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 الدورة السادسة والسبعون 
 )أ( من جدول األعمال المؤقت*  76البند 

تعزيز تنسيق ما تقدمه األمم المتحدة من مساعدة إنسانية  
ومن مساااااااااااعادة الو ياة ار ،ااما ال وار    ماا ار  لا   
المساااعدة امصتدااادلة ال:اتااةز تعزيز تنساايق المساااعدة  

 اإلنسانية التر تقدمها األمم المتحدة ار ،اما الطوارئ 
 
 

 الدندوق المركزي لمواجهة الطوارئ   
 
 

 تقرير األمين العام  
 
 

 موجز  
يعرض هذا التقرير وصفا  لنشطف ا التن شاذه  الدفق ول الزر لم لزها اا ال هاخال  ال الاتر   

.  127ن75، عزا بقراخ الجزعيفا العف مفا  2020 ف شه  اوولنييمففففز ر    31 ف شه  الاف شننيقف ير  ل     1من  

. و ال الاتر  2020الق ئزا ب السفففتج با ااشمففف شيا طن الع لا طن ع     ظل الدفففق ول طن عةيعا الجا   وق 

مةيه  يوالخ يعزف   848,1الزطففففزهلفا بف لتقرير، واط  مقمفففف  ااالف افا طن  ف ال  ال هاخال عة  م ة  قف خ  

روض  بة ا أو  قةيز  أو مق قا. و ض طا  ل  ذلك، ُووط  عة  اااا ق  59لنشط ا ااشم شيا الزقِقذ  لنخواح طن  

 .مةيه  يوالخ 40ي ة  مجزهع قيزتا  

،  دفل الدفق ول من كفر  ئل عة  2019وطن أعق ب الت رع   التن سفجة  خقز  قي سفي  طن ع     

، وهفذا الز ة  يزافل اف شن أعة   يرايا  سففففقهيفا طن  ف خي فل. 2020مةيه  يوالخ طن عف     624م ة  مجزهعفل 

تمففن اسففتزراخ ال عا الذم  ق مل ال ول اوعوفف ه والجا    وطن سففي ل اال تي     ااشمفف شيا الزتلاي  ، ي 

او رى الز شحا أهزيا ب لغا لتز ين الدفق ول من  ة يا ا تي     الوفعا ه طن  زيأ أشح ه الع لا وبةهه ه طل  

قراخه    الزتزال طن  هسفففيأ ش  ل  زهيةل المفففقهم ليدفففل  ل  بةيه  يوالخ، وهه م  أيع  ل الجزعيا الع ما طن

 .127ن71
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 مقدمة  -   أوم  
الزتعة  بتعليل  قمي  الزمفففف ع   ااشمفففف شيا   127ن75يُق َّ  هذا التقرير عزاً بقراخ الجزعيا الع ما  - 1

التن  ق ما  اوما الزتحفففففففففففف   طن   ال  ال هاخال، الذم عة   طيل الجزعيا  ل  اومين الع   أ  يق    قريرا 

 ا صففيل اسففت  ا  الدففق ول الزر لم لزها اا ال هاخال. ويتق ول التقرير اوشطفف ا الزوفف ةأ با  طن   عن

 .2020  شه  اوولنييمز ر  31  شه  الا شننيق ير  ل   1ر  من  ع خ الدق ول طن الات 

 
 

 لمحة عامة عن التزاماا الدندوق التمويلية  -   انيا  
بةف ا أو  قةيزف  أو مق قفا    59مةيه  يوالخ لنشطفففف فا ااشمففففف شيفا طن    848,1بت دففففيل م ة    - 2

 هاخال قف  واط  عة  أ  ر م ة  الجف ول أيشف   والزرط  اوول ، ي ه  مقمفففف  ااالف افا طن  ف ال  ال )اشظر

مةيه   40سقا وا    طن   خيخ الدق ول. و ض طا  ل  ذلك، ُووط  عة  اااا قروض ي ة  مجزهع قيزتا    طن

بايين يوالخ   6,9، م ةغ  ق خ   2020و ت  شا يا ع     2005يوالخ. وق ع  الدففففق ول، مقذ  شطفففف ئل طن ع   

دف  الِزق م م  كفر    106والراض الزمف ع   ااشمف شيا طن أ ار من   من ال ة ا  أو اوق ليا أو الزق ع . وُ دفعِ

 لدق يي  اوما الزتح   وبرامجا  ولةه  ال  الزت ددا.

 

 الم:دداا  حسب نااذة التمويل -  ألف 
كانون    31كانون الثانر/يناير إلى  1م:دااااداااااا الدااااندوق المركزي لمواجهة الطوارئ  ار ال ترة من   

 2020األول/دلسمبر  

 )ب والخا  الهالي   الزتح   

 نافذة االستجابة السريعة 
ـناـفذة وموـيل الروا    

 المجموع الناقصة التمويل
 238 145 848 550 700 229 688 454 618 المبلغ المعتمد    

 )ب(59 )أ(21 58 عدد البلدان أو األقاليم أو المناطق المستفيدة
لةعدد المشا يع   328 123 205 المموَّ

 
 ولّقت بعض البلدان أو األقاليم أو المناطق مخصصات من نافذوي التمويل كلتيهما. )أ( 
 وشمل الدفعة الثانية من المنحة المتعددة السنوات لدعم التعليم في حاالت الروا   لالجئين الروهينغيا في بنغالديش. )ب( 

 
 

، يُدففرن شحه الاةاين من م دففدفف   الدففق ول  ST/SGB/2010/5وطق  لقطففر  اومين الع    - 3

 ال ش طذ ل لاسففففتج با المففففريعا. و مفففف ع  الز دففففدفففف   الزق ما من  ال هذ  الق طذ  عة   ة يا  من

اوزمف   الزاف   فا أو طن  ف لفا  ف ور  ف ههخ   ير طن  ف لفا    اال تيف  ف   ااشمفففف شيفا طن الزرا فل اوول  من

، ي ه  الدففففقف ول قف  قف ع  أ  ر م ة   2020مةيه  يوالخ طن عف    618,5عهاخال قف ئزفا. وبت دففففيل م ة   

و  ز ال، يُرصف  شحه اة  م دفدف       زهيل سفقهم   ز لن من  ال ش طذ  االسفتج با المفريعا مقذ  شطف ئل.

اخال التن  ع شن من شقل   ي طن التزهيل. وع ي  م   ُرص  هذ  الز دد   طن الدفق ول ل عا   ال  ال ه

 هلتين  ال المفقا و مف ع  عة   ه يل االشت     ل  الققل طن التزهيل واوزم   ااشمف شيا التن خبز   را أ 

 ع شن أزما   21لز  ع ي   2020مةيه  يوالخ طن ع    229,7 اهتز   الجا   الز شحا با . وبت دفففيل م ة 

من شقل التزهيل وااهز ل، ي ه  الدففق ول ق  ق   أ  ر م ة   زهيل سففقهم من  ال ش طذ   زهيل ال هاخال  

 الق قدا التزهيل مقذ  شط ئل )اشظر الزرط  الا شن .

https://undocs.org/ar/A/RES/75/127
https://undocs.org/ar/A/RES/75/127
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 الم:دداا  حسب نوع الطوارئ  -   اء 
أو الدفففراع    عة  اوزم   الزتدفففةا ب لقلاع      2020أُشا  أ  ر ق خ من الزمففف ع ا  طن ع    - 4

مةيه   169,8 طن الزف ئفا . وُ دففففل مف  مجزهعفل 47مةيه  يوالخ ) 395,8الف ا ةيفا،  يف  بة  مجزهعاف   

 طن الزف ئفا  من أ فل التدفففف م لتاطففففن اومراض، بزف  طن ذلفك  ف ئحفا مرض طيرو   هخوشف   20يوالخ )

ا خ ااشمفف شيا لة هاخر  طن الز ئا  لزع لجا اآل  20مةيه  يوالخ )  165,6   . وُ دففل م ة  يق هل19- ) هطي 

طن الز ئا  لح ال  ال هاخال الزتدفةا ب الضف راب   االقتدف ييا   14مةيه  يوالخ )  116,9 ال  يعيا، وم ة 

الطفف ي   واليره  من العهامل الزوفف عاا )اشظر الطفف ل اوول . وُ دففل أ ار من خبأ التزهيل لا تي      

ة  ال وخ الا   الذم يقه  بل الدففق ول طن يعا اوكفف     ااشمفف شيا الزتعةقا ب لتطففري، مز  ي ل مر  أ رى ع

 الوعا ه الذين  م    اوزم   طن  طري ها.

 

 الشكل األول  
 مدن ًة  حسب نوع ،الة الطوارئ   2020م:دداا الدندوق المركزي لمواجهة الطوارئ لعام    

 )بزايين يوالخا  الهالي   الزتح   

 
 

 الم:دداا ،سب القطاع -  جيم 
، 2020طن الز ئا  وشطفف ا اومن الغذائن طن ع     30مةيه  يوالخ )  251,7  ُ دففل م  مجزهعل - 5

طن الز ئا. و ع س هذ  اللي ي  الطفهاالل الزتعةقا ب وار  24وال  لغا    2019بلي ي  عن القمف ا الزمفجةا طن ع   

،  ةقف   ف مف   19-  وطن سففففيف ل  ف ئحفا  هطيف  الزجف عفا.  ، بزف  طن ذلفك مف  يتعة  ب  ر19- الاف شهم ل هطيف 

الز ئا عن  طن 49هذا الز ة  يزال زي ي  بقمفف ا   مةيه  يوالخ،  143,7  االسففتج با الدففحيا م ةغ    خي ي  ق خ 

. و زطفي  مأ م  يخ  مقمف  ااال اا طن   ال  ال هاخال للي ي  ال عا الزق    ل  الزج ال  الرئيمفيا 2019ع   

مةيه  يوالخ. وبة  أيوففف     82,4    ع الحز يا خقز  قي سفففي  ق خ ذا  اوولهيا الق قدفففا التزهيل، بة   زهيل ق

مةيه  يوالخ لاذا الق  ع )اشظر   28,6 ال عا الزق   لةتعةيا ممففتهي   الير ممفف هقا،  ي  ُ دففل أ ار من

 الط ل الا شن .
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نافذة االستجابة السريعة نافذة تمويل الطوارئ الناقصة التمويل
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 الشكل الثاني  
    حسب القطاع 2020م:دداا الدندوق المركزي لمواجهة الطوارئ ار عام    

 )بزايين يوالخا  الهالي   الزتح   

 
وشـــــمل الخدماتش المشـــــتركة قدماتج النقل الجو  المشـــــتركة للمســـــاعدة ا نســـــانيةا واللوجســـــتيات المشـــــتركةا واالوصـــــاالت الســـــلكية والالســـــلكية   )أ( 

 المشتركةا وسالمة وأمن الموظفين والعمليات.
 مباد ات في مجال حماية الرفل والعنف الجنساني وا جراءات المتعلقة باأللغام.وشمل أنشرة الحماية  )ب( 

 
 

 الم:دداا  حسب المنطقة -  دال 
مةيه  يوالخ   ه  أطريقيف  ق   دففففةف  عة  أ  ر  دففففا من م دففففدفففف      496,9 وبز ة  قيزتفل  - 6

طن الز ئا ، طآسفففي     21)   مةيه  يوالخ 178,4  طن الز ئا ،  ةيا  مق قا الطفففرل اووسفففغ بز ة    56)   2020 ع   

طن الز ئا  )اشظر الطفف ل الا ل  . وطن أطريقي ، أُشا  التزهيل الذم    9مةيه  يوالخ )   50,5  والزحيغ الا يال بز ة  

طن الزف ئفا  لتة يفا اال تيف  ف   القف  زفا عن القلاعف   أو الدففففراعف     29مةيه  يوالخ ) 143,4  بة  مجزهعفل 

طن الز ئا  لزها اا ال هاخر ال  يعيا. و ضفففف طا  ل     20ه  يوالخ ) مةي   97,3ال ا ةيا. وُ دففففل م ة  يق هل  

طن الز ئا  لةتدففف م لتاطفففن اومراض. و  ش  المفففهيا    19مةيه  يوالخ )   93,3ذلك، ُ دفففل م ة  ق خ   

. ط لمهيا   2020و زاهخيا ال هشغه ال يزقراعيا و ايهبي  أ  ر الجا   الزمتاي   من التزهيل طن أطريقي  طن ع    

مايين يوالخ لتة يا ا تي     الزطففريين والع ئ ين والزجتزع   الزوففياا، ول عا    105  م ةغ    ز لي  ق خ    ةق 

آليف   اومن الغفذائن والحزف يفا اال تزف عيفا، بهسفففف ئفل مقاف  التغفذيفا طن الزف اخ . ولزها افا  اطففففن الجراي ب ار  

مةيه  يوالخ مهزعا عة     13,5 ا  كففرل أطريقي  والجقهب اوطريقن، ُخصفف   اااا م دففدفف   مجزهع  طن 

 .مةيه  يوالخ    1,5مةيه  يوالخ  وم دل وا   ل يقي  )   12القحه الت لن: م دد    قةيزي   ) 

251,7

143,7

92,3 86,2 83,8 82,4 52,7
28,6 9,4

7, 5,7 4,6

نافذة استجابة السريعة  السريعة الستجابةا نافذةنافذة ومويل الروا   الناقصة التمويل
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رن ل عا االسفففتج ب   ااشمففف شيا طن الطفففرل   178,4  ومن مجزهع م ة  قيزتل - 7 مةيه  يوالخ صفففُ

لتة يا اال تي     ااشمفف شيا الق  زا  طن الز ئا     94مةيه  يوالخ )  167,2  اووسففغ، صففرن معظزل أم م ة 

طن الز ئا  من   6مةيه  يوالخ )  11,2عن القلاع   أو الدفففراع   ال ا ةيا. وُ دفففل م ة   ضففف طن ق خ   

طن الز ئا من م دفففدففف      36مةيه  يوالخ ) 65أ ل التدففف م لتاطفففن اومراض. وصفففرن م ة  يق خب  

 زا عن القلاع   أو الدففراع   ال ا ةيا والتطففري طن  الدففق ول لةزق قا  لتة يا اال تي     ااشمفف شيا الق 

طن الز ئا  لتة يا اال تي     ااشمفف شيا الق  زا عن التطففري     32مةيه  يوالخ ) 56,7 اليزن، وُ دففل م ة 

 الزتدل ب لقلاع ال ائر طن الجزاهخيا العربيا المهخيا.

رن م ة   مةيه  يوالخ م دففل لزق قا    79,2  ومن مجزهع م ة  ق خ  - 8 آسففي  والزحيغ الا يال، صففُ

طن الزف ئفا  من التزهيفل لتة يفا اال تيف  ف   ااشمفففف شيفا القف  زفا عن ال هاخر    33مةيه  يوالخ )  25,9  ياهل

طن الز ئا  لاسفتج با لح ال  ال هاخال الزتدفةا ب لقلاع  .   6مايين يوالخ ) 4,9ال  يعيا، وُ دفل م ة  

رن م ة  يق هل  طن الز ئا  لنزما ااشمففف شيا الزعق   طن أطغ شمفففت  ، ب عت  خ    39)مةيه  يوالخ   30,6وصفففُ

مةيه  يوالخ لةزمفف ع ا  الزق ما شق ا وبقمفف ئا التن  15أ  ر بة  ممففتاي  طن الزق قا. وكففزل ذلك م ةغ  ق خ   

 مففتا ن اشع ا  اومن الغذائن الطفف ي  طن  ع خ الز دففدفف   الزتع ي  اوق  خ التن  ر ل عة  آا خ   ئحا  

مةيه  يوالخ،   18,3. و  ش  بقغاييش ا شن أ  ر  اا ممفتاي   طن الزق قا  ي   ةق  م  مجزهعل  19-  هطي 

مايين يوالخ لةزقظزف   الير الح هميفا العف مةفا طن ال  هع اومف ميفا التن  حظ  بف هزيفا   3,2بزف  طن ذلفك  

من أ ل اوشطفف ا االسففت  قيا  حمفف   مايين يوالخ    5,2ب لغا طن  يدفف ل الزمفف ع   ااشمفف شيا أاق ه الج ئحا و 

 لهقهع طيو ش   ك ي  .

مةيه  يوالخ م دففففل ومري ف  الا يقيفا ومق قفا ال حر ال ف خي ن،  50,5ومن أصففففل م ة  قف خ   - 9

طن الزف ئفا  لتة يفا   42مةيه  يوالخ )  21,4ُو اف   ف  ا  الدففففقف ول التن بةغف  قيزتاف  طن الزجزهع  

ال  يعيفا. وبةغف  قيزفا التزهيفل الاز  لزها افا  ف ال  ال هاخال الزتدففففةفا  اال تيف  ف   القف  زفا عن ال هاخر 

اومراض   )  12بتاطففففن  يوالخ  يقفف خب    24مةيه   ل م ة   وُ دففففعِ الزفف ئففا .  يوالخ  18,9طن     1) مةيه  

الز ئا  لتة يا اال تي     الق  زا عن االض راب   اال تز عيا واالقتد ييا واالض راب   المي سيا   طن 37)

 خ الط ي   لةج ئحا طن ه يتن.واآلا 

يوالخ لتة يا اال تي     ااشمففف شيا طن أو راشي    900 000وطن أوخوب  الطفففرقيا، ُ دفففل م ة   - 10

 .19- الق  زا عن   ئحا  هطي 

طن الز ئا  من  زهيا  الدففق ول الزر لم لزها اا    5مةيه  يوالخ )  42,3وصففرن م ة  يق هل   - 11

  م   الةه متيا الع لزيا طن  ع خ  د م الدق ول لةج ئحا.ال هاخال لتغ يا    ليف ال 

 

  

 __________ 

ماليين دوال  من المنحـة    6,9مليون دوال  من نــافــذة ومويــل الروا   النــاقصـــــــــــــــة التمويــل ومبلغــا  يمتــ     12ولقــت هــايتي مبلغــا قــد     (1) 
 .19-بكوفيدوالمخصصات المرصودة للمنظمات غير الحكومية ذات الصلة  19-ا جمالية المقدمة من أجل التصد  لكوفيد
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 الشكل الثالث  
    حسب المنطقة 2020م:دداا الدندوق المركزي لمواجهة الطوارئ ار عام    

 )بزايين يوالخا  الهالي   الزتح   

 
 

 م:دداا كياناا األمم المتحدة - هاء 
طن الزف ئفا    52ومقظزفا اوما الزتحف   لة اهلفا مف  يليف  عة  شدففففف )  ةق  برشف م  اوالفذيفا العف لزن   - 12

او ار   م دففدفف   الدففق ول عزهم . وير  غ اخ ا ع ممففتهى التزهيل لاذين ال ي شين ب  ر از  طن الق  ع   

 دفهال عة  التزهيل، وهن اومن الغذائن والدفحا والزي   والدفرن الدفحن والقظ طا الدفحيا، التن  دفة   

   )اشظر الط ل الرابأ . 2020طن الز ئا من مجزهع الز ة  الز دل طن ع     58ةيه  يوالخ ) م   487,7 عة  

 

  

496.9

(59%)

178.4

(21%) 79.2

(9%)
50.5

(6%)
42.3

(5%)
0.9

(0%)

أفريقيا الشرق األوسط آسيا والمحيط 
الهاد 

أمريكا الالوينية
ومنرقة البحر 
الكا يبي

العالم أو وبا الشر ية

نافذة االستجابة السريعة نافذة ومويل الروا   الناقصة التمويل
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 الشكل الرابع  
 كياناا األمم المتحدة     الم:دداا مدن ًة  حسب 2020الدندوق المركزي لمواجهة الطوارئ ار عام    

 )بزايين يوالخا  الهالي   الزتح   

 
منظمة األمم المتحدة للرفولة؛ مفوضــــــية شــــــؤون الالجئينا مفوضــــــية األمم المتحدة لشــــــؤون الالجئين؛ منظمة  اليونيســــــفا   :المختصرات

ــندوق األمم المتحدة    الهجرةا المنظمة الدولية للهجرة؛ الفاوا منظمة األغذية والز اعة لألمم المتحدة؛  ــكانا صــــ ــندوق الســــ صــــ
الالجئين الفلســـرينيين في الشـــرق األدنر؛ البرناما ا نمانيا برناما   للســـكان؛ األونرواا وكالة األمم المتحدة  غاوة ووشـــغيل 

ــين وومكين المرأة؛ مونل األمم   ــاواة بين الجنســـــــــ األمم المتحدة ا نماني؛ هيئة األمم المتحدة للمرأةا هيئة األمم المتحدة للمســـــــــ
 .ب األمم المتحدة لخدمات المشا يع قدمات المشا يعا مكت مكتب  المتحدةا برناما األمم المتحدة للمستوطنات البشرية؛ 

 
 

 القروض -  واو 
مايين يوالخ    10طن آذاخنمف خ ، واط  مقمفففف  ااالف افا طن  ف ال  ال هاخال عة  قرض قيزتفل   - 13

لزقظزفا اوالفذيفا واللخاعفا لنما الزتحف   )الاف و  لتهسففففيأ ش ف ل عزةيف   م ف طحفا الجراي الدففففحراوم طن  

 ايهبي  والدففففهم ل و يقي . وطن أيةهلنسفففف تز ر و طففففرين الا شننشهطز ر، ق    الزق ع  او ار  وففففرخا طن  

مةيه  يوالخ  ل  و ف لفا اوما الزتحف   االف افا و طففففغيفل الا  ين  30الدففففقف ول قرضففففين ي ة  مجزهعازف  

الاةمف يقيين طن الطفرل اويش  لةزمف ع   طن  ياخ  أزما   ي  طن الت ط  القق م و جقال االشق  ع الهكفيك طن  

مايين ال ئ طةمفففف يقن )اشظر الزرطقين الاف لف     5,7 قف يا الزمفففف عف   الزققفذ  لنخواح والحزف يفا لزف  عف ي   

 والرابأ .

 
 

258,5

182,2

107,0

80,1 70,7 63,4
47,5 24,9

10,1 2,2 1,0 0,4

نافذة االستجابة السريعة نافذة ومويل الروا   الناقصة التمويل



 A/76/320 

 

8/27 21-11849 

 

 2020أهم المالمح المتعلقة  است:دام الدندوق ار عام  -   الثا  
 لمحة عامة -  ألف 

ل طن ع    - 14  69,3 لز  يق خ ع يها بف هطير الزم ع   الزققذ  لنخواح    2020أ  ح التزهيل الذم ُ دعِ

طن الز ئا مقاا شمف ه وطتي  . و  ش   دفا القمف ه والاتي   الا ن  ةقين ال عا الزق      54، شحه  2)مةيه  شمفزا

الز ئا والحز يا التن  طن 65من الدفق ول أعة  من ذلك طن بع  الق  ع   من ق يل التغذيا التن بةغ  شمف ا 

مةيه  شمفزا من الزطفريين  40,6ق يا ممف ع ا   يهيا  ل     زهيل أيوف  وأ  ح الت  طن الز ئا. 56بةغ  شمف ا  

طن الز ئا من  زيأ اوكفففف    الذين  ةقها  زهيا طن ع    59والزجتزع   الزوففففياا، وهه م  يزاعل شمفففف ا 

2020. 

 م  يةن: 2020وكزل التزهيل طن ع    – 15

 مةيه  شمزا  ةقها الرع يا الدحيا 41,7 • 

 مةيه  شمزا  ةقها مم ع ا  الذائيا والزم ع   عة   يمير ُس ُل العيش الق ئزا عة  اللخاعا 16,2 • 

 مةيه  شمزا استا يوا من الزم ع   طن  هطير الزي   والدرن الدحن 12,7 • 

 مايين شمزا استا يوا من الت  ا  طن مج ل الحز يا 8,6 • 

 ذيامايين شمزا  دةها عة  ال عا طن مج ل التغ 3,7 • 

 مةيه  شمزا استا يوا من ال عا لةحدهل عة  التعةيا  2,9 • 

مةيه  شمفزا اسفتا يوا من   م    ياخ  الز يز   و هطير الزمف ع   طن مج ل الز وى أو مهاي  2,7 • 

 ااال اا اوس سيا

زق ما ال  أ ار من مةيه  شمفزا  ةقها الزمف ع   من  ال الزقم القق يا الزتع ي  اوالراض، والزمف ع   • 

 طن  ع خ ااشع ش الز  ر، وال  م   الزطتر ا.

 

 ( على الدعيد العالمر19-التددي لمرض ايروس كورونا )كوايد -   اء 
مةيه  يوالخ لةزمف ع   عة  التدف م   120. وق    19- ق   الدفق ول ب وخ   سفا طن التدف م ل هطي  - 16

والقظ طا الدفحيا الز  كفر ، بز  طن ذلك خصف  أ ار لآلا خ اووليا لةج ئحا عن عري   هطير   م   الدفحا  

مايين يوالخ   105مةيه  يوالخ لة  م   الةه مففتيا وال  م   الزطففتر ا. وق   م ةغ   ضفف طي  ق خ    40من 

 . 3)من  ال م دد    متا ن م  كر  اآلا خ الا شهيا لةج ئحا

مةيه  يوالخ طن كففف ل مقم   95ول  ، مأ ب ايا  اطفففن الج ئحا، ق   الدفففق 2020وطن آذاخنم خ    - 17

التر يل    ز ليا عة  الدعي  الع لزن لتيمير اش ال عزةي   التد م التن  قه  با   ي ش   اوما الزتح  ، مأ

عة  الرع يا الدففحيا والزي   والدففرن الدففحن. وب ال من صففرن اومهال م  كففر  لنطرقا الق ريا، وطر  

 __________ 

 أو المباد ات األقرى المماولة. 19-َيستثني هذا الرقما قد  ا مكانا المستفيدين غير المباشرين من حمالت التوعية بكوفيد (2) 

مليون دوال  لألمن الغذاني    80الثانوية )ويشـــــــــمل  19-ماليين دوال  مخصـــــــــآل للتصـــــــــد   وا  كوفيد  105من أصـــــــــل مبلغ قد    (3) 
رف مبلغ مليون  25 و  .2021مليون دوال  في عام  54دوال  للعنف الجنساني(ا صش
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ح لا   ياه أولهيا لتهزيأ الزقم عة  المففففي ق   ذا  اال تي      الدففففق ول مهاخي لتمففففعا  ي ش  ، مز  أ  

مةيه  يوالخ  من الزهاخي  ل  برشف م  اوالفذيفا العف لزن لزهاصففففةفا العزةيف     40او  ر. وقُف    له   ير )

ااشمفففف شيفا، بزف  طن ذلفك عزةيف   الزقظزف   الير الح هميفا، وذلفك بف عا شقفل اامف ايا  والعف مةين طن  ف ال   

مةيه    20الطف ي  طن سفاسفل اام اي التج خيا ال وليا. وقُ   أيوف   له   ير )  ال طن مها اا اال تالال هاخ

يوالخ   ل  مقظزفا الدففففحفا العف لزيفا لهقف  اطففففن الجف ئحفا ويعا أضففففعف القظا الدففففحيفا طن ال طففففف  

كراه الزع ا   وعا اا. وك ل هذا الوخ اوول والز  ر لةزهاخي أمرا   سز  ل عا    19- الزرض  ب هطي  عن

ال  يا والهق ئيا ومهاي القظ طا الدفففحيا ب زي     ير ، طوفففا عن  ذ  ه الهعن عة  ممفففتهى الزجتزع   

، أ زل الدفق ول  ةك العزةي   برصف   2020والت ايف من الز  عر. وطن  ليرا نيهشيل   19- الزحةيا ب هطي 

ا الع مةا طن ال  هع اوم ميا. الز دفففدففف   اوول  عة  ااعال التن صفففرط  لةزقظز   الير الح همي 

: بقغاييش 19- مقظزا طن سفففتا بة ا  من أ ل التدففف م ل هطي  24مةيه  يوالخ ل عا  25ط لدفففق ول ق    

و زاهخيا أطريقي  الهسفف   و قهب المففهيا  والمففهيا  ولي ي  وه يتن. وكفف ة  الزقظز   الير الح هميا  

  الزقظزفا الف وليفا لةاجر  بزاف بفا الجافا الزتدففففرطفا  الهعقيفا أو الزحةيفا اةف  الزقظزف   الزمففففتايف  . وعزةف

 الزقم، طم ع   عة   ا لا ال عا وااكران الازمين عة  الدعي  الق رم. طن

، واصفل الدفق ول عزةي   التدف م بمفرعا ومروشا ل ن 19- ومأ   هخ اآلا خ الق  زا عن  هطي  - 18

ب آلا خ الا شهيا لةج ئحا. وطن  طرين الا شننشهطز ر، يح طظ عة  ق خ ل عة   ة يا اال تي     الج ي   الزتدةا  

لةتدفف م الخ ا ع ممففتهي   الجهع طن أطغ شمففت   وبهخ يق  ط سفه    مةيه  يوالخ  80   دففل الدففق ول م ة 

و زاهخيا ال هشغه ال يزقراعيا و قهب المففهيا  وشيجيري  واليزن من  ال برام  الزمفف ع ا  الزق ما شق ا 

 لا وسفريعا بدفهخ    صفا وشا   تيم لةزتوفرخين  ة يا ا تي    اا عة  أطوفل و ل.  وبقمف ئا التن  عت ر طع

وطن  طففرين الا شننشهطز ر،  دفف ى الدففق ول لتلاي    ال  العقف الجقمفف شن أاق ه الج ئحا. وق   الدففق ول  

ن الجقمففين مةيه  يوالخ  ل  صففق ول اوما الزتح   لةمفف    وهي ا اوما الزتح   لةزمفف وا  بي   25م ةغ  ق خ   

بة ا، بز  طن   11 طن و ز ين الزرأ  )هي ا اوما الزتح   لةزرأ   ل عا برام  مقأ العقف الجقمف شن والتدف م لل

 ذلك  عليل الق خا  التقايذيا لةزقظز   التن  قهيه  القم ه ومقظز    قهل الزرأ .

 

 األمدالدندوق واألزماا المتدلة  النزاعاا واألزماا الطويلة   -  جيم 
عة  اوزم   الزتدفةا ب لقلاع   أو الدفراع     2020أ  ر ق خ من الزمف ع ا  طن ع     صفرن - 19

طن الز ئا . ويري أيش   ما ال  عة  أها الز دفدف      47مةيه  يوالخ )  395,8ال ا ةيا،  ي  بة  مجزهعا  

 طيز  يتعة  باذين القهعين من اوزم  . 2020طن ع   التن ُخص   

 

 ية العربية السورية الجمهور   

من أ ل التدفف م للي ي  التطففري ال ا ةن الزتدففل ب لقلاع ال ائر طن الجزاهخيا العربيا المففهخيا،  - 20

خصفف  الدففق ول م دففدففين  ال الربأ اوول من الع   من  ال ش طذ ن االسففتج با المففريعا وال هاخال  

  الز دفدف   لزمف ع   الجا   الطفري ا  مةيه  يوالخ. وُخصف  هذا  54,9الق قدفا التزهيل، بة  مجزهعاز  

طن الزج ل ااشمففف شن عة   ة يا اال تي     الع  ةا الزمفففتج   ومع لجا مج ال  أولهي   االسفففتج با الح ليا  

 التن  ع شن من شقل ك ي  طن التزهيل.
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شمففففزفا طروا من اوعزف ل العف ائيفا الجف خيا   420 000وباف ن  ة يفا أ ار اال تيف  ف    لحف  ف  لففففففففف  - 21

مةيه  يوالخ من ش طذ  االسففتج با المففريعا لةدففق ول سففيتيم   30كففز ل الرب ال ة ، ُ دففل م ة  ق خ   طن

ل ي ش   اوما الزتح   والجا   الطفري ا لا  أ   هسفأ ش  ل بق ه الزآوى و يمفر  هطير مهاي و  م   ااال اا 

ال ش طذ   زهيل ال هاخال  الحيهيا. وي زل م دففل االسففتج با المففريعا طن الطففز ل الغربن التزهيل من  

الق قدا التزهيل، مز  أ  ح ل ي ش   اوما الزتح   مهاصةا  هطير اوشط ا الزققذ  لنخواح طن  زيأ أشح ه ال ة  

أكفف    مةيه  شمففزا من  1,3عة  الرالا من الققل الزلمن طن التزهيل. وأي  الز دففدفف   التن اسففتا ط   

لع ئ و    يا ، يوخا ب ل  اوهزيا طن  ق يا الزمففف ع   لةقمففف ه الا    ضفففعا ، بزن طياا الزطفففريو  يا ةي  وا

والاتي   )وال سيز  الق  ي   من العقف الجقم شن ، و ة يا ا تي     اوك    ذوم ااع قا، و عليل ق خا   

 التعةيا طن   ال  ال هاخال، و حمين   م    ز يا ال ال.

 

 بوركينا ااسو   

 خ  ف ال  عهاخال  شمفففف شيفا عة  مف ى العف مين الزف ضففففيين، طف   ل ن عف شف  بهخ يقف  طف سففففه من آاف - 22

ممتهي   الير مم هقا من التطري والقلاع واشتا      قهل ااشم   ق  ولع   أزما ممتزر  ومتع ي  الجهاشال  

مةيه  كف ل طن    ا  ل    2,2أ  ر  أ ار من مةيه  شمفزا عة  الاراخ من يي خها و ةعا  م  ال يقل عن 

  شيا.الزم ع   ااشم

واسففتج با لا تي     ااشمفف شيا، خصفف  الدففق ول اااا م دففدفف   مقادففةا ل هخ يق  ط سففه   - 23

مةيه  يوالخ واسففففتاف طف   ة يفا اال تيف  ف   العف  ةفا الزتعةقفا بف لزف وى   22، بة  مجزهعاف   2020 عف   طن

مايين يوالخ   10مةيه  شمفزا. وسف ع   م دفدف   أول  ق خه     1,1والقظ طا الدفحيا والحز يا و ار من  

آذاخنمف خ  من شف طفذ  االسففففتجف بفا المففففريعفا عة  الطففففروع طن يطأ الزمففففف عف   الزققفذ  لنخواح  ل   طن

شمفزا، بمف ل مقا   هطير الز وى واويوا  الزقلليا اوسف سفيا والزي   والدفرن الدفحن والقظ طا   460 000

مايين  6ة  م دففدفف   ا شيا ق خه  الدففحيا والدففحا و  م   الحز يا. و ةق  العزةي   ااشمفف شيا طن ال  

 ال ش طذ  االسففتج با المففريعا لةدففق ول طن   شه  اوولنييمففز ر لزع لجا اشع ا  اومن الغذائن  يوالخ من

 ال الزمفف ع ا  الزق ما شق ا وبقمفف ئا. وأ     الز دففدفف   ال  صففا ل رش م  اوالذيا الع لزن  ق يا  من

كففف ل من الزطفففريين يا ةي  الذين يع شه     95 000مقا  أ ار من ممففف ع ا  شق يا مققذ  لنخواح اسفففتا ي 

اشع ا  اومن الغذائن، وهن   زل م دفدف   ال هاخال الج خيا الق قدفا التزهيل طن وسفغ بهخ يق  ط سفه   من

مايين يوالخ من  ال ش طذ   زهيل ال هاخال الق قدفا    6وكفرقا  وكفز لا . وصُفرط  م دفدف   ا لاا ق خه  

ين اوولنأ تهبر لتق يا الزمفف ع    ل  أكفف  الا    ضففعا  من  ي  سفف ل العيش والدففحا  التزهيل طن  طففر

 والتغذيا؛ و عليل  ياخ  مهاقأ اايهاه الزؤقتا؛ و ق يا   م   متع ي  الق  ع   اياخ  العقف الجقم شن.

 

 الدندوق وال وار  الطبيعية -  دال 
طن الز ئا  لةتدفففف م لآلا خ   20خ )مةيه  يوال  165,6شحه   2020 دففففل الدففففق ول طن ع    - 24

ااشمفف شيا الزتر  ا عة  ال هاخر ال  يعيا. ويري أيش   ما ال  عة  أها الز دففدفف   التن ق م  طيز  يتعة  

 .2020باذين القهعين من اوزم   طن ع   
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 ت شر الجراد ار شرق أاريقيا والجنوب األاريقر   

ال ة ا  طن كفرل أطريقي  والجقهب اوطريقن ب شتطف خ الجراي بمفرعا. ،   ار الع ي  من 2020طن ع     - 25

وه ي  أسففراب ضفف زا من الحطففرا  ااشت ا اللخاعن طن ال ة ا  التن يتعرض طيا  اومن الغذائن ب لاعل 

 .19- لة  ر بم ال   ال  الجا ن الزت رخ  والقلاع   واخ ا ع أسع خ الزهاي الغذائيا وآا خ   ئحا  هطي 

ومن أ ل التدف م لتاطفن الجراي، ق   الدفق ول  ل  مقظزا اوالذيا واللخاعا م دفدف    قةيزيا  - 26

مايين يوالخ لاف ئف   كففففرل أطريقيف ، وم دففففدفففف    قةيزيفا قف خهف  مةيهشف  يوالخ لاف ئف   الجقهب    10قف خهف  

وس هز  اوشط ا  مةيه  يوالخ لا ئ    يقي  من ش طذ ل لاستج با المريعا.    1,5اوطريقن، وم دد   ق خه  

التن يف عزاف  الدففففقف ول، بزف  طن ذلفك زيف ي  عزةيف   الرش الجهم لز يف ا  اآلطف  ، طن  زف يفا اومن الغفذائن 

الزح صيل اللخاعيا  اهل قيزتا    مةيه  شمزا، مأ الحيةهلا أيو  يو  ا تز ل وقهع  م ئر طن  24,3لحهالن  

ين يوالخ قُ    ل  مقظزا اوالذيا واللخاعا عة  ماي   10بةيه  يوالخ. وطن آذاخنم خ ، سففف ع  قرض بقيزا  

 الققل طن   رع   الجا   الز شحا لوز    هسيأ ش  ل عزةي   م  طحا الجراي طن الهق  الزق سال. س 

 

 أعاتير متتا عة تضرب أمريكا الوسطى   

 ،  ، وعة  م ى أسف هعين، ضفرب  أع صفير متت بعا أمري   الهسف  2020طن  طفرين الا شننشهطز ر   - 27

مايين شمففزا طن الها يز ال وشي  خاالها وهق وخا  و ةا  يم خا ه ئا و مفف    طن زي ي    8أضففر  ب  ار من 

  ير  طن اال تي     ااشمفف شيا. و ة   اوع صففير ملي ا من ال م خ  ل    لا  شمفف شيا  تمففا أصففا ب  تي     

مايين    8,4 دففل الدففق ول    الهضففأ،  الزمففتزر . وطن مها اا هذا   19-متع ي  اوو ل طن ظل   ئحا  هطي  

مايين يوالخ   3,9يوالخ من شف طفذ فل لاسففففتجف بفا المففففريعفا لف عا  اهي ااالف افا ااقةيزيفا،  يف   ةقف  هقف وخا   

مةيه  يوالخ وشي  خاالها مةيهشن يوالخ. ويمففر الدففق ول  ق يا ال عا الحيهم اشق ذ  ي   أ ار   2,5والها يز ال  

الاااا، بز  طن ذلك الزمفف ع   الغذائيا الاهخيا، والحدففهل عة  مي   الطففرب،  شمففزا طن ال ة ا   483 000 من 

لح ال  العقف الجقمفففن والجقمففف شن   ومراط  القظ طا الطففف دفففيا، و  م   الرع يا الدفففحيا الحيهيا. وشظرا 

ز يا  الح  الزق قا، اسفت  م  اوشطف ا التن ي عزا  الدفق ول لمف  الاغرا  الحر ا عة  صفعي   الزر اعا شمف ي  طن 

 .المي ق   التن  ها ل طيا  القم ه واوعا ل واوقةي   الجقميا م  عر   ير  طن مج ل الحز يا  طن 

 
 

 المبادراا امستراتيجية للدندوق  -  را عا  
 دعم المجاما  اا األولوية الناصدة التمويل -  ألف 

زقيزين ومقمففقن الطففؤو   ، يع  مقمفف  ااال اا طن   ال  ال هاخال الزقمففقين ال 2019طن ب ايا ع    - 28

ااشمف شيا طن ال ة ا  التن  ه   طيا  عزةي    شمف شيا   خيا  ل  االسفتا ي  من التزهيل الزق   من الدق ول لوز   

 ر يل الزليف  من االهتزف   عة  أخبعفا مجف ال  ذا  أولهيفا ال  لال  عف شن من شقل ملمن طن التزهيفل عة   

أهزيا   سففففزا لتق يا الزمفففف ع   الجي  ، وهن: )أ   ق يا ال عا لةقمفففف ه الرالا من االلتلام   ال وليا و  تمففففن 

والاتيف  ، بزف  طن ذلك معف لجفا العقف الجقمفففف شن والدففففحفا ااشجف بيفا والتز ين؛ )ب  وال رام  التن  مففففتاف ن 

 اوك    ذوم ااع قا؛ )ا  والتعةيا طن سي ل اوزم   التن ع ل أم ه ؛ )ي  والجهاشال او رى لةحز يا. 
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ويمف ع  أيوف  اسفت  ا  الدفق ول للي ي  التر يل عة  الزج ال  اوخبعا ذا  اوولهيا عة   ه يل   - 29

االشت     ل  الزج ال  الق قدفففا التزهيل هذ  عة  الدفففعي ين الق رم والع لزن. وبق ه عة  الل ا الز ت مفففال  

ممفتهى قي سفن من التزهيل الذم  ، مأ و هي  2020،  حق  الزلي  من القت ئ  اايج بيا طن ع   2019ع     طن

 يُدرن من أ ل  حقي  هذ  اوولهي   الا ما.

مةيه  كفف ل اسففتا طتاا الزمفف ع    69,3طن الز ئا من  54وكفف ة  القمفف ه والاتي   شمفف ا  ق هل  - 30

مةيه    65، صففففرن م  ال يقل عن   4)2020. وطن ع   2020الزققذ  لنخواح من  ال الدففففق ول طن ع    

وطن    لتزهيا  لتغ يفا   ف ليف اوشطفففف فا الراميفا  ل  مقأ العقف الجقمففففف شن والتدففففف م لفل.يوالخ من ا

مايين كفففف ل من ذوم ااعف قفا من  ال    8,1، قف مف   يف شف   اوما الزتحف   الزمفففف عف    ل   2020 عف  

أعة  ممفتهى لز دفدف   الدفق ول الزرصفهي   دفرا لق  ع    2020م دفدف   الدفق ول. وكفا  ع   

مةيه  يوالخ لزطف خيأ التعةيا طن    28,6،  ي  ُ دفل م ة  يق هل  2005طف ه الدفق ول طن ع   التعةيا مقذ  ش 

ل طن ع    19,3  ال  ال هاخال، مق خشا ب لز ة  القي سفففن المففف ب  وق خ    . وبة  2019مةيه  يوالخ الزمفففجَّ

ل لق ف ع الحزف يفا   آل ، ويزافل زيف ي   ، وهه أعة  م ة   ت  ا2020مةيه  يوالخ طن عف     82,4التزهيفل الزه فَّ

 مةيه  يوالخ. 52,4وهه  2019  ير  عن الرقا القي سن الم ب  الذم سجل طن ع   

يقه  بدفهخ  ممفتقةا بتقييا التق   الزحرز   2020و ةَّف الدفق ول ب  راه اسفتعراض طن أوائل ع    - 31

ا ا  طن م دفدف  ل. ووطق   طن الزج ال  ذا  اوولهيا الق قدفا التزهيل و ح ي  ال  ها  الازما للي ي   يخ

لاستعراض، أُ رز  ق   طيز  يتعة  ب يخاا  هطير التزهيل لةزج ال  اوخبعا طن م دد   الدق ول. و  ي  

االسففتعراض أيوفف  ع   مج ال  يز ن أ  ي ه  ال   ذ ملي  من اا راها  طيا  أار  يج بن، وهه م  سففع  

 الدق ول  ل  مع لجتل.

 

 العمل امستباصر -   اء 
، عق م  كفرع طن ال  ايا طن  عليل اسفتج با أ ار اسفت  ق  لةدف م    2018كف خ  الدفق ول مقذ ع    - 32

طن وضففففأ اااا أعر عزل اسففففت  قيا و قايذه ، وذلك طن الدففففهم ل و ايهبي    ااشمفففف شيا التن يز ن  هقعا ،

،  2020شا خ. وطن ع    لزها اا الدفف م   الق  زا عن الجا ن الطفف ي  وطن بقغاييش لزج باا طيوفف ش   او

ويجزأ  فل  عف خ بين ااافا   مةيه  يوالخ وعر العزفل االسففففت ف قن. 33,4 دففففل الدففففقف ول مف  مجزهعفل  

عق صر، هن: )أ  آليا  ق ؤ قهيا مر   ا بعزةيا واضحا لدقأ القراخ؛ )ب  ومجزهعا من اا راها  الزتا  

الزر  ا مم ق  التن يز ن صرطا  لةطروع طهخا   عةيا  ممف ق  والتن يز ن أ   غير ممف خ اوزما؛ )ا  واومهال

 طن القي   ب شط ا يزال الهق  طيا  ع ما   سز .

لةعزل االسففففت  قن طن الدففففهم ل، ومن الزتهقأ  وطن  ليرا نيهشيل،  ا بةهه العت ا الزح ي  سففففةا  - 33

ممففففتهي   اوزما  ذا لا يُت ذ طن الز ئا من المفففف      ال  اشع ا  لنمن الغذائن  دففففل  ل   22يها ل   أ 

مةيه  يوالخ من الدفق ول ل عا   15  راه. واسفتج با لذلك،  دفل مقمف  ااال اا طن   ال  ال هاخال   أم

 مجزهعا أشط ا متع ي  الق  ع  .

 __________ 

من المرجح أن يكون هذا المبلغ القياســـي أقل من المبلغ الحقيقي ألن  ال يتضـــمن ســـوى ودقالت مكافحة العنف الجنســـاني التي ود    (4) 
 .وكاليفها بوضوح في المشا يع الممولة من قبل الصندوق 
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وطن أوائل  زهزنيهليل،  رى  اعيل ااع خ طن بقغاييش عق م  أكفف خ  التهقع    ل   م  شيا   ور   - 34

كفف ل ق ل بةهه    220  000مز  أ  ح لةه  ال   يدفف ل الزمفف ع   ااشمفف شيا  ل  أ ار من  طيوفف ش   كفف ي  ، 

  الايوف ش   ذخو ا . ومأ اال ا ل ب لاعل عة  الزطف خيأ وآلي   التزهيل،  مفق  لةدفق ول أ  يهاط  عة  م ة  ق خ  

 .لنمهال عة  ااعال ، وهذا يزال أسرع عزةيا صرن    5) مايين يوالخ طن الوه  أخبأ س ع     5,2

مةيه  يوالخ    20و    مقمفف  ااال اا طن   ال  ال هاخال ق  قرخ أ  يق   الدففق ول م  يدففل  ل   - 35

لةت ايف من اآلا خ ااشمفف شيا الق  زا عن ع   شلول اوم  خ    2020لنشطفف ا االسففت  قيا طن  ايهبي  طن ع   

مةيه  يوالخ طن    13,2الدففففقف ول م ةغف  قف خ   وعن الجاف ن. وشظرا ل غه   هخ الحف لفا الزقف  يفا، صففففرن

لةطفففروع طن أشطففف ا يزال الهق  طيا  ع ما   سفففز  طن مها اا ع   شلول    2020اوولنييمفففز ر     شه 

 .2021مايين يوالخ طن ك  عنط راير  6,8اوم  خ، وم ةغ  آ ر ق خ  

ري يا االسفت  قيا الاااا، واسفتُ ةدف  بع  ال خو  اووليا من  ل مطفروع من هذ  الزطف خيأ التج - 36

طوففا عن أيلا أوليا عة  ملاي  العزل االسففت  قن الزتع ي الجا   صفف   ا الزدففةحا والق  ع   عة  ش  ل  

واسفأ. وأظار  قييا   خ ن أشل  رى الهصفهل  ل  الق  ، عزهم ، طن وق  أب ر وبه ير  أسفرع وبت ةاا أقل  

و طفير القت ئ  اووليا التن  ا التهصفل  ليا  الق   أشا  أ ار  ز يق .  من االسفتج با الع ييا الزز اةا، وب ريقا و    

من الز دفدف   التن ُخصف   لةدفهم ل، والتن كفزة   زهيل   ابير م  طحا الجراي، وااصفاح المفريأ لآلب خ، 

ع   عة   والت عيا الهاسففأ الق  ل لةز كففيا، والتحهيا  القق يا، وخصفف  الحز يا،  ل  أ  اوشطفف ا االسففت  قيا سفف  

الح  من  اطففن اومراض )مق خشا ب لاترا  الزز اةا طن المففقها  المفف بقا ، و    لا  أار  يج بن عة  اووضفف ع  

 الز ليا لنسر الزعيطيا، والدحا العقةيا، ومريوييا  ربيا الز كيا، والقلاع   الق ةيا عة  الزهاخي الز ئيا. 

 
 

 تنظيم الدندوق وإدارته  -   خامسا  
 ق امستشاري للدندوق المركزي لمواجهة الطوارئ ال ري -  ألف 

ليتهل   سف اه الزطفهخ   ل  اومين   124ن60أُشطفئ الاري  االسفتطف خم عزا بقراخ الجزعيا الع ما   - 37

،  2020أار . وطن ع    الع  ، عن عري  مقمففف  ااال اا طن   ال  ال هاخال، بطففف   اسفففت  ا  الدفففق ول و

أعوفف ه   ي طن الاري  االسففتطفف خم،   10اومين الع  ، طن  ع خ التق وب الزقتظا عة  العوففهيا، بتعيين   ق  

عوفها، وضفز   التقهع التزايةن طن العوفهيا. وعق  ا تز ع   خسفزي   لةاري    19ليدفل مجزهع الع ي  ل  

ا ك  يا الير خسزيا خ ل  عة   د م الدق ول  ،  ل    شال اار  ةق   يخاسي 2020االستط خم طن ع   

والجاهي الز ذولا طن  ع خ العزل االسفففت  قن و قرير القت ئ  المفففقهيا. و زيأ اال تز ع   عق      19- ل هطي 

 .19- عن بُع  بم ال القيهي الزاروضا عة  المار شتيجا ل هطي 

عقفف ا - 38 الةففذين  الرسففففزيين  ا تزفف عيففل  االسففففتطفففففف خم،  ال  الاري   طن  ليرا نيهشيففل    وأاق  

اوولنييمففز ر، عة  الدففق ول لتدفف يل لاذ  الج ئحا عة  الدففعي  الع لزن، ولز  أب ا  من سففرعا   و  شه 

صفرن الزقم. وش قش الاري  أيوف  يوخ الدفق ول طن مطفا  العزل ااشمف شن وم  يخا  الدفق ول   ومروشا طن

سفففترا يجن والتطفففغيةن لةتزهيل و طفففجيأ ، وهن م  يخا   ا ن  ل   عليل اوار اال2020ع    الج ي   طن

التغيير اايج بن لةزقظهما. وأقر الاري  االسفتطف خم ب لتح ي   الزتعةقا ب ال تي     ااشمف شيا الزتلاي   وقةا  

 الزهاخي الزت  ا، وأك ي ب لدق ول ل هشل ع ما محالا عة  ال ا ه  والاع ليا طن مقظهما العزل ااشم شن.

 
 __________ 

ماليين دوال  لالضــــرالع بالعمل االســــتباقيا   5,2مليون دوال  من المخصــــصــــات األولية البالغة    2,8م مبلغ  في بنغالديشا اســــتخد (5) 
 .مليون دوال  لالستجابة لعمليات إنقاذ األ واح بعد الفيضانات 2,4بينما أعيد برمجة مبلغ 

https://undocs.org/ar/A/RES/60/124
https://undocs.org/ar/A/RES/60/124
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 ية العالمر لشراكاا الدندوق نطاق التغط -   اء 
طن  ين أ  الدفق ول م ةف  بتق يا ِمق م  ل   ي ش   اوما الزتح   عة  و ل الحدفر، ط   الع ي  من  - 39

ذهف   يف شف   اوما الزتحف   طن  عف خ كففففرا فا مأ الزقظزف   الير الح هميفا والح همف   الزوففففيافا   ِمق حفل  ُقافعِ

 او زر.و زعي   الدةيال او زر والاال 

وشظرا لتلايف  الحف  فا  ل  التزهيفل العف  فل لةزقظزف   الير الح هميفا العف مةفا طن ال  هع اومف ميفا  - 40

ل   طن سفي ل الج ئحا الع لزيا، اسفت طفف الدفق ول سف ل يعزا  ب ريقا م  كفر  أ ار. وطن هذا الدف ي، ُ دفعِ

 بف   الزقظزف   الير الح هميفا  مةيه  يوالخ طن   ه  م ت ر  طن آذاخنمف خ  لف عا اسففففتجف  25م ة  قف خ   

مةيه  يوالخ  ل   25سففففتا بة ا . وطن   شه  اوولنييمففففز ر، ق م  مقم عة  الدففففعي  الع لزن ق خه    طن

طن الز ئا من التزهيل اا ز لن  ل   30 ي شين من  ي ش   اوما الزتح  ، بطففففرع أ  يُدففففرن م  ال يقل عن 

 . 6)ز    قهل الزرأ  من أ ل التد م لةعقف الجقم شنالزقظز   الزحةيا التن  قهيه  القم ه أو مقظ

)وهن آ ر سففقا    2019مةيه  يوالخ طن ع     538,6ومن مجزهع م دففدفف   الدففق ول ال  لغا  - 41

، ق م   ي ش   اوما الزتح   الزمفتاي   من الدفق ول م  مق اخ    7) تهاطر بطف شا  بي ش     مةا عن الطفرا    

، ي ة   ي ش   اوما الزتح   طن كفففرا     2019الز ئا   ِزق م طرعيا. وطن ع    طن    23مةيه  يوالخ )  126

بة ا أو  قةيز  أو مق قا ي عزا  الدفق ول.    49من أصفل    46مقظزا من الير مقظز   اوما الزتح   طن    735مأ 

طن ذلفك     من الجاف   الزحةيفا والهعقيفا الطففففري فا، بزف  588ومن بين هفذ  الزقظزف  ،  ف   هقف   خقا قيف سففففن ) 

والاال     زعيفا لةدففففةيفال او زر   15 يف شف    هميف ، و    196مقظزفا الير   هميفا وعقيفا أو محةيفا، و   377

الزت قيا طان من الزقظز   الير الح هميا ال وليا. و ط ل هذ  الط  ا   147او زر. أم  الجا   الطري ا الفففف 

 ق ول.أوسأ ك     الطرا ا ش  ق  التن  مجل طن سقا وا    طن   خيخ الد

 

 الش افية -  جيم 
، واصفل الدفق ول  عليل الطفا طيا والزمف هلا ل يل. وال  لال قراخا  الِزقم  ُت ح 2020 ال ع    - 42

 ين ا   ذه  عن عري  الزهقأ الطفف  ن لةدففق ول و قطففر طن ع   مقدفف  ، بز  طن ذلك يائر  التت أ الز لن 

، ظةف  يخ فا  2020ليفا لةطففففاف طيفا طن الزعهشفا. وطن عف    ومهقأ ”  ف يل ال يف شف   ااشمفففف شيفاد والز ف يخ  الف و

طن الز ئا، مز   عل الدفق ول وا  ا من أعة   95الطفا طيا التن سفجةا  الدفق ول عة  مقدفا الز  يخ  عق  

 مقظزا  قطر بي ش  ا  وطقً  لزع يير الز  يخ . 1 200مقظزا من بين  15

كفف  يا لةز دففدفف    ق  ، ل ل م دففل  ، أعة  الدففق ول آليا  ت أ  2020وطن آذاخنم خ    - 43

م دففدفف   الدففق ول، معةهم   آشيا عن   لا ال هاخال ااشمفف شيا، وممففهال   التزهيل والزمفف ع     من 

 ال مطف خيأ ال ي ش  . واسفتُح ر معةا آ ر لةطفا طيا، وهه مر ل بي ش   الدفق ول الزر لم    الزق ما من 

. وبف لتعف و  مأ الزهقأ الطفففف  ن 2021عف    وبف أ عزةفل طن أوائفل    2020لزها افا ال هاخال، طن عف    

لةدفففق ول، يهطر الزر ل مجزهعا واسفففعا من الزهاي ال دفففريا التا عةيا التن  تيم سفففاهلا االعاع عة  

 .ال ي ش   الزتعةقا ب لز دد   

 __________ 

رف التمويل في أوانل عام  (6)   .2021صش

 وسعة أشهر لتنفيذ المشا يع التي يمولها الصندوق ووالوة أشهر لإلبالغ عن نتانجها.يستغرق األمر عادة فترة وصل إلر  (7) 
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، عزل الدفففق ول أيوففف ،  ل    شال الدفففق يي  الزطفففتر ا الق ريا الت بعا لز تال 2020وطن ع    - 44

الطففؤو  ااشمفف شيا، عة  زي ي   براز التزهيل ع ر آليتن التزهيل، ووضففأ مر ل بي ش   لةدففق يي   قمففي  

كففا طيا أمهال   ، وزاي من2021الزطففتر ا. وق  ب أ العزل بزر ل بي ش   الدففق يي  الزطففتر ا طن أوائل ع   

  ا الق ريا.الز تال بتهطير بهابا وا    ل ي ش   التزهيل الزه    لةدق ول والدق يي  الزطتر

 

 إدارة الم:اطر -  دال 
،  ت أ   ال  الغش الزحتزةا طن اسفت  ا  أمهالل، و ق يا معةهم    2020واصفل الدفق ول، طن ع    - 45

بطف شا . و زطفي  مأ الز  يال الته يايا لةدفق ول الزتعةقا ب ال دف ال  و  راها   طفغيةل الزه   ، اسفتزر   

 ال ي ش   والجا   الز شحا بط     ال  الغش الزحتزةا.أم شتل طن التهاصل مأ 

وأبةغ  الجا   الطفري ا عن از شن   ال  الش   ي   محتزةا لنمهال طن  ع خ مطف خيأ ب سفت  ا   - 46

مقحا من الدففق ول. وب اضفف طا  ل  ذلك، ق م  الجا   الطففري ا معةهم   ممففت زةا عن سفف أ   ال  أُبة  

  ال  من  7ا التن  زع  أاق ه التحقيق   التن أ ر ا  ال ي ش   الزمففتاي   أشل طن  عقا  سفف بق . وأظار  اويل

لا ي ن ب ام     ا    االيع ها  أو لا  ُمفت    طيا  أمهال الدفق ول. وال  لال التحقيق    15الح ال  الفففففف  

   خيا طن الح ال  الاز شن الزت قيا.

 

 القيمة المضااة امستراتيجية للدندوق  - هاء 
يهطر الدففق ول قيزا موفف طا   ير  ب عت  خ  آليا  زهيل ع لزيا، مز  يعلز أار  االسففترا يجن الذم   - 47

يتج وز يوخ   زدف خ لتزهيل اوشطف ا ااشمف شيا. طعق م  ُعةال  ق ير القيزا االسفترا يجيا الزوف طا التن  ققا  

طن الز ئا  94يا، ذ ر م  شمففف تل ، وطق  وخبعا أبع ي اسفففترا يجيا أسففف سففف2019التزهيل الز دفففل طن ع   

الزقمفقين الزقيزين ومقمفقن الطفؤو  ااشمف شيا طن  ق خيرها أ  التزهيل أيى  ل  التقايذ المفريأ لاسفتج با   من

طن الز ئا مقاا أ  التزهيل سف ع  عة  االسفتج با ال تي     الزمف ع   ااشمف شيا  96ااشمف شيا، وأط ي م  شمف ا  

.  8)طن الز ئا أ  اومهال س ع   عة   حمين  قمي  العزل ااشم شن 84م  شم تل   ذا  التهقي  الحرا، وذ ر

ولةتزهيل أيوفف  أار موفف عف ه   طاه بزا با ع مل يحال عة  ا   ذ الزلي  من اا راها . وأكفف خ  شمفف ا  

ا  الدفق ول  طن الز ئا من الزقمفقين الزقيزيننمقمفقن الطفؤو  ااشمف شيا  ل  أ  اومهال التن ق م  76مجزهعا  

الز ئا مقاا  طن 24ق  سف ع   عة   حمفين  ع  ا الزهاخي من مدف يخ أ رى، وذ ر م  شمف تل    2019طن ع    

 أ  الدق ول س ها  لئي  طن  ط  مهاخي م ليا  ض طيا.

 

 امستعراضاا المستقلة التر تجرى بت ليف من الدندوق  -  واو 
أصفح ب الزدفةحا طن أعز ل الدفق ول بت  ي ا   بغيا  لوي  مقمف  ااال اا طن   ال  ال هاخال و - 48

 هل ااشج زا  التن  ققا ،   ذ  أم شا الدفق ول ب  راه استعراض   ممتقةا سقهي  بط   مم هزا الدق ول  

 طن االستج با ااشم شيا طن مجزهعا م ت خ  من ال ة ا  أو الزق ع .

 __________ 

 .2020 و 2019والمنفذة في عامي  2019مستمدة من التقا ير عن جميع التمويالت المقدمة من الصندوق في عام  (8) 
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ري  با ن  قييا يعا الدففففق ول  ، أ ز  أم شا الدففففق ول يخاسففففتين. أوالهز  أُ 2020وطن ع    - 49

لةزج ال  اوخبعا ذا  اوولهيا الق قدفففا التزهيل التن   يه  مقمففف  ااال اا طن   ال  ال هاخال؛ وخ ل   

الاف شيفا عة  يوخ الدففففقف ول طن  ف ال  ال هاخال اوصففففغر  جزف  التن  ايرا مف   جتفذب  زهيا محف ويا  

  أو الرئيمفن لتزهيل   ال  ال هاخال طن االسفتج با  الجا   الز شحا، مز  يجعل الدفق ول الزدف خ اله ي  من

ااشم شيا. ووطق  لة خاسا الا شيا، ط   الدق ول طن ال ة ا  التن  رى استعراضا  يهطر مد خا مهاهق  لتزهيل 

 ل صففف ما   ي  ، ويعت ر مدففف خا مهاهق  بل لةتزهيل  زاذ أ ير طن ال ي    التن  ع شن من كفففم الزهاخي.  

م دفدف   الدفق ول، طن الهق  الذم   عا طيل العزل ااشمف شن الزققذ لنخواح، سف ع    وله ظ أيوف  أ  

 عة   عليل القا  الزتعةقا ب لدةا بين العزل ااشم شن والتقزيا والما .

، كففففرعف  أمف شفا الدففففقف ول طن القيف   باار يخاسفففف   أ رى ال  لال  ف خيفا:  2020وطن عف     - 50

  التن ُخصف   لةزقظز   الير الح هميا من  ال الزقظزا ال وليا  السفتعراض أول  الز دفدف   من شهعا

لةاجر ؛ واسفتعراض يعا الدفق ول لةزمف ع ا  الزق ما شق ا وبقمف ئا؛ واسفتعراض يعا الدفق ول لة رام  

 الراميا  ل  مقأ العقف الجقم شن والتد م لل.

 

 تحديث نشرة األمين العام -  زاي 
الزتعةقا ب شطفف ه الدففق ول    ST/SGB/2010/5طففر  اومين الع   يُمففتركفف  طن  ياخ  الدففق ول بق  - 51

اف  طن عف      2006الزر لم لزها افا ال هاخال و طففففغيةفل. وقف  صفففف خ  طن ال ف ايفا طن عف     .  2010و ُف عِ

ةيا  ح ي  لاذ  القطفر  التن من الزتهقأ عة  عةال اومين الع  ، ب أ م تال  قمفي  الطفؤو  ااشمف شيا عز وبق ه

 .2021االشتا ه مقا  طن ع   

 

 تحديث معايير الدندوق إلنقا  األرواح - ،اء 
واليفا الدففففقف ول ومعف يير  شقف ذ اوخواح التن  حف ي أشهاع  124ن 60 حف ي الجزعيفا العف مفا طن قراخهف    - 52

اوشطفف ا الزؤهةا لاشتا ع بزقم الدففق ول. وق  وضففع  الهايقا التن  ق   و ح ي مع يير  شق ذ اوخواح طن ال  ايا 

   تغير، . ومأ أ  الهاليا التن أش عتا  الجزعيا الع ما ب لدففق ول لا 2010و رى  ح ياا  طن ع     2006طن ع   

طق    هخ الزطفا  ااشمف شن الذم يعزل طيل الدفق ول   هخا   يرا، مز  اسفتةل   ح ي  الزع يير الزققذ  لنخواح.  

، واصفل الدفق ول مطف وخا ل مأ  ي ش   اوما الزتح   ومقمفقن الزجزهع   الع لزيا والاري   2020وعهال ع   

ن  ت ةال الزلي  من التحمفين، وذلك وطق  ال ا ق    االسفتطف خم لتح ي  الجهاشال والزج ال  الرئيمفيا لةزع يير الت 

. وق  واط  مقمفففف  ااال اا طن   ال  ال هاخال  2010الةجقا ال ائزا الزطففففتر ا بين اله  ال  الز رما مقذ ع    

 . 2020عة  القم ا الزح عاا من مع يير  شق ذ اوخواح طن  طرين اوولنأ تهبر 

 
 

 وصاعدة جهاته المانحة مستوياا تمويل الدندوق   -  سادسا  
 مستوياا التمويل -  ألف 

، مأ 2005زاي  اال تي     ااشمف شيا عة  الدفعي  الع لزن زي ي  ه ئةا مقذ  شطف ه الدفق ول طن ع    - 53

ازييف ي الحف  فا  ل  الزهاخي من أ فل  زهيفل   غ االسففففتجف بفا ااشمفففف شيفا الزقمففففقفا من ق فل اوما الزتحف   ازف شيفا  

. وطن مها اا ااق  ل الزتلاي  عة  الدففففق ول، من اوهزيا بز    أ  يحق   2020ع    أضففففع ن بحةهل شا يا 

 .2016الدق ول ه ن التزهيل المقهم ال  ل  بةيه  يوالخ الذم أقر ل الجزعيا الع ما طن   شه  اوولنييمز ر 

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2010/5
https://undocs.org/ar/A/RES/60/124
https://undocs.org/ar/A/RES/60/124
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مةيه   639،  ةق  الدفق ول ا شن أعة  ممفتهى من الت رع   المفقهيا،  ي  بةغ  2020وطن ع    - 54

. و ُعلى  2019مةيه  يوالخ طن ع      834,6يوالخ، ولا  تج وزه  سفهى الت رع   القي سفيا الزر اعا ال  لغا 

 ل       ير  ل  الت رع االسففتاق ئن الذم يطعتل مر  وا       ى الجا     2019اايرايا  القي سففيا طن ع   

. وعة  الرالا 2020، ولا يت رخ طن ع   2019الز شحا الرئيمفففيا و ا  حدفففيةل طن   شه  اوولنييمفففز ر  

يولا عوفها و  همت      16ذلك، واصفة  اايرايا  المفقهيا لةدفق ول ا ج ها  التدف ع م،  ي  زاي    من

. وب اضف طا  ل  ذلك، ق   الع ي  من الجا   الز شحا   رع     ي   2019 قةيزيت     رع  ا  اعت  خا من ع   

عة  أكفف  الا      19- اهي  الز  ر  والاع لا لةتدفف م وار   ئحا  هطي أو  ضفف طيا لةدففق ول با ن يعا  

 . 9)ضعا  طن  زيأ أشح ه الع لا

وال يلال التزهيل عة  شحه يز ن التق ؤ بل وطن الهق  الزق سففال يتمففا ب هزيا ب لغا. وباوففل ال عا  - 55

لةدفق ول عن عري   برا  ا ا ق    الزق   من الجا   الز شحا،  مفتحدفل شمف ا متلاي   من اايرايا  المفقهيا  

متع ي  المفقها . طق   رى التهقيأ عة  اااا التلام     ي   متع ي  المفقها  مأ آيمفةق ا وال اشزر  والززة ا  

،  ف   الدففففقف ول الزر لم لزها افا  2020الزتحف   ل ري ف شيف  العظز  وأيرلقف ا الطففففزف ليفا. وطن أوا ر عف    

مةيه  يوالخ،  زافل أ ار   401,6تعف ي المففففقها  بقيزفا بة  مجزهعاف   ا اف قف  شطفففف ف  م  12ال هاخال قف  أبر   

طن الز ئا من مجزهع الت رع   الزحدفةا. وزاي  أيوف  م طهع   الت رع   الزعةقا طن الربأ اوول   63 من

مةيه  يوالخ  ا  حدففففيةاف  طن الربأ اوول   117,7العف    ال المففففقها  الاار الزف ضففففيفا، من م ة    من

 .2020مةيه  يوالخ  ا  حديةا  طن الاتر  شاما  من ع    181,7 ل  م ة   2018 ع   من

 

 تنويع صاعدة الجهاا المانحة وتوسيع دائرتها -   اء 
سفة     قةيزيا   5  يولا عوفها ومراق  ، و   131 هسفع  ق ع   الجا   الز شحا لةدفق ول مقذ  شطف ئل لت ة   - 56

  ع ال    ومن اوطراي. و    معظا الجا   الز شحا من الز شحين الير  ومحةيا، طوفا عن الع ي  من مقظز   الق 

 .الزقتظزين الذين يق مه    رع   صغير ، وير أ ذلك  لئي   ل  التغيرا  طن قيهي الزيلاشيا الزحةيا 

يولا عوهاً ومراق  ً واار سة     قةيزيا،   56م  مجزهعل    2020وق  أساا طن الدق ول طن ع     - 57

ع ي من الجا   الز شحا من الق  ع ال    )اشظر الزرطقين ال  مس والمففف ي  . ووخي  أ  ر   طوفففاً عن

، عف ي   ل  يائر  2020الت رعف   من ألزف شيف ، و ةتاف  ههلقف ا طف لززة فا الزتحف   طف لمففففهيف  طف لقروي . وطن عف    

يقي ، وطرشمف ، وق ر ،  الجا   الز شحا از شن يول أعوف ه )بهلق ا، والج ل اوسفهي، و قهب أطريقي ، وسفةهط

والزغرب، والقزمفف  ، وق م  يولت   من ال ول اوعوفف ه ) ر ز شمففت   و ز هيي     رع   لةدففق ول لةزر  

 اوول .

و  رع   زس عطففر   اا من الجا   الزمففتاي   المفف بقا من التزهيل الذم ق مل الدففق ول بز ة   - 58

  الجاف    زافل  لها من ال ةف ا  الزمففففتايف   . وهفذ2020مةيه  يوالخ لةدففففقف ول طن عف      1,3مجزهعفل  

بة ا ممففتاي ا خيع  م   ةقعتل من  ال التوفف من مأ اوكفف    الزتوففرخين   55الدففق ول وال  ل  ع يه    من

 اوزم   عة  الدعي  الع لزن. من

 __________ 

وزيلنداا وهولنداا والوكالة الكاوالونية للتعاون ا نماني وشـــــــــمل ألمانياا وأندو اا وبلجيكاا وبولنداا والســـــــــويدا وســـــــــويســـــــــراا وفرنســـــــــاا وني (9) 
 )إسبانيا(ا وحكومة فالند ز )بلجيكا(ا والرانفة البهانية الدولية.
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  وال يلال الدفق ول يعتز  عة  الجا   الز شحا الرئيمفيا طن معظا  يرايا ل،  ي  اسفت ار  الجا   - 59

؛ وكفففف ة  الجا   الز شحا  2020طن الز ئا من  زيأ الت رع   طن ع     90الز شحا العطففففر اوول  بقمفففف ا  

 طن الز ئا من مجزهع اايرايا . 98,6العطرو  اوول  شم ا 

وللي ي  ممفتهى التزهيل و م  شيا التق ؤ بل  ل  أقدف    ، يهاصفل م تال  قمفي  الطفؤو  ااشمف شيا  - 60

اوعوفف ه  ل   ق يا   رع     ي   و ضفف طيا  ل  الدففق ول الزر لم لزها اا ال هاخال،  يعه   زيأ ال ول  

 .127ن71امتا ال لقراخ الجزعيا الع ما 

 

  

https://undocs.org/ar/A/RES/71/127
https://undocs.org/ar/A/RES/71/127


A/76/320  

 

21-11849 19/27 

 

 المراق األول
مجموع الِمَنح الم:داااااااااداااااااااااة من الداااااااااناادوق المركزي لمواجهااة الطوارئ  عن ال ترة    

 2020كانون األول/دلسمبر    31انون الثانر/يناير إلى  ك 1 من
 )ب والخا  الهالي   الزتح   

 المجموع الروا   الناقصة التمويل االستجابة السريعة البلد أو ا قليم أو المنرقة
 965 999 27 965 999 12 000 000 15 أفغانستان    

 693 501 3 – 693 501 3 أنغوال
 183 091 15 052 890 4 131 201 10 بنغالديش

 581 006 22 148 001 6 433 005 16 بو كينا فاسو
 231 000 5 231 000 5 – بو وند 
 990 716 8 – 990 716 8 الكاميرون 

 994 000 1 – 994 000 1 جمهو ية أفريقيا الوسرر
 334 525 16 162 020 12 172 505 4 وشاد

 000 000 5 000 000 5 – كولومبيا
 981 926 6 – 981 926 6 الكونغو

 689 999 4 689 999 4 – جمهو ية كو يا الشعبية الديمقراطية
 007 931 69 890 983 29 117 947 39 جمهو ية الكونغو الديمقراطية

 350 727 1 – 350 727 1 جيبووي
 000 500 11 – 000 500 11 )أ(شرق أفريقيا )الجراد(

 884 999 2 – 884 999 2 السلفادو 
 654 224 34 – 654 224 34 إويوبيا
 748 002 1 – 748 002 1 فيجي

علر  19-المنحـة ا جمـاليـة من أجـل التصـــــــــــــــد  لكوفيـد
 574 074 120 – 574 074 120 )ب(الصعيد العالمي

 867 515 7 677 993 4 190 522 2 غواويماال
 405 999 11 405 999 11 – هايتي

 964 901 8 038 000 5 926 901 3 هندو اس
 400 000 6 400 000 6 – األ دن
 018 006 3 – 018 006 3 كينيا
 914 987 18 434 988 12 480 999 5 لبنان
 002 750  – 002 750  ليسووو
 919 999 3 – 919 999 3 مدغشقر
 805 999 6 – 805 999 6 مالي

 380 999 5 380 999 5 – مو يتانيا
 967 002 14 888 999 6 079 003 7 موزامبيق
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 المجموع الروا   الناقصة التمويل االستجابة السريعة البلد أو ا قليم أو المنرقة
 029 000 3 – 029 000 3 ناميبيا    

 000 000 2 – 000 000 2 نيكا اغوا
 841 971 21 371 951 10 470 020 11 النيجر
 946 001 13 946 001 13 – نيجيريا
 176 974 11 274 974 5 902 999 5 باكستان
 674 113 3 – 674 113 3 الفلبين
 841 374 103 – 841 374 103 السودان
 000 000 1 – 000 000 1  واندا

 543 090 22 – 543 090 22 الصومال
 346 599 26 – 346 599 26 جنوب السودان

 000 000 2 – 000 000 2 ) (الجنوب األفريقي )الجراد(
 071 883 54 327 887 24 744 995 29 الجمهو ية العربية السو ية

 648 950 8 336 999 4 312 951 3 أوغندا
 385 605 2 – 385 605 2 فانواوو

 889 999 2 – 889 999 2 فييت نام
 937 999 64 937 999 34 000 000 30 اليمن

 136 893 34 – 136 893 34 زمبابو  
 277 293 22 – 277 293 22 األ ض الفلسرينية المحتلة

 238 145 848 550 690 229 688 454 618 المجموع 
 

 المخصصات ا قليمية لشرق أفريقيا التي  شصدت لمقاومة الجراد استهدفت إويوبيا والصومال وكينيا. )أ( 
ــتفاد ما مجموع    )ب(  ــد  لكوفيد  36اســـــــــ ــعيد    19-بلدا أو إقليما أو منرقة من المنحة ا جمالية من أجل التصـــــــــ علر الصـــــــــ

ا ســـــــــــــالمية(ا   -تانا وأوكرانياا وبيران )جمهو ية  العالميا وهي: إويوبياا واأل دنا وأفغانســـــــــــــتانا وبكوادو ا وأوزبكســـــــــــــ
المتعددة القوميات(ا وبيروا ووركياا  -وباكســــــــــــتانا والبرازيلا وبنغالديشا وبو كينا فاســــــــــــوا وبو وند ا وبوليفيا )دولة 

الشــــــعبية  ووشــــــادا وجمهو ية أفريقيا الوســــــررا وجمهو ية ونزانيا المتحدةا والجمهو ية العربية الســــــو يةا وجمهو ية كو يا 
البوليفــا يــة(ا    –الــديمقراطيــةا وجنوب الســــــــــــــودانا وجيبوويا والســــــــــــــودانا والصــــــــــــــومــالا والعراقا وفنزويال )جمهو يــة  

 والكاميرونا وكولومبياا ولبنانا وليبياا وماليا وميانما ا والنيجرا ونيجيرياا وهايتيا واأل ض الفلسرينية المحتلة.
 من أجل مقاومة الجراد أنغوال وبووسوانا وزامبيا وزمبابو  وناميبيا. استفادت من مخصصات الجنوب األفريقي ) ( 
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 المراق الثانر

مجموع الِمَنح الم:داااااداااااة من نااذة تمويل الطوارئ الناصداااااة التمويل للداااااندوق المركزي    
 2020كانون األول/دلسمبر    31كانون الثانر/يناير إلى    1لمواجهة الطوارئ  عن ال ترة من 

 )ب والخا  الهالي   الزتح   

 المجموع الجولة الثانية الجولة األولر البلد أو ا قليم أو المنرقة
 965 999 12 965 999 12 - أفغانستان    

 052 890 4 052 890 4 - بنغالديش
 148 001 6 148 001 6 - بو كينا فاسو

 231 000 5 231 000 5 - بو وند 
 162 020 12 - 162 020 12 وشاد

 000 000 5 000 000 5 - كولومبيا
 689 999 4 - 689 999 4 جمهو ية كو يا الشعبية الديمقراطية

 890 983 29 - 890 983 29 جمهو ية الكونغو الديمقراطية
 677 993 4 - 677 993 4 غواويماال
 405 999 11 000 000 5 405 999 6 هايتي

 038 000 5 - 038 000 5 هندو اس
 400 000 6 - 400 000 6 األ دن
 434 988 12 - 434 988 12 لبنان

 380 999 5 - 380 999 5 مو يتانيا
 888 999 6 888 999 6 - موزامبيق
 371 951 10 - 371 951 10 النيجر
 946 001 13 946 001 13 - نيجيريا
 274 974 5 274 974 5 - باكستان

 327 887 24 - 327 887 24 الجمهو ية العربية السو ية
 336 999 4 336 999 4 - أوغندا
 937 999 34 937 999 34 - اليمن
 550 690 229 777 866 104 773 823 124 المجموع 
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 المراق الثالث

الداااندوق المركزي لمواجهة الطوارئز بيان األداء المالر  عن ال ترة  عندااار القروض ار   -  ألف 
 2020كانون األول/دلسمبر    31الثانر/يناير إلى  كانون    1من  

 )ب والخا  الهالي   الزتح   

  اإليراداا  
 - )أ(إيرادات االستثما 

 - المجموع 
  المدروااا

 - المجموع 
 - ال ائض للسنة  

 
 أشعدت البيانات وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقراع العام. :مالحظة 

ــافية قد ها  )أ(  ــتثما  صـ دوال ًا في عنصـــر المنح في الصـــندوق المركز  لمواجهة الروا   وفقا   88  135أشد جت إيرادات اسـ
 .66/119لقرا  الجمعية العامة 

 
 

ر تاااااااااار  الدااااااااندوق المركزي لمواجهة الطوارئز بيان التغيراا اعنداااااااار القروض ار   -   اء 
 2020كانون األول/دلسمبر   31كانون الثانر/يناير إلى   1 األتول  عن ال ترة من

 )ب والخا  الهالي   الزتح   

 صافي األصول 
 30 000 000 )أ(2019كانون األول/دلسمبر  31تاار األتول ار   

  التغير ار تاار األتول
  الفانض للسنة

 - األتولمجموع التغيراا ار تاار  
 30 000 000 )أ(2020كانون األول/دلسمبر  31تاار األتول ار  

 
 أشعدت البيانات وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقراع العام. :مالحظة 

 مليون دوال . 30يمثل قرضا غير مسدد بمبلغ  )أ( 

 

 

  

https://undocs.org/ar/A/RES/66/119
https://undocs.org/ar/A/RES/66/119
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 المراق الرا ع
كاانون الثاانر/ينااير إلى    1ال ترة من  صروض الدااااااااانادوق المركزي لمواجهاة الطوارئ  عن    

 2020كانون األول/دلسمبر   31
 )ب والخا  الهالي   الزتح   

 المبلغ سنة الصرف البلد أو ا قليم أو المنرقة الوكالة
   2020كانون الثانر/يناير  1القروض الير المسددة ،تى     

 000 000 20 2019 األ ض الفلسرينية المحتلة )قراع غزة( األونروا
 000 000 10 2019 األ ض الفلسرينية المحتلة )قراع غزة( والجمهو ية العربية السو ية األونروا
 000 000 30   المجموع 

  2020كانون األول/دلسمبر  31كانون الثانر/يناير إلى  1القروض المدرواة ار ال ترة من 
 000 000 10 2020 إويوبيا والصومال وكينيا الفاو

 000 000 10 2020 األ ض الفلسرينية المحتلة )قراع غزة( األونروا

 األونروا
األ ض الفلســــرينية المحتلة )قراع غزة والضــــفة الغربيةا بما في ذل  
 000 000 20 2020 القدس الشر ية المحتلة(ا واأل دنا والجمهو ية العربية السو يةا ولبنان

 000 000 40   المجموع 
  2020كانون األول/دلسمبر  31كانون الثانر/يناير إلى  1المسددة ار ال ترة من القروض 
 000 000 20 2019 األ ض الفلسرينية المحتلة )قراع غزة( األونروا
 000 000 10 2019 األ ض الفلسرينية المحتلة )قراع غزة( والجمهو ية العربية السو ية األونروا
 000 000 10 2020 وكينياإويوبيا والصومال  الفاو

 000 000 40   المجموع 
   2020كانون األول/دلسمبر  31القروض الير المسددة ،تى 

 000 000 30   المجموع 
 

الفاوا منظمة األغذية والز اعة لألمم المتحدة؛ األونرواا وكالة األمم المتحدة  غاوة ووشــــــــــــــغيل الالجئين الفلســــــــــــــرينيين  :المختصرات
 الشرق األدنر. في
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 المراق ال:امس
الداااااااندوق المركزي لمواجهة الطوارئز بيان األداء المالر  عن ال ترة  عندااااااار المنح ار  -  ألف 

 2020كانون األول/دلسمبر    31كانون الثانر/يناير إلى    1 من
 )ب والخا  الهالي   الزتح   

  اإليراداا  
 738 326 703 )أ(التبرعات

 653 86  والمخصصات األقرى التحويالت 
 180 594 24 )ب(ا يرادات األقرى 
 216 399 7 ) (إيرادات االستثما 

 787 406 735 مجموع اإليراداا 
  المدروااا

 710 960 813 المجَنح والتحويالت األقرى 
 544 783 15 )د(مصروفات التشغيل األقرى 

 254 744 829 مجموع المدروااا 
 (467 337 94) ال ائض/)العجز( للسنة 

 
 أشعدت البيانات وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقراع العام. :مالحظة 

 ومثل التبرعات وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقراع العام. انظر المرفق الثاني لالطالع علر التبرعات المعلنة. )أ( 
 األجنبي.ومثل المكاسب من صرف النقد  )ب( 
دوال ًا محققة من عنصــــــر القروض في الصــــــندوق المركز  لمواجهة    88  135وشــــــمل إيرادات اســــــتثما  صــــــافية قد ها   ) ( 

 .66/119الروا   وفقا لقرا  الجمعية العامة 
 دوال ا. 15 759 916غ وشمل وكاليف دعم البراما )األمم المتحدة( التي وبل )د( 

 
 

الداندوق المركزي لمواجهة الطوارئز بيان التغيراا ار تااار األتاول   عندار المنح ار   -   اء 
 2020كانون األول/دلسمبر    31كانون الثانر/يناير إلى   1 عن ال ترة من

 )ب والخا  الهالي   الزتح   

 صافي األصول 
 935 391 967 2019األول/دلسمبر كانون  31تاار األتول ار   

  التغير ار تاار األتول
 (467 337 94) الفانض/)العجز( للسنة

 (467 337 94) مجموع التغيراا ار تاار األتول 
 468 054 873 2020كانون األول/دلسمبر  31تاار األتول ار  

 
  للقراع العام.أشعدت البيانات وفقا للمعايير المحاسبية الدولية  :مالحظة 

https://undocs.org/ar/A/RES/66/119
https://undocs.org/ar/A/RES/66/119
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 المراق السادس
الطوارئز   لمواجهاااة  المركزي  الدااااااااانااادوق  المنح ار  لل ترة    عندااااااااار  المعلناااة  التبرعااااا 

 2020كانون األول/دلسمبر    31كانون الثانر/يناير إلى   1 من
 )ب والخا  الهالي   الزتح   

 )أ(التبرعات المعلنة الجهة المتبرعة
  والمراصبون الدول األعضاء   

 347 41  أندو ا
 000 5  أ مينيا
 524 184 8 أستراليا
 545 216 1 النمسا

 000 20  بنغالديش
 561 282 24 بلجيكا
 500 1  بووان

 000 20  كمبوديا
 736 528 22 كندا

 000 500  الصين
 502 16  قبرص

 345 787 30 الدانمرك
 111 111  إستونيا
 252 460 15 فنلندا
 656 137 1 فرنسا
 699 326 125 ألمانيا
 000 3  غيانا
 324 708  آيسلندا
 000 220  إندونيسيا

 000 10  ا سالمية( -إيران )جمهو ية 
 525 415 11 أيرلندا
 550 500 5 إيراليا
 636 263  اليابان
 000 000 1 الكويت

 200 200  ليختنشتاين
 460 470 5 لكسمبرغ
 111 111  موناكو
 000 10  منغوليا
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 )أ(التبرعات المعلنة الجهة المتبرعة
 282 3  الجبل األسود  

 000 50  المغرب
 000 10  ميانما 
 057 788 98 هولندا
 312 338 8 نيوزيلندا
 952 910 56 النرويا
 000 10  باكستان
 936 2  بيرو
 000 50  الفلبين
 453 254  بولندا

 519 192  البروغال
 000 000 1 قرر

 817 823 5 جمهو ية كو يا
 000 500 1 االوحاد الروسي

 000 150  المملكة العربية السعودية
 000 50  سنغافو ة
 253 35  سلوفينيا

 305 85  جنوب أفريقيا
 091 409 3 إسبانيا

 000 10  سر  النكا
 881 826 88 السويد
 748 038 24 سويسرا
 000 20  وايلند
 000 450  وركيا

 000 100  وركمانستان
 000 000 5 ا ما ات العربية المتحدة

 696 376 87 المملكة المتحدة لبريرانيا العظمر وأيرلندا الشمالية
 000 10  فييت نام
 884 048 637 المجموع  الدول األعضاء والمراصبون  

  السلطاا اإلصليمية والمحلية
 386 220  وكالة الباس  للتعاون ا نماني )إسبانيا( 

 237 352 1 حكومة فالند ز )بلجيكا(
 920 329  الوكالة الكاوالونية للتعاون ا نماني )إسبانيا(

 543 902 1 المجموع  السلطاا اإلصليمية والمحلية 
  جهاا أخرى 
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 )أ(التبرعات المعلنة الجهة المتبرعة
 000 10  الرانفة البهانية الدولية  

 653 86  دوال ( 10 000طريق مؤسسة األمم المتحدة )أقل من وبرعات قاصة عن  
 653 96 المجموع  جهاا أخرى  
 081 048 639 المجموع 

 
وسـتند التبرعات إلر السـنة التي وعهد المانحون بتقديم التبرعات لصـالحهاا ووختلف  يمتها عن المبالغ المسـجلة كديرادات   ()أ 

المحاســـــــــبية الدولية للقراع العام. وقد وختلف التبرعات الفعلية الوا دة عن التبرعات المعلنة المســـــــــجلة  بموجب المعايير  
 أصال بسبب التقلبات في معدالت أسعا  الصرف.

 


