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 الدورة الرابعة والسبعون
 )أ( من القائمة األولية* 73البند 

اإلنسييانية واملسيياةدة الةواية ال   املسيياةدةتعزيز تنسييي  
املتحدة يف حاالت الكوارث، مبا يف ذلك  األممتقدمها 

املسييياةدة االاتييييااية اتازيييةن تعزيز تنسيييي  املسييياةدة 
 اإلنسانية ال  تقدمها األمم املتحدة يف حاالت الطوارئ

   
 اليندوق املركزي ملواجهة الطوارئ  

  
 تقرير األمني العام  

  

 موجز 
يتضــــمن الا التقويو ولــــةا ليت نــــ ة الد  ةلاا ال ــــندوا املورز  ملواجلة ال وا       الة ة  

. 73/139، عم  بقوا  اجلمعية العامة 2018را ون األو /ديســـــــــــــــم    31را ون الثاين/ينايو إىل   1من 
. و    الة ة املنمولة 2018ت القائمة ابالستجابة اإل سا ية يف عام وقد ظل ال ندوا يف طليعة اجللا

مليون دوال  لدعم األ نــــــــــــ ة  500.5ابلتقويو، وافق منســــــــــــق اإلااطة يف  االت ال وا   عل  مبل  قد   
يقوم  أن عل  بلدا وإقليما ومن قة. وابإلضـــــــــــافة إىل ولف، جوت املوافقة 48اإل ســـــــــــا ية املنقيفلة للحياة يف 

را ون األو /ديسـم    31مليون دوال . ويف  15موفق القووض التابع لل ـندوا نن  قوض قيمت  اإلاالية 
 .مليون دوال  550.1بل  مستوا   2018، ران ال ندوا قد تلق  متويً  قياسياً لعام 2018
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 مقدمة - أوال 
ـا ية  73/139يُقدَّم الا التقويو عم ً بقوا  اجلمعية العامة  - 1 ـاعدة اإل سـ املتعلق بتعزيز تنسيق املسـ

الد تقدملا األمم املتحــــــــــــدة يف  االت ال وا  ، الل  طلبع في  اجلمعية إىل األمن العام أن يقدم تقويوا 
لـــيل اســـتلدام ال ـــندوا املورز  ملواجلة ال وا  . ويتناو  التقويو األ نـــ ة املضـــ لع  ا يف إطا  عن تةا

 .2018را ون األو /ديسم    31را ون الثاين/ينايو إىل   1ال ندوا يف الة ة من 
  

 حملة ةامة ةن التزامات التمويل املرتتبة ةلى اليندوق املركزي ملواجهة الطوارئ - اثنيا 
، وافق منســـق اإلااطة يف  االت ال وا   عل  تقدِ ميفنم  من ال ـــندوا بل  2018  عام    - 2

بلدا وإقليما ومن قة. وميثل  48مليون دوال  ألاواض االضـــــ  ط   نـــــ ة إ ســـــا ية يف  500.5جمموعلا 
اً قد   ولف أر  مبل  تتم املوافقة علي  يف سنة وا دة يف ات يخ ال ندوا. وقد تضمنع االعتمادات مبلغ

مليون دوال  ُ  ــــــــا  179.7مليون دوال  ُ  ـــــــــا لنافلة االســـــــــتجابة الســـــــــويعة ومبلغاً قد    320.8
ليتزمات الد تعاين  ق ـــــــا يف التمويل من     الفلة  االت ال وا   الناق ـــــــة التمويل. ووافق منســـــــق 

مم املتحدة إلااطة مليون دوال  لورالة األ 15اإلااطة يف  االت ال وا   أيضـــــــــــــــا عل  من  قوض بقيمة 
وتنـــــــــغيل ال جين الةلســـــــــ ينين يف النـــــــــوا األدي )األو ووا( يف اـــــــــلو  يســـــــــان/أبويل لتلبية ا تياجات 

و ىت هناية  2005ال جين الةلســ ينين امللحة واملنقيفلة للحياة. وقد قد م ال ــندوا، منل إ نــائ  يف عام 
من البلدان واألقاليم  104عدة اإل ســــــــــا ية يف ب ين دوال  ألاواض املســــــــــا 5.5، مبلغا قد   2018عام 

ا امليفنم  ل ـــــــناديق األمم املتحدة وبواجملا ووراالُا املتل ـــــــ ـــــــة. وُينـــــــا  إىل ال ياالت  واملناطق. وُُت ـــــــَّ
 يف الا التقويو.“ الوراالت”امللرو ة جمتمعًة بـاسم 

 
 1اجلدو    
كانون   31كانون الثاين/يناير إىل   1خمييييييييات الييييندوق املركزي ملواجهة الطوارئ، يف ال رتة من   

 2018األول/ايسمرب 
 )بدوال ات الوالايت املتحدة(

 اجملموط الفلة متويل ال وا   الناق ة التمويل الفلة االستجابة السويعة 
 073 508 500 863 731 179 210 776 320 املبل  املعتمد    

عـــدد البلـــدان أو األقـــاليم 
 )ب(46 18 )أ(35 املستةيدة

 401 140 261 عدد املنا يع املموَّلة
 

ابإلضـافة إىل تلف البلدان واألقاليم اممسـة والث طن، اسـتةاد بلدان ا وان من ال  املل ـ ـات ملواجلة أزمة  )أ( 
 ال جين وامللاجوين من فنزوي .

 البلدان أو األقاليم خم  ات من الفليت التمويل رلتيلما.تلق ع بعض  )ب( 
  
، ُي ــــــوث الثلثان عل  األقل من خم ــــــ ــــــات ميفن  ST/SGB/2010/5ووفقا لننــــــوة األمن العام  - 3

من     ال  النافلة  ال ــــندوا من     الفلت  ل ســــتجابة الســــويعة. وتســــاعد املل ــــ ــــات املقدمة
عل  تلبية اال تياجات اإل ســــــــا ية من     متويل األ نــــــــ ة اإل ســــــــا ية اتيوية املنقلة ليت وا  الد تُنةَّل 
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املوا ل األوىل من األزمات املةاجية أو يف  الة  دوث تداو  ربري يف  الة طوا   قائمة. ويف الة ة  يف
مليون دوال   320.8، قدم ال ــــــــــــندوا 2018ألو /ديســــــــــــم  را ون ا  31را ون الثاين/ينايو إىل   1من 

بلدا وإقليما من     الفلة االستجابة السويعة. والبلدان الد تلقع  (1)35لدعم العمليات اإل سا ية يف 
مليون دوال  ل ســـــــــتجابة لت ـــــــــاعد  49.9أعل  مســـــــــتوايت التمويل من     تلف النافلة ا)  اليمن )

مليون دوال  ل ســـــــــــــــتجــابــة لت ــــــــــــــــاعــد  ــدة النزاط  30.5النزاط(، والو يــة ال و غو الــدميقواطيــة )  ــدة
مليون دوال  ل ســـــــــتجابة ألزمة العن  ال ائة) والةيضـــــــــاالت(،  30.3ال(، وإطيوبيا )فريوس إيبو  وتةنـــــــــ)

مليون دوال  ل ســتجابة ل وا ث طبيعية تنوعع ما بن اجلةاث والةيضــاالت(، وتنــاد  17.3وال ــوما  )
ائة يف امل 57مليون دوال  ل ستجابة للجةاث وتدفق ال جين من الو ية أفويقيا الوس  (. وُوج   17)

لتلبيــة اال تيــاجــات اتوجــة النـااـة  2018من التمويــل املقــدم يف إطــا  االســـــــــــــــتجــابــة الســـــــــــــــويعــة يف عــام 
يف املائة  35.7النزاعات وال ـــــــــــــواعات الدا لية. واـــــــــــــ لع االســـــــــــــتجابة لل وا ث ال بيعية  ســـــــــــــبة  عن
يف املــائــة  9.6و  يف املــائــة للمنــاطق املتــتطوة اــاالت اجلةــاث، 16.9التمويــل رــان توزيعلــا رــالتــا    من
 يف املائة يف إطا  االستجابة للزالز  وطو ات ال ارن والعوال . 9.2إطا  االستجابة للةيضاالت، و  يف
 

 2اجلدو    
 خمييات انفذة االستجابة السريعة مين ًة حسب البلد أو اإلاليم أو املنطقة  

 )بدوال ات الوالايت املتحدة(

 املل  اتجمموط  البلد أو اإلقليم
 469 937 11 أفغا ستان  

 535 502 1 ال ازيل
 030 015 9 بو رينا فاسو

 572 350 2 بو و د 
 994 096 5 ال امريون

  338 982 16 تناد
 493 929 5 رولومبيا

 947 510 30 الو ية ال و غو الدميقواطية
 791 196 1 جيبويت
 915 499 1 إروادو 
 894 288 30 إطيوبيا

 967 559 1 اواتيماال
 660 157 3 اايد
 186 979 4 اهلند

 020 425 14 إ دو يسيا
 502 945 4 رينيا

__________ 

بلدا وإقليما متوي  مبااـــــوا من خم ـــــ ـــــات االســـــتجابة الســـــويعة، اســـــتةاد بلدان ا وان من خم ـــــ ـــــات  35يف  ن تلق   (1) 
  لداا ال ندوا ملواجلة األزمة اإلقليمية ل جين وامللاجوين الةنزويلين.
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 املل  اتجمموط  البلد أو اإلقليم
  410 509 3 الو ية الو الدميقواطية النعبية  

 942 127 1 لبنان
 061 653 3 ليبيا

 000 000 1 مدانقو
 663 997 6 ما 

 873 975 3 مو يتا يا
 253 206 7 ميامنا 
 907 386 9 النيجو 
 877 866 6  يجرياي

 710 186 9 اببوا اينيا اجلديدة
 196 975 1 بريو

 031 269 17 ال وما 
 619 098 6 أواندا
 612 904 5 أوروا يا

 761 202 9 البوليةا ية( -فنزوي  )الو ية 
 340 203 6 األزمة اإلقليمية ل جين وامللاجوين الةنزويلين 

 290 909 49 اليمن
 772 559 6 زامبيا

 371 099 3 زمبابو 
 209 265 16 األ ض الةلس ينية احملتلة

 210 776 320 اجملموع 
  
ا تاالت ال وا   الناق ـــة التمويل مبل ج ال يتجاوز طلت خم ـــ ـــات  - 4 ال ـــندوا. وتُقدَّم وُُي ـــَّ

ال  املل ـــــ ـــــات يف جولتن     الســـــنة، وا) تمســـــم  للنـــــوراي ابالضـــــ  ط   نـــــ ة منقيفلة للحياة 
األمارن الد تواج  املســــــــاعدة اإل ســــــــا ية فيلا  ق ــــــــاً  اداً يف التمويل. ويل  الا النل  اال تياجاتيف  يف

ة ويســـــــاعد عل  لةع اال تبا  إىل النقا يف ا لتمويل وإىل األمارن الد  نا تواجع ااتمام اإل ســـــــا ية املاســـــــ 
، وافق منســـــــــــــــق اإلاـــاطـــة يف  ـــاالت ال وا   عل  لـــــــــــــــوث مبل  قـــد   2018املـــاهبن  ـــا. ويف عـــام 

مليون دوال  من     الفـــلة متويـــل ال وا   النـــاق ــــــــــــــــــة التمويـــل لـــدعم اجللود اإل ســــــــــــــــــا يـــة  179.7
مة من     تلف النافلة إىل مســــــــــــــاعدة األاــــــــــــــلا  يف املائة من األموا  املقد 87بلدا. وُوج    18 يف

النزاعات وال ــــــــواعات الدا لية. وُ  ــــــــا أر  املبال  لعمليات االســــــــتجابة ليتزمات يف  املتضــــــــو ين من
من أجـل املنـــــــــــــــودين دا ليــا وال جين(، والســـــــــــــــودان دوال  مليون  27.8الو يـة ال و غو الـدميقواطيــة )

أجل  مليون دوال  من 18 ليا واجملتمعات املضيةة(، وبنغ ديش )أجل املنودين دا دوال  من مليون 20)
مليون دوال  من أجــل  17ال جين واــالبيتلم العىم  من عــدمي) اجلنســـــــــــــــيــة من الوواينغيــا(، وأوانــدا )

 الو ية ال و غو الدميقواطية وجنوب السودان(. ال جين من
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مليون  80  يف الو را ون الثاين/ينايو، ومليون دوال  يف اجلولة األوىل 100وُ  ا ما جمموع   - 5
(. ومسحع اجلولُة األوىل من  لــــــد 3دوال  يف اجلولة الثا ية يف اــــــلو تنــــــوين األو /أرتوبو )ا ىو اجلدو  

املل  ات لتمويل ال وا   الناق ة التمويل بتقدِ املساعدة املنقيفلة للحياة إىل الس ان يف تسعة بلدان. 
مليون دوال  ملعاجلة التنــود لةائدة  59ت النااة عن النزاعات،   ــا ال ــندوا وســعياً لتلبية اال تياجا

مليون اـــــلا يف ابرســـــتان والو ية ال و غو الدميقواطية والةلبن وال امريون وما . وابإلضـــــافة إىل  1.7
مليون دوال  لتلبية اال تياجات اإل ســـا ية توا  مليون الجط وطالو جلوي  27ولف، ُ  ـــا مبل  قد   

مليون اـــــــــــــــلا  1.3م ين دوال  لتلبيـة ا تيـاجـات  9. وُ  ـــــــــــــــا يف أوانـدا والو يـة تنزا يـا املتحـدة
م ين دوال  ملعاجلة األمن  5اايد من املتضــــو ين من بقااي اف  تةنــــ) األمواض واألعالــــري وُ  ــــا  يف

اــلا يف إ ي اي. ومو لع اجلولة الثا ية من املل ــ ــات  500 000الغلائ) وســوي التغلية لةائدة  وا  
مليون دوال  تســـــــعة بلدان ا) )أ غوال وبنغ ديش وبو و د  والو ية أفويقيا الوســـــــ    80البال  مقدا اا 

ـــــــــــ  مليون  2.7والو ية رو اي النعبية الدميقواطية و وا دا والسودان وال و غو وليبيا( بق د تقدِ املساعدة لـ
من الغلائ) أزمات األ اــــــــــــــلا من املنــــــــــــــودين بســــــــــــــبو النزاعات الدا لية أو الدولية أو  ن يعا ون من

األزمات ال ــــحية. ووفوت وراالت األمم املتحدة واــــوراذاا املنةلون اال تياجاتيف امللحة من املســــاعدة  أو
يف جما  الوعاية ال ــــحية واملســــاعدة الغلائية واملســــاعدة يف أســــباب املعينــــة، وإم ا ية ات ــــو  عل  امليا  

 .دعمال النىيةة و دمات ال وث ال ح) وارياا من امدمات وأوج 
 

 3اجلدو    
 خمييات انفذة متويل الطوارئ النااية التمويل مين ًة حسب البلد  

 )بدوال ات الوالايت املتحدة(

 اجملموط اجلولة الثا ية اجلولة األوىل البلد
 950 000 2 950 000 2  أ غوال    

 515 002 18 515 002 18  بنغ ديش
 296 999 4 296 999 4  بو و د 
 487 884 9  487 884 9 ال امريون

 158 932 9 158 932 9  الو ية أفويقيا الوس  
 882 976 3 882 976 3  ال و غو

 768 003 10 768 003 10  الو ية رو اي النعبية الدميقواطية
 104 840 27  104 840 27 الو ية ال و غو الدميقواطية

 295 994 4  295 994 4 إ ي اي
 177 985 8  177 985 8 اايد
 330 105 8 330 105 8  ليبيا
 800 999 7  800 999 7 ما 

 805 993 7  805 993 7 ابرستان
 703 031 5  703 031 5 الةلبن
 067 000 3 067 000 3   وا دا
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 اجملموط اجلولة الثا ية اجلولة األوىل البلد
 876 997 19 876 997 19  السودان    

 192 988 16  192 988 16 أواندا
 458 995 9  458 995 9 تنزا يا املتحدةالو ية 

 863 731 179 842 018 80 021 713 99 اجملموع 
  

 الن ل األو 
 مين ًة حسب نوع حالة الطوارئ 2018اليندوق املركزي ملواجهة الطوارئ، خمييات ةام   

 )ن ين دوال ات الوالايت املتحدة(

 
 
 
 
 
 
 
النــــوراي خم ــــ ــــاتيف ال ــــندوا ملســــاعدة أاــــلا  يواجلون طائةة ، اســــتلدم 2018ويف عام  - 6

متنوعة من  االت ال وا   اإل سا ية. و  لع األزمات املت لة ابلنزاعات أو ابل واعات الدا لية عل  
مليون دوال ،  338.4. وُوجــ   مــا جمموعــ  2018أر  قــد  من املســـــــــــــــــاعــدة من ال ـــــــــــــــنــدوا يف عــام 

األموا ، إىل منـــا يع ملســـاعدة املتضـــو ين من النزاعات أو من ال ـــواعات يف املائة من  67.6 ســـبت   ما أو
مليون دوال ( وخم  ات  182.7الدا لية. ويتوزط الا املبل  عل  خم  ات الفلة االستجابة السويعة )

مليون دوال (. والبلدان الد   لع عل  أعل  مستوايت  155.7الفلة متويل ال وا   الناق ة التمويل )
مليون  49.9املل ـــــا للمســـــاعدة املت ـــــلة  ف  النزاعات أو ال ـــــواعات الدا لية ا)  اليمن ) التمويل

مليون دوال (، وأوانـــدا  24.9مليون دوال (، وإطيوبيـــا ) 47.8دوال (، والو يـــة ال و غو الـــدميقواطيـــة )
 مليون دوال  ل جين الوافدين(. 23.1)
. فقـد 2018 يـة بن جمـاالت ال ريز الوئيســـــــــــــــيـة يف عـام و لـ ع ال وا ث ال بيعيـة يف املوتبـة الثـا - 7

مليون دوال  للعمليات الد تســــتلدث ااف  اإل ســــا ية للىوااو اجليوفيزايئية  125.3ُ  ــــا ما جمموع  
مليون دوال  لتلبية  59.3واجلوية واهليد ولوجية واملنا ية. ومشلع اســـــــــــــــتجاابت ال ـــــــــــــــندوا مبلغا قد   

مليون دوال  لتلبيــة اال تيــاجــات النــااــة  30.8جتــا لــا اجلةــاث، ومبلغــا قــد   ا تيــاجــات البلــدان الد ا
مليون دوال  ل ســـتجابة للزالز  وطو ات ال ارن،  28.3الةيضـــاالت. وابإلضـــافة إىل ولف، ُ  ـــا  عن

 م ين دوال  ل ستجابة ليتعالري والزوابع. 6.9وجوى توفري 
 

5.7

17.7

114.6

182.7

10

3.3

10.7

155.7

ا تياجات أ وى/ا تياجات إ سا ية متعددة

ال وا   املتعلقة بتةن) األمواض

ال وا   املتعلقة ابل وا ث ال بيعية

ال واعات الدا لية/ال وا   املتعلقة ابلنـزاعات

الفلة متويل ال وا   الناق ة التمويل الفلة االستجابة السويعة
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 الن ل الثاين  
 مين ًة حسب القطاع 2018هة الطوارئ، خمييات امِلنح يف ةام اليندوق املركزي ملواج  

 )ن ين دوال ات الوالايت املتحدة(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تنمل امدماُت املن رة والتنسيق  دماتيف النقل اجلو  املن رة للمساعدة اإل سا ية، واللوجستيات املن رة،  م  ىة  

 املن رة، وس مة وأمن املوظةن والعمليات.واالت االت السل ية وال سل ية 
  
مليون دوال ( ودعم  113.6وتلق  ق اط األمن الغلائ)، الل  يتضــــــــــــــمن املســــــــــــــاعدة الغلائية ) - 8

يف املــائــة من ايع األموا   30مليون دوال (،  وا   35.2أســـــــــــــــبــاب املعينــــــــــــــــة القــائمــة عل  الز اعــة )
مليون  45.1إىل ولف، ُووفق عل  ُت ـــــيا مبل  قد   مليون دوال (. وابإلضـــــافة  148.8املل ـــــ ـــــة )

دوال  للمســــــــــاعدة يف جما  التغلية، لي ــــــــــل بللف جمموط املســــــــــاعدة يف جما  األمن الغلائ) والتغلية إىل 
 يف املائة من األموا  املل  ة. 38.7مليون دوال ، أو ما  سبت   193.9

تد  ت املتعلقة ابل ـــحة، وينـــمل مليون دوال  لل 74.6، ُ  ـــا مبل  قد   2018ويف عام  - 9
مليون دوال  ل ســـــــتجاابت ال ـــــــحية وات ال ـــــــلة ابألزمات النااة عن النزاعات  41.3ولف مبلغاً قد   

مليون دوال  لللدمات  13.6مليون دوال  تاالت تةن) األمواض، و  14.8ال واعات الدا لية، و  أو
 ال حية يف  االت ال وا ث ال بيعية.

مليون دوال  ليت نـــــــــــــــ ة املتعلقة ابمليا  و دمات  61.1 ما جمموع  2018عام  وُ  ـــــــــــــــا يف - 10
مليون دوال   40.4ال ــوث ال ــح) والنىافة ال ــحية يف  االت االســتجابة اإل ســا ية. وُ  ــا  وا  

 مليون دوال  لل وا ث ال بيعية. 15من ولف املبل  ليتزمات املت لة ابلنزاعات أو ال واعات الدا لية و 
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 الن ل الثالت  
 مين ًة حسب املنطقة 2018اليندوق املركزي ملواجهة الطوارئ، خمييات امِلَنح يف ةام   

 )ن ين دوال ات الوالايت املتحدة وابلنسبة امليوية(

 
 
 
 
 
 
   

تُعزى وموًة أ وى، تلقع االســــــــتجابة اإل ســــــــا ية يف أفويقيا املنةلة لتلبية اال تياجات اهلائلة الد  - 11
. فقد ُ  ـــــــــــــا 2018ابلد جة األوىل إىل النزاعات واف  تغري املناخ، أر م   ـــــــــــــة من التمويل يف عام 

يف املائة  58.9مليون دوال  لتلبية اال تياجات اإل ســــا ية يف أفويقيا، واو ما ميثل  ســــبة  295جمموع   ما
أســــــاســــــا إىل تلبية  . ورا ع ال  املل ــــــ ــــــات ُدث2018من ايع املل ــــــ ــــــات املولــــــودة يف عام 

م ين دوال (. و  ــلع االســتجابة  204.8اال تياجات النااــية عن النزاعات أو ال ــواعات الدا لية )
مليون دوال ، وقد اســـــــــــــــُتلدم معىم ولف املبل  يف مواجلة  االت  67.9لل وا ث ال بيعية عل  مبل  

ألمواض يف أفويقيا مليون دوال  ل ســـــــــــــتجابة تاالت تةنـــــــــــــ) ا 16.6اجلةاث. و  ـــــــــــــا ال ـــــــــــــندوا 
م ين دوال  للمســــــــــــــــاعــدة املتعــددة الق ــاعــات املقــدمــة إىل مواط  الو يــة ال و غو الــدميقواطيــة  5.7 و

م ين  108.4العائدين إىل وطنلم. ومن جمموط املل ــ ــات املولــودة ل ســتجابة يف أفويقيا، ُوج   مبلُ  
يف املــائــة من األموا   36.7 مــا يعــاد   ســـــــــــــــبــةدوال  للتــد  ت يف جمــا  األمن الغــلائ) والتغــليــة، أ  

ا ما جمموع   يف املائة  13.6 مليون دوال ، أو ما  ســـــــــــــــبت  40.2املل ـــــــــــــــ ـــــــــــــــة هلل  املن قة. وُ  ـــــــــــــــ 
ا ما جمموع   من األموا ، لإلمداد ابمليا  وال ــــوث ال ــــح) يف ســــياا  االت التنــــود يف أفويقيا. وُ  ــــ 
من األموا ، للتد  ت ال ـــــــــــحية يف أفويقيا، يف  ن بل  يف املائة  11مليون دوال ، أو ما  ســـــــــــبت   33

 مليون دوال . 30.7جمموط املل  ات للمتوى واملواد اري الغلائية 
ا ما جمموع   - 12 مليون دوال  لتلبية اال تياجات اإل ســــــا ية يف من قة اســــــيا واحملي   92.3وُ  ــــــ 

 2018ليون دوال ( من خم ـــــــ ـــــــات عام م 35.3يف املائة ) 38.2. وُوج    وا  2018اهلاد  يف عام 
لتلف املن قة اإلقليمية إىل تلبية اال تياجات النااة عن النزاعات أو ال ـــــــــــــــواعات الدا لية. و  ــــــــــــــلع 
االســـــــــــــــتجابة تاالت ال وا   املوتب ة ابلىوااو اجليوفيزايئية، الد تتعلق يف املقام األو  نواجلة الزالز ، 

مليون دوال (. و  ــلع اال تياجات املت ــلة ابملناخ  23.6 ــ ــات )يف املائة من املل 25.6عل   ســبة 
مليون دوال (. و  ـــــــــا  23.4يف املائة ) 25.4النااة عن  االت اجلةاث والةيضـــــــــاالت عل   ســـــــــبة 

م ين دوال  ملعاجلة الثغوات ام رية يف جما  التغلية وامدمات ال ـــحية يف الو ية رو اي  10ال ـــندوا 
 ية.النعبية الدميقواط

أفويقيا
295$ ،59%

اسيا واحملي  اهلاد  
92.3$ ،18%

أموي ا ال تينية ومن قة ال ا ي 
40$ ،8%

أو واب
5.9$ ،1%

النوا األوس 
67.3$،
14%
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وتلق  العمل اإل ســـــــــــــــاين يف النـــــــــــــــوا األوســـــــــــــــ  )لبنان واليمن واأل ض الةلســـــــــــــــ ينية احملتلة(  - 13
 .2018مليون دوال  من ال ندوا يف عام  67.3
مليون دوال  يف عام  40وتلقع املنـــــــــا يع يف أموي ا ال تينية ومن قة البحو ال ا ي  مبلغا قد    - 14

مليون دوال  ملواجلــة  زو  أعــداد ربرية من الســـــــــــــــ ــان  26.3من ال ـــــــــــــــنــدوا، ُوجــ   منــ  مبل   2018
الو ية فنزوي  البوليةا ية، ومشل ولف خم ــــــ ــــــاته اســــــتةادت منلا ســــــبعة بلدان متضــــــو ة من األزمة  من

اإلقليمية ل جين وامللاجوين الةنزويلين. ورا ع ال  املوةم األوىل الد يســــــــــــــتجيو فيلا ال ــــــــــــــندوا تالة 
يف تلف املن قة. وُ   ع األموا  أيضا ل ستجابة لبعض اال تياجات اإل سا ية  طوا   من الا النوط

 املتبقية الد ينق لا التمويل ولزلزا  وقع يف اايد إضافة إىل طو ة أ د ال ارن يف اواتيماال.
 م ين دوال  ل ستجابة للنزاط يف أوروا يا. 5.9ويف أو واب النوقية، ُ  ا مبل   - 15
 

 الن ل الوابع  
 مين ًة حسب الوكالة 2018اليندوق املركزي ملواجهة الطوارئ، خمييات امِلنح يف ةام   

 )ن ين دوال ات الوالايت املتحدة(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ع أر  قـــد  من األموا  يف عـــام  - 16 بوالمُ  األاـــليـــة  2018ورـــان يف طليعـــة الورـــاالت الد تلقـــ 
بلدا(، تملْت  منىمة األمم املتحدة لل ةولة  34منـــــــــــــــووعا يف  66دوال  ملا عدد  مليون  138.6العامل) )

بلدا(، مث مةوضــــــــــية األمم املتحدة  43منــــــــــووعا يف  122مليون دوال  ملا عدد   132.1)اليو يســــــــــ ( )
 .(2)بلدا( 24منووعا يف  33مليون دوال  ملا عدد   60.1لنؤون ال جين )

مليون  30، حيتةظ ال ـــــــندوا نوفق قووض يبل   لـــــــيد  66/119وعم  بقوا  اجلمعية العامة  - 17
، قدم 2018دوال  ملن  قووض للمنىمات املستوفية للنووط يف ا تىا  تعبيتلا للموا د. ويف  يسان/أبويل 

__________ 

 .املل  ات الد  لداا ال ندوا ملواجلة األزمة اإلقليمية ل جين وامللاجوين الةنزويليناستةادت مخسة بلدان أ وى من  (2) 
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مليون دوال  للت ـــــد  ألزمة مالية اري متوقعة. وســـــاعد القوض عل   15ال ـــــندوا ليتو ووا قوضـــــا بقيمة 
تةاد  ا ق اط املســــاعدات الغلائية الضــــوو ية إل قاو األ وا  الد تُقد م إىل الةيات الضــــعيةة من ال جين، 

 إىل  ن و ود متويل إضايف من اجللات املاهبة.
  

 استخدام اليندوق -اثلثا  
، 2018مليون اـــــــــلا يف ايع أهباي العا  يف عام  135.3ية أرثو من طالع األزمات اإل ســـــــــا  - 18

بليون  23.3وقد  نـــــــــــتت ا تياجات معىملم عن  زاعات وأ  ا  طبيعية. وبل  التمويل اإل ســـــــــــاين العامل) 
 .امامس( الن ل ا ىويف املائة من ولف التمويل ) 2.15، وا لع   ة ال ندوا 2018دوال  يف عام 

 
 الن ل امامس  
 العاملي كنسبة مئوية من التمويل اإلنساين  2018اليندوق املركزي ملواجهة الطوارئ، خمييات ةام   

 )بدوال ات الوالايت املتحدة وابلنسبة امليوية(

 
 
 
 
 
 
 
 
 .2019 الثاين/ينايورا ون   10دائوة التتبع املا  التابعة مل تو تنسيق النؤون اإل سا ية، البياالت املتوافوة  ىت   امل د  
  

. 2018ووالـــل ال ـــندوا االســـتجابة ألاـــد ا تياجات املتضـــو ين من األزمات إتا اً يف عام  - 19
وتتمثل القيمة املضـــافة الةويدة لل ـــندوا يف قد ة منســـق اإلااطة يف  االت ال وا   عل  ايديد أولوايت 

ت لو ال ريز عل  أاــــــــــــد الناس التمويل عل  أســــــــــــاس أاــــــــــــد اال تياجات يف أ  وقع من األوقات. وي
ا تياجا ُت ي ا منــ را وايديدا ليتولوايت بقيادة املنســقن املقيمن ومنســق) النــؤون اإل ســا ية ابلتعاون 
مع األفوقة الق وية اإل ســــــا ية والنــــــوراي اا وين. ويعزز الا النل  العملياتيف اجلماعية لتقييم اال تياجات 

م التمويل عل  هبو أرثو اســــــــــ اتيجية يف رل  الة من  االت والتل ي  هلا من أجل ضــــــــــمان اســــــــــتلدا
 ال وا   استناداً إىل مباد  العمل اإل ساين.

وابإلضــافة إىل تلبية اال تياجات اإل ســا ية امللحة ب ويقة مبااــوة، تســاعد خم ــ ــات ال ــندوا  - 20
ت الد متس فيلا اتاجة إىل عل  تســلي  الضــوي عل  األزمات اجلديدة والنااــية، وتوج  اال تبا  إىل اتاال

 متويل العمل اإل ساين.
 

التمويل اإل ساين العامل) 
دوال ا73315928623

وا  خم  ات ال ندوا املورز  ملواجلة ال 
دوال ا073508500

يف املائة2.15
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 اليندوق واألزمات املتيلة ابلنزاةات واألزمات الطويلة األمد - ألف 
 مجهورية الكونةو الدميقراطية  

وا) ال تزا  تن ل  2018ازداد تداو  اتالة اإل سا ية يف الو ية ال و غو الدميقواطية يف عام  - 21
مليون اــــــــــلا  ن فووا من داي ام  2.5إ دى أاــــــــــد األزمات تعقيدا وأطوهلا أمدا. فلقد ظل أرثو من 

من م ين اــــــلا يواجلون ا عداما ليت 4.3. ويقد  أن  وا  2018بســــــبو العن  منــــــودين يف عام 
الغلائ) ي ــل إىل مســتوى  الة ال وا   أو مســتوى األزمة. ويف اــلو أاي /مايو، أُعلن عن تةنــ) فريوس 

 ــالــةج ف يــة ال متــع ليتوىل ب ـــــــــــــــلــة تةنـــــــــــــــ    هلــا الةريوس  إيبوال يف مقــاطعــة إرواتو . وأعقبــع ولــف
يف اـــلو تنـــوين مقاطعة ريةو النـــمالية، ابلقوب من اتدود مع أواندا، يف اـــلو يف اب/أاســـ س. و  يف

اــــــــــلا من الو ية ال و غو الدميقواطية بعد ا تلاي  362 000األو /أرتوبو، عاد من أ غوال أرثو من 
وضــــــــعلم القا وين يف ولف البلد. وا تاا رل من اجملتمعات املضــــــــيةة والعائدين إىل مســــــــاعدة فو ية طا ئة 
 لتسليل العودة إىل قواام،  يت افتقو معىم العائدين إىل النب ات االجتماعية أو فو  رسو العيش.

مليون دوال  عن طويق تقدِ مخس خم ـــــ ـــــات ليتزمات اإل ســـــا ية  58.4و لـــــد ال ـــــندوا مبل   - 22
مليون دوال   30.5م ين اــــــــــــــلا يف الو ية ال و غو الدميقواطية. و  لــــــــــــــوث  وا   4.1ملســــــــــــــاعدة 

مليون دوال  يف اجلولة األوىل ملل ـــــــ ـــــــات  االت ال وا    27.8    الفلة االســـــــتجابة الســـــــويعة و  من
مليون دوال ، اال تياجات  47.8. وتناولع ات ـــــــــــــــة األر ، ومقدا اا 2018الناق ـــــــــــــــة التمويل يف عام 

م ين دوال  لدعم عودة أبناي  5.7اإل ســـــا ية النااة عن التنـــــود الدا ل)، وجوى  لـــــد مبل  إضـــــايف بقيمة 
قدم ل احل يف املائة من التمويل امل 91.6الو ية ال و غو الدميقواطية إىل بلدام. ويف اجململ، استلدفع  سبُة 

املنــودين  مليون من 1.9الو ية ال و غو الدميقواطية الت ــد  ملســتلد التنــود واهلجوة، واســتةاد من  أرثو من 
اــل ــا  598 446 و مليون اــلا من اجملتمعات املضــيةة 1.3الجيا، وأرثو من  117 990دا ليا، و 

ال  للت ــــــد  تالد تةنــــــ) فريوس م ين دو  4.8ا و من املتضــــــو ين. ابإلضــــــافة إىل ولف،    لــــــد مبل  
 .النمالية ال ا يف مقاطعات إرواتو  وإيتو   وريةو 210 226إيبوال، ايت استلدث 

وأدى تةعيل املســـــتوى الثالت يف اللجنة الدائمة املنـــــ رة بن الوراالت يف تنـــــوين األو /أرتوبو  - 23
اســـــتجابة أرثو تنســـــيقا واســـــتنا ة  مليون دوال  راســـــتجابة أولية ســـــويعة لدعم 20إىل  لـــــد مبل   2017

ســبيل تعزيز القد ات التنــغيلية يف املناطق املتضــو ة يف الو ية ال و غو الدميقواطية. و ر زت خم ــ ــات  يف
مليون دوال  ُقد مع من     الفلة  االت ال وا   الناق ة التمويل عل  االستجابة  28ت ميلية بقيمة 
يق إجواي تد  ته منقيفلة للحياة يف املناطق امل ــــــــنةة اــــــــل ــــــــا، وولف عن طو  485 756ال تياجات 

املســــــتوى الثالت أو من اري املســــــتوى الثالت عل   د ســــــواي. ومتثلع الق اعات الوئيســــــية الد جوى  من
ال ا؛ واملتوى  370 661مليون دوال  لعدد  12.4متويللا يف املساعدة الغلائية،  يت ُ  ا مبل  

ال ا؛ وال حة،  يت  164 091م ين دوال  لــــــــــــــــ احل  7.6لد مبل  واملواد اري الغلائية،  يت  ُ 
م ين دوال ؛ وامليا  وال ـوث ال ـح)،  يت ُ لد  6اـل ـا من مسـاعدة قيمتلا  918 429اسـتةاد 
 ال ا. 501 263م ين دوال  ملساعدة  5.9مبل  

 
 بنةالايش  

إىل معاالة  2017و اب/أاســـ س أدى ت ـــاعد  دة العن  يف والية  ا ن يف ميامنا  يف أوا  - 24
اـــــــــلا من الوواينغيا إىل بنغ ديش  700 000اـــــــــديدة بلغع مســـــــــتوى ال ا طة،  يت فو أرثو من 
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 900 000مليون اــــــلا، نن فيلم أرثو من  1.3اجملاويف ة. وأطوت أزمة ال جين بنــــــ ل مبااــــــو عل  
رورس ابزا  يف بنغ ديش.   اــلا يف اجملتمعات املضــيةة يف مقاطعة 300 000الجط من الوواينغيا و 

وقد بلغع تنق ت الســـــــ ان من الســـــــوعة واتجم ما جعللا إ دى أســـــــوط أزمات ال جين منواً يف العا . 
و تيجة لللف، واجلع امدمات االجتماعية األســــــاســــــية يف املليمات القائمة ضــــــغوطا اــــــديدة، فباتع 

املنقيفلة للحياة عل  الولـــــــو  إليلا أرثو  قد ُة معىم األاـــــــلا  اللين ام يف أمس اتاجة إىل املســـــــاعدة
 حمدودية من و  قبل.

الجط يعينـــــــــــــــون يف مواقع م تىة  919 000، ران ما يقد  بنحو 2018والو  م لع عام  - 25
يف جمتمعـــات مضـــــــــــــــيةـــة. وعل  الوام  15 000للغـــايـــة يف ال يد أوريـــا وت نـــاث يف رورس ابزا ، و 

بري  ـدث تلبيـة اال تيـاجـات العـاجلـة ل جين يف بـداية توســـــــــــــــيع   ـاا عمليـات التـد ـل إىل  ـد ر من
األزمـــة، ظـــل ال جيون يواجلون ا تيـــاجـــات إ ســـــــــــــــــا يـــة  وجـــة. وقـــد وفوت   ومـــة بنغ ديش األ ض 

 أن األ ض را ع عوضة للةيضاالت واالهنياالت األ ضية. ل جين، اري
ــــــدوا مبل  2018ويف اوا /مــــــا س  - 26 ــــــلة مليون دوال  من   18،  لـــــــــــــــــــــد ال ـــــــــــــــن    الف

ـــــــــــــ احل   االت ال وا   الناق ة التمويل لدعم إجواي تد  ت ميثل توقيتلا عن وا  اسم األمهية وولف لـ
اــــــلا من أاــــــد ال جين ضــــــعةاً يف رورس ابزا . واســــــتموت ال  التد  ت هبو تســـــعة  247 000

وتوفري امليــا   أاـــــــــــــــلو ولبــ ع ا تيــاجــات يف الق ــاعــات وات األولويــة، وا)  اتمــايــة؛ واألمن الغــلائ)؛
 و دمات ال وث ال ح) والنىافة ال حية؛ وال حة؛ واملتوى.

 
 اليندوق والكوارث الطبيعية - ابء 

 زلزال إندونيسيا  
، ضـــوبع ســـلســـلة من الزالز  القوية مقاطعة ســـوالويســـ) الوســ   2018أيلو /ســـبتم   28يف  - 27
أمتا  وضــــوبع  3إ دو يســــيا. وتســــبو الزلزا  يف  دوث تســــوالم) لــــحبت  أمواا ولــــل ا تةاعلا إىل  يف

منز  وعن ــــو من عنالــــو  67 000النــــواطط يف دو غاال وابلو. وأتق الزلزا  والتســــوالم) أضــــوا ا اوا  
إىل منازهلم الد البنية التحتية اتيوية، نا يف ولف ال وا واجلســــــو . وتعل  عل  االث األاــــــلا  العودة 

اـــــــــــلا ور د أهنم لقوا  تةلم  تيجة الزلزا   2 000تقلا الضـــــــــــو  أو ُدموت. وابإلضـــــــــــافة إىل  وا  
 62 400هبو  ال ا جبوو    رية وجوى  قللم إىل املستنةيات، وُاود 2 632والتسوالم)، أليو 

للموافق ال حية و ىم  مد سة، ورللف ران اتا  ابلنسبة 2 700الا أيضاً. وتق الضو   رثو من 
اإلمداد ابمليا . وعل  الوام من أن ات ومة وجلات اإلســــــــعاث األوىل عملع ب  رلل من أجل إي ــــــــا  

 املعو ة املنقيفلة للحياة، بقيع اال تياجات اائلة لعدة أالو بعد ولف.
تماد ساعة من طلو ات ومة، أعلن منسق اإلااطة يف  االت ال وا    لدم اع 24ويف اضون  - 28

مليون دوال ،  ا أات  لوراالت األمم املتحدة واملنىمات اإل ســــــا ية أن تدعم  14.4من ال ــــــندوا بقيمة 
االســـــتجابة الد تقوداا ات ومة يف جماالت ومن اللوجســـــتيات واملتوى وامليا  املتمو ة وال ـــــوث ال ـــــح) 

ل العيش يف  االت ال وا   والوعاية ال ــــحية وتنســــيق اــــؤون املليمات وإدا ة املليمات و دمات ســــب
اـــــلا من أاـــــد الناس ضـــــعةا  191 000واتماية. و  اســـــتلدام الا التمويل، الل  اســـــتلدث هبو 

اــــــلا  ن تضــــــو وا بنــــــ ل مبااــــــو من الزلزا  والتســــــوالم) واالهنياالت األ ضــــــية  537 000بن  من
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ة يف   ة االســتجابة اإل ســا ية للةويق وتســي ل ال بة، يف بدي األ نــ ة املنقيفلة للحياة األاــد إتا اً املد ج
 الق و  الد استللع يف اجملاالت وات األولوية احملد دة من قيفبل   ومة إ دو يسيا.

 
 أفةانستان  

، ســـــجلع أفغا ســـــتان للعام امامس عل  التوا  معدال أقل من املتوســـــ  هل و  2018يف عام  - 29
اـــــديداً بعنـــــوين مقاطعة. واجتمعع عوامل ا ةاضيف معد  األم ا ، األم ا  يف إقليملا،  ا أتق ضـــــو ا 

والتساق يف احملدود للثلوا     ف ل النتاي الل  أدى إىل ا  امليا  يف ف ة ووابن الثل  يف ف ل الوبيع، 
ولف  وا تةاطيف د جات اتوا ة لتقلل من توافو امليا  بقد  ربري يف املناطق النــــــــمالية والغوبية واجلنوبية. وأدى

إىل  قاه  اد يف امليا  للســــــ ان واملااــــــية عل   د ســــــواي وتقلا رمية امليا  املعدة ل ســــــتل   إىل أقل 
ل ات للنـــلا الوا د يف اليوم، فاضـــ و الناس إىل االعتماد عل  م ـــاد  امليا  اري احملمية، األمو  5 من

 الل  جعللم عوضة ليتمواض املنقولة بواس ة امليا .
مليون اــــــلا من أفواد األســــــو املعينــــــية املنــــــتغلة  2.2اث وطري ضــــــا  عل   وا  وران للجة - 30

مليون اــــلا  1.4 ابلز اعة الد را ع تعاين ابلةعل من ا عدام األمن الغلائ) بنـــــ ل مزمن، ومن اؤالي
را وا يعا ون من ا عدام األمن الغلائ) بنــــــــ ل  اد وحيتاجون إىل مســــــــاعدة طا ئة. وا تب  وطري اجلةاث 

  اتالة التغلوية للةيات الضــــعيةة، وال ســــيما األطةا  دون ســــن امامســــة، ا تباطا وطيقا بتقل ا فو  عل
ات ــــــو  عل  امليا  املتمو ة، والنــــــواال ال ــــــحية، وا تما  تةاقم ســــــوي التغلية يف املقاطعات الد را ع 

 معدالت ا تنا  ال  اتاالت فيلا عالية ابلةعل.
مليون دوال  راســــــتجابة ســــــويعة لتلبية اال تياجات  12ولــــــد مبل  وقد اســــــتجاب ال ــــــندوا ب - 31

مقاطعة وات أولوية عالية. ومسحع خم ـــــــ ـــــــات التمويل  20األرثو إتا ا للمتضـــــــو ين من اجلةاث يف 
للجلات الةاعلة يف اجملا  اإل ســـــــاين بت ثي  األ نـــــــ ة املنقيفلة للحياة يف املقاطعات املتضـــــــو ة واـــــــ لع 

للتمويل املقدم عن طويق لــــــندوا التمويل اإل ســــــاين يف أفغا ســــــتان. ولبع ال  الوقع  ةســــــ  ت ملة  يف
من األفواد اللين يعا ون من ا عدام األمن الغلائ)  662 728االستجابة أرثو اال تياجات إتا اً لـعدد 

يف املقاطعات العنـــــــــــوين من     تد  ت يف جماالت األمن الغلائ)، وتوفري امليا  و دمات ال ـــــــــــوث 
ح) والنىافة ال ــــــــــــــحية، والتغلية. وعل  وج  التحديد، قد م ال ــــــــــــــندوا مســــــــــــــاعدة الائية فو ية ال ــــــــــــــ
اــــــلا، ووفو جمموعًة من  دمات امليا  وال ــــــوث ال ــــــح) والنىافة ال ــــــحية لعدد  297 500 لعدد
اــلا  53 900اموأة وطة  الدعم التغلو  ولعدد  52 720أاــلا ، وأات  لـــــــــــــــــعدد  204 708

 العيش يف ق اع) الز اعة والثووة اتيوا ية.دعماً لتتمن سبل 
 

 اليندوق واليحة - جيم 
املســــاعدة ال ــــحية املنقيفلة  2018يف املائة من خم ــــ ــــات ال ــــندوا يف عام  15رةل  وا   - 32

للحياة يف  االت ال وا   اإل سا ية يف ايع أهباي العا . فقد وقع ال ثري من الناس ضحية  زاعات طويلة 
مارن أســـةو فيلا تضـــو  النىم ال ـــحية عن تعل  إم ا ية الولـــو  إىل األطباي واملوافق ال ـــحية األمد يف أ

وات ــــو  عل  األدوية. ابإلضــــافة إىل ولف، اــــ ل تةنــــ) األمواض الوابئية   واً ادد لــــحة الســــ ان 
 وأهنف النىم ال حية الضعيةة أل .
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ومشلع أ نـــ ة الوعاية ال ـــحية املموَّلة  عايةم لـــحة األم والوليد وال ةل و عاية ال ـــحة اإل ابية  - 33
وال ــــــحة العقلية والتح ــــــن وتوفري اإلمدادات ال بية وأرثو من ولف ب ثري. ابإلضــــــافة إىل ولف،  لــــــد 

  امالـــة ابل ـــحة مليون دوال  للتد  ت املنقيفلة للحياة يف  االت ال وا   20.9ال ـــندوا أيضـــا مبل  
 ملواجلة تةن) فريوس إيبوال ووابي ال ولريا وات بة وال اعون.

 
 فريوس إيبوال  

، أعلنع وزا ة ال ــــحة يف الو ية ال و غو الدميقواطية عن تةنــــ) اإللــــابة 2018يف أاي /مايو  - 34
وال  لتوســـــيع ســـــاعة،  لـــــد ال ـــــندوا مبل  مليوين د 48بةريوس إيبوال يف مقاطعة إرواتو . ويف اضـــــون 

  اا االســــتجابة فو ا. و رزت املل ــــ ــــات عل  جمموعة من األ نــــ ة، نا فيلا إدا ة اتاالت، واملواقبة، 
واقتةاي أطو خمال ) امل ـــــــابن، وعمليات الدفن اامن، والوقاية من العدوى وم افحتلا، والننـــــــو الســـــــويع 

النقل اجلو  للمساعدة اإل سا ية. ويف الو لةوا ال وا   معداُا من     دائوة األمم املتحدة مدمات 
اب/أاســـــــــــ س، أعلنع الو ية ال و غو الدميقواطية عن  الة جديدة لتةنـــــــــــ) اإللـــــــــــابة بةريوس إيبوال 

مليون  2.8لــلة هلا نا ســبق يف مقاطعد ريةو النــمالية وإيتو  . و لــد ال ــندوا مبلغا إضــافيا قد    ال
اتالتن، مسحع املل ــ ــات للةويق الق و  للعمل اإل ســاين  دوال  للت ــد  لتةنــ) الةريوس. ويف رلتا

 ببدي عمليات امل افحة وإب قاو  ياة ااالث من األالا   يثما حيند البلد موا د إضافية.
، أعلن منســـــــــق اإلااطة يف  االت ال وا   عن  لـــــــــد مبل  2018ويف را ون األو /ديســـــــــم   - 35
جابة الســــــويعة لدعم أ نــــــ ة التتاو مل افحة فريوس إيبوال م ين دوال  من الفلة ال ــــــندوا ل ســــــت 10
مليون دوال (، وجنوب الســـــودان )مليوال دوال (، و وا دا  2.4ن دوال (، وبو و د  )و ملي 3.8أواندا ) يف
مليون دوال (. وقد  ددت منىمة ال ـــحة العاملية ال  البلدان ابعتبا اا أرثو البلدان عوضـــة م و  1.8)

 بةريوس إيبوال إليلا من الو ية ال و غو الدميقواطية.ا تقا  اإللابة 
 

 الكولريا  
، الدت  يجرياي تةنيا اديدا لوابي ال ولريا املومس) جتاوز اتد 2018يف تنوين األو /أرتوبو  - 36

 الة وفاة. و دث أرثو  812 الة إلـــــــــــــــابة وأبل  عن  40 771املعتاد،  يت أفيد ابالاـــــــــــــــتبا  يف 
ســـــــــنة.  14ســـــــــنوات و  5املائة من اتاالت يف لـــــــــةوث األطةا  اللين ت او  أعما ام بن يف  25 من

و ىوا إىل تةنــــــ) اإللــــــابة وأوج  الق ــــــو  يف القد ة عل  م افحت  وعوامل منــــــددة أ وى )نا يف ولف 
الةيضــــــــاالت واالفتقا  إىل امدمات ال ــــــــحية وامليا  وال ــــــــوث ال ــــــــح)(، ا تنــــــــو الوابي بســــــــوعة. ووطو 

والية، نا يف ولف والايت أداماوا وبو  و ويويب الواقعة يف مشا  اـــــــــــــــوا البلد. وســـــــــــــــوعان  19جمموع   ما
 الة وفاة، بنســـبة  68 الة إلـــابة ابل ولريا و  3 692ا تنـــو الوابي يف النيجو الل  ســـجل أرثو من  ما

 يف املائة من اتاالت يف لةوث النساي. 56
مليون دوال  للنيجو لتوسيع   اا االستجابة  2.2  لنيجرياي و و لد ال ندوا مبل  مليوين دوال - 37

وم افحة العدوى ومنع ا تنــا اا. وســاعدت ال  املل ــ ــات وراالتيف األمم املتحدة عل  إ نــاي موارز 
لع ا ال ولريا، واـواي وتوزيع جمموعات لوازم م افحة ال ولريا، وتوفري ميا  النـوب، وإات ة النقل السـويع 

موظة) ال وا   إىل املناطق النائية. ولوال اال تواي الســويع للوابي، ل ان من املوج  أن ينتنــو لإلمدادات و 
يف البلدان اجملاو ة، نا يف ولف بنن وبو رينا فاســو وتنــاد وما . ويف النــلو  ةســ ،  لــد ال ــندوا أيضــا 
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رةلـــع اـــل  األموا    م ين دوال  لزمبـــابو  مل ـــافحـــة تةنـــــــــــــــ) وابي ال ولريا يف اوا  . وقـــد 3.1مبل  
 الت ثي  الةو   والسويع أل ن ة م افحة تةن) ال ولريا و الع دون ا تنا  املوض يف ايع أهباي البلد.

 
 ت شي األمراض األخرى  

يف ليبيا، يواج  الســـــ ان ا تما  التعوض لتةش ه   ري ملوض ات ـــــبة بســـــبو ا ةاض معدالت  - 38
مليون دوال   2.5ع  النىام ال ـــح). وقد  لـــد ال ـــندوا مبل  التغ ية ابلتح ـــن واســـتموا  النزاط وضـــ

 33 000جوعات من لقا ات ات ــــــــــبة، و  10قا و ة حيتو  رل منلا عل   280 000للبلد لنــــــــــواي 
علبة فيتامن )أ(، واري ولف من مواد التح ـــن. ووفوت خم ـــ ـــات ال ـــندوا التغ يةم ابمدمات توا  

بينلم مليون فتاة، ومسحع للمنىمات اإل ســـا ية والســـل ات ال ـــحية مليو ن من األطةا  الضـــعةاي، من 
 الوطنية اند متويل إضايف لدعم بقية محلة التح ن املنقيفل للحياة.

مليون دوال  للبنان لتوفري و دات ت عيم  1.1ويف وقع ســــابق من العام،  لــــد ال ــــندوا مبل   - 39
يع ون اتدود، وإجواي محلة للت ــــــد  لتةنــــــ) موض متنقلة، و دمات الت عيم اإلجبا   ليتطةا  اللين 

 اهلومل والبقاط. - ات بة يف حمافىد بعلبف
،  لـــد ال ـــندوا مبل  مليون دوال  ملدانـــقو الُتاو إجوايات 2018ويف تنـــوين الثاين/ وفم   - 40

تةن) الوابي بندة مب وة للت د  م و ا تنا  وابي ال اعون عل    اا واسع. وران البلد معوضاً م و 
بســـبو عوامل أدت إىل تةاقم الا التلديد، منلا اســـتموا  وابي ات ـــبة املنتنـــو يف البلد و دوث  االت 
إلـــابة ابل اعون قوب املناطق اتضـــوية ااالة ابلســـ ان. وعزز تد ل ال ـــندوا أ نـــ ة املواقبة وم افحة 

 تلا.الق ت األمواض وإدا ة اتاالت والوقاية من العدوى وم افح
  

 تنظيم اليندوق وإاارته - رابعا 
 ال ري  االستشاري لليندوق املركزي ملواجهة الطوارئ  

أُ نـــــــــــــط الةويق االســـــــــــــتنـــــــــــــا   لل ـــــــــــــندوا املورز  ملواجلة ال وا   عم ً بقوا  اجلمعية العامة  - 41
ليتوىل إســـــداي املنـــــو ة إىل األمن العام، عن طويق منســـــق اإلااطة يف  االت ال وا  ، بنـــــتن  60/124

. 2018ويق االســتنــا   موتن يف أاي /مايو وتنــوين األو /أرتوبو اســتلدام ال ــندوا وأطو . واجتمع الة
ويف االجتماط املنعقد يف اــــــلو أاي /مايو، أعوب الةويق االســــــتنــــــا   عن دعم  القو  الســــــت  ط زايدة 
التمويل املقدم من ال ندوا إلجوايات العمل اإل ساين املب وة. والقش الةويق أيضا إلدا  التقويو السنو  

لنتائ  احملققة من     التمويل وســـــــــــــــبل توســـــــــــــــيع وتعميق قاعدة اجللات املاهبة لل ـــــــــــــــندوا. املتعلق اب
االجتماط املنعقد يف اــــــلو تنــــــوين األو /أرتوبو، القش الةويق االســــــتنــــــا   العملم اإل ســــــاين املب و  ويف
 ندوا، منسق اإلااطة يف  االت ال وا  ، والسبل ال ةيلة بوضع د اسة جدوى استثما ية الجحة لل مع

واملباد ات الدعوية الوامية إىل تعزيز م ا ة ال ــــــندوا وماهبي ، وأمهية القيام   نــــــ ة ات ــــــاالت قوية  و  
 املل  ات الوئيسية لل ندوا     السنة.

 

https://undocs.org/ar/A/RES/60/124
https://undocs.org/ar/A/RES/60/124
https://undocs.org/ar/A/RES/60/124
https://undocs.org/ar/A/RES/60/124
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 نطاق التةطية العاملي لشراكات اليندوق  
ت ـــــو، فعن العديد  ام أن ال ـــــندوا م ل ج بتقدِ ميفنم  إىل وراالت األمم املتحدة عل  وج  ا - 42

من ميفنمح  يُنةل من قبل وراالت األمم املتحدة يف ظل اـــــــــــــــوارة مع املنىمات اري ات ومية وات ومات 
 املضيةة واعيات ال ليو األمحو واهل   األمحو.

)وا) ا و ســنة  2017مليون دوال  يف عام  418.2ومن جمموط خم ــ ــات ال ــندوا البالغة  - 43
مليون دوال  قدمت  وراالت األمم  95.4، أفيد  ن ما مبلغ  (3)عن النــــــــــــــوارات(تتوافو بنــــــــــــــتهنا بياالت 

بلدا. ومتثل ال   33من النــــــــــوراي املنةلين يف  568املتحدة املســــــــــتةيدة من ال ــــــــــندوا رميفنم  فوعية إىل 
 النــب ة الواســعة من النــوارات   اا تغ ية عاملياً ال مثيل ل ، ي ــعو ايقيق  من     اتةاقات التمويل

 املبااو امل مة مع اجللات املاهبة.
يف املائة من إاا  التمويل الل    ـــــــ ـــــــ  ال ـــــــندوا  23واـــــــ لع امليفنم  الةوعية ما  ســـــــبت   - 44
 . والا الوقم ال ينمل قيمة توتيبات النوارات العينية.2017عام  يف
جلــات  2017عــام ورــا ــع اــالبيــة املنىمــات الد  ةــلت التمويــل من     امليفنم  الةوعيــة يف  - 45

جلة اـــوي ة   ومية،  143 منىمة اري   ومية وطنية أو حملية، و 286اـــوي ة وطنية وحملية. ومشلع 
اعية من اعيات ال ـــــــــليو األمحو أو اهل   األمحو. أما اجللات النـــــــــوي ة الباقية والبال  عدداا  18 و

أق ـــــــــــــــ  قد  من امليفنم   الوراالت الد قدمعجلة، ف ا ع منىماته اري   ومية دولية. ورا ع  121
مليون دوال (، وبوالم   13.6مليون دوال (، ومةوضــــية اــــؤون ال جين ) 44.4الةوعية ا) اليو يســــ  )

 مليون دوال (. 11.3األالية العامل) )
 

 الرزد  
د . وضــــــع ال ــــــندوا أدوات تضــــــمن إات ة معلومات عن املنــــــا يع الد ميوهلا     التنةيل وبع - 46

وتوضـ  ملروة إ اـادية بنـتن الولـد عل  ال ـعيد الق و  األدوا م واملسـؤولياتيف يف سـياا تتبع تنةيل امليفنم  
املقدمة من ال ندوا، وضمان توافو املعلومات وات ال لة يف  ينلا للمنسقن املقيمن ومنسق) النؤون 

املو ل) عن مســتجدات  الة املنــا يع اإل ســا ية. وإضــافة إىل ولف، أ نــت ال ــندوا أداة إلزامية لإلب   
 من أجل تيسري تباد  املعلومات بسلولة عل  ال عيد الُق و .

وتوزط امللروة اإل اادية عل  ايع املنسقن املقيمن ومنسق) النؤون اإل سا ية بعد املوافقة عل   - 47
دات عل  املنسق رل من خم ـ ـات ال ـندوا، ويعمم منووا معد   ـي ـاً لإلب   املو ل) عن املسـتج

املقيم أو منســــق النــــؤون اإل ســــا ية ومنســــق ال ــــندوا     ف ة التنةيل. وقد ســــاعد ولف عل  ضــــمان 
اط يف ط املنســــــقن املقيمن ومنســــــق) النــــــؤون اإل ســــــا ية واجللات الةاعلة اإل ســــــا ية األ وى يف رل بلد، 

 ندوا.ورللف أما ة ال ندوا، عل  موا ل تنةيل املنا يع املمولة من ال 
 

__________ 

ابلنىو إىل أن تنةيل املنا يع الد ميوهلا ال ندوا يستغوا ف ة ت ل إىل تسعة أالو وأن اإلب   عن  تائجلا يستغوا ط طة  (3) 
 .2017أ ن ة التمويل ميفن م ال ندوا املل  ة يف عام أالو، تغ ) املعلومات املتوافوة عن النوراي يف تنةيل 
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 الش افية  
جعلع األمم املتحدة النــــةافية يف اســــتلدام خم ــــ ــــات ال ــــندوا أولويًة ق ــــوى و جو زاوية  - 48
ســــــياا املســــــايلة بنــــــت  . وتتا  ايع قوا ات امليفن   ن اُتاواا من     منووا خم ــــــ ــــــات م وَّس  يف

ة التتبع املا  واملباد ة لللف عل  املوقع النــــــــب ) لل ــــــــندوا وتننــــــــو يف عدة من ــــــــات، نا يف ولف دائو 
، أجوى ال ــــــــــــندوا 2018ويف عام . “تباد  البياالت اإل ســــــــــــا ية”الدولية للنــــــــــــةافية يف املعو ة وموقع 

استعواضا اام  لعملية اإلب   يف إطا  املباد ة الدولية للنةافية يف املعو ة. و تيجة لللف، ا تةعع د جة 
يف املائة،  ا جعل ال ــــــــندوا فلت أرثو  94 ــــــــة إىل النــــــــةافية الد ســــــــجللا ال ــــــــندوا عل  تلف املن

منىمة تننــــو بياالُا وفًقا ملعايري املباد ة. ويقوم ال ــــندوا أيضــــا بتتبع و نـــو  969ال ياالت اــــةافية بن 
لتنةيــــل املنم  الد تع س التمويــــلم املقــــدم من ورــــاالت األمم املتحــــدة  “ال بقــــة الثــــا يــــة”معلومــــات عن 

ا إىل اـــــــورائلا املنةلين، فيوفو بللف النـــــــةافية ال املة للتمويل بدياً من قوا ات املســـــــتةيدة من ال ـــــــندو 
ُت ـــــــــــــــيا األموا  وا تلــاًي م وط التســـــــــــــــليم األمــاميــة. وابإلضــــــــــــــــافــة إىل ولــف، تتــا  للعموم معلومـات 

املنلجية املتبعة يف اُتاو قوا ات التل ـــــيا، وموجزات عن عمليات اال تيا  الق وية للمل ــــ ــــات  عن
لة تاالت ال وا   الناق ــــة التمويل، وتقا يو ســــودية عن اســــتلدام متويل ال ــــندوا املورز  ملواجلة املوج

 ال وا  ، وتقويو عامل) عن النتائ  احملققة،  ا يوفو اةافية راملة بنتن عمليات ال ندوا.
ت أما ة ، ألــــــد  2017وبناي عل  االســــــتقبا  اإلقايب لتقويو النتائ  األو  الل   نــــــو يف عام  - 49

. وقد ُاع التقويو اســـــــــــتنادا إىل معلومات قدملا 2018ال ـــــــــــندوا تقويو النتائ  الســـــــــــنو  الثاين يف عام 
تقويوا مو دا يغ )  68املنســقون املقيمون ومنســقو النــؤون اإل ســا ية واألفوقة الق وية للعمل اإل ســاين يف 

وئيســـــ) الل  يقوم ب  ال ـــــندوا للتم ن منـــــووعا  وال من ال ـــــندوا. وبن  التقويو الدو م ال 439 تائ  
تقدِ الدعم ال زم إل قاو  ياة املتضــو ين من األزمات اإل ســا ية، وعومض املعلوماتيف املبل  عنلا بنـتن  من

القيمة االســــــ اتيجية الد يضــــــيةلا ال ــــــندوا إىل منىومة العمل اإل ســــــاين. وأضــــــيةع عدة فووط جديدة 
وطج يوب  التمويل املقدم من املاهبن ابلنتائ  الوئيســية احملققة ابلتمويل، ، نا يف ولف ف2018تقويو عام  إىل

ولــــــــــــــةحات عن الوراالت تســــــــــــــل  الضــــــــــــــوي عل  النتائ  الوئيســــــــــــــية الد  ققتلا رل ورالة مســــــــــــــتةيدة 
 ال ندوا، وفوطج يعوض إبقاز منلجيات ُت يا التمويل الد يتبعلا ال ندوا. من
 

 إاارة املخاطر  
 ، والــــــــــــــل ال ــــــــــــــندوا تتبع  االت الغش احملتملة يف اســــــــــــــتلدام أموال ، وتقد2018ِيف عام  - 50

املو دة،  معلومات بنتهنا. ومتنيا مع املباد  التوجيلية لل ندوا املتعلقة ابالت االت وإجوايات  التنغيلية
 .2018عام استموت أما ت  يف التوالل مع الوراالت واجللات املاهبة بنتن  االت الغش احملتملة يف 

، أُبلغع أما ة ال ـــــــــــندوا االد اش حمتمل يف اســـــــــــتلدام األموا  من جا و 2018ويف عام  - 51
اـــــــوراي يف منـــــــا يع اســـــــُتلديفمع فيلا ميفْنحة من ال ـــــــندوا. وقد أجو  االت ـــــــا  واملتابعة وفقا للمباد  

لتحقيقات، طبتع لـــــــحة التوجيلية وإجوايات التنـــــــغيل املو دة. واســـــــتنادا إىل األدلة الد ُاعع     ا
دوال اً.  6 627االدعايات يف إ دى اتالتن،  يت ُقد  جمموط امســا ة الد تعوَّض هلا ال ــندوا نبل  

 واتالة األ وى ما زالع قيد ايقيق الورالة املستةيدة.
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 التقارير املقدمة من املنسقني املقيمني ومنسقي الشؤون اإلنسانية  
مليون  24.6تقدِ املســــــــــــــاعدة املنقيفلة للحياة إىل  (4)2017يف عام  أات  التمويل املل ــــــــــــــا - 52

يف املائة من أوليف األاــــلا  من النســــاي والةتيات. ورا ع   ـــة  53اــــلا. وران ما  ســــبت   وا  
النســــــــــــــاي والةتيات ال يت تلقن الدعم املقدم من ال ــــــــــــــندوا أعل  من ولف يف بعض الق اعات،  يت 

مساعدة تغلوية  ولة من ال ندوا،  ا  التغلية. ومن بن األالا  اللين تلقوايف املائة يف جم 68بلغع 
 يف املائة من األطةا . 61ران ما  سبت  

مليون اــلا من املتضــو ين من تنــويد الســ ان،  13.3وأات ع األموا  توفري املعو ة اتيوية إىل  - 53
 .2017من التمويل املل ا يف عام  يف املائة من ايع األالا  اللين استةادوا 54واو ما ميثل 

 ومن     التمويل املقدم يف ولف العام، ايقق ما يل)  - 54
 م ين الا عل  الوعاية ال حية 10.4  ل  • 
 م ين الا من املساعدة يف توفري امليا  وال وث ال ح) 8.1استةاد  • 
 م ين الا عل  الغلاي 5.4  ل  • 
 عل  دعم سبل رسو العيش القائمة عل  الز اعةم ين الا  4.5  ل  • 
 م ين الا من التد  ت يف جما  اتماية 4.3استةاد  • 
 م ين الا عل  الدعم يف جما  التغلية 3.1  ل  • 
اســـــــــتةاد عدد أر  ب ثري من التد  ت يف جما  إدا ة املليمات، ومن  دمات التعايف املب و،  • 

واإلجوايات املتعلقة ابأللغام، والدعم املتعدد الق اعات، ومن لوازم  واملســــــــــاعدة يف جما  التعليم،
 املتوى واإلااطة.

ويوفو ال ندوا قيمة اس اتيجية ربرية تتجاوز قيمت  رم د  من م اد  متويل العمل اإل ساين.  - 55
، ورو 2017فعندما طُلو تقديو القيمة االســـــــــ اتيجية املضـــــــــافة الد  ققلا التمويل املل ـــــــــا يف عام 

يف املائة من املنســــــقن املقيمن ومنســــــق) النــــــؤون اإل ســــــا ية يف تقا يوام أن التمويل أدى إىل التنةيل  90
يف املائة إن التمويل ساعد عل  االستجابة ال تياجات املساعدة  93السويع ل ستجابة اإل سا ية، وقا  

 املائة أن األموا  ســاعدت عل  ايســن يف 91اإل ســا ية الد يعد عن ــو الوقع عام   امسا فيلا، وورو 
 يف املائة  ن ال ندوا  س ن تعبية املوا د من م اد  أ وى. 80تنسيق العمل اإل ساين، وأفاد 

 
 برانمج التدريب  

من أجل تلبية ا تياجات العديد من ألـــــــــــــحاب امل ـــــــــــــلحة  2018جوى إعداد رتيو يف عام  - 56
قنية عن ال ندوا يسلل الولو  إليلا. والدليل أداة موجعية توفو اللين حيتاجون إىل معلومات بوالجمية وت

معلومات عن ال ـــندوا، نا يف ولف املعلومات األســـاســـية والوالية؛ وال لبات، وعمليات التنةيل والولـــد 

__________ 

ابلنىو إىل أن تنةيل املنا يع الد ميوهلا ال ندوا يستغوا ف ة ت ل إىل تسعة أالو وأن اإلب   عن  تائجلا يستغوا ط طة  (4) 
 .2017أالو، فعن املعلومات املتوافوة عن األالا  املنمولن ابلتغ ية تتعلق ابلتمويل املل ا يف عام 
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واإلب  ؛ واالت ــاالت والنل  ال وق) املتبع. ويســم  الدليل أللــحاب امل ــلحة يف عمليات ال ــندوا 
 ت سويعة بنتن ال ندوا، واو نثابة دليل بنتن ريةية طلو األموا  وتعىيم أطواا.إبقاد إجااب

وعززت أما ة ال ـــــــــــــــندوا أيضـــــــــــــــا دعملا للتد يو الل  أجوت  وراالت األمم املتحدة بنـــــــــــــــتن  - 57
. فاأل ن ة التد يبية عل  قوائم الننو السويع الد ينةلاا لندوا األمم املتحدة 2018ال ندوا يف عام 

ل  للس ان ايار) استجابًة تاالت ال وا   اإل سا ية تنمل تقدِ طلو لل ندوا من أجل ات و  ع
ميفن  ال وا  . وتنــــــا   أما ة ال ــــــندوا يف احملاراة عن طويق تزويد املنــــــا رن يف التد يو بتعليق بنــــــتن 
لـــــحة ال لبات الد قدمواا لل ـــــندوا. وأ نـــــت ال ـــــندوا اـــــوارات مع رل من لـــــندوا األمم املتحدة 

 .2019للس ان ومةوضية اؤون ال جين، وسيوالل بناي قد ات الوراالت األ وى يف عام 
 

 االستعراضات القطرية ال  جيريها اليندوق  
بغية تزويد منسق اإلااطة يف  االت ال وا   وألحاب امل لحة يف أعما  ال ندوا بتتريدات  - 58

 و  اإل ازات الد  ققلا، وون أما ة ال ـــندوا إبجواي اســـتعواضـــات مســـتقلة رل ســـنة بنـــتن مســـامهة 
 موعة خمتا ة من البلدان أو املناطق.ال ندوا يف االستجابة اإل سا ية يف جم

، أاـــــــــــورع أما ة ال ـــــــــــندوا   اي اســـــــــــتنـــــــــــا ين مســـــــــــتقلن يف ط طة من ال  2018ويف عام  - 59
 ئيســـية إلطا  األداي  نعايري االســـتعواضـــات من أجل تبن  القيمة املضـــافة الد يقدملا ال ـــندوا فيما يتعلق

الــة ب ل بلد من البلدان املعنية. و رز أ د االســتعواضــات واملســايلة وجمموعة من األســيلة االســ اتيجية  
عل  القيمة املضـــــــــــافة الد يقدملا ال ـــــــــــندوا فيما يت ـــــــــــل ابالســـــــــــتجابة اإل ســـــــــــا ية يف الو ية ال و غو 
الدميقواطية، نا يف ولف جمموعة من األسيلة االس اتيجية  و  دو  ال ندوا يف دعم األولوايت العملياتية 

و الد تةنـــــ) فريوس إيبوال اللتن  2018ت ثي  أ نـــــ ة املســـــتوى الثالت يف أوائل عام  املنـــــ رة لعملية
وقعتا يف وقع ال ق من العام، و و  دو   يف  االت ال وا   الواســــــــــــعة الن اا وال ويلة األمد بنــــــــــــ ل 
م أعم. وتناو  اســـــــتعواض ا و القيمة املضـــــــافة الد  ققلا ال ـــــــندوا يف إطا  االســـــــتجابة إىل إع ـــــــا  عا

يف رواب واــــــــوا البحو ال ا ي ، نا يف ولف إم ا ية وضــــــــع ال ــــــــندوا هنجا اســــــــتباقيا للت ــــــــد   2017
للىوااو اجلوية الق ـــــــوى الد قو  التنبؤ  ا. وقي م اســـــــتعواض فلت اســـــــتجابة ال ـــــــندوا ليتزمة اإلقليمية 

 ع ســـــــــــــتة بلدان وعل  ل جين وامللاجوين الةنزويلين، مع ال ريز عل  املل ـــــــــــــ ـــــــــــــات اإلقليمية الد ا
 .املل  ات األ بعة الد ُقد مع ال قا عل  ال عيد الق و  إىل رل من إروادو  وال ازيل وبريو ورولومبيا

ومشلع االســتعواضــات زاي ات ميدا ية للقاي املنســقن املقيمن ومنســق) النــؤون اإل ســا ية وأفوقة  - 60
 ســاين ووراالت األمم املتحدة والنــوراي. و ددت التقا يو األمم املتحدة الق وية واألفوقة الق وية للعمل اإل

النلائية وات ال ــــــــلة جمموعة  تائ   ئيســــــــية وتولــــــــيات عملية ســــــــتؤد  إىل ايســــــــن اجلوا و التنــــــــغيلية 
 لل ندوا يف املستقبل.

  
 مستوايت التمويل -خامسا  

 قماً قياســــــــــــياً. فقد بل  إاا   2018ســــــــــــجلع الت عات املعلنة ل ــــــــــــاحل ال ــــــــــــندوا يف عام  - 61
مليون دوال  رــان ال ـــــــــــــــنــدوا  550.1مليون دوال ، منــ  مبل   558.6التعلــد بــ  يف ولــف العــام    مــا
م ين دوال    اســـت م  يف عام  6.8)تضـــمن مبل   2018را ون األو /ديســـم    31اســـتلم  الو   قد

(. وســـــــــاام يف متويل ال ـــــــــندوا يف عام 2018مليون دوال    اســـــــــت م  يف عام  543.3ومبل   2017
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اطنان ومخســـــــــون من الدو  األعضـــــــــاي واملواقبن، وســـــــــل تان إقليميتان، وجلات ماهبة من الق اط  2018
لات اما ، نا فيلا مؤسستان. وبغية مساعدة ال ندوا عل  تلبية اال تياجات اإل سا ية، سامهع اجل

م ين دوال  ع وة عل  تعلداُا األولية لعام  107.7املاهبة التالية أمساذاا نبل  إاا  إضـــــــــــــــايف قد   
إســـــــــــــبا يا، وأملا يا، وأيولندا، والدامنو ، وســـــــــــــويســـــــــــــوا، واململ ة املتحدة ل ي ا يا العىم  وأيولندا   2018

رـا ون   31 رـا ون الثـاين/ينـايو و  1دة بن النـــــــــــــــمـاليـة، والنووي . وإضــــــــــــــــافـة إىل ولـف،   يف الة ة املمتـ
مليون دوال  يف إطا  الوفاي بتعلدات ســابقة، ودفعمع مســبقا  33.4اســت م مبل   2018األو /ديســم  

 .2019مليون دوال  عن عام  20.4جمموع   مثاين جلات ماهبة ما
مقدماً من أر   2018يف املائة من املســـــــامهات الوا دة إىل ال ـــــــندوا يف عام  99وران  وا   - 62
جلة ماهبة ل  )ا ىو املوفق الثاين(. وقد و دت أر  مسامهة من اململ ة املتحدة، تلتلا أملا يا والسويد  20

 دولة من الدو  األعضاي عل  املسامهة يف ال ندوا رل عام. 50واولندا. ويف املتوس ، دأبع هبو 
بنغ ديش والةلبن وميامنا ( خم ــــــــــــ ــــــــــــات ، تلقع أ بعة بلدان )إ دو يســــــــــــيا و 2018ويف عام  - 63
 ال ندوا وقدمع إلي  املسامهات أيضاً،  ا يد  عل  تضامنلا مع ال ندوا. من
، مســـــــــــــــامهات بل  جمموعلـا 2018 ىت عام  2005وتلق  ال ــــــــــــــندوا، منل إ نـــــــــــــــائ  يف عام  - 64
قو، ومخس سل ات إقليمية، من الدو  األعضاي وال ياالت الد تتمتع نورز املوا 126ب ين دوال  من  5.7

ماهبة وأفواد. وقد م نع مســامهاُم الســلية ال ــندوام من االســتجابة بةعالية  مؤســســات واــورات ومن عدة
 .واملناطق من البلدان واألقاليم 104ويف الوقع املناسو مللتل   االت ال وا   اإل سا ية يف 

  
 اليندوق من أجل املستقبل - سااسا 

قيمت   ، واو ما يُعت  مؤاــواً عل  الثقة يف2018التمويل املقدم لل ــندوا  قماً قياســياً يف عام ســجَّل  - 65
 .73/139وأطو  و  وًة منجعًة يف سعي  لتحقيق ادث متويل  نقدا  بليون دوال  نا يتماا  مع القوا  

 
 االستباايالعمل   

، تلق  م تو تنســــــــيق النــــــــؤون اإل ســــــــا ية دعما قواي من الةويق االســــــــتنــــــــا   2018يف عام  - 66
أجل است  ط ريةية االستةادة من ال ندوا نزيد من االستباقية. ود ل امل تو اان مو لة ت ميم  من

أجل تنســــــــيق العمل  عمليات جتويبية لل ــــــــندوا ُدث إىل إطبات جدوى املةلوم وتعزيز قاعدة األدلة من
االســــــــتباق). والا اال تقا  من  د الةعل إىل االســــــــتباا يف ســــــــياا متويل األزمات او تغري عل  مســــــــتوى 
النىام. وســــتم  ن عمليات ال ــــندوا التجويبية امل توم من تســــوية أو معاجلة املســــائل التقنية واملؤســــســــية 

 و منسق.والسياساتية املتعلقة ب ويقة متويل العمل االستباق) عل  هب
 

 تنويع وتعمي  ااةدة اجلهات املاحنة  
،  يت بلغع 2018 قق ال ــــــــــــندوا مســــــــــــتوى ات ُيياً من الت عات املعلنة ل ــــــــــــات  يف عام  - 67

مليون دوال . ومع ولف، ال تزا  انا  فجوة ربرية مقا  ة ابلتمويل الســـــــــــنو  املســـــــــــتلدث البال   558.6
. و ىت اان، اعتمدت  ســــــــــبة 2018لعامة وبدأ ســـــــــــواي   يف عام قد   بليون دوال ، الل  أقوت  اجلمعية ا

يف املائة من إاا   99ربرية من التمويل عل  جمموعة لـــــــــــغرية من اجللات املاهبة،  يت و دت  ســـــــــــبة 

https://undocs.org/ar/A/RES/73/139
https://undocs.org/ar/A/RES/73/139
https://undocs.org/ar/A/RES/73/139
https://undocs.org/ar/A/RES/73/139
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. والا االعتماد عل  أر  اجللات املاهبة يضـــع ال ـــندوام 2018جلة ماهبة يف عام  20املســـامهات من 
 لع السياسات احمللية أو تقلبع أسعا  لوث العم ت.يف موق  ضع  إوا ما ايو 

وتســــــــع  أما ة ال ــــــــندوا ابســــــــتموا  إىل زايدة تنوط اجللات املاهبة وتوســــــــيع قاعدة الدعم املا   - 68
لل ـــــــندوا، مع اتةاق يف الوقع  ةســـــــ  عل  مقدا  التمويل املقدم إلي  من أقوى مؤيدي ، وزايدت   يثما 

دعم جديد وإضـــــــــــــــايف من جمموعة متنوعة من الدو  األعضـــــــــــــــاي واملواقبن  أم ن ولف. ومثة  اجة لتلق)
وال ياالت اإلقليمية وامالـــــــــــة الجتلاب التمويل الل  حيتاا إلي  ال ـــــــــــندوا من أجل تقدِ املســـــــــــاعدة 

 املنقلة للحياة عل  هبو فعا  إىل املتضو ين من األزمات اإل سا ية يف ايع أ جاي العا .
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 املرف  األول
ندوق املركزي ملواجهة الطوارئن بيان األااء املا ، ةن ال رتة  - فأل  ةنيييييييييييير امِلَنح يف اليييييييييييي

 )أ(2018كانون األول/ايسمرب   31كانون الثاين/يناير إىل  1 من
 )بدوال ات الوالايت املتحدة(

  اإليرااات  
 047 941 811 )ب(الت عات

 524 41 التحوي ت واملل  ات األ وى

 359 034 3 )ا(إيوادات االستثما 

 930 016 815 جمموع اإليرااات 

  امليروفات

 906 990 491 املن  والتحوي ت األ وى

 201 984 30 )د(م ووفات التنغيل األ وى

 107 975 522 جمموع امليروفات 

 823 041 292 ال ائض/)العجز( للسنة 

  
املركزي ملواجهة الطوارئن بيان التةريات يف زيييايف األزيييول، ةنيييير امِلَنح يف الييييندوق  - ابء 

 )أ(2018كانون األول/ايسمرب   31كانون الثاين/يناير إىل   1ةن ال رتة من 
 )بدوال ات الوالايت املتحدة(

 لو لايف األ 
 274 975 418 2017كانون األول/ايسمرب   31زايف األزول يف   

  التةري يف زايف األزول

 823 041 292 الةائض/)العجز( للسنة

 823 041 292 جمموع التةريات يف زايف األزول 

 097 017 711 2018كانون األول/ايسمرب   31زايف األزول يف  

 
 أُعدت البياالت وفقا للمعايري احملاسبية الدولية للق اط العام. )أ( 
املعـايري احملـاســـــــــــــــبيـة الـدوليـة للق ـاط العـام. ا ىو املوفق الثـاين ل ط ط عل  متثـل قيمـةم الت عـات وفقـاً ملت لبـات  )ب( 

 الت عات املعلنة.
دوال اً حمققة من عن ـــــــو القووض يف ال ـــــــندوا املورز   310 769تنـــــــمل إيوادات اســـــــتثما  لـــــــافية قد اا  )ا( 

 .66/119ملواجلة ال وا   وفقا لقوا  اجلمعية العامة 
من الدوال ات و ســــــائو أســــــعا  ال ــــــوث  9 234 302تنــــــمل ت الي  دعم ال ام  )األمم املتحدة( البالغة  )د( 

 دوال اً. 21 747 394البالغة 
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 املرف  الثاين
ال رتة ةنيييييييير امِلَنح يف الييييييييندوق املركزي ملواجهة الطوارئن بيان التربةات املعلنة، ةن   

 2018كانون األول/ايسمرب   31كانون الثاين/يناير إىل   1من 
 )بدوال ات الوالايت املتحدة(

 )أ(الت عات املعلنة اجللة املت عة
  الدول األةضاء واملراابون  

 000 10 اجلزائو

 735 17 أ دو ا

 000 5 أ مينيا

 524 184 8 أس اليا

 000 20 أو بيجان

 000 10 بنغ ديش

 204 572 13 بلجي ا

 500 1 بواتن

 000 20 بلغا اي

 736 528 22 رندا

 000 30 ايل)

 000 500 ال ن

 000 10 روت ديةوا 

 470 177 تني يا

 968 618 21 الدامنو 

 144 116 إستو يا

 975 641 8 فنلندا

 651 199 110 أملا يا

 179 2 اياال

  030 465 ايسلندا

 000 220 إ دو يسيا

 000 10 العواا

 735 253 14 أيولندا

 085 962 2 إي اليا

 714 360 1 الياابن

 000 50 رازا ستان

 000 000 4 الو ية رو اي

 000 000 1 ال ويع
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 )أ(الت عات املعلنة اجللة املت عة
 993 212 ليلتننتاين  

 727 22 ليتوا يا

 469 942 4 ل سم  

 457 123 موالرو

 000 10 منغوليا

 000 10 ميامنا 

 235 901 67 اولندا

 027 201 2  يوزيلندا

 519 445 54 النووي 

 000 50 الةلبن

 144 116 ال تغا 

 000 000 1 ق و

 000 500 1 االاياد الووس)

 000 150 اململ ة العوبية السعودية

 000 50 سنغافو ة

 365 34 سلوفاريا

 382 488 3 إسبا يا

 000 5 سو  ال  ا

 970 197 88 السويد

 618 239 6 سويسوا

 000 20 اتيلند

 000 400 توريا

 000 500 1 اإلما ات العوبية املتحدة

 091 574 114 اململ ة املتحدة ل ي ا يا العىم  وأيولندا النمالية

 647 182 557 اجملموع، الدول األةضاء واملراابون 

  السلطات اإلاليمية واحمللية

 900 710 البلجي ية   ومة الةلمنف

 375 291 الورالة ال ااتال ية للتعاون اإلمنائ)

 275 002 1 اجملموع، السلطات اإلاليمية واحمللية 

  جهات أخرى

 000 250 مؤسسة اجلسو
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 )أ(الت عات املعلنة اجللة املت عة
 ت عات  الــــــة عن طويق مؤســــــســــــة األمم املتحدة  

 524 41 دوال ( 10 000)أقل من 

 000 100 الوباجلمعية التبنريية العاملية ل نيسة 

 524 391 اجملموع، جهات أخرى 

 446 576 558 اجملموع 

 
تســــــتند الت عات إىل الســــــنة الد تعلد املاهبون بتقدِ الت عات ل ــــــاتلا، وُتتل  قيمتلا عن املبال  املســــــجلة  )أ( 

ــــــــــــــستلمة عن الت عات رعيوادات نوجو املعايري احملاسبية الدولية للق اط العام. وقد ُتتل  الت عات  الةعلية املـ
 املعلنة املسجلة أل  بسبو التقلبات يف معدالت أسعا  ال وث.
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 املرف  الثالث
كانون   1جمموع امِلَنح املخيييييييية من الييييندوق املركزي ملواجهة الطوارئ، يف ال رتة من   

 2018كانون األول/ايسمرب   31الثاين/يناير إىل 
 املتحدة()بدوال ات الوالايت 

 اجملموط ال وا   الناق ة التمويل االستجابة السويعة البلد أو اإلقليم أو املن قة
 469 937 11  469 937 11 أفغا ستان    

 950 000 2 950 000 2  أ غوال

 515 002 18 515 002 18  بنغ ديش

 535 502 1  535 502 1 ال ازيل

 030 015 9  030 015 9 بو رينا فاسو

 868 349 7 296 999 4 572 350 2 بو و د 

 481 981 14 487 884 9 994 096 5 ال امريون

 158 932 9 158 932 9  الو ية أفويقيا الوس  

 338 982 16  338 982 16 تناد

 493 929 5  493 929 5  رولومبيا

 882 976 3 882 976 3  ال و غو

 768 003 10 768 003 10  الدميقواطيةالو ية رو اي النعبية 

 051 351 58 104 840 27 947 510 30 الو ية ال و غو الدميقواطية

 791 196 1  791 196 1 جيبويت

 915 499 1  915 499 1 إروادو 

 295 994 4 295 994 4  إ ي اي

 894 288 30  894 288 30 إطيوبيا

 967 559 1  967 559 1 اواتيماال

 837 142 12 177 985 8 660 157 3 اايد

 186 979 4  186 979 4 اهلند

 020 425 14  020 425 14 إ دو يسيا

 502 945 4  502 945 4 رينيا

 410 509 3  410 509 3 الو ية الو الدميقواطية النعبية

 942 127 1  942 127 1 لبنان

 391 758 11 330 105 8 061 653 3 ليبيا

 000 000 1  000 000 1 مدانقو

 463 997 14 800 999 7 663 997 6 ما 

 873 975 3  873 975 3 مو يتا يا

 253 206 7  253 206 7 ميامنا 
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 اجملموط ال وا   الناق ة التمويل االستجابة السويعة البلد أو اإلقليم أو املن قة
 907 386 9  907 386 9 النيجو    

 877 866 6  877 866 6  يجرياي

 805 993 7 805 993 7  ابرستان

 710 186 9  710 186 9 اببوا اينيا اجلديدة

 196 975 1  196 975 1 بريو

 703 031 5 703 031 5  الةلبن

 067 000 3 067 000 3   وا دا

 031 269 17  031 269 17 ال وما 

 876 997 19 876 997 19  السودان

 811 086 23 192 988 16 619 098 6 أواندا

 612 904 5  612 904 5 أوروا يا

 458 995 9 458 995 9  الو ية تنزا يا املتحدة

 761 202 9  761 202 9 البوليةا ية( - فنزوي  )الو ية

األزمــــــــة اإلقـــلـــيـــمـــيــــــــة لـــ جـــيـــن 
 340 203 6  340 203 6 وامللاجوين الةنزويلين 

 290 909 49  290 909 49 اليمن

 772 559 6  772 559 6 زامبيا

 371 099 3  371 099 3 زمبابو 

 209 265 16  209 265 16 الةلس ينية احملتلةاأل ض 

 073 508 500 863 731 179 210 776 320 اجملموع 

 
يســـــــــــتند املبل  اإلاا  ليتموا  املل ـــــــــــ ـــــــــــة الوا د يف الا املوفق إىل املبل  الل  وافق علي  وريل األمن العام   م  ىة 

 ومنسق اإلااطة يف  االت ال وا  .
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 املرف  الرابع
ةنييييييييير القروض يف اليييييييييندوق املركزي ملواجهة الطوارئن بيان األااء املا ، ةن ال رتة  - ألف 

 )أ(2018كانون األول/ايسمرب   31كانون الثاين/يناير إىل   1 من

 )بدوال ات الوالايت املتحدة(
 - اإليرااات  

 - (ب)إيوادات االستثما 

 - موعاجمل 

 - امليروفات

 - موعاجمل 

 - ال ائض للسنة 

 
 أُعدت البياالت وفقا للمعايري احملاسبية الدولية للق اط العام. )أ( 
دوال ا يف عن ــــــــــو امليفنم  يف ال ــــــــــندوا املورز  ملواجلة  310 769أُد جع إيوادات اســــــــــتثما  لــــــــــافية قد اا  )ب( 

 .66/119ال وا   وفقا لقوا  اجلمعية العامة 
  

يف زايف األزول،  ةنير القروض يف اليندوق املركزي ملواجهة الطوارئن بيان التةريات - ابء 
 )أ(2018كانون األول/ايسمرب   31كانون الثاين/يناير إىل   1ال رتة من  ةن

 )بدوال ات الوالايت املتحدة(

 لو لايف األ 
 30 000 000 2017كانون األول/ايسمرب   31زايف األزول يف   

  التةري يف زايف األزول

 - الةائض للسنة

 - األزولجمموع التةريات يف زايف  

 30 000 000 2018كانون األول/ايسمرب   31زايف األزول يف  
 

 أُعدت البياالت وفقا للمعايري احملاسبية الدولية للق اط العام. )أ( 
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 املرف  اتامس
كييانون الثيياين/ينيياير إىل   1اروض اليييييييييييينييدوق املركزي ملواجهيية الطوارئ، يف ال رتة من   

 2018كانون األول/ايسمرب  31
 )بدوال ات الوالايت املتحدة(

 املبل  عام ال وث البلد/املن قة/اإلقليم الورالة
 2018كانون الثاين/يناير   1القروض غري املسداة حىت     

 4 000 000 2016 اايد اليو يس 
األ ض الةلســــــــ ينية احملتلة )الضــــــــةة الغوبية وازة،  األو ووا

القــدس النـــــــــــــــوقيــة احملتلــة(، واأل دن، يف ولــف  نــا
 واجلملو ية العوبية السو ية، ولبنان

2017 000 000 20 

 24 000 000   اجملموع 
 2018كانون األول/ايسمرب   31كانون الثاين/يناير إىل   1القروض امليروفة يف ال رتة من 

األ ض الةلســــــــ ينية احملتلة )الضــــــــةة الغوبية وازة،  األو ووا
ولــف القــدس النـــــــــــــــوقيــة احملتلــة(، واأل دن، يف  نــا

 واجلملو ية العوبية السو ية، ولبنان

2018 000 000 15 

 15 000 000   اجملموع 
 2018كانون األول/ايسمرب   31يناير إىل /كانون الثاين  1القروض املسداة يف ال رتة من 

 4 000 000 2016 اايد اليو يس 
الةلس ينية احملتلة )الضةة الغوبية وازة، نا األ ض  األو ووا

يف ولـــــف القـــــدس النـــــــــــــــوقيـــــة احملتلـــــة(، واأل دن، 
 واجلملو ية العوبية السو ية، ولبنان

2017 000 000 20 

 24 000 000   اجملموع 
 2018كانون األول/ايسمرب   31القروض غري املسداة حىت 

 15 000 000   اجملموع 
 
األو ووا، ورالة األمم املتحدة إلااطة وتنغيل ال جين الةلس ينين يف النوا األدي؛ واليو يس ، منىمة األمم  خمت وان  

 املتحدة لل ةولة.
 


