هذا هو مكتب
تنسيق الشؤون
اإلنسانية ()OCHA
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
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رؤيتنا

مهمتنا

عالم يحتشد سويا ً لمساعدة المتضررين من
األزمات يف الحصول بسرعة على المساعدة
اإلنسانية والحماية التي يحتاجون إليها .نحن
نناصر ألجل العمل اإلنساين الفعال والقائم على
المبادئ من قِبل الجميع وألجل الجميع.

يقوم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
بتنسيق االستجابة العالمية للطوارئ
إلنقاذ األرواح وحماية الناس يف األزمات
اإلنسانية.
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نقوم بالحشد

نقوم بالتنبيه
واإلبالغ
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نقوم بالمناصرة
للتوصل لحلول
ّ

نقوم بالتمويل

نساعد
المنظمات
اإلنسانية في
إنقاذ حياة
األشخاص
المحاصرين في
األزمات
2
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لم يواجه العالم قط مثل هذا العدد من األزمات .ولم يكن هناك أبدا ً مثل هذا
العدد الكبير من األرواح المعرضة للخطر.
يف بداية عام  ،2021احتاج حوايل  239مليون شخص إىل مساعدات منقذة للحياة.
يؤدي الصراع والنزوح واألمراض الوبائية وأزمة المناخ المتسارعة إىل ارتفاع هذا
العدد كل عام.
موظفو اإلغاثة اإلنسانية متواجدون للمساعدة .إنهم يعملون مع المجتمعات
المتضررة من األزمات لمساعدتها على التأقلم والتعايف .وهُم غالبا ً ما يشكلون
الفرق بين الحياة والموت .لكن التحديات ضخمة والمشاكل معقدة .ففي معظم
حاالت الطوارئ ،يقوم عدد كبير من المنظمات بتقديم اإلغاثة بعدة طرق مختلفة.
هذا هو السبب يف أن التنسيق ضروري—فهو يساعد على منع الثغرات يف توزيع
المساعدات وتجنّب اإلزدواجية المهدرة للموارد.
يعمل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية على ضمان حصول المنظمات اإلنسانية
على المعلومات والموارد التي تحتاجها لتقديم المساعدة الحيوية بفعالية .نقوم
بالمساعدة يف ضمان أن المجموعة الواسعة من مساعداتهم اإلنسانية ،بما يف ذلك
الغذاء والمياه والنظافة الصحية والمساعدة الطبية والمأوى ،تعود بالفائدة على
أمس الحاجة إليها .نتفاوض أيضا ً ألجل الوصول اآلمن
األشخاص الذين هم يف ّ
إليصال المساعدات لألشخاص المحاصرين يف أماكن خطرة أو يصعب الوصول
إليها.
نحشد العالم سويا ً لمعالجة أزماته اإلنسانية األكثر إلحاحاً ،ونقوم بفعل كل ما يلزم
للمساعدة يف إنقاذ األرواح.
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نقوم بالحشد

يحشد مكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية العالم
ً
سويا لمعالجة األزمات
ً
إلحاحا
اإلنسانية األكثر
لدينا عالقات قوية مع حكومات العالم والمنظمات

نقدم األدوات والخدمات لمساعدة موظفي اإلغاثة

اإلنسانية ،بما يف ذلك شركاء األمم المتحدة

على التعاون والتنسيق حول الموضوعات المشتركة

والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية.

للمساعدة ،مثل الغذاء والمياه والرعاية الصحية.

نقوم بتعبئة المساعدة الدولية عندما تطلب

نعمل ألجل ضمان عدم تخلف أحد عن الركب .نقوم

الحكومات المساعدة يف االستجابة لحاالت الطوارئ.

بمساعدة المنظمات اإلنسانية يف الوصول إىل المزيد

نقوم بجلب الشركاء الوطنيين والدوليين سوياً ،غالبا ً

من األشخاص المحتاجين ،مع التركيز على النساء

بالمئات دفعة واحدة ،لتقديم أفضل مساعدة ممكنة.

واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة.
نقوم بتحليل االحتياجات ونحدد أولويات أعمال
اإلغاثة ونخطط لها وننسقها حتى تتمكن المنظمات
اإلنسانية من تقديم المساعدات لمن هم يف أمس
الحاجة إليها.

5

نقوم بالتنبيه واإلبالغ

مكتب تنسيق الشؤون
ينبه
اإلنسانية هو أول من ّ
ّ
ويبلغ المنظمات اإلنسانية
في أوقات األزمات
نحن المحور المركزي للمعلومات والتحليالت

نقوم بجمع ومشاركة البيانات والحقائق والتحليالت.

اإلنسانية .عندما تحدث أزمة ،تتوفر لدينا النظرة

تسمح هذه المعرفة للمنظمات اإلنسانية بتقديم

الشاملة.

المساعدة بطرق سيكون لها أ كبر أثر على األشخاص
المحاصرين يف األزمات.

نساعد منظمات اإلغاثة على فهم التحديات المعقدة
التي تواجهها والتعامل معها .تعتبر خدمات وشبكات
المعلومات لدينا حيوية للعمليات اإلنسانية.
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للتوصل لحلول
نقوم بالمناصرة
ّ

يقوم مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية بحمالت من أجل
حقوق األشخاص المتضررين من
األزمات اإلنسانية
يعتمد صناع القرار على معرفتنا لفهم ما يحدث يف
المناطق الساخنة لألزمات يف العالم.

نقوم بتضخيم أصوات المحتاجين وتسليط الضوء
على األزمات المنسية.

جع األسس القانونية للعمل اإلنساين واحترام
نش ّ
القانون الدويل اإلنساين.

نناضل من أجل التغيير على أعلى المستويات،
والتأكد من أن قادة العالم منتبهون ،واألهم من ذلك،
أنهم يقومون باتخاذ اإلجراءات الالزمة.
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نقوم بالتمويل

يضمن مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية حصول المنظمات
اإلنسانية على األموال
والموارد التي تحتاجها
لالستجابة خالل حاالت الطوارئ
نحشد األموال والموارد للتأكد من تلبية احتياجات الناس أثناء

ّ
توفر صناديق االستجابة لدينا الطريقة األسهل واألكثر فعالية

األزمة.

لدعم العمل اإلنساين .من خالل الصناديق ال ُقطرية المشتركة

نتأكد من أن قرارات التمويل تستند إىل فهم مشترك يف سياق
األزمة واالحتياجات المحددة لألشخاص المتضررين.
نقدم نظرة عامة عالمية على متطلبات التمويل اإلنساني بناء
على األدلة والتقييمات الشاملة.
ندير األموال ونستخدمها بشكل مبتكر لتحقيق أفضل تأثير
لألشخاص المتضررين من األزمات والشركاء اإلنسانيين الذين
يستجيبون لها.
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( )CBPFsوالصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ ( ،)CERFنقوم
بجمع األموال قبل وقوع األزمات ،مما يسمح للمانحين بتجميع
مساهماتهم لدعم األعمال اإلنسانية ذات األولوية القصوى عندما
تكون هناك حاجة ماسة إليها.
يف عام  2021سنقوم بتجربة صندوق مشترك مستضاف
إقليميا ً لمنطقة الساحل للمساعدة يف توسيع نطاق االستجابات
اإلقليمية وضمان االتساق عبر الحدود.
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صناديق التمويل لدينا
الصندوق المركزي
لالستجابة لحاالت
الطوارئ ()CERF

الهدف السنوي للتمويل:
مليار دوالر أمريكي

يقوم الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ باإلفراج الفوري
عن األموال المخصصة للمساعدات المنقذة للحياة كلما
تضرب األزمات الجديدة أو تتصاعد حاالت الطوارئ القائمة
وحيثما يحدث ذلك .كما أنه يضمن استمرار العمليات التي
تعاين من نقص حاد يف التمويل.
الصناديق القطرية
المشتركة ()CBPFs

هدف التمويل لعام 2021
قطريا مشتركاً :
صندوقا
لـ19
ً
ً
 1.73مليار دوالر أمريكي*

تقوم الصناديق ال ُقطرية المشتركة بتوجيه الموارد مباشرة إىل
الخطوط األمامية ألكثر حاالت الطوارئ خطورة يف العالم .إنها
تضمن أن منظمات اإلغاثة ،بما يف ذلك الشركاء المحليون،
على األرض يمكنها إعطاء األولوية ألنواع المساعدة األكثر
إلحاحا ً وتوجيه األموال إىل األجزاء األكثر أهمية من الناحية
االستراتيجية يف عملياتها.

*يشمل الصندوق المشترك المستضاف إقليميا ً لمنطقة
الساحل (اعتبارا ً من شباط /فبراير )2021
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نحن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ()OCHA

تكمن قوتنا في تنوع
ّ
موظفينا العالميين
وتفانيهم في العمل

اﻟﻴﺎﺑﺎن

آﺳﻴﺎ
واﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ،
ﺑﺎﻧﻜﻮك ،ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ

التنسيق الميداين هو الخط األمامي لعملياتنا .يعمل

شركائنا ،التي تحشد الخبرات الخارجية يف وقت قصير.

موظفونا المتخصصون البالغ عددهم  2,200يف أ كثر

نقوم بدعم المجموعة االستشارية الدولية للبحث واإلنقاذ

من  60دولة ويقدمون خبرات اإلغاثة والمعرفة المحلية

( —)INSARAGوهي شبكة من  90دولة ترسل

وااللتزام بالشرا كات اإلنسانية وجهود االستجابة .إنهم

فرق البحث واإلنقاذ الحضرية—

يضمنون وصول المساعدة اإلنسانية الفعالة إىل ماليين

ونظام تقييم وتنسيق الكوارث

األشخاص حول العالم.
نعمل باستمرار على تعديل وجودنا الميداين ،حيث
نقوم بإنشاء العمليات أو توسيع نطاقها أو تقليصها أو
إغالقها وفقا ً لتط ّور األوضاع واحتياجات التنسيق.
نقوم على الفور بنشر موظفي االستجابة للطوارئ
حيثما تتطلب حاالت الطوارئ الجديدة أو المتصاعدة
دعما ً إضافياً .نقدم قدرات إضافية من خالل برامج
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ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻛﻮرﻳﺎ
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ

التابع

لألمم

المتحدة

( )UNDACالذي يمكنه
نشر فرق التنسيق يف
غضون ساعات من وقوع
كارثة.

3

ﻣﻜﺘﺐ
ﺟﺰر اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ

ﻣﻴﺎﻧﻤ

اﻟﻔﻠﺒﻴﻦ

أﻧﺪوﻧﻴﺴﺎ

مكاتب إقليمية

مقر رئيسي واحد في
موقعين

فريقا لالستشارات
ً
اإلنسانية

قطريا
مكتبا
ً
ً

أوﻛﺮاﻧﻴﺎ
ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن

ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن

ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

ﻟﺒﻨﺎن

ﺟﻮرﺟﻴﺎ

ﻗﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن

أوﺗﺸﺎ ﺟﻨﻴﻒ ،ﺳﻮﻳﺴﺮا

)اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ(

ﺗﺮﻛﻴﺎ )اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ(

إﻳﺮان اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ6
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ 5
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
اﻟﻌﺮاق
اﻷرض اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ4

اﻟﻜﻮﻳﺖ 9
ﻗﻄﺮ 9

أوﺗﺸﺎ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ،اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ
اﻷردن )اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ(

ﻟﻴﺒﻴﺎ

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﺼﺮ

اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة  8اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ 8

ﻤﺎر

اﻟﻴﻤﻦ

اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ
إرﻳﺘﺮﻳﺎ

أﺛﻴﻮﺑﻴﺎ
ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان
اﻟﺼﻮﻣﺎل

ﺟﻨﻮب وﺷﺮق أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ،
ﻧﻴﺮوﻲﺑ ،ﻛﻴﻨﻴﺎ

اﻟﺴﻮدان

اﻟﻨﻴﺠﺮ

ﺗﺸﺎد

ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ1

ﻣﺎﻲﻟ
ﺑﻮرﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ

ﻧﻴﺠﺮﻳﺎ

ﻫﺎﻳﻴﺘﻲ

ﻓﻨﺰوﻳﻼ
ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ

اﻟﻜﺎﻣﻴﺮون
ﺑﻮروﻧﺪي
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ 2

،ﻏﺮب ووﺳﻂ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
دﻛﺎر ،اﻟﺴﻨﻐﺎل

ﻫﻨﺪوراس ﻏﻮاﺗﻴﻤﺎﻻ
اﻟﺴﻠﻔﺎدور
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
ﺑﻨﻤﺎ ،ﺑﻨﻤﺎ

اﻹﻛﻮادور

ﺑﻴﺮو
ﻣﺪﻏﺸﻘﺮ

ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ

مجال تغطية المكتب اإلقليمي*
.
.
.
.
.
.
.
.

1أفريقيا الوسطى
2جمهورية الكونغو الديمقراطي ة
3جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
4األراضي الفلسطينية المحتلة
5الجمهورية العربية السورية
6إيران  -جمهورية إيران اإلسالمية
7المكتب اإلقليمي ألزمة سوريا ،عمان ،األرد 
ن
8فريق التنسيق التشغيلي

التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد على هذه
الخريطة ال تعني التعبير عن أي رأي من جانب األمانة
العامة لألمم المتحدة فيما يتعلق بالوضع القانوين ألي بلد
أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو بسلطاتها ،أو بشأن تعيين
حدودها أو تخومها.

* تواجد مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية اعتبارا ً من شباط /فبراير  .2020يف محاولة لبناء منظمة أ كثر نشاطا ً ومرونة وخضوعا ً للمساءلة ،بدأنا عملية
المركزية الموظفين من المقر يف نيويورك وجنيف لتعزيز القدرات يف المكاتب اإلقليمية والقطرية وإنشاء مرا كز فعالة من حيث التكلفة يف الهاي واسطنبول.
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المعالم البارزة لعام 2020
نقوم بالحشد

نحن نقوم بالمناصرة ألجل الحلول

أ كثر من  1000شريك يف المجال اإلنساين والهيئات

قام مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بالتفاوض وتنسيق

الحكومية يعتمدون على خدمات التنسيق لدينا.

الوصول لعمال اإلغاثة والمساعدات أثناء النزاعات

لقد قمنا بتجميع الشركاء مع خطط منسقة ،بما يف ذلك
خطة االستجابة اإلنسانية العالمية لمواجهة كوفيد،-19

والكوارث الطبيعية ويف سياق جائحة كوفيد ،-19بما يف
ذلك يف إثيوبيا وموزمبيق وميانمار ومنطقة الساحل.

بهدف مساعدة أ كثر من  264مليون شخص بحاجة إىل
المساعدة.

لقد أظهرنا أن ال ُن ُهج االستباقية—التصرف يف وقت مبكر
وأسرع قبل وقوع الكارثة—تنقذ األرواح ،وتقلل المعاناة

نقوم بالتنبيه واإلبالغ
أ كثر من  30,000مشترك تلقى تنبيهات فورية يف أعقاب
الكوارث المفاجئة من خالل نظام اإلنذار العالمي (.)GDACS
تم تضمين نظام تبادل البيانات اإلنسانية ( )HDXلدينا أ كثر
من  18,000مجموعة بيانات من  288منظمة.

وتكون أ كثر كرامة.

نقوم بالتمويل
وجهت صناديقنا المشتركة  1.7مليار دوالر مباشرة إىل
آالف المشاريع المنقذة للحياة يف  51دولة.
وضعت الصناديق المشتركة األولوية لصالح دعم النساء
والفتيات واألشخاص ذوي اإلعاقة والتعليم يف األزمات
والجوانب األخرى للحماية.
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تم نشر  60خبيرا ً من خالل آلية “الشريك
االحتياطي” يف حاالت الطوارئ الجديدة
والمتصاعدة ،بما يف ذلك تقديم الدعم
أثناء تصاعد الجائحة

أ كثر من  1.25مليون شخص
استخدموا موقع (— )ReliefWeb
بوابتنا إىل المعلومات اإلنسانية—كل
شهر.

ساعدت اللمحة العامة عن العمل
اإلنساين العالم على فهم كيف أن
هناك  38.5مليار دوالر مطلوبة
لمساعدة  264.2مليون شخص
محتاج عالمياً.

لقد ساعدنا يف حشد  18.3مليار دوالر
لجهود االستجابة يف  64دولة.

إنقاذ األرواح في عام 2021
اليوم ،أصبح عمل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أكثر أهمية
ً
اعتبارا من كانون الثاني /يناير  ،2021يحتاج
من أي وقت مضى.
 239مليون شخص—وهو أعلى رقم منذ عقود—إلى المساعدة
اإلنسانية.
شهد عام  2020تعميق النزاعات يف دول مثل ليبيا

تبلغ متطلبات التمويل للعمل اإلنساين المنسق 35.2

وسوريا واليمن .هددت أسراب كبيرة من الجراد

مليار دوالر ألجل  161مليون شخص محتاج يف 57

الصحراوي اإلمدادات الغذائية يف جميع أنحاء منطقة

دولة.

القرن األفريقي وأجزاء من جنوب آسيا ،كما طغت
الظواهر الجوية المتطرفة على جنوب القارة األفريقية.

لتنسيق االستجابة اإلنسانية العالمية بشكل فعال،
بما يف ذلك دعم استجابات جائحة كوفيد ،-19تتطلب
الميزانية األساسية لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

وبحلول تموز /يوليو ،انتشرت جائحة كوفيد -19يف أ كثر
من  200دولة وإقليم وشكلت أزمة صحية عالمية ال
مثيل لها على مدار  75عاما ً من وجود األمم المتحدة
مهددة اإلنسانية جمعاء.

ال نعرف التأثير الكامل لجائحة كوفيد -19على البلدان
التي تواجه أزمات .لكننا نعلم أن العمل والتضامن
العالميين المنسقين أمران حاسمان .ال أحد يف أمان
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حتى يصبح الجميع آمنين.

مساهمات طوعية قدرها  263.8مليون دوالر أمريكي
لعام  .2020سوف تتطلب الصناديق المشتركة
(الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ والصناديق
ال ُقطرية المشتركة) إجمايل  2.73مليار دوالر أمريكي.

ال تزال الجائحة العالمية لكوفيد -19تمثل تهديدا ً مع
استمرار ارتفاع الحاالت .نحن ننسق مع شركائنا لتعديل
البرامج اإلنسانية لتنسيق اآلثار الصحية وغيرها ودمج
خطط االستجابة.

على الرغم من الزيادة الهائلة يف الطلب على خدمات
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،فإننا نقوم بالعمل
الموكل إلينا يف حدود مستويات الميزانية الحالية ونعيد
ترتيب أولويات الموارد لتلبية االحتياجات العاجلة.
سنستمر يف إيالء اهتمام خاص للتغلب على األزمات
باستخدام ال ُن ُهج االستباقية ،مثل تخصيص األموال

مبكرا ً لتمويل األنشطة المنقذة للحياة التي ثبت أنها تحدث فرقاً.
يهدف هذا إىل تقليل عدد األشخاص المحتاجين على المدى الطويل،
واحترام كرامتهم وجعل المساعدة أ كثر فعالية من حيث التكلفة.

سنعمل على تحسين قدرتنا على مساعدة المنظمات
اإلنسانية يف الوصول إىل المزيد من األشخاص
المحتاجين ،مع التركيز على النساء واألطفال واألشخاص
ذوي اإلعاقة.

ميزانية عام ( 2021مليون دوالر
أمريكي )

الميزانية العادية
لألمم المتحدة

المتطلبات الخارجة عن
الميزانية

المقر

17.4

66.0

العمليات الميدانية (بما يف ذلك المكاتب اإلقليمية)

197.8

أفريقيا

105.5

آسيا والمحيط الهادئ

12.5

آسيا الوسطى وباكستان وأفغانستان

10.0

أوروبا

3.7

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

10.3

الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأمريكا الوسطى

55.0

جميع المؤسسات الميدانية

0.8

الميزانية اعتبارا ً من كانون الثاين /يناير  .2021يستثنى من ميزانية التحويالت واسترداد التكاليف والالمركزية .الميزانية العادية لألمم المتحدة :جزء من الميزانية العادية
لألمم المتحدة لبرامج مختارة يف المقر .المتطلبات الخارجة عن الميزانية :المساهمات الطوعية .المبلغ الذي يجمعه مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
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توزيع المكاتب الميدانية حسب المنطقة (مليون دوالر أمريكي )
أفغانستان

 10.0األرض الفلسطينية المحتلة

بوركينا فاسو

2.2

المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ

بوروندي

1.8

المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 4.4

الكاميرون

4.1

المكتب اإلقليمي لجنوب وشرق أفريقيا

جمهورية أفريقيا الوسطى

 10.4المكتب اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 3.5

6.8

5.5

تشاد

5.3

المكتب اإلقليمي لمنطقة المحيط الهادئ وفيجي

1.3

كولومبيا

1.5

المكتب اإلقليمي لغرب ووسط أفريقيا

5.2

جمهورية الكونغو الديمقراطية

 15.7الصومال

9.1

إريتريا

0.9

جنوب السودان

11.0

إثيوبيا

5.9

السودان

9.3

هايتي

1.3

سوريا *

17.3

العراق

7.9

أوكرانيا

3.7

ليبيا

4.8

مكتب اإلمارات العربية المتحدة

0.9

مايل

5.6

فنزويال

3.2

ميانمار

4.4

اليمن

13.7

النيجر

4.8

نيجيريا

8.6
*يشمل مكاتب يف سوريا واألردن ولبنان وتركيا باإلضافة إىل منسق الشؤون
اإلنسانية اإلقليمي لسوريا
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6.9

جزيل الشكر لمتبرعينا

اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ

ا ﻟﻨﻤﺴﺎ

أذرﺑﻴﺠﺎن

ﺑﻨﻐﻼدش

ﺑﻠﺠﻴــﻜﺎ

ﺑﻮﺗﺎن

ﺑﻠﻐﺎ ر ﻳﺎ

ا ﻟﺼﻴﻦ

ﻗﺒﺮ ص

اﻟﺪاﻧﻤﺎرك

إ ﺳﺘﻮ ﻧﻴﺎ

ﻓﻨﻠﻨﺪ ا

ﻓﺮ ﻧﺴﺎ

أ ﻟﻤﺎ ﻧﻴﺎ

اﻟﻴﻮﻧﺎن

ﻏﻴﺎ ﻧﺎ

أ ﻳﺴﻠﻨﺪ ا

إﻧﺪوﻧﻴﺴــﻴﺎ

ﺟﻤﻬﻮ ر ﻳﺔ
اﻳﺮان
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

إﻳﺮﻟﻨﺪا

إ ﻳﻄﺎ ﻟﻴﺎ

اﻟﻴﺎﺑﺎن

ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن

ﺟﻤﻬﻮ ر ﻳﺔ
ﻛﻮرﻳﺎ

اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﻻ ﺗﻔﻴﺎ

ﻟﻴﺨﺘﻨﺸــﺘﺎﻳﻦ

ﻟﻴﺜﻮاﻧﻴــﺎ

ﻟﻮﻛﺴــﻤﺒﻮرغ

ﻣﺎ ﻟﻴﺰ ﻳﺎ

ﻣﺎ ﻟﻄﺎ

ﻣﻮﻧﺎﻛﻮ

ﻣﻨﻐﻮﻟﻴــﺎ

اﻟﺠﺒﻞ اﻷﺳــﻮد

اﻟﻤﻐﺮب

ﻣﻴﺎ ﻧﻤﺎ ر

ﻫﻮﻟﻨﺪا

ﻧﻴﻮزﻳﻼﻧﺪا

اﻟﻨﺮوﻳﺞ

أ ر ﻣﻴﻨﻴﺎ

أﻧﺪورا

ﻛﻨﺪ ا

ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴــﺎ

اﻟﻔﻠﺒﻴــﻦ

اﻟﺒﻴﺮو

ﺑﻮﻟﻨﺪا

اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل

ﻗﻄﺮ

روﻣﺎﻧﻴﺎ

اﻻﺗﺤﺎد
اﻟﺮوﺳﻲ

اﻟﻤﻤﻠﻜــﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ
اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ

ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة

ﺳــﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ

ﺳــﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ

ﺟﻨﻮ ب
أﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ

إ ﺳﺒﺎ ﻧﻴﺎ

ﺳــﻴﺮﻳﻼﻧﻜﺎ

اﻟﺴﻮﻳﺪ

ﺳﻮﻳﺴﺮا

ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ

ﺗﺮ ﻛﻴﺎ

ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺴــﺘﺎن

اﻹﻣﺎرات
اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ
اﻟﻤﺘﺤــﺪة

اﻟﻤﻤﻠﻜــﺔ
اﻟﻤﺘﺤــﺪة

اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤــﺪة

ﻓﻴﺘﻨﺎ م

ﻣﺎﻧﺤﻮن آﺧﺮون

)

(

)

(

)

(
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نحشد العالم لمواجهة أزماته
ً
إلحاحا
اإلنسانية األكثر
لدعم عملنا ،يمكن للحكومات والشركات والمؤسسات إرسال بريد إلكتروين إىل العنوان
 ،ocha.donor.relations@un.orgويمكن لألفراد الراغبين يف المساهمة زيارة الموقع
اإللكتروينcrisisrelief.un.org :
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