
 نشرة التمويل اإلنساني لعام ٢٠١٨

 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

 (.CBPFs) المشتركة

 كل تحديث يتم. 2018 آب/أغسطس 31 حتى المستلمة والمنظمات المانحة الدول قبل من المالي التتبع خدمة إلى عنها اإلبالغ تم التي هي الواردة األرقام

 يُرجى المعلومات، من مزيدلل. المتحدة الواليات دوالر إلى الوثيقة هذه في الدوالر عالمات ترمز .fts.unocha.org  موقع على مستمر بشكل المالية المعلومات
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 المتحدة لألمم الُمنسَّقة النداءات

 
 تغطيته تم ما   مستوفاةالغير المتطلبات  المدفوع التمويل    التمويل متطلبات 

    
  

 
 ١ المتضررة دولال   المتلقون لإلغاثةاألشخاص    األشخاص المحتاجون

    
 

 
 دوالر مليار ٢5.33 مبلغ(  3RP)سوريا في لالجئين الصمود وتعزيز اإلقليمية االستجابة وخطة( HRP) اإلنسانية لالستجابة خطة ٢١ تتطلب ،٢٠١٨ آب/أغسطس شهر نهاية منذ

 في لالجئين الصمود وتعزيز اإلقليمية االستجابة وخطة والعشرين الواحدة اإلنسانية االستجابة خطط حصلت. اإلنسانية المساعدات إلى ماسة حاجة في شخص مليون 97.4 لمساعدة

 لتلبية دوالر مليار ١5.١4 الى تحتاج اإلنسانية المنظمات تزال ال ولكن. ٢٠١٨ لعام المالية المتطلبات من المائة في 4٠.٢ يعادل بما: دوالر مليار ١٠.١9 قدره تمويل على سوريا

 .االستجابة خطط في المحددة االحتياجات

 
 لقيت تم حيث المائة، في 2 بنسبة أعلى اإلجمالية التغطية فإن وكذلك. الماضي العام من الوقت هذا مثل في عليه كانت عما دوالر مليار 1.2 بمقدار العام هذا العالمية اإلنسانية المتطلبات تزيد

 .دوالر مليار 1.1 بمقدار الماضي العام استالمه تم مما أكثر العام هذا تمويل

 

 في رسمي بشكل عنها اإلعالن تم وقد ،2018 لعام اإلنساني للتمويل العامة اللمحة من جزًءا باعتبارها ،2018 لعام لسوريا اإلنسانية االستجابة لخطة اإلنساني النداء إصدار المتوقع من كان

 بداية في بالفعل اإلنسانية االستجابة خطة في المتضمنة للمشاريع التشغيلية والمعلومات المالية المتطلبات إصدار وتم. السورية والحكومة المتحدة األمم بين المبرم االتفاق بعد آب /أغسطس 30

 على القدرة وبناء الحماية، وتعزيز المعاناة، وتخفيف األرواح إنقاذ في المتمثلة المترابطة الثالثة األهداف من النداء ينطلق. الموارد لتعبئة كأساس الحين ذلك منذ بها العمل وتم ،2018 عام

 31 وفي. دوالر مليار 3.36 إلى 3.51 من اإلنساني، النداء إصدار بعد طفيف بشكل المتطلبات تعديل تم فقد مؤخًرا، منها االنتهاء تم التي السنوي نصف االستعراض لعملية نظًرا. الصمود

 المثالية الناحية من المبلغ هذا تخصيص وسيتم. اإلضافي للتمويل عاجلة حاجة وهناك: المطلوب التمويل من فقط المائة في 41.3 على اإلنسانية االستجابة خطة حصلت ،2018 آب /أغسطس

 .2018 عام من المتبقية للفترة اإلنساني المجتمع حددها التي التمويل أولويات مع تماشي ًا

 
 الثغرات البيان ويدرج. األولوية ذات االحتياجات لتلبية األموال تخصيص كيفية حول محددة اقتراحات يتضمن أولويات بيان على إثيوبيا في اإلنساني القُطري الفريق وافق آب،/أغسطس 3 في

 نتيجة تفاقمت التي الحدوث بطيئة الغذائي األمن أزمة عن الناشئة لالحتياجات لالستجابة دوالر مليون 277.5 قدره عاجل مالي احتياج وجود مع المقبلة، الستة األشهر خالل المتوقعة الحرجة

 لالطالع الرابط هذا فتح يُرجى. الفيضانات عن الناجمة الطوارئ وحاالت واألمراض، المستمر، للصراع االستجابة تراجع وكذلك التعافي، جهود ونقص المتتالية، الجفاف فترات من سنتين

 .العاجل اإلنساني التمويل أولويات: إثيوبيا في الكوارث مواجهة على والقدرة اإلنساني العمل خطة: البيان على

 
 لألرواح المنقذة الخدمات انقطاع لتجنب الطوارئ وقود لشراء فوري تمويل توفير إلى المانحين مجتمع المحتلة الفلسطينية األرض في اإلنسانية الشؤون منسق دعا آب،/أغسطس ٢٠ وفي

 .دوالر مليون 4.5 إلى المطلوب المبلغ إجمالي يصل. المتحدة األمم تشتريه الذي الطوارئ وقود على غزة في الصحي والصرف والمياه الصحة مرافق من 250 نحو ويعتمد. غزة قطاع في

 

 

 الصناديق المشتركة

 

 المركزي الصندوق من المقدمة المنح من دوالر مليون 356 مبلغ تخصيص على الطوارئ حاالت في اإلغاثة منسق وافق ،٢٠١٨ آب/أغسطس 3١و الثاني كانون/يناير ١ من الفترة في

 ناقصة الطوارئ حاالت نافذة من دوالر مليون 100و السريعة، االستجابة نافذة من دوالر مليون 256 المبلغ هذا ويشمل. بلدًا 3٠ من أكثر في لألرواح المنقذة لألنشطة للطوارئ لالستجابة

 جنوب مناطق في األمن انعدام وتزايد الديمقراطية، الكونغو جمهورية في اإليبوال فيروس وتفشي أفغانستان، في للجفاف للتصدي دوالر مليون 22.5 مبلغ توجيه تم آب،/أغسطس وفي. التمويل

 .ميانمار في والفيضانات النيجر، في السكان ونزوح الكاميرون، غرب وشمال غرب
 

 وخالل. مانًحا ٢9 من أمريكي دوالر مليون 6١3 مبلغ دولة ١7 في( CBPFs) المشتركة القُطرية الصناديق تلقت ،٢٠١٨ آب/أغسطس إلى الثاني كانون/يناير من الفترة في
 المشتركة القُطرية الصناديق مخصصات جميع من المائة في 60 من يقرب ما صرف وتم. شريك 478 نفذها مشروع، 762 لمجموع دوالر مليون 427 تخصيص تم الفترة، هذه
 أخرى المائة في 40 نسبة وُخصصت. المحلية الحكومية غير المنظمات إلى مباشرةً  إعطاؤها تم( دوالر مليون 83.8) المائة في 20 ذلك في بما الحكومية، غير المنظمات على

 (.دوالر مليون 5.5) التمويل من المائة في 1.3 على حصلت التي األحمر، الهالل/األحمر الصليب منظمات إلى أصغر وجزء المتحدة، األمم لوكاالت
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الديمقراطية، الكونغو وجمهورية بوروندي، في لالجئين اإلقليمية االستجابة وخطط سوريا في لالجئين الصمود وتعزيز اإلقليمية االستجابة وخطة اإلنسانية االستجابة خطط تغطيها التي الدول من واألربعون الواحد الدول تتألف   1

 .إليها المشار األخرى والنداءات السودان، وجنوب ونيجيريا،
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 تحديثات الدول

 

. سوريا أنحاء جميع في االحتياجات على المبنية اإلنسانية االستجابة نطاق توسيع حول السلطات مع مناقشات إلجراء آب/أغسطس ٢٨ في دمشق الطوارئ حاالت في اإلغاثة منسق زار

 إلى شخص مليوني من أكثر ويحتاج نازح مليون 1.4 حوالي حالي ًا المنطقة تستضيف حيث كبيًرا، قلقًا يثير سوريا، غرب شمال في إدلب، في العسكري التصعيد من مزيد حدوث احتمال إن

 في الشركاء قام الشهر، نهاية وبحلول. إدلب في النطاق واسعة عسكرية بعملية القيام حالة في" إنسانية كارثة" من المتحدة لألمم العام األمين حذر آب،/أغسطس 29 في. اإلنسانية المساعدات

 900،000 إلى يصل ما نزوح ذلك في بما المقبلة، الستة األشهر مدار على المحتملة اإلنسانية للعواقب لالستجابة األساسية المتطلبات تحدد شاملة استعداد خطط بتطوير اإلنساني المجال

 من الحدود وعبر دمشق من المساعدات إيصال بهدف الحالية اإلنسانية االستجابة خطة إطار في األنشطة أولويات ترتيب بإعادة دوالر مليون 311 تمويلها يبلغ التي الخطة قامت. شخص

 واسع نطاق على النازحون فيه عاد الذي الوقت وفي. للبالد الغربي الجنوب في والسويداء والقنيطرة درعا محافظات من العظمى الغالبية على السيطرة السورية الحكومة استعادت وقد. تركيا

 .الثالث المحافظات عبر الهائلة الحاجة ومستويات الجادة الوصول تحديات استمرت الشهر، هذا خالل

 

 تتعرض الناشئة لألزمة واالستجابة الحالية االحتياجات تلبية على القدرة فإن لذلك، نتيجة. العام هذا مستوياته أدنى في هو المحتلة، الفلسطينية األرض غزة، في اإلنسانية األنشطة تمويل

 نصف يحتاج. أميركي دوالر مليون 539.7بـ يقدر والذي المحتلة الفلسطينية لألرض اإلنسانية االستجابة لخطة المطلوب المبلغ من فقط بالمائة 29 تمويل تم آب،/أغسطس نهاية حتى. للتهديد

 شهر منذ اإلصابات معدل ارتفاع أدى كما. غزة في االحتياجات من قدر أعلى وجود مع اإلنسانية، المساعدات إلى نسمة، مليون 2.5 حوالي أي المحتلة، الفلسطينية األرض سكان

 من الرغم وعلى البطالة؛ من العاملة القوى نصف من يقرب ما يعاني حيث ذروتها غزة في البطالة وتبلغ االنهيار؛ حافة إلى الصحي النظام دفع إلى الصدمات، إصابات وخاصةً  آذار،/مارس

 األرض في الكبرى الوحيدة اإلنسانية الجهة وهي العام، هذا األونروا تمويل لتخفيض كان. الجيد التعليم على للحصول محدودة إمكانية لديهم طفل 500،000 حوالي فإن الدراسي، العام بدء

 الضفة في برامج عدة إيقاف إلى األونروا واضطرت. الحكومية غير والمنظمات اإلنسانية الوكاالت جميع على يؤثر مما البالد، في المعونات إيصال على كبيرة انعكاسات المحتلة، الفلسطينية

 تعليق إلى الغذائي األمن شركاء أحد سيضطر إضافي، تمويل توافر وبدون. الجئ مليون يتجاوز لما والنقدية الغذائية المساعدات ذلك في بما غزة، في االساسية التدخالت وتعديل الغربية

 بسبب غزة في أمدها طال التي األزمة تردت لقد. الشديد الغذائي األمن وانعدام المدقع الفقر من يعانون شخص 245،000 على سيؤثر مما أيلول،/سبتمبر من اعتباًرا الغذائية المساعدات

 البقاء، على للمحافظة الالزمة األساسية للخدمات كامل انهيار حدوث دون يحوال أن يمكن وحدهما الوصول إمكانية وزيادة المناسب الوقت في التمويل توافر إن. الحالية اإلنسانية الكارثة

 .الصحي والصرف والمياه، والصحة، الطاقة، مجال في خاصةً 

 

 يحتاج. ٢٠١7 عام في الشحيحة األمطار موسم وبسبب الطائفية، والصدامات المسلحة، النزاعات تزايد بسبب الماضي العام خالل كبير بشكل مالي في اإلنساني الوضع تدهور

 مستوى ويتجاوز. 2018 عام بداية في مليون 4.1و 2017 عام في مليون 3.8 مقابل اإلنسانية، المساعدات إلى( ماليين أربعة أصل من واحد أي) شخص مليون 5.2 اليوم

 العشر اإلنسانية االستجابة خطط بين من واحدة حالي ًا هي 2018 لعام مالي في اإلنسانية االستجابة خطة إن. 2012 عام في األمنية األزمة بداية منذ سابقة معدالت أي االحتياجات

 في العجز إن. دوالر مليون 330بـ والمقدر شخص مليون 2.9 لمساعدة المطلوب المبلغ إجمالي من بالمائة 32 تلقي تم آب،/أغسطس 31 وحتى. العالم مستوى على تموياًل  األقل

 .واسع نطاق وعلى المناسب الوقت في المالئمة االستجابة تقديم يمنع التمويل
 

 اإلنسانية، المساعدات إلى اآلن شخص مليون 2.5 من أكثر يحتاج .اإلنسانية االحتياجات وزيادة التوتر بؤر تكاثر مع التدهور، في الوسطى أفريقيا جمهورية في اإلنساني الوضع يستمر

 عدد ارتفع وقد. البالد أنحاء جميع في المدنيين حماية بشأن القلق إثارة إلى 2018 نيسان/أبريل منذ المسلح والعنف التوترات تزايد ويؤدي. 2017 عام مع بالمقارنة ملحوظة زيادة ذلك ويمثل

 اإلنساني المجال في الشركاء فإن التمويل، لنقص نظًرا فإنه ذلك، ومع. تموز/يوليو في شخص 615،000 من ليقترب 2018 حزيران/يونيو في 608،000 من داخلي ًا النازحين األشخاص

 فقط بالمائة 31 نسبة 2018 لعام اإلنسانية االستجابة خطة تلقت وقد. فيها للسكان األساسية االجتماعية للخدمات الوحيدون المزودون هم كانوا التي البالد في الداخلية المناطق عن ينفصلون

 . دوالر مليون 515.6بـ والمقدر الخطة في مستهدفين شخص مليون 1.9 احتياجات لتلبية المطلوب المبلغ من

 

 ١3 يقارب ما فإن العام، بداية منذ نسبي ًا الغذائي األمن تحسن من وبالرغم. الضعف من عالية ومستويات الطارئة االحتياجات في ثغرات توجد حيث هش ًا، بوروندي في الوضع يزال ال

 إلى ماسة حاجة في وهم( الغذائي لألمن المتكامل المرحلي التصنيف من 4و 3 المرحلة) الغذائي األمن انعدام من الطارئة المراحل ضمن ويصنفون األزمة من يعانون السكان من بالمائة
 ومعظمهم بوروندي، في مشردين مازالوا كونغولي الجئ 71،000و داخلي ًا النازحين من 168،000 من أكثر ذلك في بمن شخص، 240،000حوالي يزال وال. لألرواح المنقذة المساعدات
 يحتاج وبينما. مستمرة تنزانيا من البورونديين الالجئين عودة تزال ال نفسه، الوقت وفي. لمحنتهم دائمة حلول إلى حاجتهم عن فضالً  متعددة قطاعات في الطارئة المساعدات إلى يحتاجون
 سوى اإلنسانية االستجابة خطة تحصل ولم. للعائدين المستديم التضمين لدعم داخلي ًا والنازحين المضيفة المجتمعات صمود تعزيز أيًضا المهم فمن الوطن، إلى عودتهم دعم إلى بشدة العائدون

 اإلنمائية لألنشطة المرجوة العودة يهدد كما المتضررين، األشخاص احتياجات تلبية على اإلنسانيين شركاءال قدرة من اإلنساني التمويل نقص ويحد. فقط بالمائة 25.9 بنسبة تمويل على
 .أمدًا األطول
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 نشرة التمويل اإلنساني لعام ٢٠١٨
 

 

 

 

 ستجابة اإلنسانيةخطط اال

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

         

 %3٢.٢    مليون دوالر 176.2 مليون دوالر 546.6 أفغانستان  مليون 4.2

 %٢5.9    مليون دوالر 36.7 مليون دوالر 141.8 بوروندي  مليون 2.4

 %٢6.4    مليون دوالر 84.6 مليون دوالر 319.7 الكاميرون  مليون 1.4

 %3١.٠    مليون دوالر 159.7 مليون دوالر 515.6 جمهورية أفريقيا الوسطي  مليون 1.9

 %3٢.6    مليون دوالر 174.2 مليون دوالر 543.8 تشاد  مليون 2.1

 %٢4.٢    مليون دوالر 406.0 مليار دوالر 1.68 جمهورية الكونغو الديمقراطية  مليون 10.5

 %١٨.5    مليون دوالر 300.2 مليار دوالر 1.62 ١إثيوبيا   مليون 7.9

 %9.4    مليون دوالر 23.8 مليون دوالر 252.2 هايتي  مليون 2.2

 %6١.١    مليون دوالر 347.3 مليون دوالر 568.7 العراق  مليون 3.4

 %٢٢.5    مليون دوالر 70.4 مليون دوالر 312.7 ليبيا  ألف 940

 %3٢.١    مليون دوالر 105.9 مليون دوالر 329.6 مالي  مليون 2.9

 %49.5    مليون دوالر 90.8 مليون دوالر 183.4 ميانمار  ألف 832

 %39.6    مليون دوالر 134.1 مليون دوالر 338.3 النيجر  مليون 1.8

 %4٨.7    مليون دوالر 510.2 مليار دوالر 1.05 نيجيريا  مليون 6.1

 %٢9.١    مليون دوالر 156.8 مليون دوالر 539.7 األرض الفلسطينية المحتلة  مليون 1.9

 %37.3    مليون دوالر 575.2 مليار دوالر 1.54 الصومال  مليون 4.7

 %45.٢    مليون دوالر 776.5 مليار دوالر 1.72 جنوب السودان  مليون 6

 %33.١    مليون دوالر 333.3 مليار دوالر 1.01 ٢السودان   مليون 4.3

 %4١.3    مليار دوالر 1.39 مليار دوالر 3.36 سوريا  مليون 11.2

 %٢٨.١    مليون دوالر 52.6 مليون دوالر 186.9 أوكرانيا  مليون 2.3

 %64.7    مليار دوالر 1.92 مليار دوالر 2.96 اليمن  مليون 13.1

 

 ستجابة اإلقليمية إلغاثة الالجئينطط االخ 
 

 %١١.6    مليون دوالر 45.2 مليون دوالر 391.2 بوروندي  ألف 484

 %١٠.9    مليون دوالر 59.6 مليون دوالر 547.0 جمهورية الكونغو الديمقراطية  ألف 941

 %3١.6    مليون دوالر 49.4 مليون دوالر 156.6 نيجيريا  ألف 443

 %١5.٢    مليون دوالر 231.8 مليار دوالر 1.53 جنوب السودان  مليون 1.4

 فى الالجئين صمود وتعزيز إغاثة  مليون 5.3
 سوريا

 %4٢.3    مليار دوالر 2.37 مليار دوالر 5.61

 3خرياألنداءات ال
 

 
 %33.7    مليون دوالر 320.3 مليون دوالر 950.8 بنغالديش  مليون 1.3

 %44.3    مليون دوالر 40.0 مليون دوالر 90.3 بوركينا فاسو  ألف 702

 %١٠.٨    مليون دوالر 12.0 مليون دوالر 111.2 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية  مليون 6.0

 %44.5    مليون دوالر 51.6 مليون دوالر 116.0 موريتانيا  ألف 618

 %46.9    مليون دوالر 57.7 مليون دوالر 123.0 باكستان  مليون 1.3

 %١٨.5    مليون دوالر 11.3 مليون دوالر 61.0 الفلبين  ألف 199

 %٢٨.3    مليون دوالر 4.8 مليون دوالر 16.9 السنغال  ألف 340

 

 
لة األموال ذلك في بما الكوارث مواجهة على والقدرة اإلنساني للعمل إثيوبيا خطة لصالح( 45%) دوالر مليون 739.4 مبلغ استالم إلى الُقطرية لتقاريرا تشير  1       .الحكومة ومساهمات المرحَّ

 .االقتصادي الوضع نتيجة المتزايد الضعف تعكس لكي حالي ًا المراجعة قيد 2018 لعام السودان متطلبات 2     

 .   النداءات نطاق خارج عالمي إنساني كتمويل والسنغال والفلبين، وباكستان، وموريتانيا، الديمقراطية، الشعبية كوريا وجمهورية فاسو، وبوركينا بنغالديش، من كل في اإلنسانية لألنشطة المستلمة المساهمات بعض تحتسب 3     
 

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

 .            الطوارئ لمواجهة المركزي الصندوق مخصصات تفاصيل على

 
 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

 (.CBPFs) المشتركة

 األشخاص المتلقون لإلغاثة
 ستجابةخطط اال

 التمويل المستلم
 التمويل المستلم

دعم الصناديق  التمويل المطلوب

 المشتركة
 % التمويل المطلوب

٢٠١٨نهاية أغسطس/آب  حتي  


