
يتم تخصيص التمويل من الصندوق الُقطري المشترك من قبل المنسق 
اإلنساين استناداً إىل المشورة المقدمة من خبراء اإلغاثة يف الميدان.

تخصيص التمويل

منظمات اإلغاثة تستخدم التمويل المقدم من الصندوق الُقطري لتنفيذ 
عمليات إنسانية هدفها الحفاظ على الحياة. ومن ثم تتابع اإلنفاق ونتيجة 

البرامج وتقدم تقارير للمنسق اإلنساين.

إنقاذ الحياة

يتم جمع التبرعات يف 
صندوق واحد.

يساهم المانحون يف صناديق 
تمويل ُقطرية مشتركة محددة.

المساهمات

إدارة الصناديق

CBPF

يحدد عمال اإلغاثة يف الميدان المساعدات 
اإلنسانية الطارئة التي يحتاجها األشخاص 
كالمأوى والطعام والمياه النظيفة والدواء.

تحديد االحتياجات اإلنسانية

يقوم العاملون يف مجال العمل اإلنساين بتحديد 
النشاطات األولوية الالزمة للحفاظ على الحياة ومن 
ثم يتقدمون بطلب التمويل من الصندوق الُقطري 

المشترك عن طريق المنسق  اإلنساين.

طلب الحصول على دعم من 
صناديق التمويل الُقطرية 

المشتركة
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استثمر في اإلنسانية
عن صناديق التمويل الُقطرية المشتركة

تتــم إدارة صناديــق التمويــل الُقطريــة المشــتركة محليــاً مــن قبــل مكتــب 
األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية (اوتشــا) تحــت قيــادة المنســق 
اإلنســاين وبالتشــاور مــع المجتمــع اإلنســاين المحلــي. كمــا يتــم اإلشــراف 
علــى الصناديــق مــن قبــل المجالــس االستشــارية والتــي تقــدم النصــح 
الالزمــة التخــاذ القــرارات الهامــة وتضمن وجــود إدارة فعالة وكفؤة. أما على 
المســتوى العالمــي، يجتمــع الفاعليــن الرئيســيين (المانحيــن والمنظمــات 
غيــر حكوميــة ووكاالت األمــم المتحــدة) خــالل مجموعــة عمــل الصنــدوق 

المشترك بهدف توجيه السياسات المتعلقة بالصندوق.  

يتم تأســيس صناديق التمويل الُقطرية المشــتركة من قبل منسق اإلغاثة 
الطارئة (ERC) عند حدوث حالة طواريء جديدة أو عند تدهور وضع إنساين 

ما.

المســاهمات المقدمــة من مختلــف المانحين من كافة أنحاء العالم ُتجمع 
يف صناديق فردية غير مخصصة لدعم الجهود اإلنسانية المحلية.

 يف 2017 تلقــت صناديــق التمويــل الُقطريــة المشــتركة – والبالــغ عددهــا 
حالياً 18 صندوق – 824 مليون دوالر أمريكي.

هــذه الصناديــق توفــر تمويــل مباشــر لمجوعــة واســعة مــن شــركاء اإلغاثــة 
العامليــن يف الصفــوف األماميــة مــن االســتجابة اإلنســانية وذلــك مــن خــالل 
عملية تخصيص شاملة  وشفافة تهدف إىل دعم األولويات المتفق عليها 

.(HRPs) يف خطط االستجابة اإلنسانية

عليهــا  المتفــق  األولويــات  ضمــن  وترتيبــه  التمويــل  توفــر  يضمــن  هــذا 
علــى المســتوى المحلــي مــن ِقبــل عمــال اإلغاثــة األقــرب ألرض الواقــع 
التعــاون  وتعزيــز  اإلنســانية  القيــادة  تمكيــن  ويضمــن  وللمتضرريــن 

والمسؤولية المشتركة تجاه االستجابة الطارئة.

تســمح صناديق التمويل الُقطرية المشــتركة من تقديم اســتجابة إنســانية 
ســريعة وُتشــجع علــى االســتخدام الفعــال للمــوارد المتاحــة. كمــا تســاهم 
يف تخفيــض تكاليــف التحويــالت وتوفــر الشــفافية والمســائلة عــن طريــق 
التقييــم المعمــق للمنظمــات المتلقيــة للتمويــل ومراقبــة المشــاريع مــن 

خالل إصدار تقارير منتظمة حول اإلنجازات.

تمويــل  توفيــر  بهــدف  ُصممــت  المشــتركة  الُقطريــة  التمويــل  صناديــق 
مكّمــل لمصــادر تمويــل البرامــج اإلنســانية األخــرى مثــل صنــدوق المركــزي 

لالستجابة للطواريء والتمويل الثنايئ.

إدارة صناديــق التمويــل
 الُقطريــة المشــتركة

يف الــدول المتضــررة بالكــوارث الطبيعيــة والنزاعــات المســلحة ُتمكــن صناديــق التمويــل الُقطريــة المشــتركة عّمــال اإلغاثــة مــن تقديــم 
مساعدة فورية، فّعالة ومنقذة لألشخاص األكثر احتياجاً.

كيــف تعمــل صناديــق التمويل
الُقطريــة المشــتركة 



تبرع:

01 يمكن للدول األعضاء، 
والمراقبون، وغيرها من السلطات 

الراغبة يف المساهمة يف صناديق التمويل 
الُقطرية المشتركة  التواصل مع قسم 

OCHA  عالقات التبرع يف

02 بإمكان األفراد والشركات 
والمؤسسات زيارة الموقع:

http://bit.ly/GiveToCBPFs
للتبرع مباشرة لصناديق التمويل الُقطرية 

المشتركة

 03  للحصول على معلومات عامة 
حول صناديق التمويل الُقطرية المشتركة 

يرجى زيارة 
  http://bit.ly/OCHA_CBPFs
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205.3

100.3

47.5

42.8

40.9

36.6

34.5

31.9

23.4

51.9

* سويســرا، جمهورية كوريا، كندا، فرنســا، إســبانيا، لوكســمبورغ، 
جيرســي، إيطاليــا، تركيــا، مؤسســة األمــم المتحــدة، مالطــا، برنامج 

الخليــج العــريب للتنميــة (أجفنــد)، أذربيجــان، ليتوانيــا، قبرص، 
سيرالنكا.

217.6
مليون دوالر المملكة المتحدة

ألمانيا

السويد

بلجيكا

هولندا

النرويج

آيرلندا

الواليات المتحدة األمريكية

الدنمارك

أستراليا

آخرون

المخصصات بحسب نوع الشركاء
بالمليون دوالر أمريكي

منظمــات غير
حكوميــة وطنية

163.7 مليون دوالر
23.5%

منظمــات غير
حكوميــة دولية

306.6 مليون دوالر
44%

األمــم المتحدة
218.7 مليون دوالر
31.4%

حركة
الصليــب األحمر
 والهــالل األحمر
 8.4 مليون دوالر
1.2%

697
مليون

جمهورية
أفريقيــا الوســطى جنوب

السودان

تركيا

جمهورية
الكونغو

الديمقراطيــة

العراق

السودان

إثيوبيا

سوريا

الصومال

لبنان

األردن

األراضــي الفلســطينية المحتلــة

باكستان ميانمار

نيجيريــا

أفغانســتان

ليمن ا

كولومبيــا

126
 مليــون

92
مليون

77
 مليــون

63
مليون

45
مليون

58
مليون

46
مليون

36
مليون

35
مليون

24
مليون

32
مليون

12 مليــون

10
مليون

8 مليــون
6 مليــون

6 مليــون

6 مليــون
مليــون دوالر

الدول التي توجد فيها صناديق التمويل الُقطرية المشتركة لعام 2017 باملليون دوالرامري�

697
ــون دوالر ملي

18 دولــة

* عدد األشخاص بحسب القطاع

27.2
مليون شخص

20.1

11.0

5.4

4.4

4.3

4.1

3.1

الصحة

المياة

متعدد القطاعات

الحماية

األمن الغذايئ

التنسيق

التغذية

الملجأ

منــذ افتتــاح أول صنــدوق تمويل ُقطري مشــترك 
يف أنجوال عام 1997 قدم المانحون أكثر من ستة 
مليــار دوالر لـــ 27 صنــدوق يف أكثــر الطــوارئ شــدة 
وتعقيــداً يف العالــم. يف عــام 2017 قــدم المانحون 
مبلــغ قياســي قــدره 833 مليــون دوالر لصناديــق 

التمويل الُقطرية المشتركة يف 18 دولة.

والمنظمــات  المتحــدة  األمــم  وكاالت  تســتطيع 
ومنظمــات  والدوليــة  الوطنيــة  حكوميــة  الغيــر 
الصليــب والهــالل األحمــر الحصــول علــى التمويــل 

من الصندوق الُقطري المشترك.

يف عام 2017 خصصت صناديق التمويل الُقطرية 
المشتركة أكثر من 697 مليون دوالر لـ 655 شريك 
يف 18 دولة لدعم 1,256 مشاريع إنسانية حرجة. 
اســتهدفت هــذه المشــاريع مالييــن األشــخاص يف 
مجــاالت الرعايــة الصحيــة والمســاعدات الغذائيــة 
والمياه النظيفة والمأوى وغيرها من المساعدات 

المنقذة للحياة. 

مليــون   126) اليمــن  يف  كان  تخصيــص  أكبــر 
والعــراق  دوالر)  مليــون   92,3) وأثيوبيــا  دوالر) 
(76,5 مليــون دوالر). وبلغــت قيمــة المخصصــات 
الداعمــة للمســاعدات اإلنســانية للمتضرريــن مــن 
األزمة السورية إجمايل 94,6 مليون دوالر من خالل 
الصناديق يف (األردن 8,5 مليون دوالر ولبنان 5,7 
مليــون دوالر وســوريا 34.6 مليــون دوالر وتركيــا 

45,6 مليون دوالر).

* األشــخاص المســتهدفون (التقاريــر الخاصــة بالعــدد 
الفعلــي للمســتفيدين مــا زالــت واردة). صناديــق 

التمويــل الُقطريــة المشــتركة تدعــم أيضا مشــاريع 
التعليــم وتنســيق/ إدارة المخيمــات والتعــايف المبكــر 

واللوجســتيات وتدخــالت االتصــال الطارئة.

متلقــو التمويــل 

يتــم تمويــل صناديــق التمويــل الُقطرية المشــتركة 
مــن قبــل المســاهمات الطوعيــة مــن الحكومــات 

والجهات المانحة الخاصة.

المســاهمون

يف عــام 2017 تلقــت صناديــق التمويــل
الُقطريــة المشــتركة

833 مليون دوالر 
مــن 27 دولة عضو

ومانحيــن آخرين


