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اليمن

 التمويل حسب الدولة  بالمليون دوالر أمريكي

26
مليون

15
مليون

أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل  مارس فبراير يناير

الصومال
18 مليون دوالر أمريكي

الصومال
22 مليون

المخطط الزمني للتمويل  بالمليون دوالر أمريكي

الصومال
15 مليون

جنوب
السودان

16 مليون

اليمن
25 مليون

نيجيريا
10 مليون

نيجيريا
22 مليون

اليمن
0.6 مليون

عدد األشخاص الذين يستهدفهم تمويل االستجابة السريعة
جنوب السودان 

525,000 شخص
الصومال 

352,592 شخص

= 100 ألف شخص

اليمن
1.9مليون شخص

نيجيريا
1.3مليون شخص

جنوب السودان

اليمن

نيجيريا

1822الصومال 15

نافذة حاالت الطوارئ التي تعاني من 
نقص في التمويل

نافذة االستجابة السريعة   

آلية اإلقراض لمنظمة األغذية والزراعة 

55
مليون

دوالر أمريكي  32

26

16

1022

آلية اإلقراض لمنظمة األغذية والزراعة نافذة حاالت الطوارئ التي تعاني من نقص في التمويل نافذة االستجابة السريعة 

التمويل حسب الوكالة
بالمليون دوالر أمريكي

ال يتضّمن آلية اإلقراض لمنظمة األغذية والزراعة

34.3

32.8

13.7

8.3

7.3

5.6

3.7

0.4 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

صندوق األمم المتحدة للسكان 

مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين 

منظمة األغذية والزراعة 

منظمة الصحة العالمية 

المنظمة الدولية للهجرة 

برنامج األغذية العالمي 

اليونيسف

إجمالي التمويل

128
مليون دوالر أمريكي

66 مليون دوالر أمريكي
لنافذة االستجابة السريعة

40 مليون دوالر أمريكي
لنافذة حاالت الطوارئ التي تعاني من 

نقص في التمويل

22 مليون دوالر أمريكي 
آللية اإلقراض لمنظمة األغذية والزراعة   

 (CERF) نظرة عامة على تمويل الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ

لمنع المجاعة 
في 14 سبتمبر 2017 

h.ال ينطوي استخدام الحدود واألسماء والتسميات المستخدمة في الخارطة على أي تأييد أو قبول رسمي لها من جانب األمم المتحدة
www.unocha.org     cerf@un.org     cerf.un.org  :اإلصدار: 14 سبتمبر 2017     المصدر: الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ (6 يونيو 2017)، فريق األمم المتحدة المعني بمجتمع المعلومات    للتعقيب

 في عام 2017، كان الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ من بين أوائل المستجيبين إلشارات التحذير في
مليون  20 من  أكثر  هناك  كان  واليمن حيث  والصومال،  السودان،  نيجيريا، وجنوب   مناطق شمال شرق 
دوالر مليون   128 من  يقرب  ما  الصندوق  قّدم  أغسطس،  نهاية  وبحلول  المجاعة.  وشك  على   شخص 
حدد التي  األرواح  إنقاذ  وأنشطة  أهمية  األكثر  المبكرة  األعمال  لدعم  وقروض  منح  شكل  في   أمريكي 
 أولويتها فريق العمل اإلنساني في كل دولة، األمر الذي جعله واحًدا من أكبر مصادر التمويل في المراحل
32 مليون دوالر أمريكي للوصول إلى  المبكرة لالستجابة. وفي شمال شرق نيجيريا، خّصص الصندوق 
 نحو 1.3 مليون شخص تأثروا بالعنف المرتبط بجماعة بوكو حرام وبانعدام األمن الغذائي، وذلك من خالل
القيام ُتيّسر  التي  اإلنساني  العمل  لشركاء  المشتركة  والخدمات  الطوارئ  حاالت  في  الغوثية   المساعدة 
 بالعمليات. وفي الصومال، قّدم الصندوق 33 مليون دوالر أمريكي في شكل منح و22 مليون دوالر أمريكي
بونتالند في  والجفاف  بالصراع  المتأثرين  من  شخص  ألف   500 من  أكثر  لمساعدة  قروض  شكل   في 
 وصوماليالند وجنوب وسط الصومال. وتسلمت وكاالت اإلغاثة في اليمن 25 مليون دوالر أمريكي للوقاية
 من المجاعة ومكافحة الكوليرا، بما في ذلك الغذاء، ولوازم التغذية، واللوازم الصحية، باإلضافة إلى الدعم
16 الصندوق  خّصص  السودان،  جنوب  وفي  اإلنساني.  العمل  شركاء  لجميع  الالزم  واألمني   اللوجيستي 
المتزايد الخطر  أو  المجاعة  فيها  ا�عِلنت  التي  المناطق  في  اإلنساني  العمل  لدعم  أمريكي  دوالر   مليون 

.لحدوث مجاعة، ولتلبية االحتياجات العاجلة في مناطق الصراعات الجديدة أو الُمحتِدمة
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