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 اإليبوال في غرب أفريقيا وباءدعم االتحاد األفريقي لمكافحة  نشر

 2112يناير  22 حتى قيا أفري غرب في اإليبوال وباء  لمكافحة األفريقي االتحاد دعم : نشر1جدول 

 اإلجمالي ليبيريا ا ليونسير غينيا المصدر

 86 33 32 21 1 متطوعون مباشرون

 196 86 110 0  نيجيريا

 187 86  101 0 اثيوبيا

جمهورية الكونغو 

 الديمقراطية

81 0 0 81 

 170 95 75 0 كينيا

 *720 300 318 102  اإلجمالي

 االقتصادية المجموعة

 أفريقيا غرب لدول

 2(اإليكواس)

49  27  39  115 

 835 339 345 151 اإلجمالي + اإليكواس

ن لمبادرة االتحاد األفريقي لمكافحة انتشار مرض اإليبوال في غرب أفريقيا في ين المجندين المحمييال يشمل هذا الرقم المتطوع* 
  ليون وغينيايراليبيريا، س

. كما 3102يقيا في االسبوع األول من شهر فبراير متطوعا من جنوب أفر  01نشر  من المقرر
متطوع محمي في غينيا إلى مراحمها األخيرة. وتسير المفوضية  211عممية تجنيد حوالي  بمغت

 متطوع. 0111لتحقيق هدف الوصول إلى في الطريق الصحيح 

 تحديث -الدعم المالي لمبمدان المتضررة 

 011التالي: ليبيريا أمريكي موزعة عمى النحو  الرمميون دو  0.3قدمت موريتانيا منحة قدرها 
  .أمريكي ألف دوالر 011ليون را، سيأمريكي ألف دوالر 011، غينيا أمريكي ألف دوالر

                                                           
1
سنيطوا منحدبين من قبم اندسل افأعضدء. سهم من انبهدان  4102جادد افأفرقي  ف  أسطط  سببحببر هؤالء هم أفراد محطوعون نبوا نداء مفوضية اال    

 ا سزقببدبوي. انحدنية: بورسندي ، انكدميرسن، انكونغو، جبهورقة انكونغو اندقبيراطية ، إثيوبيد، كينيد، اننيجر ، نيجيرقد، رساندا، جنسانيد، أسسند

 
2
قحصددقة ندسل سرب أفرقييد محطوعين من بنين، كوت دقفوار، سدند، مدن ، اننيجر سنيجيرقد. سقد بابث مدن  أعضدءهد من قشبم فرقق انبجبوعة اال    

فرقق انبجبوعة االقحصددقة ندسل سرب أفرقييد نظرا نهادجة إنيهم ف  انبهد.  
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 غرب في اإليبوال مرضوباء  لمكافحة األفريقي االتحاد الدعم المالي والميزانية لمبادرة دعم
 أفريقيا

 تعبئة الموارد
 تحديث -لمالية من قبل الشركاء اإلنمائيين المساهمات ا: 0جدول ال

 *المبمغ الموفى به  المبمغ المتعهد بدفعه الشريك اإلنمائي/البمد

 أمريكي مميون دوالر 0 أمريكي مميون دوالر 01 الواليات المتحدة األمريكية

 أمريكي مميون دوالر 3 أمريكي مميون دوالر 3 الصين

 مميون دوالر 3.2 السويد
 أمريكي

2,640799.86  

 أمريكي مميون دوالر

 مميون دوالر 3.22 النرويج
 أمريكي

2,559,413.72  

 أمريكي مميون دوالر

  2,928,655.65 يورومميون  2 االتحاد األوروبي

 أمريكي مميون دوالر

 يءال ش أمريكي ألف دوالر 21 كندا

 شيءال  أمريكي مميون دوالر 2 اليابان

 يءال ش أمريكي مميون دوالر 0 تركيا

مميون دوالر +  20.02 اإلجمالي
 يورومميون  2

14,128,869.23  

 مميون دوالر
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 * المبلغ الفعلي المودع في حساب االتحاد األفريقي بعد خصم الرسوم المصرفية

 مرض فيروس اإليبوال بشأن أفريقيا غرب لدول االقتصادية مجموعةللالتضامن صندوق : 2جدول ال

 المبمغ الموفى به المبمغ المتعهد بدفعه البمد

  الف دوالر أمريكي 011 بنين

 مميون فرانك أفريقي 21 بوركينا فاسو

دوالر  ألف 021)
 أمريكي(

 

  دوالر أمريكي الرأس األخضر

 مميون دوالر أمريكي 0 مميون دوالر أمريكي 0 كوت ديفوار

 يألف دوالر أمريك 211 ألف دوالر أمريكي 211 جامبيا

   غانا

   غينيا

   غينيا بيساو

   ليبريا

  ألف دوالر أمريكي 311 مالي

 مميون فرنك أفريقي 011 النيجر

ألف دوالر  311)
  أمريكي(

 مميون فرنك أفريقي 011

 ألف دوالر أمريكي( 311)

 مميون دوالر أمريكي 2.2 مميون دوالر أمريكي 0.2 نيجيريا

  مميون دوالر أمريكي 0 سنغالال
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  ألف دوالر أمريكي 321 سييرا ليون

   طوغو

االتحاد االقتصادي والنقدي 
االتحاد النقدي  –لغرب أفريقيا 

 لمفرنك األفريقي

 مميون دوالر أمريكي 0.2

مميون دوالر  0.2)
 أمريكي لكل بمد متضرر(

 مميون دوالر أمريكي 0.2

 

 الدوالر األمريكي الدوالر األمريكي اإلجمالي
 خاص األفريقيالقطاع ال

   تحديث -طاع الخاص األفريقي قمن قبل ال عهدات : الت5جدول ال

 المبمغ الموفى به المبمغ المتعهد بدفعه الشركة

مجموعة شبكة الهاتف المحمول 
 م.ت.ن

 مميون دوالر أمريكي 01 مميون دوالر أمريكي 01

مان تمجموعة وصندوق ائ
 دانجوت

 ر أمريكيمميون دوال 2 مميون دوالر أمريكي 2

 مميون دوالر أمريكي 3.2 مميون دوالر أمريكي 3.2 شبكة إيكونت

 مميون دوالر أمريكي 0 مميون دوالر أمريكي 0 مان عائمة موتسيبيتصندوق ائ

 مميون دوالر أمريكي 0 مميون دوالر أمريكي 0 عائمة ستينبيك

  مميون دوالر أمريكي 0 بنك أفريكسيم

  مميون دوالر أمريكي 0 قياكوكا كوال أوراسيا وأفري

مجموعة شركات فيتول وفيفو 
 لمطاقة

  مميون دوالر أمريكي 0
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 ألف دوالر أمريكي 211 ألف دوالر أمريكي 211 مجموعة ميتيال لمتأمين

  ألف دوالر أمريكي 211 مجموعة بنك نيد

 ألف دوالر أمريكي 211 ألف دوالر أمريكي 211 أفريكاميز مجموعة بارك

 ألف دوالر أمريكي 211 ألف دوالر أمريكي 211 الجودة التانزانية مجموعة

  ألف دوالر أمريكي 011  بنك أفريقيا المتحد

  مميون دوالر أمريكي 01 البنك األفريقي لمتنمية

مميون دوالر  32.3 اإلجمالي
 أمريكي

 مميون دوالر أمريكي 11
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