والتنسيق المدين العسكري والمبادئ 
اإلنسانية.

لمزيد من التفاصيل حول اتجاهات التمويل للمنطقة واألحداث القادمة، 
www.unocha.org/centralsahel2020 :انظر

16

بالمليار دوالرماليين من األشخاص

1.6

80.8

121.2

40.4

20172017 20192019 2020
أغسطس/آب

2020
أغسطس/آب

2020
مارس/آذار

2020
مارس/آذار

20162016 20182018

المتطلباتبوركينا فاسو التمويلمايلاألشخاص المحتاجون نسبة تغطية التمويلالنيجر

36%

10%

للحصول على أحدث التقارير والتحديثات حول النداءات التي تطلقها األمم المتحدة، يرجى زيارة:
reliefweb.int I humanitarianresponse.info

55% 58% 62% 47%

3

اللمحة العامة عن 
 العمل اإلنساين 
 الـــــــعـــــــــــــــــالـــــــمــــــــــــــي

مليونمليون
مليار 
دوالر

مليون 
دوالر

http://www.reliefweb.int
http://www.humanitarianresponse.info


4

اللمحة العامة عن العمل اإلنساني العالمي 2020: 31 أغسطس/آب 2020 

1.13 مليار

424.4 مليون

197.9 مليون

390.9 مليون

553.6 مليون

664.6 مليون

209.7 مليون

2.07 مليار

1.65 مليار

472.0 مليون

662.2 مليون

129.8 مليون

474.3 مليون

275.3 مليون

516.1 مليون

1.08 مليار

390.4 مليون

1.01 مليار

1.90 مليار

1.63 مليار

3.82 مليار

204.7 مليون

762.5 مليون

3.38 مليار

800.8 مليون

14.3 مليون

344.5 مليون

33.7 مليون

68.1 مليون

275.4 مليون

638.7 مليون

–

1.34 مليار

6.00 مليار

76.5 مليون

1.41 مليار

RRP

3RP

MRP

RMRP

RRP

RRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

RRP

FA

FA

FA

FA

333.6 مليون

147.6 مليون

59.2 مليون

103.2 مليون

210.7 مليون

198.5 مليون

31.7 مليون

459.9 مليون

459.1 مليون

74.0 مليون

260.4 مليون

110.9 مليون

166.2 مليون

113.0 مليون

195.6 مليون

358.3 مليون

184.2 مليون

566.7 مليون

616.0 مليون

714.9 مليون

1.47 مليار

60.2 مليون

61.9 مليون

817.4 مليون

151.6 مليون

3.3 مليون

56.3 مليون

3.4 مليون

13.2 مليون

22.8 مليون

30.0 مليون

–

64.0 مليون

1.32 مليون

0.3 مليون

297.3 مليون

14.0 مليون

2.9 مليون

1.7 مليون

6.2 مليون

2.6 مليون

6.4 مليون

10.4 مليون

25.6 مليون

20.8 مليون

10.9 مليون

4.1 مليون

1.0 مليون

6.8 مليون

1.0 مليون

3.7 مليون

10.6 مليون

2.4 مليون

5.2 مليون

7.5 مليون

12.2 مليون

11.1 مليون

3.4 مليون

7.0 مليون

17.9 مليون

7.5 مليون

0.2 مليون

1.0 مليون

0.5 مليون

7.8 مليون

0.3 مليون

0.7 مليون

–

1.2 مليون

10.0 مليون

0.2 مليون

6.1 مليون

11.1 مليون

 2.2 مليون

0.9 مليون

3.4 مليون

1.8 مليون

3.8 مليون

2.4 مليون

9.2 مليون

16.5 مليون

10.9 مليون

1.8 مليون

0.4 مليون

5.5 مليون

0.9 مليون

3.0 مليون

7.8 مليون

1.5 مليون

3.0 مليون

7.4 مليون

8.8 مليون

9.8 مليون

2.1 مليون

4.5 مليون

16.5 مليون

6.0 مليون

0.2 مليون

0.3 مليون

0.3 مليون

2.9 مليون

0.3 مليون

0.7 مليون

–

1.2 مليون

10.0 مليون

0.2 مليون

4.1 مليون

%29

%35

%30

%26

%38

%30

%15

%22

%28

%16

%39

%85

%35

%41

%38

%33

%47

%56

%32

%44

%38

%29

%8

%24

%19

%23

%16

%10

%19

%8

%5

–

%5

%22

%1 <

%21

الرجاء إبالغ خدمة التتّبع المالي بمساهماتكم لضمان إبراز التمويل المقدم:
fts.unocha.org I hum-insight.info

5 المتطلبات والتمويل هي تقديرات وسيتم تحديثها بعد نشر خطة االستجابة اإلنسانية لفنزويال.

6 يقدر هذا الرقم المتطلبات على مدار العام يف اليمن، بما يف ذلك أنشطة فيروس كورونا المستجد. وسيتم تأكيد الرقم النهايئ ريثما يتم التحقق من التعهدات واألموال التي تم تلقيها بالفعل.

7 تشمل متطلبات خطة االستجابة اإلقليمية والتمويل فقط البلدان التي ال تتداخل مع خطط االستجابة اإلنسانية التي تم تتبعها عن طريق خدمة التتّبع المايل:  بالنسبة لبوروندي اإلقليمية ورواندا وتنزانيا وأوغندا فهي مدرجة؛ بالنسبة 

إىل جمهورية الكونغو الديمقراطية اإلقليمية وأنغوال وجمهورية الكونغو ورواندا وتنزانيا وأوغندا وزامبيا فهي مدرجة؛ بالنسبة لجنوب السودان اإلقليمية وكينيا وأوغندا وإثيوبيا فهي مدرجة. يعتمد تمويل خطة االستجابة اإلقليمية على 
المساهمات التي تبلّغ عنها الجهات المانحة والمنظمات المستقبلة.  التحديثات جارية. 

8 تم تضمين متطلبات خطة االستجابة اإلقليمية لنيجيريا يف خطط االستجابة اإلنسانية للكاميرون وتشاد والنيجر.

HRPFARRPOther RMRP نداءات أخرىخطة االستجابة اإلقليمية النداء اإلنساين العاجل خطة االستجابة اإلنسانية  خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين والمهاجرين 

اللمحة العامة عن 
 العمل اإلنساين 
 الـــــــعـــــــــــــــــالـــــــمــــــــــــــي

األشخاص 
ن جو لمحتا ا

األشخاص 
ن فو لمستهد ا

النداء  نوع 
اإلنساين 

المشترك  اإلنساين  النداء 
الوكاالت بين 

المطلوب التمويل 
)بالدوالر األمريكي(

التمويل تغطية  نسبة  المستلم التمويل 
)بالدوالر األمريكي(

أفغانستان

بوركينا فاسو

بوروندي

كاميرون

جمهورية افريقيا الوسطي

تشاد

كولومبيا

جمهورية الكونغو الديمقراطية

أثيوبيا

هايتي

العراق

ليبيا

مايل

ميانمار

النيجر

نيجيريا

األرض الفلسطينية المحتلة

الصومال

جنوب السودان

السودان

سوريا

أوكرانيا
فنزويال5

اليمن6

زيمبابوي

جيبويت

لبنان 

ليسوتو

موزمبيق 
بوروندي )الخطة اإلقليمية(7

جمهورية الكونغو الديمقراطية )الخطة اإلقليمية(7

نيجيريا)الخطة اإلقليمية( 7,8
جنوب السودان  )الخطة اإلقليمية(7

سوريا )الخطة اإلقليمية(7

القرن اإلفريقي واليمن

فنزويال ) الخطة اإلقليمية(

http://fts.unocha.org
http://hum-insight.info


بنغالديش

كابو ديلغادو

جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

بنين

كولومبيا

جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

إيران

لبنان 9

ليبيريا

باكستان

الفلبين

سيراليون

توجو

بنجالديش مشترك بين القطاعات

جيبويت مشترك بين القطاعات

كوادور مشترك بين القطاعات إ

األردن مشترك بين القطاعات

كينيا مشترك بين القطاعات

جمهورية الكونغو مشترك بين القطاعات

تنزانيا مشترك بين القطاعات

أوغندا مشترك بين القطاعات

زامبيا مشترك بين القطاعات

منع المجاعة عالمي

مظروف المنظمات غير الحكومية عالمي

خدمات الدعم عالمية

اإلجمايل

1.06 مليار

35.5 مليون

107.0 مليون

17.9 مليون

329.4 مليون

39.7 مليون

117.3 مليون

136.5 مليون

57.0 مليون

145.8 مليون

121.8 مليون

62.9 مليون

19.8 مليون

205.9 مليون

30.0 مليون

46.4 مليون

52.8 مليون

254.9 مليون

12.0 مليون

158.9 مليون

200.2 مليون

125.6 مليون

500.0 مليون

300.0 مليون

1.03 مليار

40.16 مليار

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

478.9 مليون

20.7 مليون

25.1 مليون

0.1 مليون

24.0 مليون

1.8 مليون

57.0 مليون

33.8 مليون

2.6 مليون

66.5 مليون

11.4 مليون

8.9 مليون

2.7 مليون

48.1 مليون

2.9 مليون

8.5 مليون

–

18.2 مليون

1.0 مليون

3.1 مليون

7.2 مليون

13.5 مليون

–

3.9 مليون

274.0 مليون

11.25 مليار

1.8 مليون

0.7 مليون

10.4 مليون

3.0 مليون

–

–

40.1 مليون

6.0 مليون

4.4 مليون

6.7 مليون

39.0 مليون

–

3.5 مليون

20.2 مليون

1.2 مليون

9.0 مليون

1.4 مليون

13.8 مليون

1.7 مليون

11.1 مليون

13.6 مليون

9.8 مليون

–

–

–

421.8 مليون

1.8 مليون

0.4 مليون

5.5 مليون

1.0 مليون

–

–

25.0 مليون

–

2.5 مليون

5.7 مليون

5.4 مليون

1.8 مليون

1.5 مليون

7.5 مليون

0.6 مليون

2.4 مليون

1.0 مليون

9.7 مليون

0.4 مليون

7.5 مليون

11.4 مليون

6.1 مليون

–

–

–

258.1 مليون

%45

%58

 %23

%1 

%7

%5

%49

%25

%4

%46

%9

%14

%14

%23

%10

%18

–

%7

%8

%2

%4

%11

–

%1

%27

%28

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

9 إىل حين االنتهاء من االستشارات داخل البلد، ُيعتبر عدد األشخاص المستهدفين يف لبنان معادالً ألكبر شريحة من السكان المستهدفين من قبل االستجابة الصحية.

باإلضافة إىل القّيم الواردة يف الجدول، تم التبليغ عن 398.8 مليون دوالر كتمويل لخطة االستجابة اإلنسانية العالمية، ومع ذلك، ال تتوفر بعد التفاصيل المتعلقة بالمتلقين أو البلدان المحّددة.

ت لمتطلبا التمويلا تغطية  نسبة  المستلم التمويل 

بالمليار دوالر

نهاية يناير/
كانون الثاين 

نهاية فبراير/2020
شباط

نهاية مارس/
أذار 

نهاية إبريل/
نيسان

نهاية مايو/
أيار 

نهاية يونيو/
حزيران

نهاية يوليو/
تموز

نهاية أغسطس/
آب

40

20

10

30

إطالق خطة االستجابة اإلنسانية 
العالمية مارس/ آذار إطالق اللمحة العامة عن العمل 

اإلنساين العالمي 2020

خطة االستجابة اإلنسانية العالمية 
تحديث مايو/أيار

خطة االستجابة اإلنسانية العالمية 
تحديث يوليو/تموز 

Other

Other

Other

OtherCOVID نداءات فيروس كورونا المستجدنداءات أخرى 

اتجاه التمويل الشهري  )يناير/كانون الثاني - أغسطس/آب(

28%
25%

21%
15% 11%

5% 2% <1%5

اللمحة العامة عن 
 العمل اإلنساين 
 الـــــــعـــــــــــــــــالـــــــمــــــــــــــي

األشخاص 
ن جو لمحتا ا

األشخاص 
ن فو لمستهد ا

النداء  نوع 
اإلنساين 

المشترك  اإلنساين  النداء 
الوكاالت بين 

المطلوب التمويل 
)بالدوالر األمريكي(

التمويل تغطية  نسبة  المستلم التمويل 
)بالدوالر األمريكي(



مستوى التمويل في نهاية أغسطس/آب: 2019 / 2020

موزمبيق

جنوب السودان )الخطة اإلقليمية(

ميانمار

بوروندي )الخطة اإلقليمية(

جنوب السودان

زمبابوي

أفغانستان

جمهورية الكونغو الديمقراطية )الخطة اإلقليمية(

اليمن

جمهورية افريقيا الوسطي

تشاد

فنزويال )الخطة اإلقليمية(

أثيوبيا

جمهورية الكونغو الديمقراطية

نيجيريا

هايتي

بوروندي

العراق

أوكرانيا

فنزويال

النيجر

األرض الفلسطينية المحتلة

الكاميرون

بوركينا فاسو

مايل

سوريا )الخطة اإلقليمية(

جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

بنغالديش

سوريا

الصومال

السودان

ليبيا

- 372.7 مليون

- 25.0 مليون

+ 60.9 مليون

- 17.5 مليون

- 392.6 مليون

+ 332.8 مليون

+ 519.3 مليون

- 81.0 مليون

- 810.0 مليون

+ 122.9 مليون

+ 188.0 مليون

+ 670.0 مليون

+ 624.8 مليون

+ 415.0 مليون

+ 232.7 مليون

+ 345.8 مليون

+ 91.6 مليون

- 39.0 مليون

+ 42.9 مليون

+ 539.8 مليون

+ 133.0 مليون

+ 39.8 مليون

+ 92.0 مليون

+ 237.4 مليون

+ 150.3 مليون

+ 461.0 مليون

+ 13.3 مليون

+ 137.6 مليون

+ 524.1 مليون

- 67.5 مليون

+ 484.1 مليون

- 71.8 مليون

RRP

RRP

RRP

3RP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

FA181.8 مليون -

- 294.6 مليون

- 17.7 مليون

- 41.3 مليون

- 61.5 مليون

+ 10.0 مليون

+ 85.0 مليون

- 79.5 مليون

- 610.4 مليون

+ 11.0 مليون

+ 17.9 مليون

+ 84.0 مليون

+ 96.5 مليون

- 29.8 مليون

+ 24.1 مليون

+ 47.8 مليون

+ 23.5 مليون

- 30.9 مليون

+ 9.4 مليون

+ 47.4 مليون

+ 59.3 مليون

+ 28.3 مليون

+ 37.2 مليون

+ 91.9 مليون

+ 70.3 مليون

+ 405.2 مليون

+ 5.1 مليون

+ 136.0 مليون

+ 541.7 مليون

+ 79.1 مليون

+ 360.3 مليون

+ 49.0 مليون

%24.9 -

%21.5 -

%19.9 -

%13.6 -

%12.5 -

%11.3 -

%11.2 -

%10.5 -

%9.9 -

%8.3 -

%8.0 -

%7.8 -

%7.5 -

%7.4 -

%6.3 -

%5.1 -

%3.7 -

%2.2 -

%2.0 -

%1.6 +

%2.3 +

%2.7 +

%4.3 +

%5.0 +

%5.4 +

%5.5 +

%6.8 +

%8.0 +

%10.3 +

%10.9 +

%12.9 +

%54.7 +

HRPFARRPOther RMRP نداءات أخرىخطة االستجابة اإلقليمية النداء اإلنساين العاجل خطة االستجابة اإلنسانية  خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين والمهاجرين 

تعتبر الفجوة الواسعة بين متطلبات التمويل اإلنساين والتمويل الذي 
تم التبليغ عنه مصدر قلق كبير حيث أن 72 يف المائة من المتطلبات 

العالمية لم يتم الوفاء بها حتى اآلن، وما يترتب على ذلك من عواقب 
وخيمة على األشخاص المحتاجين. وشهدت معظم البلدان، وليس كلها، 
زيادة حادة يف المتطلبات منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد. وقد 

تلقى العديد منهم أيًضا تمويل مسبق أو إضايف من خالل االستجابة للوباء.

يقارن الرسم البياين التايل المتطلبات والتمويل ونسبة تغطية التمويل لـ 32 
دولة / خطة كان لديها خطط قابلة للمقارنة يف نهاية أغسطس/آب من العام 

الماضي. وعلى الرغم من أن التمويل المطلق ُيعّد أعلى يف 23 دولة من 

كبر يف  تلك الدول / الخطط، إال أن التمويل كنسبة مئوية للمتطلبات ُيعّد أ
13 منها فقط. ويف بعض الحاالت، قد تكون نسبة التغطية األعلى مرتبطة 

بمتطلبات أقل عن العام الماضي، أو قد تكون نسبة التغطية األقل ترجع إىل 
ارتفاع حاد يف المتطلبات.

هناك حاجة إىل التمويل المستدام طوال عام 2020، لجميع االحتياجات 
اإلنسانية، بما يف ذلك تلك الناجمة بشكل مباشر وغير مباشر عن جائحة 

فيروس كورونا المستجد. وال يزال هناك متسع من الوقت لسد فجوة 
تمويل اللمحة العامة عن العمل اإلنساين العالمي.

RMRP

Other

Other

6

اللمحة العامة عن 
 العمل اإلنساين 
 الـــــــعـــــــــــــــــالـــــــمــــــــــــــي

النداء  نوع 
اإلنساين 

المشترك  اإلنساين  النداء 
الوكاالت بين 

المطلوب )بالدوالر األمريكي(التمويل 
الفرق بين 2019 و2020 الفرق بين 2019 و2020الفرق بين 2019 و2020

)بالدوالر األمريكي( التمويل تغطية  المستلمنسبة  التمويل 
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10 المشاريع النهائية التي وافق عليها منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ.

كبر خمسة صناديق قطرية مشتركة مستلِمة إىل االن.  11تعتبر هذه األموال هي أ

تحديثات الصناديق المشتركة

)CERF( الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ
يف أغسطس/آب 2020، تم تخصيص 22.5 مليون دوالر من 

نافذة االستجابة السريعة للصندوق المركزي لالستجابة لحاالت 
الطوارئ         .10 وتشمل تخصيصات نافذة االستجابة السريعة 8 ماليين 

دوالر مخّصصة للفيضانات وتفشي الكوليرا يف إثيوبيا؛ و6 ماليين دوالر 
لالستجابة لالنفجار يف مرفأ بيروت يف لبنان؛ و4.5 مليون دوالر للنزوح 

المرتبط بالنزاع يف تشاد؛ و4 ماليين دوالر لالستجابة للجفاف يف مدغشقر.
تم إطالق المرحلة الثانية من المخصصات يف إطار الطوارئ ناقصة 

التمويل للصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ، بمبلغ 
100 مليون دوالر خصصت لعشرة بلدان: اليمن )35 مليون دوالر(، 

أفغانستان )13 مليون دوالر(؛ نيجيريا )13 مليون دوالر(؛ موزمبيق 
)7 ماليين دوالر(؛ بوركينا فاسو )6 ماليين دوالر(؛ باكستان )6 ماليين 

دوالر(؛ بوروندي )5 ماليين دوالر(؛ كولومبيا )5 ماليين دوالر(؛ هايتي )5 
ماليين دوالر( وأوغندا )5 ماليين دوالر(. إن هذه المرحلة تركّز بشدة على 
التخفيف من العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له، ويعتبر 

هذا النوع من العنف مجاالً ال يزال يعاين من نقص حاد يف التمويل. وتقوم 
األمم المتحدة والفرق الُقطرية اإلنسانية يف البلدان المختارة اآلن بإعداد 
استراتيجيات ومقترحات الطوارئ ناقصة التمويل للصندوق المركزي 

لالستجابة لحاالت الطوارئ.
أطلق مارك لوكوك وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون 

اإلنسانية ومنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ طبعة 2020 من تقرير 
النتائج السنوي للصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ. ويقدم 

التقرير وصًفا مفصالً حول كيفية ضمان الصندوق المركزي لالستجابة 
لحاالت الطوارئ وشركاؤه، االستخدام االستراتيجي لمبلغ قياسي قدره 

542 مليون دوالر خالل عام 2019 لتقديم المساعدات ذات األّولوية 
القصوى ألكثر من 29 مليون شخص متأثر باألزمات اإلنسانية يف 49 

بلد وإقليم. وتدمج هذه النشرة الجديدة تقارير النتائج السنوية للصندوق 
المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ، بجمع المعلومات حول التمويل 

الذي تم تخصيصه يف العام الماضي، وتحليل النتائج التي تحققت إلظهار 
كيفية ضمان الصندوق لالستخدام األكثر كفاءة لالستثمارات اإلنسانية 

للجهات المانحة.
يف أعقاب انفجار مرفأ بيروت الكاريث يف 4 أغسطس/آب، أطلق 
الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ 6 ماليين دوالر 

لالستجابة. موَّل التخصيص رعاية اإلصابات وغيرها من أشكال الدعم 
العاجل للمستشفيات، ومساعدات المأوى لألشخاص األكثر ضعفا 

المتضررين من االنفجار، والدعم اللوجستي. و أطلق أيًضا منسق 
الشؤون اإلنسانية يف لبنان 9 ماليين دوالر من الصندوق اإلنساين 

للبنان)LHF( ، وبذلك يصل إجمايل تمويل األمم المتحدة لهذه األزمة 
إىل 15 مليون دوالر. ساعد تخصيص الصندوق اإلنساين للبنان يف تلبية 

االحتياجات الصحية األّولية وتقديم المساعدات الغذائية لألشخاص األكثر 
ضعًفا. على وجه الخصوص، دعم الصندوق اإلنساين للبنان المنظمات 

كز الرعاية الصحية األّولية يف جميع أنحاء  غير الحكومية إلعادة تأهيل مرا
المدينة ولشراء األدوية األساسية والمعدات الطبية، بما يف ذلك معدات 

الحماية الشخصية.

)CBPFs( الصناديق القطرية المشتركة
بحلول نهاية أغسطس/آب، خصصت الصناديق القطرية المشتركة 

حوايل 416 مليون دوالر للشركاء يف المجال اإلنساين، بما يف ذلك 
160 مليون دوالر لالستجابة لجائحة لفيروس كورونا المستجد.  

ويجري حالًيا االنتهاء من عقود مشاريع إضافية بقيمة 191 مليون دوالر. 
تستمر الصناديق القطرية المشتركة يف كونها أكبر مصدر تمويل 

مباشر للشركاء المحليين والوطنيين يف الخطوط األمامية لالستجابة 
للطوارئ. يف عام 2020، وحتى اآلن، تم توجيه 174 مليون دوالر 

للمنظمات غير الحكومية الوطنية. ويمثل هذا المبلغ 42 يف المائة من 
إجمايل مخصصات الصناديق القطرية المشتركة ويشمل 40 مليون دوالر 
من خالل المنح الفرعية من منظمات أخرى )األمم المتحدة والمنظمات 

غير الحكومية الدولية(. ويعد تمويل المستجيبين يف الخطوط األمامية 
أمرًا أساسًيا لالستفادة من وجودهم بالقرب من األشخاص المتضرّرين، 

والمعرفة المحلية والشبكات االجتماعية.
يف أغسطس/آب، خصصت الصناديق القطرية المشتركة 24.7 

مليون دوالر للشركاء يف المجال اإلنساين. وتم توجيه غالبية تمويل 
الصناديق القطرية المشتركة إىل المنظمات غير الحكومية، بما يف ذلك 

11.3 مليون دوالر إىل 32 منظمة غير حكومية دولية و6.5 مليون دوالر 
إىل 15 منظمة غير حكومية وطنية. كما أطلق المنسقون اإلنسانيون يف 
أغسطس/ آب خمس مراحل تخصيص للصناديق القطرية المشتركة.

• يف لبنان، تم تخصيص مبلغ 9 ماليين دوالر للطوارئ استجابة النفجار 
بيروت لدعم المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية لتقديم الخدمات 

يف حاالت الطوارئ وتوفير السلع يف قطاع الصحة والغذاء والمياه والصرف 
الصحي والنظافة والحماية.

• يف جمهورية الكونغو الديمقراطية، تم إطالق تخصيص احتياطي بقيمة 
4.4 مليون دوالر تلبية لالحتياجات اإلنسانية يف إقليم إيتوري.

• يف السودان، سيدعم تخصيص احتياطي بقيمة 680.000 دوالر تقييم 
االحتياجات متعّددة القطاعات يف جميع أنحاء البالد.

•  يف شمال غرب سوريا، سيسّهل تخصيص احتياطي بقيمة 1.5 مليون 
دوالر وصول المساعدات اإلنسانية عبر منطقة باب الهوى ويضمن 

استمرار المساعدات المنقذة لألرواح للنازحين والمجتمعات المضيفة 
المتضرّرة بسبب النزاع وفيروس كورونا المستجد.

•  يف باكستان، سيدعم تخصيص احتياطي بقيمة 4.3 مليون دوالر 
استجابة فيروس كورونا المستجد يف مجال األمن الغذايئ وسبل العيش 

والزراعة.
يف أغسطس/آب، كانت نسبة النساء والفتيات )1.157.000 مليون( 

تمثل 52 يف المائة من جميع المستفيدين.
بحلول نهاية أغسطس/آب، ساهم المانحون بما مجموعه 674 مليون 

دوالر مليون دوالر للصناديق القطرية المشتركة، بما يف ذلك 130 
مليون دوالر للصندوق اإلنساين لعبر الحدود السورية، و72 مليون دوالر 

للصندوق اإلنساين لليمن، و61 مليون دوالر للصندوق اإلنساين للسودان، 
و55 مليون دوالر للصندوق اإلنساين لجنوب السودان، و54 مليون دوالر 

للصندوق اإلنساين ألفغانستان، وذلك من بين مبالغ أخرى. 11
يف أغسطس/آب، تعهد بعض المانحين بتقديم دعم مايل إضايف 
للصندوق اإلنساين للبنان لالستجابة للعواقب اإلنسانية المأساوية 

النفجار مرفأ بيروت، بما يف ذلك 2 مليون دوالر من ألمانيا و500.000 
دوالر من سويسرا. وتلقى الصندوق اإلنساين للبنان، حتى اآلن، ما 

مجموعه 14 مليون دوالر يف 2020.

اللمحة العامة عن 
 العمل اإلنساين 
 الـــــــعـــــــــــــــــالـــــــمــــــــــــــي

)RR(

https://cerf.un.org/sites/default/files/resources/CERF_ARR2019_20200821_pages2.pdf
https://cerf.un.org/sites/default/files/resources/CERF_ARR2019_20200821_pages2.pdf
https://cerf.un.org/sites/default/files/resources/CERF_ARR2019_20200821_pages2.pdf
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416674 2533%
32%

32%
3%

أفغانستان

جمهورية افريقيا الوسطى

جمهورية الكونغو الديمقراطية

اثيوبيا

العراق

األردن

لبنان

ميانمار

نيجيريا

األرض الفلسطينية المحتلة

باكستان

الصومال

جنوب السودان

السودان

سوريا

عبر الحدود السورية

أوكرانيا

اليمن

 44.2 مليون دوالر

 21.7 مليون دوالر

 3.9 مليون دوالر

 21.6 مليون دوالر

 12.3 مليون دوالر

 4.6 مليون دوالر

 4.0 مليون دوالر

 4.4 مليون دوالر

 1.1 مليون دوالر

 14.5 مليون دوالر

 2.9 مليون دوالر

 25.2 مليون دوالر

 39.7 مليون دوالر

 16.5 مليون دوالر

 27.3 مليون دوالر

 163.3 مليون دوالر

 3.5 مليون دوالر

 3.5 مليون دوالر

-

 7.2 مليون دوالر

 1.6 مليون دوالر

 0.5 مليون دوالر

 4.7 مليون دوالر

-

 2.5 مليون دوالر

 0.6 مليون دوالر

-

-

-

 2.0 مليون دوالر

-

 1.4 مليون دوالر

 0.8 مليون دوالر

 2.6 مليون دوالر

 0.7 مليون دوالر

-

 5.0 مليون دوالر

 0.3 مليون دوالر

 78.4 مليون دوالر

 3.2 مليون دوالر

-

 1.2 مليون دوالر

 12.4 مليون دوالر

 6.6 مليون دوالر

 20.6 مليون دوالر

–

–

 3.9 مليون دوالر

–

 38.0 مليون دوالر

 2.3 مليون دوالر

–

 0.7 مليون دوالر

 19.8 مليون دوالر

 54.3 مليون دوالر

 22.5 مليون دوالر

 35.2 مليون دوالر

 34.1 مليون دوالر

 22.6 مليون دوالر

 9.2 مليون دوالر

 12.2 مليون دوالر

 14.0 مليون دوالر

 30.7 مليون دوالر

 24.1 مليون دوالر

 7.3 مليون دوالر

 32.9 مليون دوالر

 54.6 مليون دوالر

 60.6 مليون دوالر

 49.2 مليون دوالر

 130.1 مليون دوالر

 8.5 مليون دوالر

 71.8 مليون دوالر

3RP

3RP

3RP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP
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14 تشمل المساهمات المدفوعة) 489.2 مليون دوالر( والتعهدات ) 5.7  مليون دوالر(.

15إجمايل المشاريع الموافق عليها من 1 اىل 31 يوليو/تموز. 

16إجمايل المشاريع الموافق عليها يف عام 2020. 

17إجمايل المشاريع قيد الموافقة. 

pfbi.unocha.org : :18تشمل المساهمات والتعهدات. للحصول على تفصيل كامل، انظر

8

22.5495.0 621.3

تشاد

أثيوبيا

لبنان

مدغشقر

 16.5 مليون دوالر

 8.0 مليون دوالر

 19.0 مليون دوالر

 4.0 مليون دوالر

النزوح

الفيضان

انقطاع الخدمات األساسية

الجفاف

 4.5 مليون دوالر

 8.0 مليون دوالر

 6.0 مليون دوالر

 4.0 مليون دوالر

 4.5 مليون دوالر

 8.0 مليون دوالر

 6.0 مليون دوالر

 4.0 مليون دوالر

–

–

–

–

HRP

HRP
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اللمحة العامة عن 
 العمل اإلنساين 
 الـــــــعـــــــــــــــــالـــــــمــــــــــــــي

المساهمات المستلمة في 2020  14المخصصات في أغسطس/آب13 المخصصات في 2020

مليون 
دوالر

مليون
دوالر

مليون
دوالر

النداء الدولة: نوع 
اإلنساين

مخصصات  إجمايل 
2020

يوليو/ مخصصات 
ز تمو

المخصصات من  الغرض  من بينها:
االستجابة  )نافذة 

) يعة لسر ا
الطوارئ  حاالت 
التمويل ناقصة 

المنظمات غير الحكومية الدولية  
المنظمات غير الحكومية الوطنية  

وكاالت األمم المتحدة  
أخرى

المخصصات حسب نوع المنظمة

مليون 
دوالر

مليون
دوالر

مليون
دوالر

المساهمات المستلمة 
في 2020

لعام  المساهمات  اجمايل 
18     2020

يق  د لصنا ا
كة لمشتر ا

يف  المخصصات 
15 أغسطس/آب  

التخصيصات  اجمايل 
16   2020 لعام 

قيد  التخصيصات  اجمايل 
17 الموافقة 


