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نشرة التمويل اإلنساين لعام 2018
حتى نهاية ديسمبر/كانون األول 2018

قة لألمم المتحدة  النداءات المنسَّ

التمويل اإلنساين العالمي 

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

األرقام الواردة هي التي تم اإلبالغ عنها إىل خدمة التتبع المايل من قبل الجهات المانحة والمنظمات المتلقية حتى ديسمبر/كانون األول 2018. يتم تحديث كل 
المعلومات المالية الخاصة بخطط االستجابة اإلنسانية بشكل مستمر على موقع fts.unocha.org. من المتوقع حدوث بعض التأخير يف استكمال اإلبالغ عن 

المساهمات حتى نهاية ديسمبر/كانون األول 2018. لذا فمن الممكن أن تتغير األرقام النهائية الخاصة بالمساهمات المالية لخطط االستجابة اإلنسانية يف عام 2018 
خالل الربع األول من عام 2019.  تتوافر البيانات المالية الخاصة بخطط االستجابة اإلقليمية على موقع data2.unhcr.org. تشير 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 
www.humanitarianresponse.info/appeals |www.unocha.org/ :أو االطالع على ocha-ftrm@un.org :العالمي. للمزيد من المعلومات، ُيرجى التواصل مع

globalhumanitarianoverview

يف نهاية ديسمبر/كانون األول 2018، تطلبت 21 خطة لالستجابة اإلنسانية )HRP( وخطة االستجابة اإلقليمية وتعزيز الصمود لالجئين يف سوريا )3RP( مبلغ 24.93 
مليار دوالر لمساعدة 97.9 مليون شخص يف حاجة ماسة إىل المساعدات االنسانية. وقد بقيت المتطلبات دون تغيير حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاين 2018. تلقت 
هذه الخطط تمويالً قدره 14.58 مليار دوالر، وهو ما يعادل 58.5 يف المائة من المتطلبات المالية لعام 2018. على وجه التحديد، فإن النسبة المئوية إلجمايل التمويل 

الذي ساهمت به خطط االستجابة اإلنسانية التي نفذتها األمم المتحدة مع الشركاء يف عام 2018 تقدر بنسبة 62.9 يف المائة. ويعتبر ذلك أعلى من أي وقت يف 
السنوات العشر الماضية باستثناء عام 2017 )66.2 يف المائة(. 

تزيد المتطلبات اإلنسانية العالمية هذا العام بمقدار 230 مليون دوالر عما كانت عليه يف ديسمبر/كانون األول 2017، وكانت التغطية اإلجمالية لتمويل النداءات اإلنسانية 
التي تنسقها األمم المتحدة يف نهاية عام 2018 أعلى بـ 78 مليون دوالر عما كانت عليه يف نفس الوقت يف العام الماضي. 

إلتاحة الوصول إىل المعلومات عن احتياجات األشخاص الضعفاء، واالستجابة المخططة، والتمويل وفجوات التمويل يف األزمات اإلنسانية عبر مصدر واحد، أعلن مكتب 
.Humanitarian Insight  :تنسيق الشؤون اإلنسانية يف 4 ديسمبر/كانون األول عن إطالق بوابة جديدة على اإلنترنت

الصناديق المشتركة 

ومع تلقي مبلغ 945 مليون دوالر من 32 دولة من الدول األعضاء وأحد األقاليم التابعة للتاج البريطاين ومن العامة عبر مؤسسة األمم المتحدة، يأيت عام 2018 ليصبح 
العام الخامس على التوايل الذي يسجل فيه أعلى رقم قياسي للمساهمات التي تم استالمها للصناديق الُقطرية المشتركة )CBPFs(. تشكل المساهمات المتزايدة 

للصناديق الُقطرية المشتركة دليالً على ثقة المانحين يف آلية التمويل هذه كأداة للمساعدة اإلنسانية القائمة على المبادئ والشفافة والشاملة. وعلى الصعيد العالمي، تم 
تخصيص مبلغ 756 مليون دوالر خالل السنة التقويمية لصالح 1.334 مشروع تم تنفيذها من قبل 657 شريك، مع توزيع ثلثي إجمايل مخصصات الصناديق الُقطرية 
كثر من 24 يف المائة مباشرةً لصالح المنظمات غير الحكومية المحلية والوطنية، بما يعادل حوايل 183 مليون  المشتركة على المنظمات غير الحكومية. وتم تخصيص أ
كبر  دوالر. كانت قطاعات الصحة، والمأوى يف حاالت الطوارئ، والمواد غير الغذائية، والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، واألمن الغذايئ، والتغذية، والحماية هي أ

كبر صندوق ُقطري مشترك على اإلطالق، حيث قام بتخصيص مبلغ  القطاعات التي تم تمويلها خالل عام 2018. يف عام 2018، أصبح صندوق العمل اإلنساين لليمن أ
188 مليون دوالر إىل 53 شريكًا ينفذون 112 مشروعاً. قامت كل من الصناديق الُقطرية يف أفغانستان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وجنوب السودان، وتركيا 

كثر من 50 مليون دوالر بتخصيص أ

1 تتألف الدول الواحد واألربعون 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، والنداءات األخرى المشار إليها.
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األرقام الواردة هي التي تم اإلبالغ عنها إىل خدمة التتبع المايل من قبل الجهات المانحة والمنظمات المتلقية حتى ديسمبر/كانون األول 2018. يتم تحديث كل 
المعلومات المالية الخاصة بخطط االستجابة اإلنسانية بشكل مستمر على موقع fts.unocha.org. من المتوقع حدوث بعض التأخير يف استكمال اإلبالغ عن 

المساهمات حتى نهاية ديسمبر/كانون األول 2018. لذا فمن الممكن أن تتغير األرقام النهائية الخاصة بالمساهمات المالية لخطط االستجابة اإلنسانية يف عام 2018 
خالل الربع األول من عام 2019.  تتوافر البيانات المالية الخاصة بخطط االستجابة اإلقليمية على موقع data2.unhcr.org. تشير 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 
www.humanitarianresponse.info/appeals |www.unocha.org/ :أو االطالع على ocha-ftrm@un.org :العالمي. للمزيد من المعلومات، ُيرجى التواصل مع
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كبر مبلغ من التمويل من الصندوق المركزي لمواجهة  بين 1 يناير/كانون الثاين و31 ديسمبر/كانون األول 2018، وافق منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ على تخصيص أ
الطوارئ يف عام واحد بمجموع 500 مليون دوالر. ويشمل هذا المبلغ 320 مليون دوالر من نافذة االستجابة السريعة، و180 مليون دوالر من نافذة حاالت الطوارئ قليلة 

التمويل، لصالح األنشطة المنقذة لألرواح يف 49 دولة. ويف ديسمبر/كانون األول، تم توجيه ما مجموعه 12.8 مليون دوالر لمساعدة العائدين الكونغوليين واألشخاص 
كتوبر/تشرين األول يف هايتي، ودعم األشخاص المتضررين من الفيضانات يف نيجيريا. المطرودين من أنغوال، وتلبية االحتياجات المعلقة منذ زلزال أ

المعلومات المحددة للنداءات اإلنسانية

 يف 17 ديسمبر/كانون األول، أطلقت السلطة الفلسطينية ومنسق الشؤون اإلنسانية يف األرض الفلسطينية المحتلة خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2019 بمبلغ 
350 مليون دوالر لتلبية االحتياجات اإلنسانية الحرجة لـ1.4 مليون فلسطيني يف قطاع غزة والضفة الغربية، بما يف ذلك القدس الشرقية. وتستهدف نسبة 77 يف المائة 

من األموال المطلوبة قطاع غزة، حيث تفاقمت األزمة اإلنسانية مع االرتفاع الهائل يف أعداد الضحايا الفلسطينيين بسبب المظاهرات. إن الحصار اإلسرائيلي المطول، 
واالنقسام السياسي الداخلي الفلسطيني، والتصعيد المتكرر لألعمال العدائية يقتضي تقديم المساعدات اإلنسانية العاجلة لألشخاص الذين تم تقييمهم باعتبارهم 

األكثر احتياًجا للحماية، والغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى، والمياه والصرف الصحي يف قطاع غزة والضفة الغربية.

تسعى الخطة التشغيلية لالستجابة السريعة للنزوح الداخلي ذات الثالث أشهر والصادرة يف 31 ديسمبر/كانون األول لحشد مبلغ 25.5 مليون دوالر للوصول إىل 
المدنيين النازحين بسبب العنف بين القبائل يف إثيوبيا. وتركز الخطة بشكل حصري على معالجة قضايا الصحة، والتغذية، والتعليم، والمياه والصرف الصحي والنظافة 

الصحية، والمواد غير الغذائية، والحماية، والزراعة المتعلقة بالنزوح األخير الناجم عن أعمال العنف يف كاماشي وآسوس )منطقة بينيشانغول غوموز( وشرق وغرب 
ووليغا )منطقة أوروميا(. وقد نزح ما يقرب من 250.000 شخص يف هذه المناطق منذ شهر سبتمبر/أيلول 2018. تم إعداد هذه الخطة لسد الثغرة بين الوقت الراهن 

وموعد اإلطالق الرسمي لخطة الصمود اإلنساين ومواجهة الكوارث )HDRP( لعام 2019. وستدرج االحتياجات والمتطلبات الالزمة لالستجابة لبينيشانغول غوموز - 
شرق/غرب ووليغا يف خطة الصمود اإلنساين ومواجهة الكوارث. 

ويف 13 ديسمبر/كانون األول، ألقت مساعدة وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية/ نائبة منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ السيدة/ أورسوال مولر بيانًا أمام 
كثر من 30  كثر من 3.000 مواطن مدين وُجرح 9.000 شخص منذ بدء النزاع يف عام 2014. تؤثر االزمة على أ مجلس األمن حول الوضع اإلنساين يف أوكرانيا حيث ُقتل أ
يف المائة من األشخاص كبار السن يف البالد، وهي أعلى نسبة يف العالم لألشخاص ضمن هذه الفئة. تم تمويل خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2018، والتي تطلبت 187 

مليون دوالر، بنسبة 32 يف المائة فقط. وبدون تمويل كايف، ال يمكن توفير الغذاء، والرعاية الصحية، والمياه، والصرف الصحي وغيرها من المساعدات المنقذة لألرواح. 

يف اجتماع مجلس األمن المنعقد يف 14 ديسمبر/كانون األول، حثَّ كل من وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ، 
والمبعوث الخاص لليمن، مجلس األمن على التحرك بسرعة لضمان تطبيق شامل التفاقية ستوكهولم لنزع السالح من الموائن يف البالد. تنص االتفاقية على االنسحاب 

المتبادل للقوات من مدينة الحديدة وموانئها ووقف إطالق النار على مستوى المحافظة للسماح بتدفق المساعدات اإلنسانية الالزمة بشدة. وشجع وكيل األمين العام 
لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ جميع األطراف على مواصلة المشاركة بجدية يف تنفيذ االتفاقيات المتعددة التي تم التوصل إليها 
يف السويد. تتطلب حكومة اليمن مليارات الدوالرات للدعم الخارجي لميزانيتها لعام 2019، وبشكل متوازي فإن خطة االستجابة اإلنسانية لليمن تتطلب 4 مليار دوالر، 

نصفها تقريًبا ستوجه إىل المساعدات الغذائية الطارئة. 

خالل اجتماع ُعقد يف نيويورك يف 11 ديسمبر/ كانون األول حول خطورة الوضع اإلنساين يف جمهورية أفريقيا الوسطى، كرر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية القول بأن 
االستجابة لهذه األزمة تعد أولوية بالنسبة للمنظمة وأعلن أنه يف عام 2019 سيتم عقد اجتماع رفيع المستوى لمعالجة تأثير نقص التمويل على مستوى االستجابة 

اإلنسانية يف جمهورية أفريقيا الوسطى.

يف عام 2019، سيكون لدى اثني عشرة دولة خطط استجابة انسانية متعددة السنوات. وهذه الدول هي أفغانستان، والكاميرون، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، 
وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وهايتي، والنيجر، ونيجيريا، واألرض الفلسطينية المحتلة، والصومال، والسودان، وأوكرانيا.

تعبر األمم المتحدة عن شكرها للمساهمات السخية للمانحين الذين يقدمون التمويل غير المخصص أو األساسي للشركاء يف المجال اإلنساين، وللصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ 
.)CBPFs( وللصناديق الُقطرية المشتركة ،)CERF(
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أفغانستان
بوروندي 
الكاميرون 
جمهورية أفريقيا الوسطى

تشاد 
جمهورية الكونغو الديمقراطية 
إثيوبيا1
هايتي
العراق 
ليبيا 
مايل 
ميانمار 
النيجر 
نيجيريا 
األرض الفلسطينية المحتلة 

الصومال 
جنوب السودان 
السودان 
سوريا 
أوكرانيا 
اليمن 

خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين يف بوروندي 

خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين يف جمهورية الكونغو الديمقراطية

خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين يف نيجيريا 

خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين يف جنوب السودان 

خطة االستجابة اإلقليمية وتعزيز الصمود لالجئين السوريين

بنغالديش 
بوركينا فاسو 
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 
إندونيسيا 
موريتانيا 
باكستان 
الفلبين 
السنغال 

دعم الصناديق خطط االستجابة 
المشتركة 

خطط االستجابة اإلنسانية

خطط االستجابة اإلقليمية إلغاثة الالجئين

النداءات اإلنسانية األخرى2 

 598.9 مليون دوالر

 141.8 مليون دوالر

 319.7 مليون دوالر

 515.6 مليون دوالر

 543.8 مليون دوالر

 1.7 مليار دوالر

 1.2 مليار دوالر

 252.2 مليون دوالر

 568.7 مليون دوالر

 312.7 مليون دوالر

 329.6 مليون دوالر

 183.4 مليون دوالر

 338.3 مليون دوالر

 1.0 مليار دوالر

 539.7 مليون دوالر

 1.5 مليار دوالر

 1.7 مليار دوالر

 1.0 مليار دوالر

 3.4 مليار دوالر

 186.9 مليون دوالر

 3.0 مليار دوالر

 391.2 مليون دوالر

 547.0 مليون دوالر

 156.6 مليون دوالر

 1.4 مليار دوالر

 5.6مليار دوالر

 950.8 مليون دوالر

 90.3 مليون دوالر

 111.2 مليون دوالر

 50.5 مليون دوالر

 116.0 مليون دوالر

 123.0 مليون دوالر

 61.0 مليون دوالر

 16.8 مليون دوالر

4.2 مليون
2.4 مليون
1.4 مليون
1.9 مليون
2.1 مليون

10.5 مليون
7.9 مليون
2.2 مليون
3.4 مليون

940.0 ألًفا
2.9 مليون

832.0 ألًفا
1.8 مليون
6.1 مليون
1.9 مليون
5.2 مليون
6.0 مليون
4.3 مليون

11.2 مليون
2.3 مليون

13.1 مليون

484.0 ألًفا
941.0 ألًفا
443.0 ألًفا

1.4 مليون
5.3 مليون

1.3 مليون
702.0 ألًفا

6.0 مليون
191.0 ألًفا
618.0 ألًفا

1.3 مليون
199 ألًفا
340 ألًفا

 459.6 مليون دوالر

 78.8 مليون دوالر

 128.5 مليون دوالر

 250.9 مليون دوالر

 265.0 مليون دوالر

 751.5 مليون دوالر

 654.1 مليون دوالر

 32.4 مليون دوالر

 506.1 مليون دوالر

 80.7 مليون دوالر

 177.4 مليون دوالر

 135.7 مليون دوالر

 171.4 مليون دوالر

 696.1 مليون دوالر

 288.1 مليون دوالر

 844.4 مليون دوالر

 1.0 مليار دوالر

 610.3 مليون دوالر

 2.1 مليار دوالر

 70.2 مليون دوالر

 2.4 مليار دوالر

 110.6 مليون دوالر

 164.1 مليون دوالر

 65.2 مليون دوالر

 517.4 مليون دوالر

 2.8 مليار دوالر

 682.1 مليون دوالر

 51.8 مليون دوالر

 26.2 مليون دوالر

 16.7 مليون دوالر

 70.6 مليون دوالر

 76.5 مليون دوالر

 14.0 مليون دوالر

 6.8 مليون دوالر

% 76.7
% 55.6
% 40.2
% 48.7
% 48.7
% 44.9
% 55.6
% 12.9
% 89.0
% 25.8
% 53.8
% 74.0
% 50.7
% 66.4
% 53.4
% 54.7
% 60.6
% 60.6
% 63.5
% 37.6
% 82.5

% 28.3
% 30.0
% 41.6
% 37.5
% 49.4

% 68.9
% 61.8
% 23.7
% 36.4
% 62.8
% 62.2
% 22.9
% 40.2

%التمويل المستلم  التمويل المستلم التمويل المطلوب  التمويل المطلوب األشخاص المتلقون لإلغاثة 

ُيرجى زيارة gms.unocha.org/content/cbpf-contributions للتعرف على تفاصيل مخصصات الصناديق الُقطرية المشتركة و www.unocha.org/cerf/cerf-worldwide/allocations-country/2018 وللتعرف 
على تفاصيل مخصصات الصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ.

١  تشير التقارير الُقطرية إىل استالم مبلغ 1.13 مليار دوالر )75%( لصالح خطة إثيوبيا للصمود اإلنساين ومواجهة الكوارث بما يف ذلك األموال المرحَّلة ومساهمات الحكومة.
2 تحتسب المساهمات المستلمة لصالح األنشطة اإلنسانية يف كل من بنغالديش، وبوركينا فاسو، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وموريتانيا، وإندونيسيا، وباكستان، والفلبين، والسنغال كتمويل إنساين عالمي 

خارج نطاق النداءات.

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

    

نشرة التمويل اإلنساين لعام 2018
حتى نهاية ديسمبر/كانون األول 2018


