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المتحدة  السبعين لألمم  بالذكرى  نحتفل  ونحن 
في هذا العام، نبين معلماً آخر أيضا. منذ عشر 
 ،2005 األول  كانون  ديسمبر/  في  سنوات، 
أنشأت الجمعية العامة لألمم المتحدة الصندوق 
وسيلة  هو  الطوارئ،  لمواجهة  المركزي 
لتوفير التمويل السريع والمتوقع للعمل المبكر 
في أوقات األزمات العالمية. وعلى مدى العقد 
يتجزأ  ال  جزء  أنه  الصندوق  أثبت  الماضي، 

من نجاح االستجابة اإلنسانية لألمم المتحدة.

للجميع”،  الجميع،  “من  صندوق  بصفته  أنشاً 
يجسد الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ 
بمبادئ  ويسترشد  العالمي.  التضامن  روح 
الحياد والنزاهة، ويعالج األزمات في األماكن 
إلحاحاً،  األكثر  االحتياجات  فيها  توجد  التي 
بغرض إنقاذ األرواح وحماية ماليين األطفال 
حاالت  في  المحاصرين  والرجال  والنساء 

الطوارئ كل يوم.

الدول  للصندوق  المانحة  الجهات  وتشمل 
المتحدة  األمم  في  والمراقبين  األعضاء 
واألفراد.  والمؤسسات  اإلقليمية  والحكومات 
عام  منذ  السنوية  المساهمات  وتضاعفت 

2006 تقريباً، مما يبين سخاء المانحين وثقتهم 
المطلقة في الصندوق.

العقد  مدى  على  جذرياً  العالم  تغير  لقد 
التي  القديمة  التحديات  وجود  مع  الماضي، 
تتفاقم والتعقيدات الجديدة الناشئة. وباتت مهمة 
أكثر  الطوارئ  لمواجهة  المركزي  الصندوق 
ستتطلب  ولكنها  مضى،  وقت  أي  من  أهمية 
وتعزيز الدعم السياسي والمالي ألنها مازالت 
تستحدث لتصبح أداة أكثر قوة من أجل الخير.

الطوارئ  لمواجهة  المركزي  الصندوق  يسير 
سريعاً من خالل صالته الوثيقة بجدول أعمال 
الذي  حديثاً،  المعتمد  المستدامة2030  التنمية 
يهدف إلى تحسين حياة الجميع، في كل مكان. 
وسيعتمد تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة 
عشر في جزء كبير على الوصول إلى الماليين 
الذين  من األطفال والنساء والرجال الضعفاء 
المدمرة.  اإلنسانية  األزمات  آثار  من  يعانون 
المركزي  الصندوق  وجود  سبب  هو  وهذا 
لمواجهة الطوارئ، وساهم الصندوق مساهمة 
أعمال  لجدول  األسمى  الهدف  لتحقيق  مهمة 

2030 وهو عدم التخلي عن أي شخص.

صندوقاً  القوية  المتحدة  األمم  وتتطلب 
ويضمن  الطوارئ.  لمواجهة  قوياً  مركزيا 
الناس  التخلي عن  القوي، عدم  المانحين  دعم 
الفرصة  ومنحهم  األزمات،  في  المحاصرين 
الصندوق  في  واالستثمار  كرامتهم.  الستعادة 
إنسانيتنا  وفي  نفسها،  الحياة  في  استثمار  هو 

المشتركة.

بان كيمون
األمين العام لألمم المتحدة

ديسمبر/ كانون األول 2015  

كلمة أولى

يتحدث األمين العام لألمم المتحدة بان كيمون مع الناجين من إعصار تيفون 
هايان في برنغاي 75، الفلبين © حقوق النشر محفوظة ألوتشا/ جما كورتس 



11 أغسطس/ آب 2015، عمران، اليمن: أوبرين منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ مع األطفال 
المشردين في جلسة التوعية بالنظافة الصحية. هؤالء األطفال جزء من 50 أسرة مشردة من صنعاء 

فروا من الضربات الجوية لمدينة عمران، وهم يقطنون في إحدى المدارس.  
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احتفل   ،2015 األول  كانون  ديسمبر/  في 
الطوارئ  لمواجهة  المركزي  الصندوق 
الصندوق  تأسيسه. وأحدث  بمرور عقٍد على 
تأثيراً كبيراً في حياة الماليين بوتيرة سريعة 
خالل  من  إال  ممكناً  يكن  لم  نطاق  وعلى 
هو  وهذا  مانحيه.  من  السخي  االستثمار 
الدعم الواسع والعميق الذي وضع الصندوق 
العالمي  المتحدة  األمم  صندوق  منزلة  في 

لمواجهة الطوارئ.

كل  في  عملنا؟  من  سنوات   10 نقيس  كيف 
إنقاذها  تم  التي  األرواح  ماليين  من  روح 
وحمايتها في جميع أنحاء العالم: من األطفال 
على  اليمن  في  المدرسة  إلى  يذهبون  الذين 
إلى  النزاع،  مناطق  في  وقوعها  من  الرغم 
الذين  باكستان  في  الوالدة  حديثي  األطفال 
والُمزارع  لألرواح،  المنقذة  اللقاحات  يتلقون 
الغذائية  المواد  توزيع  يتلقى  الذي  إثيوبيا  في 
المنقذة لألرواح، أو الفتاة المراهقة في سوريا 
التي منحت ثقة جديدة من خالل عدة أدوات 
الصحية  النظافة  بمنتجات  المجهزة  الكرامة 

األساسية لإلناث.

من  الصندوق  شركاء  يتمكن  عام  كل  وفي 
الصحية،  بالرعاية  مليون شخصاً   20 عالج 
المغذي،  بالطعام  مليون شخصاً   10 وإطعام 
واإلصحاح  النظيفة  المياه  إمدادات  وتوفير 
إلى  المأوى  وتوفير  آخرين،  مليون   8 لعدد 

مليون شخصاً بال مأوى.

الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ سريع 
بموافقته  الكوارث،  وقوع  االستجابة عند  في 
على التمويل العاجل خالل 10  ساعات فقط 

في  هايتي  الذي ضرب  المدمر  الزلزال  بعد 
عام 2010، وخالل 48 ساعة عندما ضرب 
الزلزال المدمر نيبال في عام 2015. ومنح 
قيمتها  كفاءة عالية، وتتجاوز  ذات  الصندوق 
- رغم أهميتها - قيمتها النقدية ألن كل دقيقة 
حاسمة في وقت الكارثة. ويعني ضياع الوقت 

فقدان األرواح.

الطوارئ  لمواجهة  المركزي  الصندوق 
وفقا  بشكل صارم  محايد وشفاف، ويستجيب 
لألشخاص  األولوية  يعطي  وهو  للحاجة. 
المبادئ  من  واحدة  تعد  وهي  ضعفاً،  األكثر 
الصندوق  أدوار  وأحد  األساسية.  اإلنسانية 
األرواح  الدعمإلنقاذ  تقديم  هو  أهمية  األكثر 
الممتدة  أو  تجاهلها  يتم  التي  الكوارث  في 
هذه  وفي  التمويل.  يقل  حيث  طويلة  لفترات 
الصندوق  تمويل  يفتح  أن  يمكن  الحاالت، 
إلى  اإلشارة  خالل  من  الموارد  من  المزيد 
إلى مزيٍد  بأن هناك حاجة  المجتمع اإلنساني 

من المساعدة فوراً.

النطاق  وواسعة  مدمرة  الحالية  األزمات 
بشكل غير مسبوق. وفي هذا العام، بلغ عدد 
من  الفرار  على  أجبروا  الذين  األشخاص 
من  نصفهم  مليون،   60 بلدانهم  أو  منازلهم 
األطفال. وهو أعلى رقم منذ الحرب العالمية 
الثانية. ومع ذلك، يجب أالَّ نيأس. لقد شاهدت 
النساء  من  الماليين  بين  البشرية  الروح  قوة 
حياتهم.  بناء  إعادة  على  العازمين  والرجال 

وساهم الصندوق في هذا إلى حد كبير.

سيكون  المتغير،  اإلنساني  المشهد  هذا  وفي 
رفيع  المتحدة  لألمم  العام  األمين  فريق 

ومؤتمر  اإلنساني  بالتمويل  المعني  المستوى 
إليجاد  فرصة  العالمي  اإلنساني  القمة 
الماليين  احتياجات  لتلبية  إضافية  سبل 
الكوارث  من  المتضررين  األشخاص  من 
في  وخاصة  المسلحة،  والنزاعات  الطبيعية 
وعلى  والمرونة  السرعة  مع  األزمة،  بداية 
فردية  بصفة  الصندوق  وُكلف  واسع.  نطاق 
بمواصلة دعم العاملين في الخطوط األمامية 
في  اإلنساني  المجتمع  احتياجات  لتلبية 

المستقبل.

الدول  تنفيذ عملنا بدون  الممكن  ولم يكن من 
األعضاء والمراقبين المائة وخمسة وعشرين، 
والمانحين من القطاع الخاص واألفراد الذين 
الماضي.  العقد  خالل  الصندوق  دعموا 
دعمكم  استمرار  مع  أنه  أعلم  أنا  لكم.  شكراً 
اآللية  هو  الصندوق  سيظل  واستثماركم، 
االحتياجات  لتلبية  المستعدة  المجدية  القوية 
وما  المقبلة  سنوات  العشر  خالل  اإلنسانية 
إنقاذ  مواصلة  من  معاً  نتمكن  لكي  بعدها،  

وحماية األرواح.

ستيفن أوبرين

اإلنسانية ومنسق  للشؤون  العام  وكيل األمين 
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الصندوق العالمي لمواجهة 
الطوارئ

الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ هو أحد 
أسرع الوسائل وأكثرها فعالية لدعم االستجابة 
اإلنسانية لألشخاص المتضررين من الكوارث 

الطبيعية والنزاعات المسلحة.

بصفته  الصندوق  العامة  الجمعية  أنشأت 
يبين  الذي  للجميع”،  الجميع،  “من  صندوق 
في  الصندوق  بدأ  العالمي.  التضامن  روح 
مارس/ آذار 2006 بهدف تمويل سنوي قيمته 
450 مليون دوالر ومرفق القرض بقيمة 50 
مليون  إلى 30  دوالر، خفضت الحقا  مليون 

دوالر.

ومنذ ذلك الحين، خصص أكثر من 4,1 مليار 
 94 في  األشخاص  ماليين  لمساعدة  دوالر 
ما  وتلقى  العالم،  أنحاء  في جميع  وإقليماً  بلداً 
دولة   125 من  دوالر  مليار   4,2 من  يقرب 
عضو ومراقب في األمم المتحدة والحكومات 
والهيئات  المؤسسات  من  والمانحين  اإلقليمية 

واألفراد .

كما تلقت ثلثي البلدان المساهمة في الصندوق 
الصندوق.  يدعمها  التي  اإلنسانية  المساعدة 
وكانت جميع المساهمات طوعية وجمعت معاً 

من أجل إحداث أقصى قدر من التأثير.

األمم  وكاالت   – المتلقية  الوكاالت  وتستخدم 
المتحدة والصناديق والبرامج ومنظمة الهجرة 
غير  والمنظمات   – وشركاؤهم   - الدولية 
 - والحكومات  المدني  والمجتمع  الحكومية 
الحياة  إنقاذ  أنشطة  أجل  من  الصندوق  أموال 

في حاالت الطوارئ في جميع أنحاء العالم .

إبتكار في تحسين العمل 
اإلنساني

الطوارئ  لمواجهة  المركزي  الصندوق  يقدم 
وسيلة سريعة وفعالة لتوجيه الدعم لألشخاص 
إليه.  الحاجة  وقت  في  العالم  أنحاء  في جميع 
آلية  في  لالستثمار  فريدة  فرصة  يمثل  وهو 
تمويل إنسانية تضيف قيمة إنقاذ األرواح لكل 

دوالر.

توقعت الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام 
حزمة  من  جزءاً  الصندوق  يكون  أن   2005
اإلصالحات الكبيرة لتحسين فعالية االستجابة 
اإلنسانية. وكانت فكرة إنشاء صندوق إصالحي 
- الذي حل محل مرفق القرض المعروف باسم 
الصندوق الدائر المركزي لمواجهة الطوارئ 

- خالقة وفي الوقت المناسب.
نر
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باندا أسيه، إندونيسيا: 2004 زلزال المحيط الهندي 
وإعصار التسونامي المداري

كل عام، يساعد 
الصندوق المركزي 
لمواجهة الطوارئ 

وشركاؤه الماليين من 
الناس

 المساعدة الغذائية  لـ 

 10 مليون

 

الخدمات الصحية العاجلة
 ألكثر من

20 مليون

إنقاذ األرواح معاً 
على مدى عشر 

سنوات 10
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مع  تعيش  سوريا  من  أم  المغربي،  كوثر  قالت 
للنازحين:  رسمي  غير  تجمع  خيمة  في  أسرتها 
“جئت هنا إلى لبنان مع أوالدي،” “يبكي األطفال 
وأنا  بيتنا.  إلى  سنذهب  متى  ويسألوني  يوم  كل 
يوم  كل  أبكي  اآلن.  بعد  بيت  يوجد  ال  لهم  أقول 

ألف دمعة”.

قدم الصندوق الدعم لالجئين السوريين في لبنان، 
خدمات  تمويل  خالل  من  وأطفالها،  كوثر  مثل 
حماية الطفل، وتوزيع المالبس وحمالت التطعيم 
ومول  المرض.  لتفشي  كاستجابة  للحياة  المنقذة 
وإمدادات  الصحية  األنشطة  أيضا  الصندوق 
المياه واإلصالحات في هذا التجمع غير الرسمي 
واألمن الغذائي لألطفال الذين تقل أعمارهم عن 

5 سنوات.

عندما ساد الطقس البارد في معسكرهم، استلمت 
أسرة كوثر القفازات والقبعات والسترات المقدمة 
]األطفال[  “كانوا  الصندوق.  من  مساعدة  مع 

يشعرون بالدفء وسعداء للغاية”.

وأضافت “لقد تحملت الكثير من المشقة”. “األيام 
صعبة هنا. ولكنها أصبحت أكثر تفاؤال”.

أكثر  احتاج   ،2015 عام  أواخر  من  واعتباراً 
من 12 مليون شخصاً مساعدات إنسانية وحماية 
داخل سوريا. وظل نحو 8 مليون داخل الحدود 
نحو 4  منازلهم، وفر  نزوحهم من  بعد  السورية 
بلدان  إلى  األقل مثل كوثر وأسرتها  مليون على 
عام  في  الصراع  بدء  ومنذ  المنطقة.  في  أخرى 
2011، خصص الصندوق أكثر من 212 مليون 
دوالر لمواجهة أزمة سوريا للشركاء العاملين في 

المجال اإلنساني في سوريا والبلدان المجاورة.

تدعم أموال الصندوق 
المركزي لمواجهة 
الطوارئ الالجئين 
السوريين في لبنان

اإليواء العاجل والمواد غير 
 الغذائية

1 مليون
  الماء واإلصحاح لـ

8 مليون

وقبل عام واحد فقط، في عام 2004، أحدث 
دولية  استجابة  الهندي  المحيط  تسونامي 
ضخمة، مما يوضح أهمية السرعة والموثوقية 
فيض  يؤكد  وإذ  الطوارئ.  تمويل حاالت  في 
ليس  أنَّ  الكارثة  من  للمتضررين  التبرعات 
كل األزمات تتلقى االهتمام الذي تستحقه، مع 
وجود العديد ممن يحصلون على تمويل ضئيل 

جداً لتلبية االحتياجات اإلنسانية.

وأنشأ الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ 
إدخال  خالل  من  التحديات  هذه  لمعالجة 
الطوارئ  لمواجهة  العالمي  الصندوق 
أكبر  توازن  وتحقيق  بسرعة  التمويل  لتقديم 
لالستجابة لحاالت الطوارئ. وفي يومنا هذا، 
يعد الصندوق أحد الطرق األكثر فعالية لتقديم 
والخدمات  اإلمدادات  ذلك  في  بما  المساعدة، 
الذين  األشخاص  لماليين  والحماية  األساسية 
شريان  أيضا  وهو  إليها.  الحاجة  أمس  في 
العالم  أزمات  في  المحاصرين  ألولئك  الحياة 
التمويل  والتي تعاني من نقص  األكثر إهماالً 

والممتدة لفترات طويلة.

الصندوق المركزي لمواجهة 
الطوارئ أداة فعالة للحصول 

على المساعدات اإلنسانية 
السريعة لألماكن والناس 

الذين في أشد الحاجة إليها 
سواء في حالة طوارئ 

مفاجئة أو أزمة منسية.  
تمثل الذكرى السنوية 

العاشرة للصندوق عقداً من 
ال والمنقذ  تقديم الدعم الفعَّ
لألرواح لماليين الضعفاء 
حول العالم - ونفخر بأن 

نكون جزءاً من قصة 
النجاح.

- إيزابيال لوفين، وزيرة التعاون والتنمية 
الدولية في السويد

شا
وت

تلقت كوثر، الجئة من سوريا، © أ
المساعدة الممولة من الصندوق 

المركزي لمواجهة الطواري 
عن طريق اليونيسف
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النرويج مؤيدة قوية 
للصندوق المركزي لمواجهة 

الطوارئ. فهي تقدم 
المساعدات الطارئة الحاسمة 

إلنقاذ األرواح والكثير من 
الدعم الالزم لألزمات التي 
تعاني من نقص التمويل أو 

الممتدة لفترات طويلة.
- السيد بورغ بريندي، وزير خارجية 

النرويج

استثمار سليم في المجال
اإلنساني 

أداة  الطوارئ  لمواجهة  المركزي  الصندوق 
في  ثابتة  بعوائد  جدواها  أثبتت  استثمارية 
المحمي.  والمستقبل  إنقاذها  تم  التي  األرواح 
الشركاء  الصندوق  منح  تمكن  عام،  كل  وفي 
تقديم  من  اإلنساني  المجال  في  العاملين 
من  أكثر  إلى  الحرجة  الصحية  الخدمات 
مليون   10 نحو  وإطعام  شخصا،  مليون   20
 8 إلى  واإلصحاح  المياه  وتوفير  شخصا، 
مليون شخصا وتوفير المأوى العاجل إلى أكثر 

من 1 مليون شخصا1. 

السرعة عنصر أساسي ألي استجابة لألزمات. 
المركزي  الصندوق  يخصص  أن  ويمكن 
لمواجهة الطوارئ األموال لمواجهة أي حالة 
وقوع  وقت  من  ساعات  غضون  في  طارئة 
األزمة، وإعطاء الوكاالت اإلنسانية المتواجدة 
أو  لالنطالق  الموارد  األمامية  الخطوط  في 
ُيجمع  الصندوق  وألن  فورا.  عملها  تسريع 
التبرعات التي يتلقاها، فهو مستعد لتقديم الدعم 

الكبير المتوقع فوراً وحسبما تنشأ االحتياجات.

الطوارئ  لمواجهة  المركزي  الصندوق  يتمتع 
من  المانحين  أموال  قيمة  يذيد  فهو  بالكفاءة. 
خالل توجيهها نحو مكان ووقت الحاجة الماسة 
إلى  للتمويل  الصندوق  تدخالت  وتستند  إليها. 
في  العاملين  الشركاء  حددها  التي  األولويات 
المجال اإلنساني مجتمعين على أرض الواقع، 
وذلك باستخدام هياكل وعمليات التنسيق القائمة. 
التعاون  الصندوق  يعزز  الطريقة،  وبهذه 
والمنظمات  اإلنسانية  الوكاالت  بين  والتنسيق 
غير الحكومية، ويطور الشراكة والقدرة على 
الصندوق  ويعمل  األهم.  التوقع، ويركز على 
مع  األموال  ويخصص  استراتيجي،  بشكل 
لحاالت  الشاملة  االستجابة  تعزيز  إلى  التطلع 
الطوارئ. وهو يدعم التدخالت المستهدفة ذات 
اتفق  الذي  النحو  على  محتمل،  تأثير  أقصى 

عليه المستجيبون مجتمعون. 

لمواجهة  المركزي  الصندوق  ُيكون  وبالتالي، 
المانحين  سخاء  يربط  حيوياً  جسراً  الطوارئ 
للحاالت  المستجيبين  وقدرات  بخبرات 
اإلنسانية. ومن خالل جمع التبرعات، يساعد 

 إجمالي تمويل الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ حسب المنظمة (بماليين الدوالرات)

برنامج األغذية
العالمي
۱۳٦۰٫۱

منظمة األمم
المتحدة للطفولة

اليونيسيف
۱۰۲۷٫٦

مفوضية األمم 
المتحدة لشئون

الالجئين
٥۰٦٫۷

منظمة الصحة
العالمية
٤۰۹٫۲

منظمة األغذية
والزراعة

۳٤٤٫۹

منظمة الهجرة
الدولية
۲٥۱٫٥

صندوق األمم 
المتحدة للسكان

۱۰٦٫۸

برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي

۸٥٫۸

األونروا
برنامج األمم المتحدة
للمستوطنات البشرية

۱٦٫۱

مكتب األمم المتحدة
لخدمات المشاريع

۱٤٫۲
* آخرون

۱۰

* اليونسكو، برنامج األمم المتحدة المشترك بين منظمات األمم المتحدة لمكافحة اإليدز، هيئة األمم المتحدة للمرأة، مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان،
 صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة منظمة العمل الدولية، إدارة األمم المتحدة لشئون السالمة واألمن، اتحاد االتصاالت الدولي   

٤۳

استجابة سريعة

طوارئ تعاني من نقص التمويل

۱۰ مليون

منظمة األمم
المتحدة للطفولة

اليونيسيف ٪۲٥

مفوضية األمم 
المتحدة لشئون

۱۲٪الالجئين

آخرون
٪۳۱

برنامج األغذية العالمي
٪۳۲

 
البيانات حسبما وردت في ۳۱ ديسمبر/ كانون األول ۲۰۱٥

1 تمثل أعداد المستفيدين سنويا المتوسطات السنوية، التي قدرت استنادا إلى معلومات األشخاص الذين وصلتهم منح الصندوق، حسبما ذكر من 

خالل تقارير منسق اإلغاثة لحاالت الطوارئ / المقيم التي تغطي الفترة 2012-2014 واتجاهات تمويل الصندوق منذ تأسيسه. وتستند أعداد 
المستفيدين لمخصصات وحاالت طوارئ معينة إلى تقارير منسق اإلغاثة لحاالت الطوارئ / المقيم عن استخدام أموال الصندوق.
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الصندوق المانحين على إحداث تأثير أكبر مما 
كان يمكنهم تحقيقه بأنفسهم، ويضمن حصول 
على  العالم  في  ضعفاً  األكثر  األشخاص 
عندما  عاجالً،  إليها  يحتاجون  التي  المساعدة 

يكونوا في أمس الحاجة إليها.

إلنقاذ  الفورية  المساعدة  على  وبتركيزه 
خالل  من  قيمة  الصندوق  يضيف  األرواح، 
موارده وكذلك من خالل كونه أسوة يقتدى بها. 
توجيه  خالل  من  اإلنساني  العمل  يعجل  فهو 
االنتباه إلى األزمات ومن خالل زيادة التمويل 
االحتياجات  لتلبية  الزمة  أخرى  مصادر  من 
اإلنسانية الكبيرة. وعندما يقدم الصندوق منحاً 
لحاالت الطوارئ التي تفشل في جذب ما يكفي 
من الموارد، يسلط الضوء على أزمة معينة أو 
توقفت،  إذا  التي،  الحرجة  اإلنسانية  الحاالت 

ستضعف بقاء وحماية ماليين المحتاجين.

النظر إلى الماضى والمستقبل

أثبت الصندوق في سنواته العشر األولى نجاحه 
اإلنساني.  المجتمع  في  أساسي  عنصر  وأنه 
ولكن إذا كان هذا هو وقت االحتفال، فهو أيضا 

وقت التفكير وتجديد االلتزام والعمل.

ويخصص  المساهمات  حالياً  الصندوق  يتلقى 
أكثر مما خصصه في عام 2006 بشكل كبير. 
ومع ذلك، ال يزال هدف التمويل السنوي اآلن 
هو نفسه كما كان قبل 10 سنوات. في العقد 
الماضي، نمت حاجة العالم للمساعدة اإلنسانية 
لالستجابة  المالي  الدعم  ونما  كبير.  بشكل 
اإلنسانية  االحتياجات  ولكن  اإلنسانية، 
تتاح  التي  الموارد  بعيد  إلى حد  تفوق  الحالية 
لالستجابة. وحاالت الطوارئ كبيرة على نحو 
ينظر  وحالياً،  األمد،  وطويلة  ومعقدة  متزايد 
اإلنسانية  المنظمات  إلى  الناس  من  العديد 
للمساعدة أكثر مما كان في السنة األولى من 
تشغيل الصندوق. ولكن على الرغم من زيادة 
التمويل المقدم من الصندوق، انخفضت نسبة 
الحاالت  جميع  لتمويل  السنوية  مخصصاته 
تشغيله  عام  في  المائة  في  من 4,5  اإلنسانية 
المائة  في   2 نحو  إلى   )2007( كامال  األول 

في عام 2014.

الموارد  بين  التطابق  عدم  قياس  ويمكن 

في  يتحقق  ولكنه  بالدوالر  والالزمة  المتاحة 
الوكاالت  تفتقر  عندما  اإلنسانية.  المعاناة 
القوية،  االستجابة  أجل  من  للموارد  اإلنسانية 
لألرواح  المنقذة  الحماية  دون  األطفال  يبقى 
باللقاحات وما تتحمله األسر من رياح وأمطار 
بأكملها  مجتمعات  وتواجه  مأوى،  بال  وبرد 

الجوع وسوء التغذية وفقدان سبل العيش.

الحالي وسنشعر  الوقت  في  العواقب واضحة 
التمويل  توفير  يتم  لم  ما  قادمة  لسنوات  بها 
أنحاء  جميع  وفي  الفجوة.  هذه  لسد  الكافي 
العالم، يتزايد الزخم بالفعل. ويتوافق الصندوق 
مع جدول أعمال األمم المتحدة الجديد للتنمية 
هدفا   17 يحدد  الذي   ،2030 المستدامة 
لتحسين حياة الجميع، في كل مكان. ولكن ال 
يمكن تحقيق تلك األهداف كاملة دون الوصول 
إلى ماليين األطفال والنساء والرجال الضعفاء 
المتضررين من النزاعات المسلحة والكوارث 
وللصندوق  العالم.  أنحاء  جميع  في  الطبيعية 
دور رئيسي في تحقيق الهدف األساسي لجدول 
األعمال 2030: عدم التخلي عن أي شخص.

في  استثمار  هو  الصندوق  في  االستثمار 
الصندوق  مهمة  تكن  ولم  المشترك.  مستقبلنا 
على  أهمية  أكثر  أو  تحدياً  أكثر  اإلنسانية 
اإلطالق. ولم تبذل اإلسهامات التي تمكن من 

تحقيقها على نحو أفضل مطلقاً.

۰

٥

۱۰

۱٥

۲۰

۲٥
مليار

۲۰۱٤

۲۰۱۳

۲۰۱۲

۲۰۱۱

۲۰۱۰

۲۰۰۹

۲۰۰۸

۲۰۰۷

۲۰۰٦

۰٫۰

۰٫۱

۰٫۲

۰٫۳

۰٫٤

۰٫٥
مليار

۱

۲

۳

٤

٥

٪٦

۲۰۱٤

۲۰۱۳

۲۰۱۲

۲۰۱۱

۲۰۱۰

۲۰۰۹

۲۰۰۸

۲۰۰۷

۲۰۰٦

مخصصات الصندوق بصفتها حصة 
من إجمالي تمويل العمل اإلنساني 

(بمليارات الدوالرات األمريكية/ نسب مئوية)

مخصصات الصندوق 
بصفتها حصة من إجمالي 

تمويل العمل اإلنساني 

مخصصات الصندوق

إجمالي تمويل 
العمل اإلنساني

التمويل من 
خالل النداءات

CERF

إجمالي تمويل العمل اإلنساني، النداءات 
بين الوكاالت ومخصصات الصندوق 

(بماليين الدوالرات األمريكية)

الصندوق المركزي 
لمواجهة الطوارئ 

وتمويل العمل اإلنساني

المصدر: خدمة المتابعة المالية، الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ

۰

٥

۱۰

۱٥

۲۰

۲٥
مليار

۲۰۱٤

۲۰۱۳

۲۰۱۲

۲۰۱۱

۲۰۱۰

۲۰۰۹

۲۰۰۸

۲۰۰۷

۲۰۰٦

۰٫۰

۰٫۱

۰٫۲

۰٫۳

۰٫٤

۰٫٥
مليار

۱

۲

۳

٤

٥

٪٦

۲۰۱٤

۲۰۱۳

۲۰۱۲

۲۰۱۱

۲۰۱۰

۲۰۰۹

۲۰۰۸

۲۰۰۷

۲۰۰٦

مخصصات الصندوق بصفتها حصة 
من إجمالي تمويل العمل اإلنساني 

(بمليارات الدوالرات األمريكية/ نسب مئوية)

مخصصات الصندوق 
بصفتها حصة من إجمالي 

تمويل العمل اإلنساني 

مخصصات الصندوق

إجمالي تمويل 
العمل اإلنساني

التمويل من 
خالل النداءات

CERF

إجمالي تمويل العمل اإلنساني، النداءات 
بين الوكاالت ومخصصات الصندوق 

(بماليين الدوالرات األمريكية)

الصندوق المركزي 
لمواجهة الطوارئ 

وتمويل العمل اإلنساني

۰

٥

۱۰

۱٥

۲۰

۲٥
مليار

۲۰۱٤

۲۰۱۳

۲۰۱۲

۲۰۱۱

۲۰۱۰

۲۰۰۹

۲۰۰۸

۲۰۰۷

۲۰۰٦

۰٫۰

۰٫۱

۰٫۲

۰٫۳

۰٫٤

۰٫٥
مليار

۱

۲

۳

٤

٥

٪٦

۲۰۱٤

۲۰۱۳

۲۰۱۲

۲۰۱۱

۲۰۱۰

۲۰۰۹

۲۰۰۸

۲۰۰۷

۲۰۰٦

مخصصات الصندوق بصفتها حصة 
من إجمالي تمويل العمل اإلنساني 

(بمليارات الدوالرات األمريكية/ نسب مئوية)

مخصصات الصندوق 
بصفتها حصة من إجمالي 

تمويل العمل اإلنساني 

مخصصات الصندوق

إجمالي تمويل 
العمل اإلنساني

التمويل من 
خالل النداءات

CERF

إجمالي تمويل العمل اإلنساني، النداءات 
بين الوكاالت ومخصصات الصندوق 

(بماليين الدوالرات األمريكية)

الصندوق المركزي 
لمواجهة الطوارئ 

وتمويل العمل اإلنساني
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  شرح ماهية الصندوق
     األزمات ال تنتظر - وال الصندوق 

وبين  الناس  بين  الكوارث  تحول  أن  يمكن 
قيد  على  للبقاء  يحتاجونها  التي  األساسيات 
الحياة: الرعاية الطبية والغذاء والمياه النظيفة 
واإلصحاح والمأوى والحماية والدعم. وغالباً 
وتستدعي  وفورياً.  مدمراً  التأثير  يكون  ما 
تمويل  على  الحصول  اإلنسانية  االستجابة 
األزمة.  من  األولى  األيام  في  خاصة  كبير، 
نحو  المال بسرعة وعلى  يتوافر  لم  إن  ولكن 

موثوق، تتعرض األرواح للخطر.

التمويل  لزيادة  اإلنسانية  المنظمات  وتتدافع 
وقتاً  يستغرق  ذلك  ولكن  األزمة.  وقوع  فور 
الوقت  يعني  أن  يمكن  الكارثة،  وفي  طويالً، 
ضمانات  توجد  وال  األرواح.  فقدان  الضائع 
بتأمين األموال الكافية لتنظيم حجم االستجابة 

المطلوبة.

يجمع الصندوق األموال ويزيدها قبل أن تنشأ 
الذي  المكان  نحو  يوجهها  ثم  إليها.  الحاجة 
يمكنها فيه إحداث أكبر تأثير في حالة طارئة. 
المدة  تخفيض  تم  أسرع:  بشكل  ويتحرك 
الزمنية الذي يحتاجها الصندوق للموافقة على 

المنحة إلى النصف تقريباً خالل عقده األول.

التمويل المرتبط باالحتياجات
األكثر إلحاحا على أرض الواقع

االستجابة  دعم  في  مساهمة  كل  تقترن 
بتوقع  فرد،  أو  حكومة  من  سواء  اإلنسانية، 
في  الذين  الناس  لمساعدة  بكفاءة  استخدامها 
أشد الحاجة إليها. ويوافق الصندوق المركزي 
تمويله  مخصصات  على  الطوارئ  لمواجهة 
في االستجابة لالحتياجات الملحة فقط، والتي 
تحددها المنظمات اإلنسانية على أرض الواقع.

الوكاالت اإلنسانية وشركاؤها هم القوة الدافعة 
وراء الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ. 
ومعرفتهم  الميدان  في  وجودهم  خالل  فمن 
أفضل  بشكل  يحددون  المحلية،  باألحوال 
األماكن التي تحتاج إلى منح الصندوق احتياجاً 
وتوجه  األمثل.  االستخدام  واستخدامها  ملحا، 
العمليات،  بدء  في  للسرعة  الصندوق  موارد 
وليس الستبدال آليات التمويل التقليدية القائمة 
واستدامة  حجم  لزيادة  حيوية  تعتبر  التي 

البرامج اإلنسانية.

أثبت الصندوق على 
مر السنين أنه سريع 
ومرن ومنقذ للحياة. 

وسوف تواصل هولندا 
دعم الصندوق لكي يقدم 
المساعدات اإلنسانية في 

األزمات الناشئة وقي أزمات 
العالم األكثر إهماالً

- ليليان بلومين، وزيرة التجارة الخارجية 
والتنمية في هولندا
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حملة التطعيم الممولة 
من الصندوق المركزي 

لمواجهة الطوارئ في عام 
2013 عقب تفشي مرض 

شلل األطفال في العراق.
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سوياً،  يعمل  الذي  اإلنساني،  المجتمع  يعطي 
مهمة  مع  تتوافق  التي  للمشروعات  األولوية 
بها  كلفته  التي  األرواح  إلنقاذ  الصندوق 
يمكن  الكارثة،  وقوع  وفور  العامة.  الجمعية 
اإلنسانية  الشؤون  منسق  أو  المقيم  يقدم  أن 
المعين للطوارئ طلباً إلى الصندوق المركزي 
لمواجهة الطوارئ للحصول على تمويل لتغطية 
وكاالت  حددتها  التي  الحياة  إنقاذ  مشروعات 
االختيار  عملية  تكون  ولكي  المتحدة.  األمم 
»معايير  الصندوق  ويتبع  ومركزة،  مدققة 
الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ المنقذة 
للحياة«. هي مجموعة من المبادئ التوجيهية 
الموضوعة من خالل مشاورات مع وكاالت 
األمم المتحدة والشركاء والزمالء العاملين في 
استجابة  جودة  مدى  لتقييم  اإلنساني  المجال 
المشروع لتلبية االحتياجات الماسة. وبناء على 
المقدمة من خالل  هذه المشورة من الخبراء، 
اإلنسانية  الشؤون  منسق  أو  المقيم  المنسق 
في  اإلغاثة  منسق  يؤكد  للطوارئ،  المعين 
حاالت الطوارئ المجاالت التي ستستخدم فيها 

أموال الصندوق.

اإلنساني  المبدأ  للحياة  المنقذة  المعايير  تبين 
في  المحتاجين  على  أوالً  للتركيز  األساسي 
وتحدد  المتضررة.  المجتمعات  وعلى  األزمة 
المعايير حقوق جميع الناس على النحو المحدد 
في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وبخاصة 
الصندوق  ويدعم  بكرامة.  الحياة  في  الحق 
والمأوى  الغذاء  توفر  التي  المشروعات 
الطوارئ،  حاالت  في  الصحية  والرعاية 
وكذلك تلك التي تدعم العمل في مجاالت مثل 

التعليم وتنسيق مخيمات الالجئين والحماية.

كيف يعمل الصندوق المركزي لمواجهة     
الطوارئ

مساهمات
المانحين

تحديد االحتياجات
اإلنسانية

طلب التمويل من الصندوقإدارة األموال
المركزي لمواجهة الطوارئ

CERF

تخصيص األموال

إنقاذ األرواح

يحدد العاملون في مجال المساعدات اإلنسانية 
نوع المساعدة المنفذة للحياة التي أثرت على 
احتياجات الناس، مثل المأوى والغذاء والمياه 

النظيفة والدواء

يساهم المانحون في 
الصندوق المركزي لمواجهة 

الطوارئ قبل ظهور 
الحاجات الملحة

الصندوق
يجمع الصندوق هذه 

التبرعات في صندوق واحد

تعمل وكاالت األمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية 
وشركاؤهم سويا من أجل تحديد أولويات أنشطة اإلغاثة 
المنقذة للحياة. ويطالبون الصندوق بالتمويل من خالل 

أعلى مسئول باألمم المتحدة في البلد.

يوزع منسق شئون اإلغاثة في حاالت الطوارئ أموال الصندوق استناداً إلى 
مشورة الخبراء من العاملين في مجال المساعدات على أرض الواقع 

تستخدم المنظمات المتلقية األموال من أجل عمليات المساعدة المنقذة 
للحياة. وهي تتبع دائما الصرف والتأثير، وتقدم تقريراً إلى الصندوق 

وتعيد األموال غير المستخدمة. 
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كيف يمول الصندوق المركزي
لمواجهة الطوارئ العمل المنقذ

للحياة

نوعها،  من  فريدة  إنسانية  طوارئ  حالة  كل 
المعاناة  شيئين:  في  جميعها  تشترك  ولكن 
اإلنسانية الكبيرة والحاجة إلى أموال للتخفيف 

من حدة المعاناة.

لمواجهة  المركزي  الصندوق  هيكل  يسمح 
في  أموال  بتخصيص  له  المرن  الطوارئ 

المراحل الحرجة في حاالت الطوارئ:

بدء  الموارد من  تتمكن  البداية، عندما  •  في 
عمليات االستجابة.

في  األزمة  تفشل  عندما  وقت،  أي  في    •
جذب ما يكفي من األموال من أجل االستجابة 

اإلنسانية القوية.

من  ويوزعها  المنح  على  الصندوق  يوافق 
خالل قناتين، أو “نافذتين”.

نافذة االستجابة العاجلة
أزمة  في  اإلنسانية  المساعدات  بدء  سرعة 

سريعة التحرك

يعطي الصندوق منحاً من أجل العمل السريع في 
حاالت الطوارئ خالل العام، حسبما تستدعي 
في  اإلغاثة  منسق  يتخذ  أن  ويمكن  الحاجة. 
حاالت الطوارئ قراراً لدعم االستجابة العاجلة 
في اقل من 10 ساعات، مما يسمح لوكاالت 
األمم المتحدة وشركائها ببدء العمل فوراً أثناء 
أخرى  تبرعات  في جهود جمع  قدماً  المضي 
من أجل الدعم طويل األجل. ويمكن الصندوق 
ذات  لالحتياجات  االستجابة  من  الوكاالت 
للعمليات  مواتية  بيئة  ويخلق  الحرج،  الوقت 
المتحدة  األمم  لوكاالت  ويسمح  اإلنسانية. 
باالستجابة بسرعة وإنقاذ األرواح أثناء تفعيلها 

ومتابعتها لألنشطة العادية لجمع التبرعات.

نافذة حاالت الطوارئ التي تعاني من 
نقص التمويل

يعزز االستجابة في حالة طارئة عندما تكون 
األموال شحيحة

الطوارئ  لحاالت  الدعم  النافذة  هذه  توفر 
تقريباً  المنسية  أو  األمد  طويلة  اإلنسانية 
فيها  ترتفع  ولكن  التمويل،  فيها  ينخفض  التي 
مستويات الضعف والمخاطر. وتتالشى الكثير 
من هذه األزمات من عناوين األخبار الدولية، 
مما يجعل جمع التبرعات لالستجابة اإلنسانية 
لهذه  المنح  تقديم  طريق  وعن  صعباً.  أمراً 
األزمات، يساعد الصندوق المركزي لمواجهة 
أثناء  الماسة  االحتياجات  تلبية  في  الطوارئ 
الدعم  استمرار  أهمية  على  الضوء  تسليط 
ضعفاً.  األكثر  األشخاص  إلى  والمساندة 
ويعطي الصندوق منحه لحاالت الطوارئ التي 
ينقصها التمويل مرتين كل عام، وتركيزها في 
لكي  العام  من  األول  الجزء  في  الفترة  بداية 
في  مشروعاتها  ببدء  اإلغاثة  لوكاالت  تسمح 

وقت مبكر.
الصندوق  بدعم من  تموز 2014،  يوليه/  في 
المركزي لمواجهة الطوارئ، أنشأت المنظمة 
وتوفير  للتسكين  مؤقتاً  موقعاً  للهجرة  الدولية 
من  تشادياً   500 إلى  والمساعدة  المأوى 
الكاميرون  في  معزولين  كانوا  الذين  العائدين 

المجاورة.

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية/ فيليب كروبف
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ويستجيب الصندوق لبعض األزمات بالتمويل 
على  استحواذها  قبل  جيد  بشكل  للحياة  المنقذ 
الكبير  الدعم  جذب  أو  اإلعالم  وسائل  اهتمام 
تفشي مرض  ذلك خالل  المانحين. حدث  من 
 ،2014 عام  في  أفريقيا  غرب  في  اإليبوال 
المتحدة  عندما ساعد الصندوق وكاالت األمم 
وشركاءها العاملين في المجال اإلنساني لتقديم 
وحدث  غينيا.  في  لألسر  الصحية  الخدمات 
ذلك مرة أخرى في أواخر عام 2015، عندما 
أفرج الصندوق عن ما يقرب من 80 مليون 

دوالر لدعم المتضررين من ظاهرة النينيو.

مرفق القرض
له  الطوارئ  لمواجهة  المركزي  الصندوق 
مرفق للقرض بقيمة 30 مليون دوالر. وتتلقى 
الوكاالت المستفيدة قروضاً لمدة تصل إلى سنة 
االستجابة  أنشطة  تنفيذ  لها  يتيح  مما  واحدة، 
لحاالت الطوارئ على أساس مؤشرات تمويل 

المانحين الوشيك.

تتذكر آسيا البالغة من العمر عشر سنوات الليلة 
األخيرة التي أمضتها في بلدتها كارنوت، شمال 
غرب عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى، بانغي. 
كانت القوات المشاركة في الحرب األهلية تتنقل 

في البالد.

قالت: “كان جميع األطفال يبكون وكانت الجدات 
الليلة”.  تلك  الميليشيات في  تصلي عندما جاءت 
كل  تركنا  شيء.  أي  ألخذ  الوقت  لدينا  يكن  “لم 

شيء وراءنا “.

كانت عائلة آسيا من تشاد المجاورة أصالً. واآلن 
اللجوء، ووصلوا  البالد، طالبين  عبروا إلى تلك 
إلى مركز العبور في غور للعائدين من جمهورية 

أفريقيا الوسطى.

ألول  هنا  إلى  وصلنا  “عندما  آسيا:  جدة  وتقول 
مرة، كانت البيئة غير جيدة. وبعد يومين، تمكنا 
وبنينا  بعضها  ونظفنا  األشجار،  بعض  قطع  من 

بيوتا. ثم تلقينا تغطية لبيوتنا “.

العاجلة  لالستجابة  الصندوق  أموال  وساعدت 
الحالة  هذه  بأن  الدولي  للمجتمع  اإلشارة  في 
تحتاج  التمويل  في  نقصا  تعاني  التي  الطارئة 
دعما. واستخدمت اليونيسيف المال لتوفير برامج 
من  األطفال،  وحماية  والتغذية  الصحية  الرعاية 
من  اآلالف  وأنشأت  الخدمات.  من  غيرها  بين 
مركز  حول  والمراحيض  بالمياه  اإلمداد  نقاط 
استشارة   10,000 من  أكثر  وأجرت  العبور، 

طبية وطعمت مئات اآلالف من األطفال.

وقالت جدة آسيا: “أنها أفضل اآلن”.

ولكن آسيا ال تزال قلقة إزاء هجوم آخر. مازالت 
العودة.  في  ترغب  ال  ولكنها  الوطن  في  تفكر 
وقالت: “ما افتقده أكثر هي أختي الكبيرة. إنها لم 
تأت إلى هنا. لقد مضى وقت طويل منذ رؤيتها. 

افتقدها بشدة”.

أعود  أن  أود  الحرب،  توقفت  “إذا  وأضافت 
للزيارة، ولكن لن أبق هناك ألنني خائفة. وأخشى 
من وجودي هناك، ستبدأ حرب 

أخرى وسأعلق هناك”.

في تشاد، تلقى 
الالجئون دعم 

الصندوق المركزي 
لمواجهة الطوارئ الصندوق المركزي لمواجهة 

الطوارئ هو حجر األساس 
لتقديم مساعداتنا اإلنسانية، 

الذي يمنحنا الثقة في أنه في 
حالة األزمة المفاجئة، سيتم 

تقديم المساعدة في أسرع 
وقت ممكن، في الساعات 

واأليام األوائل، ألولئك 
الذين في أشد الحاجة إليها. 
ونقدر أيضا دور الصندوق 
في األزمات التي تعاني من 

نقص التمويل، بسبب التزامنا 
الخاص نحو المتضررين من 
األزمات األصغر أو األزمات 
التي يعرف عنها القليل التي 

من المرجح نسيانها.
-  شين شيرلوك، وزير الدولة لمساعدة التنمية 

الخارجية، وتعزيز التجارة والتعاون بين 
شمال وجنوب جمهورية إيرلندا
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۱. جمھوریة أفریقیا الوسطى

۲.جمھوریة كوریا الدیمقراطیة الشعبیة

۳.جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة

٤.األراضي الفلسطینیة المحتلة

التسمیات المستخدمة وطریقة عرض المواد في ھذه الخریطة ال تعني التعبیر عن أي رأي أیا كان من جانب األمانة العامة لألمم المتحدة بشأن المركز 
القانوني ألي بلد أو إقلیم أو مدینة أو منطقة، أو لسلطات أي منھا، أو بشأن تعیین حدودھا أو تخومھا

۲۰۰
۱۰۰
٥۰
۱۰

مخصصات الصندوق المركزي لمواجھة الطوارئ (بمالیین الدوالرات)

أفغانستان

الجزائر

انجوال

أرمینیا

بنغالدیش

بینین

بوتان

بولیفیا

البوسنة والھرسك

بوركینا فاسو

بروندي

كامبودیا

كامیرون

كیب فیردي
 (الرأس األخضر)

جمھوریة أفریقیا

الوسطى۱

تشاد

شیلي

الصین

كولومبیا

جزر القمر

الكونغو
جمھوریة الكونغو

الدیمقراطیة۳

كوت
دیفوار

كوبا

جیبوتي

جمھوریة الدومینیكان

مصر

السلفادور

إیریتریا

إثیوبیا

جورجیا

غانا

غواتیماال

غینیا

غینیا- بیساو

ھندوراسھایتي

الھند

إندونیسیا

إیران
العراق

األردن

كینیا

جمھوریة كوریا
قیر غستانالدیمقراطیة الشعبیة۲

الو

لبنان

لیسوتو

لیبیریا

لیبیا

مدغشقر

ماالوي

مالي

جزر مارشال

موریتانیا
المكسیك

منغولیا

موزمبیق

میانمار

نامیبیا

نیبال

نیكاراغوا

النیجر

نیجیریا

باكستان

األراضي

 الفلسطینیة

المحتلة٤

باراغواي

بیرو

الفلبین

السودان

رواندا

السنغال
غامبیا

صربیا

سیرالیون

جزر سلیمان

الصومال

جنوب
السودان

سریالنكا

سوازیالند

سوریا
طاجیكستان

تانزانیا
تیمور لیشتي

توغو

تونس

تركیا

أوغندا

أوكرانیا

أوزبكستان

فانواتو

الیمن

زامبیا

زمبابوي

البلد
أفغانستان
الجزائر
انجوال
أرمینیا

بنغالدیش
بینین
بوتان
بولیفیا

البوسنة والھرسك
بوركینا فاسو

بروندي
كامبودیا
كامیرون

كیب فیردي (الرأس األخضر)
جمھوریة أفریقیا الوسطى۱

تشاد
شیلي

الصین
كولومبیا

جزر القمر
الكونغو

كوت دیفوار
كوبا

جمھوریة كوریا الدیمقراطیة الشعبیة۲

ملیون دوالر أمریكي
۱۱٥٫٥
۹٫٦
۱٦٫۷
۰٫۳
۳۲٫۷
٤٫٥
۲٫۱
۱۷٫۰
۲٫۰
۳۹٫٤
۳۸٫٦
٤٫۰
٥٤٫۹
۰٫٥
۹۰٫٥
۱٤۹٫۹
۱۱٫۱
۱۲٫۸
٤۲٫٥
۳٫۱
۳٥٫۷
٥٤٫٥
۱۲٫۹
۱۰٥٫۱

البلد
جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة۳

جیبوتي
جمھوریة الدومینیكان

مصر
السلفادور
إیریتریا
إثیوبیا
غامبیا

جورجیا
غانا

غواتیماال
غینیا

غینیا- بیساو
ھایتي

ھندوراس
الھند

إندونیسیا
إیران

العراق
األردن

كینیا
قیر غستان

الو
لبنان

ملیون دوالر أمریكي
۲٦۰٫٦
۳۸٫٥
٥٫۸
۳٫٥
۷٫۸
۳۷٫۲
۲۳۰٫۲
۸٫۳
٤٫٥
٤٫۹
۱۹٫۲
۳٤٫٤
٥٫۷
۱۱۰٫۲
۷٫۸
۳٫۰
۱۰٫۱
۳٫۰
۷۲٫٤
۳۲٫۳
۱٥٥٫۸
۱۲٫۰
٦٫٦
٥۱٫۲

البلد
لیسوتو
لیبیریا

لیبیا
مدغشقر
ماالوي

مالي
جزر مارشال

موریتانیا
المكسیك
منغولیا

موزمبیق
میانمار
نامیبیا
نیبال

نیكاراغوا
النیجر

نیجیریا
األراضي الفلسطینیة المحتلة٤

باكستان
باراغواي

بیرو
الفلبین
رواندا

السنغال

ملیون دوالر أمریكي
۱۸٫۱
۲۰٫٤
٦٫۳
۳۹٫٤
۲۸٫۷
٥۱٫۰
۱٫۰
۳٥٫۰
۱٫۷
۳٫٦
۳۱٫٥
۱۰۰٫٤
۳٫٥
٤۹٫٦
۹٫۱
۱٤٦٫۰
۲٤٫٦
٥۱٫٤
۱۹۳٫٦
٥٫٤
۱۲٫۷
۸۳٫٦
۱۹٫٥
۱٥٫۱

البلد
صربیا

سیرالیون
جزر سلیمان

الصومال
جنوب السودان

سریالنكا
السودان

سوازیالند
سوریا

طاجیكستان
تانزانیا

تیمور لیشتي
توغو
تونس
تركیا

أوغندا
أوكرانیا

أوزبكستان
فانواتو
الیمن
زامبیا

زمبابوي

ملیون دوالر أمریكي
۲٫۲
۷٫۰
۱٫۸
۲۲٥٫٤
۱٤۱٫٥
۹۲٫۷
۲۸۰٫۰
٤٫٥
۱۲۲٫٥
۸٫۷
۱۲٫٤
٦٫۸
۱۰٫۱
٥٫۰
۱٤٫٦
٥٤٫۹
۸٫۹
۳٫۰
٥٫۰
۱٤۹٫۹
۰٫٥
۹۰٫٦

 

مخصصات الصندوق المركزي لمواجھة الطوارئ حسب البلد

البیانات حسبما وردت في ۳۱ دیسمبر/ كانون األول ۲۰۱٥ 

خصص الصندوق المركزي لمواجھة الطوارئ

٤٫۱۸ ملیار دوالر
منذ عام ۲۰۰٦

االستجابة العاجلة

۲,۷۷ ملیار دوالر 
نقص التمویل

۱,٤۱ملیار دوالر
لالستجابة المنقذة لألرواح في

۹٤ بلداً

سنوات من العمل 
۱۰إلنقاذ األرواح سویاً



۱. جمھوریة أفریقیا الوسطى

۲.جمھوریة كوریا الدیمقراطیة الشعبیة

۳.جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة

٤.األراضي الفلسطینیة المحتلة

التسمیات المستخدمة وطریقة عرض المواد في ھذه الخریطة ال تعني التعبیر عن أي رأي أیا كان من جانب األمانة العامة لألمم المتحدة بشأن المركز 
القانوني ألي بلد أو إقلیم أو مدینة أو منطقة، أو لسلطات أي منھا، أو بشأن تعیین حدودھا أو تخومھا

۲۰۰
۱۰۰
٥۰
۱۰

مخصصات الصندوق المركزي لمواجھة الطوارئ (بمالیین الدوالرات)

أفغانستان

الجزائر

انجوال

أرمینیا

بنغالدیش

بینین

بوتان

بولیفیا

البوسنة والھرسك

بوركینا فاسو

بروندي

كامبودیا

كامیرون

كیب فیردي
 (الرأس األخضر)

جمھوریة أفریقیا

الوسطى۱

تشاد

شیلي

الصین

كولومبیا

جزر القمر

الكونغو
جمھوریة الكونغو

الدیمقراطیة۳

كوت
دیفوار

كوبا

جیبوتي

جمھوریة الدومینیكان

مصر

السلفادور

إیریتریا

إثیوبیا

جورجیا

غانا

غواتیماال

غینیا

غینیا- بیساو

ھندوراسھایتي

الھند

إندونیسیا

إیران
العراق

األردن

كینیا

جمھوریة كوریا
قیر غستانالدیمقراطیة الشعبیة۲

الو

لبنان

لیسوتو

لیبیریا

لیبیا

مدغشقر

ماالوي

مالي

جزر مارشال

موریتانیا
المكسیك

منغولیا

موزمبیق

میانمار

نامیبیا

نیبال

نیكاراغوا

النیجر

نیجیریا

باكستان

األراضي

 الفلسطینیة

المحتلة٤

باراغواي

بیرو

الفلبین

السودان

رواندا

السنغال
غامبیا

صربیا

سیرالیون

جزر سلیمان

الصومال

جنوب
السودان

سریالنكا

سوازیالند

سوریا
طاجیكستان

تانزانیا
تیمور لیشتي

توغو

تونس

تركیا

أوغندا

أوكرانیا

أوزبكستان

فانواتو

الیمن

زامبیا

زمبابوي

البلد
أفغانستان
الجزائر
انجوال
أرمینیا

بنغالدیش
بینین
بوتان
بولیفیا

البوسنة والھرسك
بوركینا فاسو

بروندي
كامبودیا
كامیرون

كیب فیردي (الرأس األخضر)
جمھوریة أفریقیا الوسطى۱

تشاد
شیلي

الصین
كولومبیا

جزر القمر
الكونغو

كوت دیفوار
كوبا

جمھوریة كوریا الدیمقراطیة الشعبیة۲

ملیون دوالر أمریكي
۱۱٥٫٥
۹٫٦
۱٦٫۷
۰٫۳
۳۲٫۷
٤٫٥
۲٫۱
۱۷٫۰
۲٫۰
۳۹٫٤
۳۸٫٦
٤٫۰
٥٤٫۹
۰٫٥
۹۰٫٥
۱٤۹٫۹
۱۱٫۱
۱۲٫۸
٤۲٫٥
۳٫۱
۳٥٫۷
٥٤٫٥
۱۲٫۹
۱۰٥٫۱

البلد
جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة۳

جیبوتي
جمھوریة الدومینیكان

مصر
السلفادور
إیریتریا
إثیوبیا
غامبیا

جورجیا
غانا

غواتیماال
غینیا

غینیا- بیساو
ھایتي

ھندوراس
الھند

إندونیسیا
إیران

العراق
األردن

كینیا
قیر غستان

الو
لبنان

ملیون دوالر أمریكي
۲٦۰٫٦
۳۸٫٥
٥٫۸
۳٫٥
۷٫۸
۳۷٫۲
۲۳۰٫۲
۸٫۳
٤٫٥
٤٫۹
۱۹٫۲
۳٤٫٤
٥٫۷
۱۱۰٫۲
۷٫۸
۳٫۰
۱۰٫۱
۳٫۰
۷۲٫٤
۳۲٫۳
۱٥٥٫۸
۱۲٫۰
٦٫٦
٥۱٫۲

البلد
لیسوتو
لیبیریا

لیبیا
مدغشقر
ماالوي

مالي
جزر مارشال

موریتانیا
المكسیك
منغولیا

موزمبیق
میانمار
نامیبیا
نیبال

نیكاراغوا
النیجر

نیجیریا
األراضي الفلسطینیة المحتلة٤

باكستان
باراغواي

بیرو
الفلبین
رواندا

السنغال

ملیون دوالر أمریكي
۱۸٫۱
۲۰٫٤
٦٫۳
۳۹٫٤
۲۸٫۷
٥۱٫۰
۱٫۰
۳٥٫۰
۱٫۷
۳٫٦
۳۱٫٥
۱۰۰٫٤
۳٫٥
٤۹٫٦
۹٫۱
۱٤٦٫۰
۲٤٫٦
٥۱٫٤
۱۹۳٫٦
٥٫٤
۱۲٫۷
۸۳٫٦
۱۹٫٥
۱٥٫۱

البلد
صربیا

سیرالیون
جزر سلیمان

الصومال
جنوب السودان

سریالنكا
السودان

سوازیالند
سوریا

طاجیكستان
تانزانیا

تیمور لیشتي
توغو
تونس
تركیا

أوغندا
أوكرانیا

أوزبكستان
فانواتو
الیمن
زامبیا

زمبابوي

ملیون دوالر أمریكي
۲٫۲
۷٫۰
۱٫۸
۲۲٥٫٤
۱٤۱٫٥
۹۲٫۷
۲۸۰٫۰
٤٫٥
۱۲۲٫٥
۸٫۷
۱۲٫٤
٦٫۸
۱۰٫۱
٥٫۰
۱٤٫٦
٥٤٫۹
۸٫۹
۳٫۰
٥٫۰
۱٤۹٫۹
۰٫٥
۹۰٫٦

 

مخصصات الصندوق المركزي لمواجھة الطوارئ حسب البلد

البیانات حسبما وردت في ۳۱ دیسمبر/ كانون األول ۲۰۱٥ 

خصص الصندوق المركزي لمواجھة الطوارئ

٤٫۱۸ ملیار دوالر
منذ عام ۲۰۰٦

االستجابة العاجلة

۲,۷۷ ملیار دوالر 
نقص التمویل

۱,٤۱ملیار دوالر
لالستجابة المنقذة لألرواح في

۹٤ بلداً

سنوات من العمل 
۱۰إلنقاذ األرواح سویاً



تم خفض زمن الموافقة على 
تمويل حاالت الطوارئ التي 
تعاني من نقص التمويل إلى 

خمسة أيام.

جمهورية الكونغو الديمقراطية 
وبنجالديش والسودان على 

قمة المتلقين ألموال الصندوق 
(۱۰٤ مليون دوالر) مجتمعين. 

٥٥
أزمة تتلقى أمواالً من الصندوق 

في عام واحد – األكثر على 
اإلطالق.

۱٥ ديسمبر/ كانون 
األول ۲۰۰٥

أُنشأ الصندوق بموجب قرار 
الجمعية العامة لألمم المتحدة 

رقم ۱۲٤/٦۰.

۲۰۰٦
انخفض وقت موافقة الصندوق 

من خمسة إلى ثالثة أيام 
لالستجابة السريعة و من ۱۱ 

يوماً إلى ستة أيام للطوارئ التي 
تعاني نقص التمويل.

٤٥۰ مليون
 دوالرهدف التمويل

إعصار هايان العظيم 
الذي ضرب الفلبين. 

تمت الموافقة على تمويل 
الصندوق خالل ٤۸ ساعة

۹٫۳مليون 
شخصا تلقوا مساعدات غذائية.

إعصار هايتي 

تجاوز الصندوق هدف التمويل 
قدره ٤٥۰ مليون دوالر.

۱٤ يوليه/ تموز
۱۰۰ مليون دوالر من 

الصندوق من أجل االستجابة 
الرتفاع  أسعار المواد الغذائية 

تصل إلى ۱۷,۸ مليون شخصاً 
في ۲٦ بلداً

يتلقى القرن األفريقي 
ثلث أموال الصندوق

يخفض الركود العالمي عطاء 
المانحين لهذا العام.

۸٤
دولة عضو ومراقب، األكثر 

على اإلطالق، تساهم باألموال 
في عام واحد.

ثالث أزمات من 
المستوى الثالث 

الستمرة. خصص الصندوق   
۱۱٦مليون دوالر لالستجابة 
اإلقليمية في جنوب السودان، 
و٦۰ مليون دوالر لالستجابة 
اإلقليمية في جمهورية أفريقيا 
الوسطى، و۲٦ مليون دوالر 

للعراق.

أربع أزمات من 
المستوى الثالث 

المستمرة: العراق وجنوب 
السودان وسوريا واليمن.

۷۷ مليون دوالر 

لالستجابة اإلقليمية 
لسوريا – أكبر تخصيص 

فردي لحالة طوارئ حتى اآلن.

خصص الصندوق نحو 
٥۹ مليون دوالر لمواجهة 
الظواهر المناخية المتعلقة 

بظاهرة النينو 

الجفاف في منطقة 
الساحل- 

خصص الصندوق أكثر من 
۱۰۰ مليون دوالر من أجل 

االستجابة.

أزمة سوريا اإلقليمية، 
خصص الصندوق 
أكثر من ٥۰ مليون دوالر 

 ۱٥٫٥مليون
شخصا تلقوا مساعدات المياه 

واإلصحاح.

الجفاف في القرن 
األفريقي 

خصص الصندوق أكثر من 
۱۲۸ مليون دوالر من أجل 

االستجابة في جيبوتي وإثيوبيا 
وكينيا والصومال.

زلزال هايتي 

تمت الموافقة على 
التمويل خالل ۱۰ ساعات فقط

 

تلقى ۲۲مليون شخصاً 
مساعدات غذائية.

 تلقى۱۹مليون  شخصاً 
مساعدات المياه واإلصحاح.

تم تطعيم ۱۹٫٥مليون 
طفالً.

تلقى ۱,٥ مليون 
شخصاً مأوى عاجالً

في عام  ۲۰۱۰

االستجابة العاجلة
(ماليين الدوالرات)

الطوارئ التي تعاني
 من نقص التمويل

إجمالي المساهمات
في الصندوق

۲٥۷ مليون

۳٥۳

٤۲۹
۳۹۷٤۱٥٤۲۷

٤۹۰٤۷۷٤٦۱٤٦۹

۲۹۹ مليون

۳۸٥

٤٥۳

۳۹۲
٤۲۸

٤٦٥
٤۲٦

٤۷۹٤۸۰

*٤۰۳

۷۷

۱۲۳

۱۲۸۱۲۹۱۳۹۱٤٤۱٥۸۱۷٥۱۷۰۱٦۹

۱۸۰۲۳۰۳۰۱۲٦۸۲۷٦۲۸٤۳۳۱۳۰۳۲۹۱۳۰۰

في عام  ۲۰۱۲

في عام  ۲۰۱۳

رقم قياسي
ورد ٤۸۰ مليون دوالر في 

المساهمات السنوية.

جمهورية الكونغو
الديموقراطية

السودان

أفغانستان

كينيا

الصومال

سيريالنكا

إثيوبيا

تشاد

إريتريا

كوت ديفوار

جمهورية الكونغو
الديموقراطية

بنغالديش

السودان

الصومال

أوغندا

إثيوبيا

موزمبيق

زمبابوي
جمهورية كوريا

الديمقراطية الشعبية
سيريالنكا

جمهورية الكونغو
الديموقراطية

إثيوبيا

ميانمار

كينيا

باكستان

أفغانستان

 هايتي

السودان

نيبال  

سيريالنكا

الصومال
جمهورية الكونغو

الديموقراطية
زمبابوي

كينيا

السودان

سيريالنكا
جمهورية كوريا

الديمقراطية الشعبية 
إثيوبيا

الفلبين

النيجر

باكستان

هايتي

النيجر
جمهورية الكونغو

الديموقراطية
السودان

 تشاد

كينيا

إثيوبيا

سيريالنكا

اليمن

الصومال

إثيوبيا

باكستان

جنوب السودان

كينيا

تشاد

السودان

كوت ديفوار

سيريالنكا

النيجر

  جنوب السودان

  باكستان

  سوريا
  جمهورية الكونغو

الديموقراطية

  النيجر

  اليمن

  السودان

  ميانمار

  بوركينا فاسو

  تشاد

  السودان

  سوريا

  الفلبين

  إثيوبيا

  الصومال

  مالى

  لبنان

  اليمن

  أفغانستان

  جمهورية أفريقيا الوسطى

  جنوب السودان

  السودان

  إثيوبيا

  العراق

  جمهورية أفريقيا الوسطى

  كينيا

  تشاد

  الصومال

  الكاميرون

  أوغندا

المملكة المتحدة

هولندا

السويد

النرويج

كندا

إيرلندا
الواليات المتحدة األمريكية

اسبانيا

الدنمارك

استراليا

المملكة المتحدة

النرويج

هولندا

السويد

كندا

إيرلندا

اسبانيا

استراليا

الدنمارك

سويسرا

المملكة المتحدة

هولندا

السويد

النرويج

اسبانيا

كندا

إيرلندا

المانيا

الدنمارك

استراليا

المملكة المتحدة

هولندا

السويد

اسبانيا

النرويج

كندا

إيرلندا

المانيا

الدنمارك

قنلندا

النرويج

السويد

المملكة المتحدة

هولندا

اسبانيا

كندا

المانيا

الدنمارك

استراليا
الواليات المتحدة

األمريكية

المملكة المتحدة

السويد

النرويج

هولندا

كندا

اسبانيا

بلجيكا

المانيا

استراليا

قنلندا

المملكة المتحدة

النرويج

السويد

هولندا

الدنمارك

بلجيكا

المانيا

استراليا

قنلندا

سويسرا

المملكة المتحدة

السويد

النرويج

هولندا

كندا

المانيا

الدنمارك

بلجيكا

استراليا

إيرلندا

المملكة المتحدة

السويد

النرويج

هولندا

المانيا

كندا

الدنمارك

بلجيكا

استراليا

إيرلندا

  اليمن

  سوريا

  إثيوبيا

  الصومال

  السودان

  نيبال  

  لبنان

  ماالوى

  ميانمار
  جمهورية الكونغو

سويسراالديموقراطية

المملكة المتحدة

هولندا

السويد

النرويج

كندا  

المانيا

الدنمارك

إيرلندا

بلجيكا

أكبر عشر متلقين أكبر ۱۰ مانحين أكبر عشر متلقين أكبر ۱۰ مانحين أكبر عشر متلقين أكبر ۱۰ مانحين ۱۰ TOP
DONORS

أكبر عشر متلقين ۱۰ TOP
DONORS

أكبر عشر متلقين ۱۰ TOP
DONORS

أكبر عشر متلقين أكبر ۱۰ مانحينأكبر عشر متلقين أكبر ۱۰ مانحينأكبر عشر متلقين أكبر ۱۰ مانحينأكبر عشر متلقين أكبر ۱۰ مانحين أكبر ۱۰ مانحينأكبر عشر متلقين  أكبر ۱۰ مانحين أكبر ۱۰ مانحين

۲۰۰٦/۲۰۰٥۲۰۰۷۲۰۰۸۲۰۰۹۲۰۱۰۲۰۱۱۲۰۱۲۲۰۱۳۲۰۱٤۲۰۱٥

صنــدوق األمم المتحــدة العالمي لمواجهة الطوارئ
منذ عام ۲۰۰٦، أصبح الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ واحداً من أسرع الطرق وأكثرها فعالية لتقديم المساعدة الطارئة إلنقاذ أرواح الماليين من الناس 
الذين في أمس الحاجة إليها. الصندوق هو أكبر صندوق دولي في العالم من أجل االستجابة اإلنسانية. فهو يوفر األموال بسرعة للمساعدة المنقذة لألرواح في 

األزمات التي تتحرك بسرعة، وهو شريان الحياة لألشخاص الموجودين في أزمات العالم التي ينقصها التمويل والممتدة لفترات طويلة واألكثر إهماالً في العالم. 

* مساهمات وردت أو متعهد بها لعام ۲۰۱٥ حسبما ورد في ۳۱ ديسمبر/ كانون األول ۲۰۱٥ 



تم خفض زمن الموافقة على 
تمويل حاالت الطوارئ التي 
تعاني من نقص التمويل إلى 

خمسة أيام.

جمهورية الكونغو الديمقراطية 
وبنجالديش والسودان على 

قمة المتلقين ألموال الصندوق 
(۱۰٤ مليون دوالر) مجتمعين. 

٥٥
أزمة تتلقى أمواالً من الصندوق 

في عام واحد – األكثر على 
اإلطالق.

۱٥ ديسمبر/ كانون 
األول ۲۰۰٥

أُنشأ الصندوق بموجب قرار 
الجمعية العامة لألمم المتحدة 

رقم ۱۲٤/٦۰.

۲۰۰٦
انخفض وقت موافقة الصندوق 

من خمسة إلى ثالثة أيام 
لالستجابة السريعة و من ۱۱ 

يوماً إلى ستة أيام للطوارئ التي 
تعاني نقص التمويل.

٤٥۰ مليون
 دوالرهدف التمويل

إعصار هايان العظيم 
الذي ضرب الفلبين. 

تمت الموافقة على تمويل 
الصندوق خالل ٤۸ ساعة

۹٫۳مليون 
شخصا تلقوا مساعدات غذائية.

إعصار هايتي 

تجاوز الصندوق هدف التمويل 
قدره ٤٥۰ مليون دوالر.

۱٤ يوليه/ تموز
۱۰۰ مليون دوالر من 

الصندوق من أجل االستجابة 
الرتفاع  أسعار المواد الغذائية 

تصل إلى ۱۷,۸ مليون شخصاً 
في ۲٦ بلداً

يتلقى القرن األفريقي 
ثلث أموال الصندوق

يخفض الركود العالمي عطاء 
المانحين لهذا العام.

۸٤
دولة عضو ومراقب، األكثر 

على اإلطالق، تساهم باألموال 
في عام واحد.

ثالث أزمات من 
المستوى الثالث 

الستمرة. خصص الصندوق   
۱۱٦مليون دوالر لالستجابة 
اإلقليمية في جنوب السودان، 
و٦۰ مليون دوالر لالستجابة 
اإلقليمية في جمهورية أفريقيا 
الوسطى، و۲٦ مليون دوالر 

للعراق.

أربع أزمات من 
المستوى الثالث 

المستمرة: العراق وجنوب 
السودان وسوريا واليمن.

۷۷ مليون دوالر 

لالستجابة اإلقليمية 
لسوريا – أكبر تخصيص 

فردي لحالة طوارئ حتى اآلن.

خصص الصندوق نحو 
٥۹ مليون دوالر لمواجهة 
الظواهر المناخية المتعلقة 

بظاهرة النينو 

الجفاف في منطقة 
الساحل- 

خصص الصندوق أكثر من 
۱۰۰ مليون دوالر من أجل 

االستجابة.

أزمة سوريا اإلقليمية، 
خصص الصندوق 
أكثر من ٥۰ مليون دوالر 

 ۱٥٫٥مليون
شخصا تلقوا مساعدات المياه 

واإلصحاح.

الجفاف في القرن 
األفريقي 

خصص الصندوق أكثر من 
۱۲۸ مليون دوالر من أجل 

االستجابة في جيبوتي وإثيوبيا 
وكينيا والصومال.

زلزال هايتي 

تمت الموافقة على 
التمويل خالل ۱۰ ساعات فقط

 

تلقى ۲۲مليون شخصاً 
مساعدات غذائية.

 تلقى۱۹مليون  شخصاً 
مساعدات المياه واإلصحاح.

تم تطعيم ۱۹٫٥مليون 
طفالً.

تلقى ۱,٥ مليون 
شخصاً مأوى عاجالً

في عام  ۲۰۱۰

االستجابة العاجلة
(ماليين الدوالرات)

الطوارئ التي تعاني
 من نقص التمويل

إجمالي المساهمات
في الصندوق

۲٥۷ مليون

۳٥۳

٤۲۹
۳۹۷٤۱٥٤۲۷

٤۹۰٤۷۷٤٦۱٤٦۹

۲۹۹ مليون

۳۸٥

٤٥۳

۳۹۲
٤۲۸

٤٦٥
٤۲٦

٤۷۹٤۸۰

*٤۰۳

۷۷

۱۲۳

۱۲۸۱۲۹۱۳۹۱٤٤۱٥۸۱۷٥۱۷۰۱٦۹

۱۸۰۲۳۰۳۰۱۲٦۸۲۷٦۲۸٤۳۳۱۳۰۳۲۹۱۳۰۰

في عام  ۲۰۱۲

في عام  ۲۰۱۳

رقم قياسي
ورد ٤۸۰ مليون دوالر في 

المساهمات السنوية.

جمهورية الكونغو
الديموقراطية

السودان

أفغانستان

كينيا

الصومال

سيريالنكا

إثيوبيا

تشاد

إريتريا

كوت ديفوار

جمهورية الكونغو
الديموقراطية

بنغالديش

السودان

الصومال

أوغندا

إثيوبيا

موزمبيق

زمبابوي
جمهورية كوريا

الديمقراطية الشعبية
سيريالنكا

جمهورية الكونغو
الديموقراطية

إثيوبيا

ميانمار

كينيا

باكستان

أفغانستان

 هايتي

السودان

نيبال  

سيريالنكا

الصومال
جمهورية الكونغو

الديموقراطية
زمبابوي

كينيا

السودان

سيريالنكا
جمهورية كوريا

الديمقراطية الشعبية 
إثيوبيا

الفلبين

النيجر

باكستان

هايتي

النيجر
جمهورية الكونغو

الديموقراطية
السودان

 تشاد

كينيا

إثيوبيا

سيريالنكا

اليمن

الصومال

إثيوبيا

باكستان

جنوب السودان

كينيا

تشاد

السودان

كوت ديفوار

سيريالنكا

النيجر

  جنوب السودان

  باكستان

  سوريا
  جمهورية الكونغو

الديموقراطية

  النيجر

  اليمن

  السودان

  ميانمار

  بوركينا فاسو

  تشاد

  السودان

  سوريا

  الفلبين

  إثيوبيا

  الصومال

  مالى

  لبنان

  اليمن

  أفغانستان

  جمهورية أفريقيا الوسطى

  جنوب السودان

  السودان

  إثيوبيا

  العراق

  جمهورية أفريقيا الوسطى

  كينيا

  تشاد

  الصومال

  الكاميرون

  أوغندا

المملكة المتحدة

هولندا

السويد

النرويج

كندا

إيرلندا
الواليات المتحدة األمريكية

اسبانيا

الدنمارك

استراليا

المملكة المتحدة

النرويج

هولندا

السويد

كندا

إيرلندا

اسبانيا

استراليا

الدنمارك

سويسرا

المملكة المتحدة

هولندا

السويد

النرويج

اسبانيا

كندا

إيرلندا

المانيا

الدنمارك

استراليا

المملكة المتحدة

هولندا

السويد

اسبانيا

النرويج

كندا

إيرلندا

المانيا

الدنمارك

قنلندا

النرويج

السويد

المملكة المتحدة

هولندا

اسبانيا

كندا

المانيا

الدنمارك

استراليا
الواليات المتحدة

األمريكية

المملكة المتحدة

السويد

النرويج

هولندا

كندا

اسبانيا

بلجيكا

المانيا

استراليا

قنلندا

المملكة المتحدة

النرويج

السويد

هولندا

الدنمارك

بلجيكا

المانيا

استراليا

قنلندا

سويسرا

المملكة المتحدة

السويد

النرويج

هولندا

كندا

المانيا

الدنمارك

بلجيكا

استراليا

إيرلندا

المملكة المتحدة

السويد

النرويج

هولندا

المانيا

كندا

الدنمارك

بلجيكا

استراليا

إيرلندا

  اليمن

  سوريا

  إثيوبيا

  الصومال

  السودان

  نيبال  

  لبنان

  ماالوى

  ميانمار
  جمهورية الكونغو

سويسراالديموقراطية

المملكة المتحدة

هولندا

السويد

النرويج

كندا  

المانيا

الدنمارك

إيرلندا

بلجيكا

أكبر عشر متلقين أكبر ۱۰ مانحين أكبر عشر متلقين أكبر ۱۰ مانحين أكبر عشر متلقين أكبر ۱۰ مانحين ۱۰ TOP
DONORS

أكبر عشر متلقين ۱۰ TOP
DONORS

أكبر عشر متلقين ۱۰ TOP
DONORS

أكبر عشر متلقين أكبر ۱۰ مانحينأكبر عشر متلقين أكبر ۱۰ مانحينأكبر عشر متلقين أكبر ۱۰ مانحينأكبر عشر متلقين أكبر ۱۰ مانحين أكبر ۱۰ مانحينأكبر عشر متلقين  أكبر ۱۰ مانحين أكبر ۱۰ مانحين

۲۰۰٦/۲۰۰٥۲۰۰۷۲۰۰۸۲۰۰۹۲۰۱۰۲۰۱۱۲۰۱۲۲۰۱۳۲۰۱٤۲۰۱٥

صنــدوق األمم المتحــدة العالمي لمواجهة الطوارئ
منذ عام ۲۰۰٦، أصبح الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ واحداً من أسرع الطرق وأكثرها فعالية لتقديم المساعدة الطارئة إلنقاذ أرواح الماليين من الناس 
الذين في أمس الحاجة إليها. الصندوق هو أكبر صندوق دولي في العالم من أجل االستجابة اإلنسانية. فهو يوفر األموال بسرعة للمساعدة المنقذة لألرواح في 

األزمات التي تتحرك بسرعة، وهو شريان الحياة لألشخاص الموجودين في أزمات العالم التي ينقصها التمويل والممتدة لفترات طويلة واألكثر إهماالً في العالم. 

* مساهمات وردت أو متعهد بها لعام ۲۰۱٥ حسبما ورد في ۳۱ ديسمبر/ كانون األول ۲۰۱٥ 

سنوات من العمل  
10إلنقاذ األرواح سوياً
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الصندوق
الفلبين،

إعصار تيفون هايان العظيم، 2013

الوضع

أحد   – العظيم  هايان  تيفون  إعصار  تسبب 
على  تسجيلها  تم  التي  األقوى  العواصف 
في 8  أرضي  انهيار  حدوث  في   – اإلطالق 
نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، وقطع الطرق 
هذه  وأثرت  الفلبين.  أرخبيل  أنحاء  جميع  في 
تسبب  مما  شخصاً،  مليون   14 على  الكارثة 
في خسائر في األرواح وتدمير واسع النطاق. 
من  طوارئ  حالة  المتحدة  األمم  وأعلنته 
للمنظمة  تسمية  أعلى  وهي  الثالث،  المستوى 
على  استجابة  استدعت  التي  إنسانية،  ألزمة 

نطاق المنظومة.

كيف استجاب الصندوق

خالل 48 ساعة، سمح منسق اإلغاثة في حاالت 
الطوارئ بمنحة االستجابة العاجلة قدرها 25 
مليون دوالر لتستخدمها وكاالت األمم المتحدة. 
وباستخدام هذا التمويل، أطلقت الوكاالت بدء 
العمليات المنقذة للحياة معاً. وساعد الصندوق 

يقرب من 120,000 شخصاً،  ما  إطعام  في 
وساهم في توفير المياه النظيفة واإلصحاح لما 
الرعاية  ودعم  يقرب من 110,000 شخصاً 

الصحية لحوالي 75,000 شخصاً.

سريع يضيف الصندوق المركزي 
لمواجهة الطوارئ قيمة من 

خالل تعظيم إمكانات منظمات 
األمم المتحدة والشركاء من 

أجل توفير األنشطة اإلنسانية 
األساسية المنقذة للحياة 

لألشخاص المتضررين من 
األزمة.

وأسهل طريقة لفهم هذا هي 
أن نرى الصندوق في العمل. 

وتوضح األمثلة التالية نهج 
الصندوق للمساعدة اإلنسانية 
والقيادة في حاالت الطوارئ 

األخيرة في جميع أنحاء العالم.

۱۸ نوفمبر۱۷ نوفمبر۱٦ نوفمبر۱٥ نوفمبر۱٤ نوفمبر۱۲ نوفمبر۱۱ نوفمبر۱۰ نوفمبر۹ نوفمبر۸ نوفمبر۷ نوفمبر

وصل فريق األمم المتحدة 
لتقييم الكوارث والتنسيق 
لدعم الجهود التي تقودها 

بتأكدها أن أموال الصندوق في طريقها، بدأت وكاالت اإلغاثة برامجها لتوفير المأوى والمياه النظيفة واألدوية والخدمات الطبية والغذاء لمئات الحكومة
األالف من األشخاص الذين يكافحون من أجل التأقلم في أعقاب العاصفة.  

تسبب إعصار تيفون هايان 
في حدوث انهيارات أرضية 

وقطع الطرق في جميع 
أنحاء الفلبين.   

 تضرر ۱٤ مليون شخصاً، تؤكد التقييمات األولى وجود 
احتياجات إنسانية هائلة.  يناقش منسق شئون اإلغاثة 

ومنسق األمم المتحدة المقيم وأوتشا الفلبين وأمانة الصندوق 
المركزي لمواجهة الكوارث تخصيص عاجل من الصندوق 

النطالق االستجابة العاجلة فورا.ً

يعلن منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ عن 
تخصيص الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ

تم إعالن حالة طوارئ من المستوى الثالث على نطاق المنظومة 

أطلق المجتمع اإلنساني نداء العمل إلعصار 
هايان بقيمة ۳۰۱ مليون دوالر 

قدم منسق اإلغاثة اإلنسانية طلباً بقيمة 
۲٥ مليون دوالر لعدد ۱۷ مشروعاً.  

ُصرفت المنح لوكاالت األمم المتحدة. ويعتمد الصندوق على أكثر 
من ۳۰ في المائة من مساهمات.

يوافق منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ على المشروعات

قدم شركاء العمل اإلنساني طلبات للحصول على تمويل للمساعدة 
العاجلة لألشخاص المتضررين حيث يعمل الصندوق مع أوتشا 

الفلبين من أجل مراجعة وإنهاء الطلبات

۲٥
مليون
دوالر

الجدول الزمني الستجابة الصندوق إلعصار تيفون العظيم 

 لماذا الصندوق المركزي 
لمواجهة الطوارئ؟

ف
سي

وني
 الي

©

في يوم 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، وقفت 
امرأة تحمل طفال في المهد وسط الحطام وغيره 

من الدمار الناجم عن إعصار تيفون هايان العظيم 
في مدينة تاكلوبان - المنطقة األسوأ تضرراً من 

الكارثة – في وسط جزيرة ليتي.
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الصندوق
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، 

نقص غذائي وطبي مستمر

الوضع

عشر  ثمانية  بعد   ،2015 تموز  يوليو/  في 
شهراً من الطقس الجاف بشكل غير طبيعي، 
اإلنتاج  انخفاض  إلى  الحاد  المياه  نقص  أدى 
على  الحصول  فرص  وانخفاض  الزراعي 
إمدادات  ندرة  ومع  للشرب.  الصالحة  المياه 
في  الناس  من  الماليين  كان  والدواء،  الغذاء 
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في خطر 
التعرض لسوء التغذية والوفاة بسبب أمراض 
األكثر  المحافظات  وفي  منها.  الوقاية  يمكن 
شخصاً  مليون   2,4 حوالي  احتاج  تضرراً، 
والنظافة  واألدوية  التكميلية  األغذية  إلى 

واإلصحاح.

كيف استجاب الصندوق

 8 من  أكثر  الصندوق  منح   ،2015 عام  في 

مليون دوالر مساعدة إنسانية لجمهورية كوريا 
االستجابة  نافذتي  من  الشعبية  الديمقراطية 
من  تعاني  التي  الطوارئ  وحاالت  العاجلة 
من  أكثر  المبلغ  هذا  ويشمل  التمويل.  نقص 
6 مليون دوالر للشركاء العاملين في المجال 
للحياة  المنقذة  باألنشطة  لالستجابة  اإلنساني 
في  حاسماً  عنصراً  فيها  الوقت  يمثل  والتي 
المراحل المبكرة من الجفاف، وإفادة نحو 1,3 

مليون شخصاً.

القيمة المضافة الفريدة للصندوق

في  العاملين  للشركاء  أساسي  أمر  الحياد 
المجال اإلنساني لتقديم الدعم للجميع في ظل 
بين  الفصل  في  الصندوق  ويساعد  األزمة 
وبصفته  السياسية.  واالهتمامات  االستجابة 
يعمل  المتحدة،  األمم  منظومة  من  جزء 
لتقديم  معاً  الوكاالت  من  وشركاؤه  الصندوق 
فيها  تمنع  قد  التي  الحاالت  في  المساعدات 
المشاركة  من  المانحين  السياسية  االهتمامات 
وتمويل األنشطة المنقذة للحياة. ووفر التمويل 
المتحدة  األمم  لوكاالت  الصندوق  من  المقدم 
يساعد  مما  الطوارئ،  لبرامج  الحياة  شريان 
على ضمان وصول الدعم إلى أولئك الذين في 

أشد الحاجة إليه.

طفل في دار الطفل اإلقليمي الذي يدعمه برنامج األغذية العالمي ومنظمة 
اليونيسيف في مدينة هامهونغ، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أكتوبر/ 

تشرين األول 2011
@أوتشا/ ديفيد أوهانا  

مع الصندوق المركزي 
لمواجهة الطوارئ، 

يتمكن مجتمع المانحين 
الدولي من إظهار 

التضامن اإلنساني مع 
المحتاجين في الوقت 

المناسب وبطريقة مستقلة 
ونزيهة

- السيد ديديير بيركهالتر، رئيس 
قسم الشؤون الخارجية في االتحاد 

السويسري

۱۸ نوفمبر۱۷ نوفمبر۱٦ نوفمبر۱٥ نوفمبر۱٤ نوفمبر۱۲ نوفمبر۱۱ نوفمبر۱۰ نوفمبر۹ نوفمبر۸ نوفمبر۷ نوفمبر

وصل فريق األمم المتحدة 
لتقييم الكوارث والتنسيق 
لدعم الجهود التي تقودها 

بتأكدها أن أموال الصندوق في طريقها، بدأت وكاالت اإلغاثة برامجها لتوفير المأوى والمياه النظيفة واألدوية والخدمات الطبية والغذاء لمئات الحكومة
األالف من األشخاص الذين يكافحون من أجل التأقلم في أعقاب العاصفة.  

تسبب إعصار تيفون هايان 
في حدوث انهيارات أرضية 

وقطع الطرق في جميع 
أنحاء الفلبين.   

 تضرر ۱٤ مليون شخصاً، تؤكد التقييمات األولى وجود 
احتياجات إنسانية هائلة.  يناقش منسق شئون اإلغاثة 

ومنسق األمم المتحدة المقيم وأوتشا الفلبين وأمانة الصندوق 
المركزي لمواجهة الكوارث تخصيص عاجل من الصندوق 

النطالق االستجابة العاجلة فورا.ً

يعلن منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ عن 
تخصيص الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ

تم إعالن حالة طوارئ من المستوى الثالث على نطاق المنظومة 

أطلق المجتمع اإلنساني نداء العمل إلعصار 
هايان بقيمة ۳۰۱ مليون دوالر 

قدم منسق اإلغاثة اإلنسانية طلباً بقيمة 
۲٥ مليون دوالر لعدد ۱۷ مشروعاً.  

ُصرفت المنح لوكاالت األمم المتحدة. ويعتمد الصندوق على أكثر 
من ۳۰ في المائة من مساهمات.

يوافق منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ على المشروعات

قدم شركاء العمل اإلنساني طلبات للحصول على تمويل للمساعدة 
العاجلة لألشخاص المتضررين حيث يعمل الصندوق مع أوتشا 

الفلبين من أجل مراجعة وإنهاء الطلبات

۲٥
مليون
دوالر

محايد
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الصندوق
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بدعم من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، 
انطلقت عملية دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل 
الجوي للمساعدة اإلنسانية في البلدان المتضررة 

من مرض اإليبوال في غرب أفريقيا. 

خالل انتشار فيروس اإليبوال 
في غرب أفريقيا، عندما 

أوقفت أو خفضت رحالتها 
الجوية التجارية إلى المناطق 

المتضررة، كان الصندوق 
هو وسيلة برنامج األغذية 

العالمي لبقاء الخدمات 
الجوية اإلنسانية التي أبقت 
تدفق العاملين في المجال 

الطبي الحيوي واإلمدادات 
إلى األماكن التي في أمس 

الحاجة إليها
- السيدة إرثارين كوزن، المديرة التنفيذية 

لبرنامج األغذية العالمي لألمم المتحدة

غرب أفريقيا،
تفشي مرض اإليبوال، 2014

الوضع

تفشى فيروس اإليبوال القاتل في غرب أفريقيا 
في أوائل عام 2014. وخالل العام، وجد أكثر 
وظهرت  بإصابتهم،  مشتبهاً   200,000 من 
وشعرت  مؤكدة.  وحاالت  محتملة  حاالت 
المنطقة بأسرها بتأثير حالة الطوارئ. وأطلقت 
بلدان  أربعة  في  استجابة  اإلنسانية  الوكاالت 

هي: غينيا وليبيريا ونيجيريا وسيراليون.

كيف استجاب الصندوق

لوكاالت  دوالر  مليون   15,2 الصندوق  منح 
األمم المتحدة في عام 2014 لمواجهة مرض 
األزمة،  من  المبكرة  المرحلة  وفي  اإليبوال. 
ساعد  حزيران،  ويونيه/  نيسان  أبريل/  بين 
غينيا  في  المتضررة  األسر  الصندوق  تمويل 
الفاشية،  انتشار  ومع  الصحية.  الرعاية  لتلقي 
توسيع  من  الوكاالت  الصندوق  دعم  مكن 
نطاق المشروعات المنقذة للحياة التي ركزت 
على توفير اإلمدادات الطبية بسرعة، والدعم 

منه.  والوقاية  الفيروس  وعالج  اللوجستي، 
الحيوية  اإلعالمية  الحمالت  الصندوق  ودعم 
التي وصلت إلى نحو 30 مليون شخصا في 
وقدمت  وسيراليون،  ونيجيريا  وليبيريا  غينيا 
من  يقرب  ما  إلى  طارئة  غذائية  مساعدات 
90,000 شخصا من معدومي األمن الغذائي 

المعرضين لخطر مرض اإليبوال.

القيمة المضافة الفريدة للصندوق

وتوقف  السفر  على  المفروضة  القيود  أثرت 
الخدمة أثناء الفاشية بشدة على السفر التجاري 
منع  إلى  أدى  مما  المنطقة،  أنحاء  جميع  في 
من  واإلمدادات  الصحة  مجال  في  العاملين 
الوصول إلى المحتاجين. واستجاب الصندوق 
األمم  لدائرة  دوالر  مليون   3,8 بتخصيص 
للمساعدات  الجوي  النقل  لخدمات  المتحدة 
اإلنسانية، مما مكن الوكاالت والشركاء من نقل 
بسرعة  الطبية  والمعدات  واإلمدادات  األفراد 
وكفاءة إلى المواقع النائية. وعن طريق إزالة 
العقبة الرئيسية أمام مواجهة مرض اإليبوال، 
اإلنساني  المجال  في  العاملين  الصندوق  مكن 
من تقديم المساعدات في جميع أنحاء المنطقة.

مسارات دائرة األمم المتحدة 
لخدمات النقل الجوي للمساعدة 

اإلنسانية في غرب أفريقيا )2014( 

يعزز جهود االستجابة
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في الريف الجاف في قرية ماي ني الي، في بلدة  نياونج أوو في ميانمار، يحفر أب للبحث عن المياه 
ليسقي أوالده بكوب مصنوع من قشرة جوز الهند.

نصف الكرة الجنوبي،
 النينيو، 2015

الوضع

ظاهرة  تسخن  سنوات،  سبع  إلى  سنتين  كل 
النينيو المناخية مياه المحيط الهادئ االستوائي، 
مما يؤثر على أنماط الطقس العالمية. واستنادا 
إلى األنماط المناخية، يمكن مقارنة تأثير هذا 
حاالت  يشمل  الذي   ،2016-2015 الحدث 
أعاصير  مع  والفيضانات،  الشديد  الجفاف 
وتشمل  الماضية.  العقود  في  الهائلة  النينيو 
بسبب  الغذاء  نقص  للنينيو  الوخيمة  العواقب 
وزيادة  األسعار  وارتفاع  المحاصيل  ضعف 

سوء التغذية والتهجير القسري.

كيف استجاب الصندوق

حتى ديسمبر/ كانون األول 2015، خصص 
الصندوق ما يقرب من 80 مليون دوالر لدعم 
االستجابات المنقذة للحياة لالحتياجات اإلنسانية 
الفيضانات  من  المتضررة  المجتمعات  في 
من  وغيرها  األرضية  واالنهيارات  والجفاف 
وساعدت  النينيو.  ظاهرة  عن  الناجمة  اآلثار 
لتقديم  اإلنساني  العمل  فرق  الصندوق  أموال 
لجمهورية كوريا  التغذية  والماء ودعم  الغذاء 

وإريتريا  والسلفادور  الشعبية  الديمقراطية 
وإثيوبيا وهايتي وهندوراس ومالوي وميانمار 

والصومال وزيمبابوي.

القيمة المضافة الفريدة للصندوق

قدم الصندوق الدعم المبكر لتلبية االحتياجات 
المعنية  القطرية  الفرق  حددتها  التي  العاجلة 
بالشؤون اإلنسانية المدعومة بمصادر البيانات 
تمكين  هذا  ويضمن  الموثوقة.  والتقييمات 
الوكاالت من االستجابة باألنشطة المنقذة للحياة 
وتلبية االحتياجات اإلنسانية الملحة لألشخاص 

األكثر ضعفاً والمجتمعات المتضررة قبل تفاقم 
الوضع. ومثلت أموال الصندوق نسبة صغيرة 
من إجمالي التمويل المطلوب لمواجهة ظاهرة 
النينيو، ولكنها مكنت الدعم الحاسم في الوقت 
المناسب حيث تحركت نظم االستجابة الوطنية 

ومنظمات التنمية لتوسيع نطاق المساعدات.

هايتى

السلفادور

هندوراس

إثيوبيا

ماالوى

زيمبابوي

الصومال

إريتريا

هايتي
۳ مليون دوالر

إثيوبيا
۸,٥ مليون دوالر

إريتريا
۲,٥ مليون دوالر

الصومال
٤,۸ مليون دوالر

ماالوى
۹,۹ مليون دوالر

إثيوبيا
۱۷ مليون دوالر

السلفادور
۲۲,۷ مليون دوالر

هندوراس
۲,۳ مليون دوالر

زمبابوي
۸,۱ مليون دوالر

استجابة عاجلة

الطوارئ التي تعاني نقص التمويل

الفيضان

الجفاف

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليه

حسب الشهر

المخصصات المتعلقة بظاهرة النينو في عام 2015

في طليعة االستجابة
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الصندوق
كولومبيا،

األزمة المستمرة المتعلقة بالنزاع والمناخ 

الوضع

تشهد كولومبيا كوارث طبيعية متكررة ويوجد 
العالم.  في  المسلحة  النزاعات  أقدم  أحد  فيها 
والماليين من شعبها ضعفاء للغاية، وينقصهم 
الطبية.  والرعاية  والحماية  والمأوى  الغذاء 
في  األزمة  ومدة  من حجم  الرغم  على  ولكن 
البلد، يعلم العديد من المانحين في جميع أنحاء 
المساهمات  من  يحد  مما  عنها.  القليل  العالم 

للوكاالت اإلنسانية العاملة في كولومبيا.

كيف استجاب الصندوق

الطوارئ  لحاالت  المنح  مرفق  خالل  من 
خصص  التمويل،  نقص  من  تعاني  التي 
الصندوق 3,5 مليون دوالر في عام 2013 
لجهود اإلغاثة في كولومبيا. واستخدم الفريق 
أموال  اإلنساني  بالعمل  المعني  القطري 
في  شخصاً   60,000 نحو  لدعم  الصندوق 
المسلح  النزاع  من  تضرراً  األكثر  المناطق 
المزارعين  مجتمعات  ذلك  في  بما   - الداخلي 
أصل  من  الكولومبيين  ومجتمعات  المعزولة 
أفريقي - حيث يتم التركيز األقوى على النساء 
واألطفال. وساعدت أموال الصندوق منظمات 

مثل اليونيسف في دعم عمليات الطوارئ في 
التهجير  كولومبيا، وحماية آالف األطفال من 
والعنف  األرضية  األلغام  وحوادث  القسري 
الجماعات  قبل  من  القسري  والتجنيد  الجنسي 

المسلحة.

خصص   ،2015 الثاني  كانون  يناير/  وفي 
نافذته لحاالت  الصندوق 3 مليون دوالر من 
من  التمويل  نقص  من  تعاني  التي  الطوارئ 
تلبي  التي  المشروعات  من  مجموعة  أجل 
ذلك  في  بما  كولومبيا،  في  الحرجة  الحاجات 
واإلصحاح  النظيفة  والمياه  والصحة  الغذاء 

وحقوق اإلنسان.

القيمة المضافة الفريدة للصندوق

لحاالت  دعمه  خالل  من  الصندوق  يهدف 
التمويل، كما  تعاني من نقص  التي  الطوارئ 
إلى ضمان حصول  كولومبيا،  في  الحال  هو 
االهتمام  على  كانوا،  أينما  الناس،  جميع 
المتساوي من أجل المساعدة اإلنسانية المنقذة 
للحياة. وتساعد المنح من هذا القبيل في التوعية 
باالحتياجات الملحة في حاالت الطوارئ التي 
الجهات  إلى  يؤشر  مما  القليل،  عنها  ُيعرف 
المانحة والوكاالت اإلنسانية بوجود حاجة إلى 

المزيد من المساعدة.
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المجتمعات المتضررة من فيضانات 2010 – 2011 في المنطقة الريفية في بلدية أيابيل في كولومبيا. 

ونحن نواجه أعلى مستويات 
التهجير القسري في تاريخ 

األمم المتحدة، سيواصل 
الصندوق لعب دور حيوي 
في المجتمع اإلنساني من 
أجل االستجابة في أسرع 

وقت وبأفضل طريقة ممكنة.
- السيد أنطونيو غوتيريس، مفوض األمم 

المتحدة السامي لشؤون الالجئين
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في  السودان  جنوب  في  القتال  اندلع  عندما 
ديسمبر/ كانون األول 2013، كان نائب الممثل 
خاالت  في  اإلغاثة  ومنسق  والمقيم  الخاص 
الطوارئ توبي النزر يواجه تحديات هائلة حيث 

ساعد في حشد االستجابة.

يكون  العنف،  تواجه  »عندما  النزر  السيد  قال 
األمر صعباً«. »وعندما تواجه ما يقرب من 2 
يفرون من منازلهم، و 6 مليون  مليون شخصاً 
عندما  الغذائي،  األمن  انعدام  خطر  في  شخصاً 
تواجه بلداً لديه بنية تحتية بالكاد، يجتمع كل ذلك 

ويجعل بيئة العمل صعبة للغاية«.

اإلنساني  بالعمل  المعني  القطري  الفريق  احتاج 
من  كبير  لتمويل  وموثوق  سريع  مصدر  إلى 
وكان  فوراً.  اإلنسانية  االستجابة  انطالق  أجل 
أول  الطوارئ  لمواجهة  المركزي  الصندوق 

ميناء للدعوة.

بشكل  لنا  مفيداً  كان  الصندوق  أن  وقال »اعتقد 
والعمل  النهوض  على  ساعدنا  ألنه  خاص 
بسرعة«. “لم أضطر إلى الذهاب لطرق األبواب 
المانحة في ديسمبر/ كانون األول  العواصم  في 
هناك  أن  أعرف  ألنني  األزمة  حدثت  عندما 

أموال على بعد مكالمة هاتفية واحدة.”

دعم الصندوق المركزي 
في  الطوارئ  لمواجهة 

جنوب السودان
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يحيي توبي النزر، نائب الممثل الخاص 
لألمين العام/ منسق شئون اإلغاثة/ منسق 

الشئون اإلنسانية، سيدة معسكر حماية المدنيين 
في بينتو، جنوب السودان, 2014
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أسرة مشردة في والية جونغلي، جنوب السودان، تعيش في مأوى مؤقت.

الصندوق
جنوب السودان،

أزمة إقليمية، 2014

الوضع

أزمة  السودان  الطوارئ في جنوب  تعد حالة 
المتعلقة  المخاطر  فيها  تتداخل  معقدة  إنسانية 
بالنزاعات والمناخ. وبحلول نهاية عام 2014، 
السودان  جنوب  في  شخصاً  مليون   5 احتاج 
 2 من  يقرب  ما  تشريد  مع  اإلنساني،  الدعم 
مليون شخصاً من منازلهم. وكان القتال ونقص 
المخاطر  بين  الغذائية والفيضانات من  المواد 
المتعددة التي واجهها السودانيون في الجنوب، 
وخاصة الفئات األكثر ضعفا، مثل المشردين 
والالجئين. وتفشى وباء الكوليرا خالل موسم 
العاصمة جوبا،  في  األمطار في عام 2014 

وانتشر إلى أجزاء أخرى من الباد.

كيف استجاب الصندوق

الصندوق  من  أمواالً  السودان  جنوب  تلقى 
عام  في  دوالر  مليون   53,7 مجموعها  بلغ 
2014، أكثر من أي بلد آخر في تلك السنة. 
من  عدد  في  األموال  عن  الصندوق  وأفرج 
المخصصات المحددة الوقت والمركزة بطريقة 
التي  األماكن  في  األموال  ونشر  استراتيجية، 
إلحاحاً  األكثر  االحتياجات  تلبية  فيها  يمكن 

بأكبر قدر من الكفاءة. على سبيل المثال، ساعد 
الصندوق في توسيع نطاق عمليات الطوارئ، 
بما في ذلك إدارة مخيم لالجئين والنقل الجوي 
شخصاً   370 نحو  وتلقى  اإلغاثة.  لمنظمات 
الخدمات الصحية. وعزز أيضا تدابير العالج 
البلد  في  الكوليرا  وباء  تفشي  خالل  والوقاية 
ووجهت  شخصاً.   100,000 من  ألكثر 
إلى  الصندوق  أموال  المتحدة  األمم  وكاالت 
الشركاء العاملين في المجال اإلنساني لتحسين 
مليون   1 من  يقرب  للما  المعيشية  الظروف 
مشرداً، وزيادة الحماية في جميع أنحاء البلد، 
وتعزيز سالمة العاملين في المجال اإلنساني.

القيمة المضافة الفريدة للصندوق

أن  الصندوق  التمويل، يستطيع  بصفته مركز 
والشركاء  المتحدة  األمم  وكاالت  بين  ينسق 
أن عملها  إقليمية، ويضمن  حالة طوارئ  في 
تحقق  وأنها  التكلفة،  حيث  من  وفعال  مكمل 
وفي  النطاق.  واسعة  للحياة  منقذة  نتائج 
مخصصاته  الصندوق  وفق  السودان،  جنوب 
ذلك  في  بما  األخرى،  التمويل  مصادر  مع 
الصندوق اإلنساني المشترك لجنوب السودان، 

لضمان تحقيق أقصى قدر من الكفاءة.

كفوء



24

يقود عملية االستجابة ويعزز التنسيق والقيادةالصندوق 

في إحدى األزمات الغذائية 
الكبرى في منطقة الساحل 
في أفريقيا، كان الصندوق 

أول استجابة واسعة النطاق 
إلشارات اإلنذار المبكر 

بحق... وكان سريعاً، 
على نطاق واقعي. وكان 
مغيرا لقواعد اللعبة، من 

حيث تمكين منظومة األمم 
المتحدة والمنظمات غير 

الحكومية الشريكة من 
االستجابة، وإرسال إشارة 
إلى المانحين والحكومات 

بأن حجم هذه األزمة 
يتطلب مدى مناسبا من 

االستجابة.
- روبرت بيبر، منسق الشؤون اإلنسانية 
اإلقليمي لمنطقة الساحل، 2015-2013
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طفل يعاني من سؤ التغذية في 
مالي. مارس/ آذار 2012.

الساحل،
حالة طوارئ إقليمية معقدة

الوضع

على  الشديد  الجفاف  أثر   ،2011 عام  في 
الماليين من الناس في جميع أنحاء ثماني بلدان 
في منطقة الساحل: بوركينا فاسو والكاميرون 
والنيجر  وموريتانيا  ومالي  وغامبيا  وتشاد 
والسنغال. وأطلق ذلك االستجابة اإلنسانية في 
يومنا  حتى  تستمر  التي  المنطقة  أنحاء  جميع 
هذا. وأسباب الجوع وسوء التغذية في منطقة 
أهمها  تشمل  ولكن  ومتشابكة،  معقدة  الساحل 
مستويات حادة من الفقر والنزاع المتكرر وقلة 
االستثمار في الزراعة المزمن، التي تعرض 
حد  إلى  لألزمات  المنطقة  في  الناس  جميعاً 
كبير. وفي اآلونة األخيرة، أدى تصاعد العنف 
في نيجيريا والوضع األمني غير المستقر في 
إلى  األشخاص  من  اآلالف  فرار  إلى  مالي 
وموريتانيا  وتشاد  والكاميرون  فاسو  بوركينا 

والنيجر.

كيف استجاب الصندوق

أحد  السنين  مر  على  الساحل  منطقة  كانت 
نافذتي  خالل  من  الصندوق  منح  متلقي  أكبر 
عام  ومنذ  التمويل.  ونقص  العاجلة  االستجابة 

2011 إلى أواخر عام 2015، تلقت الوكاالت 
اإلنسانية في منطقة الساحل نحو 300 مليون 
دوالر من الصندوق من أجل مواجهة الطوارئ 
للجفاف وللتشرد الناجمين عن العنف والنزاع. 
للحياة  المنقذ  الدعم  المشروعات  هذه  ووفرت 

لالجئين والمشردين والمجتمعات المضيفة.

القيمة المضافة الفريدة للصندوق

منذ عام 2011، مكن الصندوق الشركاء في 
المجال اإلنساني في جميع أنحاء المنطقة من 
التدخل المبكر والحد من تأثير الجفاف، حتى 
قبل أن تتمكن العديد من الحكومات من العمل. 
الصندوق  من  الممولة  المشروعات  ومكنت 
لحاالت  االستجابة  من  والشركاء  الوكاالت 
الطوارئ الضخمة، وإعطاء األولوية لألنشطة 
اإلنساني  العمل  إلى  الحاجة  إلى  تشير  التي 
قيمة  أداة  الصندوق  أموال  وكانت  األقوى. 
للقادة في مجال العمل اإلنساني، ووضعهم في 
عزز  مما  القرارات،  واتخاذ  االتصال  مركز 
وجميع  المختلفة  البلدان  في  الفعالة  االستجابة 
أنحاء المنطقة. وبهذه الطريقة، ساعد الصندوق 
في تعزيز تنسيق المساعدات اإلنسانية والقيادة، 

وخاصة في األزمات المعقدة.
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الصندوق
نيبال،

زلزال بلغت قوته 7,8، 2015

الوضع

ضرب زلزال هائل نيبال والبلدان المجاورة في 
نيباليا،  أكثر من 5000  نيسان. وقتل  أبريل/ 
مليون   8 من  أكثر  وترك  وأصيب 10,000 
اإلنسانية.  للمساعدة  ماسة  حاجة  في  شخصاً 
واإلصحاح  والماء  الغذاء  مسائل  وسويت 
التمويل  وكان  الصحية.  والرعاية  والمأوى 
الكبير أمراً حيوياً للبدء في عمليات االستجابة 

اإلنسانية لهذه الكارثة الطبيعية المهولة.

كيف استجاب الصندوق

أعلن  الزلزال،  وقوع  من  ساعة   48 خالل 
الصندوق عن منحة قيمتها 15 مليون دوالر 
للمساعدات اإلنسانية لنيبال. وبدعم الصندوق، 
الخدمات  توفير  من  المتحدة  األمم  تمكنت 
األساسية الصحية والمياه واإلصحاح وحماية 
فوراً.  األشخاص  من  اآلالف  لمئات  األطفال 
ظهر  اإلنسانية،  االستجابة  كشفت  وحسبما 
نداء  في  األول  المساهم  بصفته  الصندوق 

التمويل لنيبال.

القيمة المضافة الفريدة للصندوق

المتحدة وشركاؤها على  األمم  تعتمد وكاالت 
التمويل  على  الحصول  أجل  من  الصندوق 
الذي يحتاجونه إلنقاذ األرواح. وقلل الصندوق 
الكافية  األموال  كانت  إذا  ما  حول  الشكوك 
االستجابة  واستمرار  إلطالق  متاحة  ستكون 
اإلنسانية. وطوال األيام واألسابيع األولى من 
بالتمويل  جاهزاً  الصندوق  كان  نيبال،  كارثة 
منح  الذي  عليه  الحصول  والسهل  المتوقع 
الوكاالت القوة التي تحتاجها لتنفيذ العمل المنقذ 

للحياة.

موثوق

تسبب الزلزال الذي ضرب نيبال في عام 2015 
وإصابات  وفيات  في   7,8 قوته  بلغت  والذي 
وأضرار جسيمة في غضون دقائق. وقتل أكثر 
من 5000 نيباليا، وأصيب 10,000 وترك أكثر 
للمساعدة  في حاجة ماسة  من 8 مليون شخصاً 
واإلصحاح  والماء  الغذاء  توفير  وتم  اإلنسانية. 
تداعيات  وشملت  الصحية.  والرعاية  والمأوى 
المشاكل  زيادة  الطويل  المدى  على  الزلزال 

الصحة العقلية بين الشعب النيبالي.

أعلن  الزلزال،  وقوع  من  ساعة   48 وخالل 
دوالر  مليون   15 قدرها  منحة  عن  الصندوق 
للمساعدات اإلنسانية. وبدعم الصندوق، تمكنت 
األساسية  الخدمات  توفير  من  المتحدة  األمم 
لمئات  األطفال  وحماية  واإلصحاح  الصحية 
كشفت  وحسبما  فورا.  األشخاص  من  اآلالف 
بصفته  الصندوق  ظهر  اإلنسانية،  االستجابة 
المتحدة  لألمم  العاجل  النداء  في  األول  المساهم 

من أجل نيبال.

 10 إلى   5 أن  العالمية  الصحة  منظمة  وتقدر 
حالة  في  وقعوا  الذين  األشخاص  من  المائة  في 
طوارئ إنسانية سوف يعانون من مشاكل الصحة 
لتوفير  الصندوق  أموال  وتستدعي  العقلية. 
الرعاية من خالل العيادات المتنقلة في العاصمة 

كاتماندو، وفي جميع أنحاء البلد.

أخبرت  كاتماندو،  من  بالقرب  ما  عيادة   في 
عاما   70 العمر  من  البالغة  تشاليسا  غاياتري 
األرض  بأن  تشعر  مازالت  بأنها  الموظفين 
تتحرك. وأنها تعاني من آالم بالظهر وصداع منذ 
العيادة  في  الموظفون  وعالجها  الزلزال.  وقوع 
بهاري  نيكش  أيضا  القلق. وشمل مرضاهم  من 
البالغ من العمر 12 عاما. وبعد وقوع الكارثة، 
من  خائفاً  وكان  الطعام  تناول  أو  الكالم  رفض 
اجتماعي  ناشط  وعلم  منزله.  قرب  إلى  الذهاب 
نفسي نيكش تقنية التنفس التي هدأته، وارتاح بما 

يكفي لكي يبتسم.

المدمر،  الزلزال  بعد 
في  الصندوق  يساعد 
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ل الصندوق مهابط الطائرات المروحية لدائرة األمم المتحددة لخدمات النقل الجوي للمساعدات  َموَّ
اإلنسانية في كيروجا، نيبال، التي تحمل الغذاء لألسر المتضررة من الزلزال. 

ال تتوقف أعمال الطوارئ 
مطلقا. ويساعد الصندوق 

القوي الممول تمويالً جيداً 
في استمرار العمل.

- السيدة مارغريت تشان، المديرة العامة 
لمنظمة الصحة العالمية

يقود عملية االستجابة ويعزز التنسيق والقيادةالصندوق 

مول الصندوق العيادة المتنقلة في نيبال.
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تدعم ألمانيا بقوة الصندوق 
المركزي لمواجهة 

الطوارئ، التي أصبحت 
ركناً أساسياً من أركان نظام 
التمويل اإلنساني على مدى 

السنوات العشر الماضية. 
ويعني دعم الصندوق إنقاذ 

األرواح وتوجيه األموال إلى 
الناس األكثر احتياج

- الدكتور فرانك فالتر شتاينماير، وزير 
الشؤون الخارجية في جمهورية ألمانيا 

االتحادية

في سنواته العشر األولى، أنشأ الصندوق سجالً 
الحتياجات  والفعالة  السريعة  لالستجابة  قوياً 
الطوارئ  حاالت  في  الناس  من  الماليين 
وتأثير  وموثوقية  سرعة  وستكون  اإلنسانية. 
ألن  المقبل،  العقد  في  أهمية  أكثر  الصندوق 
التغيير  مع  تأقلموا  وشركاؤها  المتحدة  األمم 
اإلنسانية  واالحتياجات  العالم  في  السريع 
البيئة،  المتزايدين بسرعة. وفي هذه  والنطاق 
حتى  الجديدة  التحديات  مع  الصندوق  يتواجد 
إنسانية  أداة  بصفته  ومصداقيته  قيمته  مع 

أساسية تنمو.

أكثر  باألزمة  الناس  المزيد من  يتأثر  وحالياً، 
الحديث.  التاريخ  في  مضى  وقت  أي  من 
وتضاعف عدد األشخاص الذين يحتاجون إلى 
الدعم ألكثر من الضعف في السنوات العشر 
الطبيعية  والكوارث  النزاع  وشرد  الماضية. 
نحو 60 مليون شخصاً من منازلهم، أكثر من 
وقتنا  في  العالم  ويواجه  األطفال.  من  نصفهم 

العالمية  الحرب  منذ  الجئين  أزمة  أسوأ  هذا 
سنوات،  الصندوق 10  يطوي  وبينما  الثانية. 
حاالت  ألربعة  اإلنساني  المجتمع  يستجيب 

طوارئ من المستوى الثالث.

ومنطقة  نيبال  في  الطبيعية  الكوارث  من 
المديدة  النزاعات  إلى  الهادئ  والمحيط  آسيا 
اليمن  في  القتال  وكذلك  والعراق،  في سوريا 
والظروف المناخية القاسية التي تسببها ظاهرة 
المجتمع  أحداث عام 2015  النينيو، وضعت 
اإلنساني تحت ضغط كبير. ومع اقتراب نهاية 
السنة، سجل رقم قياسي لألشخاص - أكثر من 
في  اإلنساني  الدعم  إلى  يحتاجون  مليون   85

جميع أنحاء العالم.

تتزايد األعداد بسبب نمو األزمات:

أكبر، تشمل أحيانا مناطق بأكملها.  •

تزداد تعقيداً، تدفعها وتكثفها عوامل   •

الصندوق المركزي لمواجهة 
الطوارئ في العقد المقبل
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متداخلة بما فيها النزاع وآثار تغير المناخ.

تستمر لفترة أطول، مما يضغط على   •
األزمات  وتستمر  المحدودة.  التمويل  مصادر 
في النمو، ولكن الموارد المتاحة ال تزداد مع 

وتيرة النمو.

الصندوق: 
عنصر أساسي لالستجابة 
اإلنسانية الفعالة والمنسقة

الكبيرة  الطوارئ  حاالت  عدد  تزايد  يستدعي 
والمعقدة اتباع نهج للمساعدات اإلنسانية التي 
في  المستجيبين  بين  والكفاءة  التعاون  تدعم 
مجال العمل اإلنساني على الصعيدين القطري 

واإلقليمي.

الطوارئ  لمواجهة  المركزي  والصندوق 
األكثر  اإلنسانية  لالستجابة  أساسي  عنصر 
تضع  التي  أفضل،  بشكل  والمنسقة  فعالية 
التحديات  لمواجهة  فريد  في وضع  الصندوق 
ويدير  المستقبل.  في  األزمات  تفرضها  التي 
الصندوق منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ، 
نيابة عن األمين العام، وهو يعتمد على هيئات 
القطري  المستوى  على  اإلنساني  التنسيق 

ويعززها.

القوة  الصندوق  ينشط  التنسيق،  خالل  من 
وشركائها.  المتحدة  األمم  لوكاالت  الجماعية 

لوكالة  جيدة  منحة  تخصيص  خالل  ومن 
واحدة، يمكن أن يحقق الصندوق النتائج التي 
تأدية  من  األخرى  اإلنسانية  الوكاالت  تمكن 
عملها، ليس فقط في دولة واحدة بل في جميع 
هو  الصندوق  وألن  بأسرها.  المنطقة  أنحاء 
تخصيص  يمكنه  للعالم،  الطوارئ  صندوق 
في  بلدان  عدة  في  االستجابة  أجل  من  منحه 
وقت واحد، ومعالجة األبعاد اإلقليمية لحاالت 

الطوارئ.

التمويل  مصادر  الستكمال  الصندوق  ُصمم 
القطرية  الصناديق  مثل  األخرى،  اإلنساني 
المجمعة والتمويل الثنائي - العناصر الحيوية 
تواجد  أماكن  نحو  التمويل  توجيه  لضمان 
أهمية.  األكثر  ولألنشطة  الشديدة  االحتياجات 
القطرية  والصناديق  الصندوق  ينتشر  وعندما 
تناسق  في  األخرى  التمويل  وأنواع  المجمعة 
العمل  مجال  يمنحوا  مشترك،  هدف  لتحقيق 
اإلنساني أداة قيمة إلنقاذ األرواح بأكفأ وسيلة 

ممكنة.

الصندوق من 
أجل المستقبل

الصندوق  احتفل   ،2016 آذار  مارس/  في 
بمرور عشر سنوات منذ بداية تشغيله. وتأتي 
هذه الذكرى السنوية في لحظة حرجة للمجتمع 
لمساعدة  جديدة  رؤية  تحدد  ألنها  اإلنساني 
يطلق  أن  المتوقع  ومن  األزمات.  في  الناس 

المعني  المستوى  رفيع  العام  األمين  فريق 
لتحسين  أساسية  مبادرات  اإلنساني  بالتمويل 
تمويل حاالت الطوارئ. وباإلضافة إلى ذلك، 
الذي  العالمي  اإلنسانية  القمة  مؤتمر  سيكون 
إسطنبول،  في   2016 أيار  مايو/  في  سيعقد 
تركيا، نداًء عالميا للعمل، وسيجمع الحكومات 
والمنظمات اإلنسانية واألشخاص المتضررين 
بما  الجدد،  والشركاء  اإلنسانية  األزمات  من 
تشجيع  إعادة  بهدف  الخاص.  القطاع  فيهم 
وتنشيط االلتزام العالمي نحو البشرية، وتمكين 
لألزمات  االستعداد  من  والمجتمعات  البلدان 

ومواجهتها بشكل أفضل.

العالمي  المتحدة  األمم  صندوق  وبصفته 
لمواجهة الطوارئ، يعتبر الصندوق المركزي 
لمستقبل  أساسياً  عنصراً  الطوارئ  لمواجهة 
تلبية  من  سوياً  ونتمكن  اإلنسانية.  االستجابة 
أجل  من   – ضعفاً  األكثر  الفئات  احتياجات 
البقاء على قيد الحياة، ويكونوا آمنين ويعيشون 

بكرامة.
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يحضرسكان الجزر من مالويالب 
أتول في جمهورية جزر مارشال 
المساعدات الغذائية إلى الشاطئ. 
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  االستثمار في مستقبل العالم

أنشأت األمم المتحدة لتحقيق ما بدا لوهلة أنه 
في  العالمي  التضامن  مستحيل:  أعلى  مثل 
الجميع،  األزمة. وبصفته صندوق “من  وقت 
لمواجهة  المركزي  الصندوق  يقدم  للجميع”، 
الطوارئ للناس في جميع أنحاء العالم وسيلة 
للتعبير عن التزامهم نحو هذا المثل األعلى من 

خالل االستثمار المنقذ لألرواح.

وعندما تقع األزمة، نستجيب لألشخاص الذين 
للغاية  وقوية  بشرية  رغبة  وجود  مع  يعانون 
في المساعدة. ويوجد ذلك الواجب في جوهر 
إلى  يحتاج  أحد  ال  ولكن  اإلنساني.  العمل 
الذين  الناس  لمساعدة  المقبلة  الكارثة  انتظار 

سيواجهونها.

وجود  حالياً  الصندوق  في  المساهمة  وتضمن 
الشديدة  الحاجة  للمساعدة عند  بالفعل  األموال 
األولى  واأليام  الساعات  في  الدعم:  إلى 
الحاسمة من األزمة. ومن خالل المساهمة في 
أن  يقين من  المانحون على  يكون  الصندوق، 
ألولئك  للحياة  المنقذ  العمل  سيمكن  سخاءهم 

األكثر عرضة للخطر.

الصندوق  يحتاج  بعده،  وفي عام 2016 وما 
إلى الدعم المتواصل في العقد الثاني لعملياته 
االستثمارات  تقدم  أن  ويمكن  للحياة.  المنقذة 

القليلة هذا العائد المضمون.

االستجابة السريعة والمرونة 
عنصر مهم للغاية في حاالت 

الطوارئ. وهذا هو سبب 
اختيارنا لالستثمار بحصة 

مهمة من ميزانيتنا من خالل 
الصندوق المركزي لمواجهة 

الطوارئ. وبصفتنا واحد 
من عدد قليل من الجهات 

المانحة الحكومية اإلقليمية، 
نريد القيادة ونشجع 

الحكومات اإلقليمية والمحلية 
األخرى على االنضمام إلى 

جهود الصندوق.
- السيد غيرت بورغوا، وزير ورئيس 

حكومة فالندرز

ونحن نحتفل بالذكرى العاشرة للصندوق المركزي لمواجهة 
الطوارئ، نحتفل بعشر سنوات للنتائج. النتائج التي انعكست 

على وجوه الماليين من األطفال الذين دعمهم الصندوق 
– الذين ساعد الصندوق في إنقاذهم - على مدى السنوات 

العشر الماضية.
- أنتوني ليك، المدير التنفيذي، اليونيسيف



  للجميع، من الجميع
منذ عام 2006، تلقى الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ نحو 4,5 مليار دوالر 
القطاع  من  ومانحين  إقليمية،  وحكومات  ومراقب،  دولة عضو  من 125  مساهمات 
الخاص واألفراد. وزاد إجمالي المساهمات السنوي زيادة هائلة منذ عام 2006، مما 

يوضح سخاء داعمي الصندوق وثقتهم به. 

 المملكة المتحدة
855.2 مليون دوالر

 السويد
605,4 مليون دوالر

 النرويج
573.8 مليون دوالر

 هولندا
553 مليون دوالر
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 كندا
289.1 مليون دوالر

مساهمون آخرون 1,9%مساهمون آخرون %1,9

 إسبانيا
194.1 مليون دوالر

 ألمانيا
192.1 مليون دوالر

 إيرلندا
152.4 مليون دوالر

 أستراليا
117.2 مليون دوالر

 الدنمارك
143.6 مليون دوالر

  قطر  10.6 مليون دوالر 
  إيطاليا  13.3 مليون دوالر 

  نيوزيالند  13.5 مليون دوالر
  اليابان 24.3 مليون دوالر  

  كوريا  34 مليون دوالر 
  الواليات المتحدة األمريكية  47 مليون دوالر

  لوكسمبورج  53.9 مليون دوالر
  سويسرا  69.2 مليون دوالر

  فنلندا  80.4  مليون دوالر

  بلجيكا  108.8 مليون دوالر

   األتحاد الروسى
10 مليون دوالر 

  فرنسا
6.96 مليون دوالر 

  الهند
5.5 مليون دوالر 

  الصين
5.5 مليون دوالر 

  البرازيل
4.08 مليون دوالر 

  الكويت
4.01 مليون دوالر 

  النمسا
3.23 مليون دوالر 

  تركيا
2.9 مليون دوالر 

  بولندا
2.9 مليون دوالر 

  جنوب أفريقيا
2.4 مليون دوالر 

  ليختنشتاين
 2.26 مليون دوالر 

  المكسيك
 2.2 مليون دوالر 

  البرتغال
 2.1 مليون دوالر 

  اليونان
 1.95 مليون دوالر 

  أيسلندا
 2 مليون دوالر 

  إندونيسيا
 1.5 مليون دوالر 

  دولة اإلمارات العربية 
 المتحدة

 1.37 مليون دوالر 

  المملكة العربية 
السعودية

1.1 مليون دوالر 

  جمهورية تشيك
 1.21 مليون دوالر 

  إستونيا
 0.89 مليون دوالر 

  موناكو
 0.87 مليون دوالر 

  رومانيا
0.75 مليون دوالر  

  ماليزيا  
 0.55 مليون دوالر  

  كولومبيا
 0.54 مليون دوالر

  أوكرانيا
 0.5 مليون دوالر 

  األرجنتين
 0.35 مليون دوالر  

  كازاخستان
 0.34 مليون دوالر  

  شيلي
 0.33 مليون دوالر  

  سلوفانيا
 0.33 مليون دوالر  

  أندورا
 0.3 مليون دوالر  

  سنغافورة
 0.28 مليون دوالر 

  سان مارينو
 0.22 مليون دوالر 

  المجر
 0.21 مليون دوالر 

  جمهورية أفريقيا 
الوسطى 

0.2 مليون دوالر 

  ترينيداد وتوباغو 
 0.13 مليون دوالر 

  باكستان
 0.13 مليون دوالر 

  تايالند
 0.12 مليون دوالر 

  إسرائيل
 0.12 مليون دوالر 

  كرواتيا
 0.11 مليون دوالر  

  نيجيريا
 0.1 مليون دوالر   

  مالي
 0.1 مليون دوالر   

  
بروني دار السالم
 0.1 مليون دوالر 

  قبرص
 0.1 مليون دوالر 

  
  أذربيجان

99,820 

  مصر
90,000 

  التقيا
81,700 

  سريالنكا
 79,982 

  فيتنام
 70,000 

  ميانمار
 70,000 

  إكوادور
 65,000 

  بيرو
 63,841 

  ألبانيا
 60,500 

  ليتوانيا
 52,500 

  الجزائر
 50,000 

  الباهاما
 50,000 

  الفلبين
 50,000 

  أرمينيا
 50,000 

  المغرب
 35,000 

  بلغاريا
 34,966 

  غانا
 30,000 

  عمان
 30,000 

  منغوليا
 29,985 

  مونت نغرو
 25,475 

  
أنتيغوا وباربادوس

 25,000

  بنغالديش
 25,000 

  مولدوفا
 23,000 

  غيانا
 15,842 

  سوريا
 15,000 

  صربيا
 14,000 

  أروغواي
 10,000 

  غرينادا
 10,000 

  موزمبيق
 10,000 

  غواتيماال
 10,000 

  جامايكا
 10,000 

  مالطا
 10,000 

  سلوفاكيا
 10,000 

  كينيا
 9,895 

  كوستاريكا
 9,643 

  بوتان
 8,960 

  جيبوتي
 8,000 

  جمهورية مقدونيا 
اليوغوسالفية سابقا

 7,000

  لبنان
 6,000 

  جمهورية الو 
الديمقراطية الشعبية

 6,000 

  أفغانستان
 5,500 

  كوت ديفوار
 5,000 

  بنما 
 5,000 

  فنزويال
 5,000 

  بوتسوانا 
 5,000 

  ناميبيا 
 5,000 

  تونس 
 5,000 

  البوسنة والهرسك
 5,000 

  طاجكستان 
 4,000 

  مالديف 
 3,000 

  جمهورية الكونغو 
 الديمقراطية

 2,256 

  جورجيا 
 2,000 

  مدغشقر 
 2,000 

  ساموا 
 2,000 

  السلفادور 
 2,000 

  بينين 
 1,500 

  سانت لوسيا
 1,500 

  هايتي 
 1,480 

  تيمور ليشتي 
 1,200 

  توفالو 
 1,000 

المراقبون 
 50,000 

منظمة فرسان مالطا العسكرية 
 30,000

الكرسي الرسولي
)دولة الفاتيكان(

 20,000

الحكومات اإلقليمية 
 3.13 مليون دوالر  

الحكومة البلجيكية من 
فالندرز

1.96 مليون دوالر  

محافظة هيوغو )اليابان(
0.86 مليون دوالر  

والية جنوب أستراليا
 0.31 مليون دوالر  

مساهمات خاصة
 6.92 مليون دوالر  

المبالغ المالية للفترة من 2006 حتى 2015 التي تلقاها الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ أو المتعهد بها حسبما 
.cerf.un.org :ورد في 31 ديسمبر 2015. للحصول على أحدث قيم المساهمات زر الموقع

%1.9
%2.6



مخصصات الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ حسب القطاع منذ عام ۲۰۰٦ (بماليين الدوالرات)

الصحة

المياه واإلصحاح

التغذية

قطاعات متعددة

الزراعة

المأوى والمواد
غير الغذائية

الحماية

دائرة األمم المتحدة لخدمات
النقل الجوي للمساعدات اإلنسانية

اللوجستيات

إدارة المعسكرات

التعليم

االنتعاش االقتصادي
والبنية التحتية

األمن

اإلجراءات المتعلقة باأللغام

اتصاالت الطوارئ

خدمات الدعم والتنسيق

۱۱٫٦ مليون

۱۱٫۷ مليون

٥۸٫٥ مليون

٦۰٫۱ مليون

۸٤٫٤ مليون

۱۰٦٫٥ مليون

۱۹٤٫۹ مليون

۳۳۱٫٦ مليون

۳٥٥٫٤ مليون

۳٦۸٫۱ مليون

۳٦۹٫۷ مليون

٤٤۲٫٦ مليون

٦۷۰٫۷ مليون

۱٥٫۳ مليون

۱۲٫٦ مليون

۱۰٫۸ مليون

االستجابة العاجلة

الطوارئ التي تعني من نقص التمويل

الغذاء
۱۰۷٥٫۸ مليون

البيانات حسبما ورد في ۳۱ ديسمبر/ كانون األول ۲۰۱٥.

CREDITS
أنتجت أمانة الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ هذا المنشور، مكتب 
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النشر محفوظة © لليونيسيف/ هولت 

نيو يورك، ديسمبر/ كانون األول 2015

للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى االتصال على:
أمانة الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ

مكتب األمم المتحدة للشئون اإلنسانية )أوتشا( 2 ميدان األمم المتحدة
نيو يورك، 10017، الواليات المتحدة األمريكية

  cerf@un.org | www.unocha.org/cerf

ال تعني الحدود واألسماء الموضحة والتسميات المستخدمة في هذا المنشور 
تأييد األمم المتحدة لها أو قبولها رسميا



دعم االستجابة لحاالت الطوارئ من خالل 
الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ

الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ هو أحد الوسائل األسرع واألكثر فعالية لدعم االستجابة 
اإلنسانية العاجلة.

يقدم الصندوق التمويل العاجل للعمل اإلنساني المنقذ للحياة في مستهل الحاالت الطارئة 
ولألزمات التي لم تجلب التمويل الكافي

تأتي المساهمات على مدار السنة، غالباً من الحكومات، بل من الشركات الخاصة والمؤسسات 
واألعمال الخيرية واألفراد أيضاً.

يمكن الحصول على المزيد من المعلومات عن الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ وكيفية 
www.unocha.org/cerf/donate :المساهمة فيه من الموقع اإللكتروني

سنوات من العمل  
10إلنقاذ األرواح سوياً


