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المنسقة لألمم المتحدة يف عام 2019
النداءات
َّ
التمويلالمطلوب

21.99

مليار
دوالر

التمويل اإلنساين العالمي يف عام 2019
التمويلالمستلم

2.37

مليار
دوالر

األشخاص المحتاجون

134.1مليون

األشخاص المتلقون لإلغاثة

 95.1مليون

من بينها:
النداءات اإلنسانية التي تنسقها األمم المتحدة

158.9

مليون
دوالر

التمويل اآلخر

الدول المتضررة

1

53

2

2.22

مليار
دوالر

تحديثات التمويل اإلنساين لعام  :2018نظرة على عام 2018
نظ ًرا الستمرار تلقي تقارير حول تمويل عام  2018خالل الربع األول من عام  ،2019فإن تحديثات هذا الشهر تتضمن معلومات عن العام الماضي .يف نهاية شهر
ديسمبر/كانون األول  ،2018تطلبت  21خطة لالستجابة اإلنسانية ( )HRPوخطة االستجابة اإلقليمية وتعزيز الصمود لالجئين يف سوريا ( )3RPمبلغ 24.93
مليار دوالر لمساعدة  97.9مليون شخص يف حاجة ماسة إىل المساعدات االنسانية .يف ذلك الوقت ،تم تمويل الخطط بمبلغ  14.58مليار دوالر ،أي  58.5بالمائة
من متطلبات التمويل .المشاركات اإلضافية التي تم اإلبالغ عنها يف يناير /كانون الثاين تجعل إجمايل تمويل الخطط التي تقودها األمم المتحدة يصل إىل  15.07مليار
دوالر ،أي  60.5بالمائة من متطلبات التمويل.
ً
مقارنة بديسمبر/كانون األول  .2017كما أن مبلغ تمويل النداءات اإلنسانية التي
كانت المتطلبات اإلنسانية العالمية يف عام  2018أعلى بـ 230مليون دوالر
نسقتها األمم المتحدة خالل عام  2018حتى  31يناير/كانون الثاين  2018كان أعلى بمقدار  78مليون دوالر عما تم اإلبالغ عنه لعام  2017يف نهاية يناير/كانون الثاين
.2018

رؤية عام 2019
أعلنت اللمحة العامة عن العمل اإلنساين العالمي لعام  2019التي تم نشرها يف  4ديسمبر/كانون األول  2018عن متطلبات تمويل بقيمة  21.9مليار دوالر
لخطط االستجابة اإلنسانية البالغ عددها  ،21باإلضافة إىل خطة االستجابة اإلقليمية وتعزيز الصمود لالجئين يف سوريا ( ،)3RPوخطة االستجابة اإلقليمية
لالجئين والمهاجرين يف فنزويال ( .)RMRPيف نهاية يناير/كانون الثاين ،تم إدراج نداء مدغشقر اإلنساين العاجل (نوفمبر/تشرين الثاين  – 2018أبريل/نيسان ،)2019
وبهذا وصلت المتطلبات إىل  21.93مليار دوالر .وال تشمل هذه األرقام تلك الخاصة بخطة االستجابة اإلنسانية لسوريا ،والتي سيتم نشرها يف وقت الحق.
أوضحت اللمحة العامة عن العمل اإلنساين العالمي لعام  2019الخطط التي تهدف إىل مساعدة ما يقدر بـ 93.6مليون شخص من بين  131.7مليون شخص
تم تقييمهم باعتبارهم من بين المحتاجين يف عام  ،2019مقارن ًة بـ 133.3مليون شخص كانوا يف حاجة للمساعدات يف نهاية عام  .2018إن نداء مدغشقر اإلنساين
العاجل (نوفمبر/تشرين الثاين  – 2018أبريل/نيسان  ،)2019وخطة موزمبيق (نوفمبر/تشرين الثاين  – 2018يونيو/حزيران  ،)2019وخطة االستجابة اإلقليمية
لالجئين والمهاجرين يف فنزويال (- )RMRPالذين تم تتبعهم حدي ًثا– جميعها تضيف  3.36مليون شخص إىل عدد األشخاص الذين سيتلقون اإلغاثة اإلنسانية خالل
هذا العام.
يف عام  ،2019يزيد عدد األشخاص المحتاجين واألشخاص المتلقين لإلغاثة يف خمس دول عن العام الماضي (الكاميرون ،وإثيوبيا ،وميانمار ،والفلبين ،واليمن)،
وينخفض العدد يف تسع دول (بنغالديش ،بوروندي ،تشاد ،جمهورية الكونغو الديمقراطية ،هايتي ،العراق ،ليبيا ،باكستان ،والصومال).
حتى نهاية يناير/كانون الثاين  ،2019من المتوقع أن يحتاج  95.1مليون شخص من أصل  134.1مليون شخص إىل المساعدات يف عام .2019
اكتملت يف يناير/كانون الثاين  2019خطط جمهورية أفريقيا الوسطى ،ونيجيريا ،والصومال.
يف  7يناير/كانون الثاين ،أطلقت رسميا ً حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى والفريق ال ُق ْطري اإلنساين خطة االستجابة اإلنسانية لجمهورية أفريقيا الوسطى يف عام
 ،2019وطلبت جمع مبلغ  430.7مليون دوالر لمساعدة  1.7مليون شخص من أشد الفئات ضع ًفا .دعا المنسق اإلنساين المانحين للمساعدة يف حشد التمويل
لصالح جمهورية أفريقيا الوسطى لتعزيز إنجازات السنوات السابقة ودعم االستجابة اإلنسانية يف عام  ،2019وقد حصل  900.000شخص على المساعدات
اإلنسانية من خالل خطة االستجابة اإلنسانية لجمهورية أفريقيا الوسطى يف عام .2018

 1تتألف الدول الثالثة والخمسون من الدول التي تغطيها خطط االستجابة اإلنسانية وخطة االستجابة اإلقليمية وتعزيز الصمود لالجئين السوريين وخطط االستجابة اإلقليمية لالجئين يف بوروندي ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،ونيجيريا ،وجنوب السودان ،والدول الستة عشرة التي تغطيها خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين والمهاجرين من
فنزويال ،باإلضافة إىل النداءات األخرى المشار إليها.
 2قد يشمل تمويل الخطط المنسقة لألمم المتحدة الذي لم يتم تخصيصه بعد.

تعبر األمم المتحدة عن شكرها للمساهمات السخية للمانحين الذين يقدمون التمويل غير المخصص أو األساسي للشركاء يف المجال اإلنساين ،وللصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ
( ،)CERFوللصناديق ال ُقطرية المشتركة (.)CBPFs

لمحة عامة عن
العمل اإلنساين
الـ ـعـ ــال ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــي

األرقام الواردة هي التي تم اإلبالغ عنها إىل خدمة التتبع المايل من قبل الجهات المانحة والمنظمات المتلقية حتى  31يناير/كانون الثاين  .2019يتم تحديث كافة
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 يف هذه الوثيقة إىل دوالر الواليات المتحدة .يقوم قسم التمويل اإلنساين وتعبئة الموارد بمكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية بإعداد التحديثات الشهرية للمحة العامة عن العمل اإلنساين العالمي .للمزيد من المعلوماتُ ،يرجى التواصل مع ocha-ftrm@un.org :أو االطالع على:
www.humanitarianresponse.info/appeals |www.unocha.org/globalhumanitarianoverview
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 29يناير /كانون الثاين يف اجتماع وزاري يف أبوجا بشأن الحماية يف حوض بحيرة تشاد ،وبالتعاون مع حكومة نيجيريا وبحضور ممثلي الحكومة من الكاميرون ،وتشاد،
والنيجر ،أطلق المنسق اإلنساين ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بنجاح االستراتيجية األوىل لالستجابة اإلنسانية متعددة السنوات لنيجيريا .2021 – 2019
يدعو النداء إىل حشد  848مليون دوالر يف عام ( 2019مقارن ًة بـ 1.5مليار دوالر يف عام  )2018لمساعدة  6.2مليون شخص يف بورنو ،وأداماوا ،ووالية يويب يف شمال
شرق نيجيريا .يف نفس المناسبة ،ترأست المفوضية العليا لشؤون الالجئين التدشين اإلقليمي لخطة االستجابة اإلقليمية لالجئين لنيجيريا ( .)2020 – 2019وتم
التأكيد بشدة على التكامل بين الخطتينُ .طل ِب من المانحين البناء على األساس القوي الذي حددوه يف عام  ،2018بتمويل خطة االستجابة اإلنسانية لنيجيريا لعام
 2018بنسبة  66.4بالمائة.
تم إطالق خطة االستجابة اإلنسانية للصومال لعام  2019يف  20يناير/كانون الثاين ،وهي تسعى للحصول على  1.08مليار دوالر لمساعدة  3.4مليون من أصل 4.2
مليون من بين النازحين ،واألشخاص يف المجتمعات المضيفة ،والعائدين والالجئين من الدول المجاورة المتضررة من األزمة يف البالد .وقد انخفض عدد األشخاص
الذين يعتبرون بحاجة إىل المساعدات اإلنسانية يف  2019بنسبة  32بالمائة (من  6.2إىل  4.2مليون شخص) وعدد األشخاص المستهدفين بنسبة  37بالمائة (من
 5.4إىل  3.4مليون شخص) .تركز الخطة على االستجابة لالحتياجات الفورية وكذلك على فرص تعزيز الصمود من خالل حلول دائمة طويلة األمد .استنادًا إىل مركزية
الحماية ،تم تصميم العمليات لحماية المجموعات المهمشة من عواقب التمييز وسوء المعاملة.
يف هذا العام ستطلق بوركينا فاسو خطة استجابة للطوارئ والمرونة مستهدفة  900.000شخص وتناشد جمع مبلغ  100مليون دوالر .أدى ارتفاع انعدام األمن يف
ساحل بوركينا فاسو ،والشمال ،واألقاليم الشمالية الوسطى والشرقية إىل تفاقم االحتياجات اإلنسانية بشكل كبير منذ يونيو/حزيران .2018

الصناديق المشتركة
حتى  31يناير/كانون الثاين  ،2019استلمت الصناديق ال ُقطرية المشتركة ( CBPFs) 108مليون دوالر يف شكل مساهمات وتعهدات من  11دولة من الدول
األعضاء .كانت أكبر المبالغ مخصصة لصالح اليمن ،وجنوب السودان ،الصندوق اإلنساين للسودان ،وكذلك صندوق الطوارئ لسوريا (تركيا ،وسوريا ،ولبنان) .أطلق
دعما لألهداف االستراتيجية المقدمة يف خطة االستجابة
صندوق العمل اإلنساين للعراق ()IHFأول تخصيص أساسي له لعام  2019بمبلغ  33.9مليون دوالر،
ً
اإلنسانية لعام  .2019يدعم هذا التخصيص النازحين داخليا ً داخل وخارج المخيمات ،والعائدين و/أو المجتمعات المضيفة يف مواقع ذات أولوية .تم إعطاء األولوية
للمشاريع القائمة على نطاق واسع وذات مكون محلي لبناء القدراتُ .يستهدف ما ال يقل عن  1.2مليون شخص محتاجين للمساعدات اإلنسانية .يف عام ،2018
تلقت الصناديق ال ُقطرية المشتركة ( )CBPFsللعام الخامس على التوايل مساهمات قياسية ،بإجمايل  953مليون دوالر من  32دولة من الدول األعضاء ،وأحد
األقاليم التابعة للتاج البريطاين ومن العامة عبر مؤسسة األمم المتحدة.
يف يناير/كانون الثاين  ،2019وافق منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ على منح بمبلغ  55مليون دوالر من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ .يشمل هذا أحد
أكبر المنح على اإلطالق ،بمجموع  31.7مليون دوالر لدعم التوسع الفوري يف القدرات اللوجستية يف الموائن الجوية والبحرية للخدمات الجوية اإلنسانية وخدمة
حا لتعزيز القدرة على االستجابة لالنتشار المحتمل
االتصاالت يف حاالت الطوارئ يف اليمن .وقد تلقت وكاالت األمم المتحدة يف بوروندي ،ورواندا ،وجنوب السودان من ً
لفيروس اإليبوال من جمهورية الكونغو الديمقراطية .وتمت الموافقة على تخصيص تمويل إضايف لالستجابة إلنقاذ االرواح من الجفاف وانعدام األمن الغذايئ يف
ليسوتو ومالوي ،وكذلك لمساعدة األشخاص الضعفاء العائدين من أنغوال إىل جمهورية الكونغو الديمقراطية.
اعترا ًفا بطبيعة حاالت الطوارئ الممتدة ،ولخلق مساحة لروابط أفضل بين العمل اإلنساين وبرامج التطوير واألولويات ،ففي هذا العام أحد عشر من أصل واحد
وعشرين خطة 3لعام  2019وما بعده هي خطط متعددة السنوات أو ذات استراتيجية متعددة السنوات :أفغانستان ،والكاميرون ،وجمهورية أفريقيا الوسطى،
وتشاد ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،وهايتي ،ونيجيريا ،واألرض الفلسطينية المحتلة ،والصومال ،والسودان ،وأوكرانيا.الفعاليات القادمة رفيعة المستوى التي
تشمل عنصر تعبئة الموارد (فبراير/شباط  -مارس/آذار )2019

الفعاليات القادمة رفيعة المستوى التي تشمل عنصر تعبئة الموارد (فبراير/شباط  -مارس/آذار )2019
مؤتمر رفيع المستوى إلعالن التعهدات لصالح األزمة اإلنسانية يف اليمن ،جنيف 26 ،فبراير/شباط .2019
مؤتمر رفيع المستوى حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة ،بروكسل 12-14 ،مارس/اذار .2019

 3ال تتضمن النداء اإلنساين العاجل لمدغشقر (نوفمبر/تشرين الثاين  – 2018أبريل/نيسان  )2019أو خطة موزمبيق (نوفمبر/تشرين الثاين  – 2018يونيو/حزيران .)2019

تعبر األمم المتحدة عن شكرها للمساهمات السخية للمانحين الذين يقدمون التمويل غير المخصص أو األساسي للشركاء يف المجال اإلنساين ،وللصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ
( ،)CERFوللصناديق ال ُقطرية المشتركة (.)CBPFs
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دعم الصناديق
المشتركة

14.2
 12.9مليون دوالر
 0.1مليون دوالر
 9.6مليون دوالر
 2.7مليون دوالر
 8.7مليون دوالر
 10.1مليون دوالر
 13.4مليون دوالر
 14.5مليون دوالر
 61.4مليون دوالر
 6.5مليون دوالر
مليون دوالر

التمويل المستلم التمويل المطلوب

%

% 2.3
% 3.0
% 0.2
% 3.2
% 5.0
% 4.3
% 1.2
% 3.8
% 1.4
% 4.1
% 4.0
-

خطط االستجابة اإلقليمية إلغاثة الالجئين :
380
1.2
 228الف
 2.8مليون
 5.6مليون
الف

مليون

بوروندي

5

296.4
 740.4مليون دوالر
 135.3مليون دوالر
 1.42مليار دوالر
 5.60مليار دوالر
مليون دوالر

جمهورية الكونغو الديمقراطية

5

نيجيريا

5

جنوب السودان

5

خطة االستجابة اإلقليمية وتعزيز الصمود
لالجئينالسوريين

-

-

-

النداءات اإلنسانية األخرى
1.2
6.0
 1.2مليون
 300الف
 2.2مليون
مليون

مليون

بنغالديش

5

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

5

باكستان

5

الفلبين

5

خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين
والمهاجرين من فنزويال

897.1
 111.0مليون دوالر
 120.0مليون دوالر
 43.6مليون دوالر
 737.6مليون دوالر
مليون دوالر

 4.8مليون دوالر

% 0.7
% 59.2

 4كما أبلغت عنها الجهات المانحة والمتلقية .للحصول على أكثر بيانات التمويل تحديثًاُ ،يرجى زيارة الموقع التايل.fts.unocha.org/appeals :
 5تحتسب المساهمات المستلمة لصالح تلك الخطط باعتبارها تمويل إنساين عالمي.

ُيرجى زيارة  gms.unocha.org/content/cbpf-contributionsللتعرف على تفاصيل مخصصات الصناديق ُ
القطرية المشتركة
للتعرف على تفاصيل مخصصات الصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ.

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

تعبر األمم المتحدة عن شكرها للمساهمات السخية للمانحين الذين يقدمون التمويل غير المخصص أو األساسي للشركاء يف المجال اإلنساين ،وللصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ
( ،)CERFوللصناديق ال ُقطرية المشتركة (.)CBPFs

