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 الدورة الثالثة والسبعون
 *)أ( من القائمة األولية 75البند 

تعزيز تنسييييل المسييياندة اة سيييا ية والمسييياندة 
الغوثية التي تقدمها األمم المتحدة في حاالت 

في ذلك المسييياندة االاتييييا ية  الكوارث، بما
الخاصة: تعزيز تنسيل المساندة اة سا ية التي 

 تقدمها األمم المتحدة في حاالت الطوارئ
   

 اليندوق المركزي لمواجهة الطوارئ  
  

 تقرير األمين العام  
   

 موجز 
وارئ املن َّلة خالل ال رتة من يتضــــمن الا التقويو وألــــ ا ألندــــملة ال ــــندوا املو ز  ملواج ة المل 

. 133ي72، عمال بقوار اجلمعيــة العــامــة 2017 ــانوا األوليسيربـــــــــــــــم    31 ــانوا الينــاايينــايو     1
. 2017وواألــــص ال ــــندوا ا  اا ع يف ملانة ا ه يعة اجل اة القائمة بااإلــــتةابة امنربــــانية ا عا  

م يوا  418.2وافق منربـــــق اميفاحة ا اااة الملوارئ ع يف مب ه  در   وخالل ال رتة املدـــــمولة بالتقويو،
ب دا. وبامضــافة    كل ،  ا املوافقة ع يف  وضــ  من موفق  36مدــووعا ا  397سوار لإلن اا ع يف 

 ــانوا األوليسيربــــــــــــــم    31م يوا سوار. وا  42القووض التــابل ل  ـــــــــــــــنــدوا ةب ه  يمت مــا ام ــاليــة 
مربار  جيايب حنو  ، مما يضعة ع يف2017م يوا سوار لعا   481.3، ة قيف ال ندوا مب غاً  در  2017

ب وغ ادفة املتمينص ا ةوإلــــيل نملاا  وي ة الربــــنو  لي ــــص    ب يوا سوار، الل  أيادةة اجلمعية العامة ا 
 .127ي71 واراا 

 
  

 

 * A/73/50. 

https://undocs.org/ar/A/RES/72/133
https://undocs.org/ar/A/RES/72/133
https://undocs.org/ar/A/RES/71/127
https://undocs.org/ar/A/RES/71/127
https://undocs.org/ar/A/73/50.
https://undocs.org/ar/A/73/50.
https://undocs.org/ar/A/73/50.


 A/73/170 

 

2/30 18-10695 

 

 مقدمة - أوال 
ـانية  133ي72يُقدَّ  الا التقويو عمالً بقوار اجلمعية العامة  - 1 املتع ق بتعزيز ةنربيق املربــاعدة امنربـ

ــــــدة ا اااة الملوارئ، والل  ه با فية اجلمعية    األم  العا  أا يقد   ـــــــ ـــــــ اليت ةقدم ا األمم املتحـ
غملي التقويو أندـــــملة ال ـــــندوا ا ةقويواً م  ـــــالً عن اإلـــــتودا  ال ـــــندوا املو ز  ملواج ة الملوارئ. وي

 .2017 انوا األوليسيربم    31 انوا اليناايينايو      1ال رتة املمتدة من 
  

 لمحة نامة نن التزامات التمويل المترتبة نلى اليندوق المركزي لمواجهة الطوارئ - ثا يا 
ال ــــــــــــندوا ب ه  ، وافق منربــــــــــــق اميفاحة ا اااة الملوارئ ع يف ةقد  م ن   من2017ا عا   - 2

ب دا. و د ةضمنا املو  اة مب غاً  36م يوا سوار أليفواض املرباعدة امنربانية ا  418.2جمموع ا 
م يوا سوار خ ــــا  145م يوا سوار خ ــــا لنافلة ااإلــــتةابة الربــــويعة ومب غاً  در   273.2 در  

 ـــــــــــة التمويص. ووافق منربـــــــــــق لألزماة اليت ةعاا نق ـــــــــــا ا التمويص من خالل نافلة  ويص الملوارئ النا 
م يوا سوار ُ دا     منظمة األيفلية  22اميفاحة ا اااة الملوارئ أيضـــــــا ع يف  وضـــــــ   أاد ا بقيمة 

والزراعة لألمم املتحدة )ال او( ا آكاريمارس لالإلــتةابة  الة املناهق املتضــورة من اجل اا ا ال ــومال، 
لة األمم املتحدة ميفاحة وةدــــــــــــغيص الالجني  ال  ربــــــــــــمليني  ا م يوا سوار ُ دا     و ا 20واآلخو بقيمة 

الدــــــــــوا األس( )األونووا( لت بية اااتياجاة الغلائية وال ــــــــــحية ا األرض ال  ربــــــــــملينية ا ت ة، واألرسا، 
وهناية  2005ولبنـاا واجلم ورية العوبيـة الربـــــــــــــــورية. وا ال رتة الوا عـة ب   ندــــــــــــــــا  ال ـــــــــــــــنـدوا ا عا  

ب د.  100بالي  سوار أليفواض املربـــــــــــاعدة امنربـــــــــــانية ا  5ال ـــــــــــندوا مب غا  در   ،  د 2017 عا 
وُُت َّا امل ن   ل ناسيق األمم املتحدة وبواجم ا وو ااهتا املتو  ة. وُيدار    اللياناة املل ورة جمتمعة 

 ، ا الا التقويو.“الو ااة”بـ 
 

 1اجلدول 
كا ون   31كا ون الثا ي/يناير إلى   1الطوارئ للفترة من مخييييييات اليييندوق المركزي لمواجهة   

 2017األول/ يسمبر 
 )بدواراة الواياة املتحدة(

 اجملموع النا  ة التمويص الملوارئ ويص  نافلة نافلة ااإلتةابة الربويعة 
 418 208 680 145 026 099 273 182 581 املب ه املعتمد    

 )أ(36 13 31 املربت يدةعدس الب داا أو األ اليم 
 397 134 263 عدس املداريل املموَّلة

 
 ة قاا بعض الب داا أو األ اليم خم  اة من نافليت التمويص   تي ما. )أ( 

  
ُي ــوا ح ينا خم ــ ــاة م ن   ال ــندوا ع يف األ ص  ،ST/SGB/2010/5ووفقا لندــوة األم  العا   - 3

من خالل نافلةة لالإلــــــــــتةابة الربــــــــــويعة. وةربــــــــــاعد املو ــــــــــ ــــــــــاة املقدمة من خالل ال  النافلة ع يف 
ااإلــتةابة املبلوة لالاتياجاة امنربــانية من خالل  ويص األندــملة امنربــانية املنقلة ل حياة، اليت ةُن َّل ا 

األوليـة من انـداع أزمـة م ـاجنيـة أو ا اـال اـدو  ةـداور  ب  ا اـالة  األو ـاة ا وجـة أحنـا  املوااـص

https://undocs.org/ar/A/RES/72/133
https://undocs.org/ar/A/RES/72/133
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2010/5،
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2010/5،
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2010/5،
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،  د  ال ـــــندوا 2017 انوا األوليسيربـــــم    31     انوا اليناايينايو  1 هوارئ  ائمة. وا ال رتة من
ب دا من خالل نافلة ااإلتةابة الربويعة. أما الب داا اليت ة قا  31م يوا سوار     273.2مب غاً  در  

م يوا سوار ا  هار اإلــــــــتةابة  28.5أ   مربــــــــتوياة التمويص من خالل ة   النافلة فلانا   حيوبيا )
م يوا سوار ا  هــار اإلـــــــــــــــتةــابــة ل نزاعــاة(، واليمن  26.6ل ة ــاا(، و  وريــة اللونغو الــدةقواهيــة )

 يوا سوار ا م 24.2م يوا سوار ا  هار اإلــتةابة ل نزاعاة وة دــي األمواض(، وبنغالسي  ) 25.6)
م يوا  15.5 هار اإلـــــــــتةابة ل لوار  الملبيعية والنزاعاة ا واية راخ ، مياوار(، وجنو  الربـــــــــوساا )

سوار ا  هار اإلـــــــــــــتةابة ل نزاعاة( وب غا نربـــــــــــــبة التمويص املقد  من نافلة ااإلـــــــــــــتةابة الربـــــــــــــويعة ا 
ربـــــــوا ا املائة . وب غا نربـــــــبة لت بية اااتياجاة ا وجة الناشـــــــنية عن النزاعاة، إلـــــــبعة وم 2017 عا 

ا املائة ل مناهق املتأحوة  25ا املائة، من ا  42التمويص املقد  أليفواض ااإلـــــــــــــــتةابة ل لوار  الملبيعية 
 ا املائة ل مناهق املتأحوة باألعاأل  والعواألف ااإلتوائية. 10 باجل اا و

 
 2اجلدول 

 فذة االستجابة السريعة حسب البلدمخييات  ا  
 )بدواراة الواياة املتحدة(

 جمموع املو  اة   يمالب د أو ام
 10 545 508 أنغوا  

 2 154 461 أنتيغوا وبوبوسا
 24 164 854 بنغالسي 
 3 500 011 بوروند 

 6 000 028   ورية أفويقيا الوإلمليف
 3 561 841 ةداس

 4 371 548 اللونغو
 7 999 469  وبا

 6 351 013 الدةقواهية   ورية  وريا الدعبية
 26 564 545   ورية اللونغو الدةقواهية

 3 011 838 سومينيلا
 28 512 690  حيوبيا
 10 000 001 العواا
 10 329 268  ينيا
 357 812 ليبيا

 4 999 601 مديفدقو
 1 107 613 منغوليا

 2 000 095 موزامبيق
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 جمموع املو  اة   يمالب د أو ام
 6 526 848 مياوار  

 4 787 881 نيبال
 9 889 471 نية يا

 5 167 962 ب و
 2 477 274 ال  ب 

 15 033 541 ال ومال
 15 524 589 جنو  الربوساا

 7 196 273 إلو  انلا
 15 456 560 الربوساا
 4 213 259 فييا نا 

 25 553 107 اليمن
 1 585 201 زمبابو 

 4 238 419 األرض ال  ربملينية ا ت ة
 273 1٨2 ٥٨1 المجموع 

  
ويربـــتود  مب ه ة ـــص  يمتة    ح ت خم ـــ ـــاة ال ـــندوا ا  ويص اااة الملوارئ النا  ـــة  - 4

التمويص. وةقد  ال  املو ــ ــاة ا جولت  خالل الربــنة وة ربــم  ل دــو ا  بااضــملالع بأندــملة منقلة 
ج ل حياة ا األما ن اليت ةواجة املربـــــــــــــــاعدة امنربـــــــــــــــانية في ا نق ـــــــــــــــاً ااساً ا التمويص. ويعا  الا الن 

ة ويربــــــــــــــاعد ع يف ل ا اانتبا     النقا ا التمويص و   األما ن اليت  اااتياجاة امنربــــــــــــــانية املاإلــــــــــــــا
، وافق منربق اميفاحة ا اااة الملوارئ ع يف ألوا مب ه 2017ةواجل ااتما  املاحن  هبا. وا عا   رمبا

 وس اانربـــــــــــانية املبلولة ا م يوا سوار من خالل نافلة  ويص الملوارئ النا  ـــــــــــة التمويص ل ة 145 در  
و ا حنو  13 ا املائة من األموال املقدمة من خالل ة   النافلة ملربـــــــــــاعدة األشـــــــــــوا   80ب دا. وألـــــــــــُ

املتضــــــورين من النزاعاة والتدــــــوس. و د أُن قا أ   املباله ع يف عم ياة ااإلــــــتةابة لألزماة ا  ص من 
سين ساخ ياً والعائدين واجملتمعاة ا  ية املضــي ة(، م يوا سوار فيما يتع ق باألشــوا  املدــو  22نية يا )

م يوا سوار فيما  15)ويفندا أو م يوا سوار، فيما يتع ق بظووا اجل اا الدــــــــــــديد(،  18وال ــــــــــــومال )
م يوا سوار، فيما يتع ق باألشــــوا   14.2يتع ق بالالجني  من مواهين جنو  الربــــوساا(، والربــــوساا )

 املدوسين ساخ ياً والالجني  واجملتمعاة ا  ية املضي ة(.
 م يوا سوار ا اجلولـــــة األو  ا  ـــــانوا الينـــــاايينـــــايو  100وجوى ُت ـــــــــــــــيا مـــــا جمموعـــــة  - 5
من  (. وأةــااــا اجلولــُة األو 3م يوا سوار ا اجلولــة الينــانيــة ا آ يأيفربـــــــــــــــمل  )انظو اجلــدول  45و 

خم  اة ال ندوا املوألوسة لتمويص الملوارئ النا  ة التمويص ةقد  املرباعدة  املنقلة ل حياة    الربلاا 
ا ةربــعة ب داا. وبغية ة بية اااتياجاة النا ة عن التدــوس بربــبا النزاعاة واجل اا الدــديد، خ ــا 

م يوا  2.2 ــــــــــــــص عدسام    سوار م يوا سوار جل وس اميفاحة املتع قة بالتدــــــــــــــوس ملا ي 70ال ــــــــــــــندوا 
ونية يا. وبامضــــــــافة    كل ، ُخ ــــــــا مب ه  ،والنيةو ،ومايل ،وليبيا ،واللام وا ،ا أويفندا شــــــــوا



A/73/170 
 

 

18-10695 5/30 

 

م يوا شــــوا من  2.2سوار م يوا سوار لت بية اااتياجاة امنربــــانية ملا ي ــــص عدسام     24 در  
 ـــــومال ومديفدـــــقو. وبغية ة بية اااتياجاة املتضـــــورين من اجل اا الدـــــديد وانعدا  األمن الغلائي ا ال

وا مب ه  در   825 000يقو  عدسام من  ملا شـــــــــــــوا ا   ورية  وريا الدـــــــــــــعبية الدةقواهية، ألـــــــــــــُ
مالي  سوار ل حد من الوفياة الن اإلـــــــــــــية ومن اااة الوفياة واألمواض لدى األه ال سوا إلـــــــــــــن  6

م يوا سوار أربعة ب داا  45اة الباله مقداراا اخلامربـــــــة من العمو. وموالا اجلولة الينانية من املو ـــــــ ـــــــ
)أفغانربـــتاا، وةدـــاس، و  ورية أفويقيا الوإلـــمليف، والربـــوساا( بق ـــد ةقد  املربـــاعدة ملا يقو  عدسام من 
م يوا شــــــــوا من املتأحوين بالنزاعاة الداخ ية وانعدا  األمن ا الب داا اجملاورة، فضــــــــال عن الب داا اليت 

لورة. ووفوة و ااة األمم املتحدة وشــــــــو اذاا املن لوا ا  يوا الوعاية ال ــــــــحية ةواجة  وار  هبيعية مت
ة، واملربـــــاعدة الغلائية واملانية ا  ـــــول ع يف امليا  النظي ة وخدماة ال ـــــوا ال ـــــحي ويف اا من  املاإلـــــا

 اخلدماة والدعم. 
 

 3اجلدول 
 وارئ النااية التمويل حسب البلدمخييات  افذة تمويل الط  

 اة الواياة املتحدة()بدوار 
 اجملموع اجلولة الينانية اجلولة األو  الب د
 9 996 905 9 996 905  أفغانربتاا    

 10 005 413  10 005 413 اللام وا
 9 995 626 9 995 626    ورية أفويقيا الوإلمليف

 10 994 963 10 994 963  ةداس
 5 996 745  5 996 745   ورية  وريا الدعبية الدةقواهية

 5 997 815  5 997 815 ليبيا
 5 960 822   5 960 822 مديفدقو

 6 905 824  6 905 824 مايل
 10 058 848  10 058 848 النيةو
 21 997 157  21 997 157 نية يا

 17 959 294  17 959 294 ال ومال
 14 169 983 14 169 983  الربوساا
 14 986 704  14 986 704 أويفندا
 1٤٥ 02٦ 0٩٩ ٤٥ 1٥7 ٤77 ٩٩ ٨٦٨ ٦22 المجموع 
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 الدلص األول
 2017اليندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، المخييات حسب  وع حالة الطوارئ في نام   

 )مبالي  سواراة الواياة املتحدة(
                                 
ملربــــاعدة أشــــوا  يواج وا هائ ة ، اإلــــتود  الدــــو ا  خم ــــ ــــاة ال ــــندوا 2017وا عا   - 6

ا  65 م يوا سوار، أو ما يقو  من 271.6متنوعة من اااة الملوارئ امنربانية. وأُلوا ما جمموعة 
املائة من األموال، ع يف مدــاريل ملربــاعدة األشــوا  املتضــورين من النزاعاة أو من ال ــواعاة الداخ ية. 

م يوا سوار( وخم  اة من نافلة  115.1ربويعة )ويدمص الا املب ه خم  اة من نافلة ااإلتةابة ال
م يوا سوار(. أما الب داا اليت ا ـــــ ا ع يف أع يف مربـــــتوياة  156.5 ويص الملوارئ النا  ـــــة التمويص )

م يوا  31.9ف ي  نية يا )التمويص املو ـــــــا ل مربـــــــاعدة املت ـــــــ ة بالنزاعاة أو ال ـــــــواعاة الداخ ية 
م يوا سوار(، واليمن  26.6، و  ورية اللونغو الدةقواهية )م يوا سوار( 29.6سوار(، والربــــــــــــــوساا )

 م يوا سوار(. 25)
وا ــــــ ا األزماة املت ــــــ ة بالنزاعاة وبال ــــــواعاة الداخ ية ع يف أ    در من املربــــــاعدة من  - 7

. وا اا اللوار  الملبيعية املت ــــــــ ة باملنار، ع يف يفوار ما  انا ع ية ا ال ا 2017ال ــــــــندوا ا عا  
م يوا  140. وُخ ـــــــــــــا مب ه   ايل  در  2017، ا حمص الرت يز الوئيربـــــــــــــي اليناا ا عا  2016عا  

سوار ل عم ياة اليت ةربــــــت دا اآلحار النا ة عن األاوال اجلوية والظوااو اويدرولوجية واملناخية. و  ا 
م يوا سوار لت بية  91.7اإلـــــــتةاباة ال ـــــــندوا اخلاألـــــــة باللوار  الملبيعية املت ـــــــ ة باملنار مب غاً  در  

م يوا سوار لت بية اااتياجاة النا ة  19اااتياجاة ا الب داا اليت اجتاا ا اجل اا، ومب غاً  در  
م يوا سوار لالإلــــــــتةابة املت ــــــــ ة باألعاألــــــــ  والزوابل العواألــــــــف  28.3عن ال يضــــــــاناة، ومب غاً  در  

م يوا سوار لت بية اااتياجاة املتع قة  1.1ااإلـــــــــــتوائية. وا منغوليا، خ ـــــــــــا ال ـــــــــــندوا مب غاً  در  
 بدرجاة ا وارة العالية. 

 

0.6

116.1

156.5

6

23.9

115.1

ة دي األمواض

اااتياجاة اانربانية املتعدسة واااتياجاة األخوى

اللوار  الملبيعية

املت  ة بال واعاة الداخ يةياملت  ة بالنزاعاة

نافلة  ويص الملوارئ النا  ة التمويص  نافلة ااإلتةابة الربويعة
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 الدلص اليناا
 2017الِمَنح حسب القطاع في نام  اليندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، مخييات  

 )مبالي  سواراة الواياة املتحدة(

                                          
التنربـــيق والدعم  سارة  املويماة وةنربـــيق  شـــموهنا، وخدماة النقص اجلو  املدـــرت ة ل مربـــاعدة ةدـــمص خدماُة   مالاظة 

امنربــــــانية، وال وجربــــــتياة املدــــــرت ة، وااة ــــــااة الربــــــ لية والالإلــــــ لية املدــــــرت ة، وإلــــــالمة وأمن املو    
 والعم ياة.

  
 م يوا سوار( والزراعة، 90.6ة قيف  ملاع األمن الغلائي، الل  يدـــــــــــــــمص املربـــــــــــــــاعدة الغلائية ) - 8
م يوا سوار(، أ  مـا يزيـد عن ربل  يل األموال املو ـــــــــــــــ ــــــــــــــــة )الباله  33.7ا كلـ  املـاشـــــــــــــــيـة ) مبـا

م يوا سوار(، ف ميناص بلل  أع يف  ملاع من القملاعاة املمولة. وبامضـــــــــــــــافة    كل ،  124.3 مقداراا
لي ــــــــــص بلل  جمموع املربــــــــــاعدة  م يوا سوار ل مربــــــــــاعدة ا جمال التغلية، 64.7ُخ ــــــــــا مب ه  در  

ا املائة من األموال املو ـــــــــــ ـــــــــــة،  45م يوا سوار، أو  188.9 ملاعي األمن الغلائي والتغلية     ا
 .2016ا املائة عما  اا ع ية ا عا   7واو ما يزيد بنرببة 

ا م يوا سوار لالإلــــــــتةابة امنربــــــــانية املت ــــــــ ة بامليا  وال ـــــــو  57وُخ ــــــــا مب ه   ايل  در   - 9
م يوا سوار لألزماة املت ــــــــــــــ ة  28.1. ومن كل  املب ه، ُخ ـــــــــــــــا اوايل 2017ال ـــــــــــــــحي ا عا  

 م يوا سوار ل تدخالة املت  ة باملنار. 28.9 بالنزاعاة و
م يوا سوار ل تــدخالة املتع قــة بــال ــــــــــــــحــة،  51.6، خ ـــــــــــــــا مب ه  ــدر  2017وا عــا   - 10

م يوا سوار لألزماة  15.2املت ـــ ة بالنزاعاة، و م يوا سوار لألزماة  34.2منة مب ه  در   ُخ ـــا
 املت  ة باملنار.
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 الدلص الينالت
  2017اليندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، مخييات الِمَنح حسب المنطقة في نام   

 )مبالي  سواراة الواياة املتحدة وبالنرببة املنيوية(

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

امنربــانية ا أفويقيا خم ــ ــاة لت بية اااتياجاة اوائ ة الناشــنية وموًة أخوى، ة قا ااإلــتةابة  - 11
. فقد 2017بالدرجة األو  نتيةًة ل نزاعاة وةأح  ةغ  املنار، واي  ينص أ   ا ــة من التمويص ا عا  

م يوا سوار لت بية اااتياجاة امنربــــــــــــانية ا أفويقيا، واو ما ةينص  287.3ُخ ــــــــــــا مب ه   ايل  در  
،  ما ةينص ارة اعا ه ي اً باملقارنة مل نربــــــــــــبة 2017ا املائة من جمموع املو ــــــــــــ ــــــــــــاة ا عا   68.7
. وهتدا ال  املو ــــــــــــــ ــــــــــــــاة ألفويقيا ا املقا  األول لت بية 2016 ا املائة املربــــــــــــــة ة ا عا  67.3

ة م يوا سوار(. وب غا املو ــ ــا 196.5اااتياجاة الناشــنية عن النزاعاة أو ال ــواعاة الداخ ية )
م يوا سوار. ومن  90.7 ااة الملوارئ املت ـــــ ة باملنار، وا إلـــــيما ملواج ة  ووا اجل اا، ما  يمتة 

م يوا سوار ل تدخالة ا  124.3جمموع املو ـــ ـــاة املوألـــوسة لالإلـــتةابة ا أفويقيا، ُخ ـــا مب ه 
ال املو ــــــــــ ــــــــــة ول  ا املائة من األمو  43 ملاعي األمن الغلائي والتغلية، واو ما يعاسل نربــــــــــبة  دراا 

ا مــا جمموعــة  ا املــائــة من األموال ل تــدخالة  13م يوا سوار أو  36.2املنملقــة اا  يميــة. وُخ ـــــــــــــــا
 م يوا سوار. 23ال حية ا أفويقيا، وب ه جمموع املباله املو  ة ل مأوى 

ا ما جمموعة  - 12 ا يط م يوا سوار لت بية اااتياجاة امنربـــــانية ا منملقة آإلـــــيا و  72.8وُخ ـــــا
وا ما يقو  من نربـــــبة 2016م يوا سوار ا عا   57.8، مقابص 2017اواسئ ا عا   ا  43. وألـــــُ

 2017م يوا سوار( من املو ــــــــــــــ ــــــــــــــاة املوألــــــــــــــوسة ملنملقة آإلــــــــــــــيا وا يط اواسئ ا عا   31املائة )
لنــا ــة عن م يوا سوار( لت بيــة اااتيــاجــاة ا 35.8ا املــائــة ) 49 لالاتيــاجــاة املت ـــــــــــــــ ــة بــاملنــار، و

 النزاعاة وال واعاة الداخ ية ا أفغانربتاا، وبنغالسي ، وال  ب ، ومياوار. 
ا منظمـــاة األمم املتحـــدة العـــام ـــة ا أنتيغوا وبوبوسا، وسومين - 13 يلـــا، أمواا ل موة األو  ا وة قـــا
هبما. وة قاا  اإلـــتةابة لالاتياجاة الناشـــنية عن األعاألـــ  ااإلـــتوائية العديدة اليت ع ـــ  ا 2017 عا 

م يوا سوار خم ــ ــاً  18.3املدــاريل ا أمويلا الالةينية ومنملقة البحو اللاريم من ال ــندوا مب غاً  در  

أفريقيا
 والر2٨7.3

في المائة٦٩
ئآسيا والمحيط الها 

 والر٨.72
في المائة17

اريبيأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الك
 والر3.1٨

في المائة٤

الشرق األوسط
 والر3٩.٨

في المائة10
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ف بلوبا بأ م ة ل ت ـــد  ل لوار  الملبيعية املتمين ة ا  ارحت   ا ع يف التوايل   ع ـــار  يوما الل   ع ـــ 
ف بدومينيلا )ا أي وليأي وليإلـــبتم (، و  - ا آ يأيفربـــمل وأنتيغوا وبوبوسا )   ع ـــار ماريا الل  ع ـــ 

ةدــــــــــوين األوليأ توبو(. وة قاا العم ياة امنربــــــــــانية ا ب و أمواا اإلــــــــــتةابة ل  يضـــــــــاناة  - إلــــــــــبتم 
 وااهنيااة األرضية النا ة عن األمملار الغزيوة.

ربـــملينية ا ت ة( وة قيف العمص امنربـــاا ا منملقة الدـــوا األوإلـــط )العواا، واليمن، واألرض ال   - 14
. وإلــــــــاعد التمويص املقد     2016م يوا سوار ا  58م يوا سوار من ال ــــــــندوا، مقابص  40اوايل 

ال  املناهق بالدرجة األو  ع يف  ي ــــــــال اااتياجاة األإلــــــــاإلــــــــية لألشــــــــوا  املدــــــــوسين، فضــــــــال عن 
 األشوا  امل اب  باللول ا ا اليمن.

 الدلص الوابل

 2017مواجهة الطوارئ، مخييات الِمَنح حسب الوكالة في نام اليندوق المركزي ل  
 تحدة()مبالي  سواراة الواياة امل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ا أ    ـــدر من األموال ا عـــا   - 15 بونـــامُج األيفـــليـــة  2017و ـــاا ا ه يعـــة الو ـــااة اليت ة قـــا
ب دا(، ة  ْتة منظمة  30مدـــــــووعا ا  63م يوا سوار واو يدـــــــمص ما ي ـــــــص عدس      143.2العاملي )

يدـــــــــــــــمــص مــا ي ــــــــــــــــص مــا عــدس     واو م يوا سوار  108.6األمم املتحــدة ل مل ولــة )اليونيربـــــــــــــــف( )
م يوا سوار واو يدمص  36.6ب دا(، مث م وضية األمم املتحدة لدموا الالجني  ) 33مدووعا ا  111

 ب دا(. 16مدووعا ا  32ما ي ص ما عدس     
م يوا  30ندوا مبوفق  ووض يب ه رألـــــــيد  ، حيت ظ ال ـــــــ119ي66وعمال بقوار اجلمعية العامة  - 16

 سوار ملن   ووض ل منظماة اليت ةربــــــــــــــتوا الدــــــــــــــووئ ا الو ا الل  ةقو  فية بتعبنية املوارس. وا آكاري
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م يوا سوار لتملين ا من  22،  د  ال ــــــــــندوا  وضــــــــــاً    منظمة األيفلية والزراعة بقيمة 2017مارس 
اا ا ال ـــومال. وبلل   ا  ال ـــندوا بربـــد حغوة اا ة وأةا  ةوف  اإلـــتةابة ل مناهق املتضـــورة من اجل 

ملنظمة األيفلية والزراعة القيا  فورا بإنقاك اياة املزارع  والوعاة وإلــــــــــــــبص معيدــــــــــــــت م    ا  ة قي أموال 
م يوا سوار لألونووا ملعاجلة  20 ضـــــــــــــــافية من اجل اة املاحنة. و د  ال ـــــــــــــــندوا أيضـــــــــــــــا  وضـــــــــــــــا بقيمة 

والغلائية ا األرسا ولبناا واجلم ورية العوبية الربـــــــورية واألرض ال  ربـــــــملينية ا ت ة.  اااتياجاة ال ـــــــحية
مالي  سوار  4، اناك  وض بلمت ا  در  2017قدم     اليونيربيف ا عا  وبامضافة    القوض  امل

 .(1)2016ُمن   وا ا عا  
  

 استخدام اليندوق - ثالثا 
، و د 2017م يوا شوا ا  يل أحنا  العامل ا عا   130أ ينو من  هالا األزماة امنربانية - 17

ب يوا سوار  21.3ندــأة ااتياجاة معظم م عن نزاعاة وأخملار هبيعية. وب ه التمويص امنربــاا العاملي 
 ا املائة من كل  التمويص )انظو الدلص اخلام (. 1.96، ومين ا مدفوعاة ال ندوا 2017ا عا  

 
  الدلص اخلام 

الييييييييييندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، المخييييييييييييييييييييات كنسيييييييييبة م وية من التمويل العالمي في   
 2017 نام

 )بدواراة الواياة املتحدة وبالنرببة املنيوية(

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 سائوة التتبل املايل التابعة مللتا ةنربيق الدموا امنربانية  امل در 
  

__________ 

 .2018مالي  سوار ا أوائص عا   4مت ةربديد كل  القوض الباله مقدار   (1) 

التمويل اة سا ي العالمي
 والرا٥2٤31221

اليندوق المركزي لمواجهة الطوارئ
المخييات

 والرا٦٨020٨٤1٨
في المائة٩٦.1
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  ااا بالنربـــــبة لألشـــــوا  املتضـــــورين من وواألـــــص ال ـــــندوا ااإلـــــتةابة ألشـــــد اااتياجاة  - 18
. وةتمينص القيمة املضـــــــــافة ال ويدة ل  ـــــــــندوا ا  درة منربـــــــــق اميفاحة ا اااة 2017األزماة ا عا  

الملوارئ ع يف حتديد األولوياة ع يف أإلـــــــــــاس أشـــــــــــد اااتياجاة الواانة. والا الرت يز ع يف أشـــــــــــد الناس 
سة املنربـــق  املقيم يمنربـــقي الدـــموا امنربـــانية التابع  ااتياجا يتمل ا التومليط وحتديد األولوياة بقيا

لألمم املتحدة بالتنربــــــــــــيق مل األفو ة القملوية امنربــــــــــــانية والدــــــــــــو ا  اآلخوين. ويعزز الا الن ج العم ياة  
اجلماعية لتقييم اااتياجاة والتومليط وا من أجص ضـــــماا اإلـــــتودا  خم ـــــ ـــــاة ال ـــــندوا ع يف حنو 

 لة من اااة الملوارئ اإلتناساً    املباسئ اانربانية.أ ينو اإلرتاةيةية ا  ص اا
وبامضـــــافة    ة بية اااتياجاة امنربـــــانية العاج ة ة بية مباشـــــوة، فإا خم ـــــ ـــــاة ال ـــــندوا  - 19

ةربــــــاعد ع يف ةربــــــ يط الضــــــو  ع يف األزماة اجلديدة والناشــــــنية، وا ةوجية اانتبا     ا ااة اليت ةوجد 
 العمص امنرباا.  في ا ااجة ماإلة     ويص

 
 اليندوق واألزمات المتيلة بالنزانات/األزمات الطويلة األمد - ألف 

ا املائة  65ةُعت  النزاعاة الرببا الوئيربي لندو  اااتياجاة امنربانية، و د أُلوا ما نرببتة  - 20
اإلـــــــــتةابة ل نزاعاة وال ـــــــــواعاة  2017م يوا سوار( من خم ـــــــــ ـــــــــاة ال ـــــــــندوا ا عا   271.6)

 الداخ ية. وواألــــــــــص ال ــــــــــندوا ااإلــــــــــتةابة لالاتياجاة امنربــــــــــانية ا   ورية اللونغو الدةقواهية اليت
، 2017ةع ــــــــــــــف في ا أزمة اي من أشــــــــــــــد األزماة امنربــــــــــــــانية ةعقيداً وأم داً ا العامل. وا أوائص عا  

ة ــاعدة بدــلص  ب  ادة العنف ب  القبائص ا مقاهعيت  اإلــا  وةنةانيقا، مما أسى    ةدــويد منياة 
ةداورة ا الة هوال اآلاا من األشـــــــــــــــوا  ساخص   ورية اللونغو الدةقواهية و   الب داا اجملاورة. و 

الربنة وة ا ما برببا ةزايد انعدا  األمن الغلائي وانتدار وبا  اللول ا. وعالوة ع يف كل ، ة ا م  ال واع 
ا   ورية أفويقيا الوإلـــــــــــــــمليف مما اضـــــــــــــــملو آاا الناس    ال وار من العنف والتماس ال ةو  ا   ورية 

 اللونغو الدةقواهية. 
مالي  سوار ل ة اة ال اع ة امنربـــانية  9.6ا ال ـــندوا مب غاً  در  وا شـــبائيف ايو، خ ـــ - 21

ا   ورية اللونغو الدةقواهية لتلينيف ااإلـــــتةابة ا مقاهعيت  اإلـــــا  وةنةانيقا، اليت ةربـــــت دا زاا  
م يوا سوار، ا أي وليإلبتم ، لت بية اااتياجاة  14شو اً. وُخ اا مب ٌه  ضاا  در   213 055

شـــــــوا النا ة عن التداور ا اس ل حالة ا املناهق املتضـــــــورة من  810 000العاج ة  وايل  امنربـــــــانية
 مالي  سوار لت بيـــــة ااتيـــــاجـــــاة  3العنف ا مقـــــاهعـــــة  ـــــاإلـــــــــــــــــــا .  مـــــا خ ـــــــــــــــا ال ـــــــــــــــنـــــدوا 

اجئ من أشــــد فنياة الالجني  ضــــع ا من   ورية أفويقيا الوإلــــمليف. وعموما، خ ــــا  100 000حنو 
م يوا من األشــــــــوا   1.1م يوا سوار ملربــــــــاعدة ما ي ــــــــص عدسام     26.6ال ــــــــندوا مب غاً  در  

 املتضورين من النزاع والتدوس ا   ورية اللونغو الدةقواهية.
زال الدــــــعا اليمين يعاا من  ، ما2015وبالنظو لت ــــــاعد ادة النزاع ا اليمن ا آكاريمارس  - 22

، ب غا نرببة املوافق ال حية 2017  الدديد. وا عا  اإلتموار األعمال العدائية ومن التداور اا ت اس
مالي  شــــــــوا     ملانية ا  ــــــــول ع يف اخلدماة  10.4ا املائة، وي تقو  45اليت ا ةعمص ا الب د 

ال ـــــــحية وامليا  النظي ة وخدماة ال ـــــــوا ال ـــــــحي، وام  لل  عوضـــــــة لألمواض املعد ية مينص اللول ا. 
ية بربــــوعة ا اليمن ايت ةربــــبا النزاع ا ةدم  إلــــبص عي  الناس و درهتم وةداور  األمُن الغلائي والتغل

 ع يف شوا  األيفلية، مما جعص من ال عا ع يف العديد من الناس ة بية أس( ااتياجاهتم الغلائية والتغلوية. 
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م يوا سوار ل تو يف من آحار االة شــــبي ة  25وا أياريمايو، خ ــــا ال ــــندوا مب غاً  در   - 23
ة ا اليمن. ويغملي الا املب ه ةلاليف التغلية واألمن الغلائي، واخلدماة ال وجربـــــــــــــــتية، وخدماة باجملاع

التنربــيق والدعم، واإلــت اس منة ما يقدر عدسام بنحو م يوا شــوا. وبامضــافة    كل ،  ا  ال ــندوا 
ة من أجص سوار لزياسة القـدرة ع يف نقـص مواس اميفاحـ 600 000ا  وزييوليـة، بتو ـــــــــــــــيا مب ه  در  

 الت د  لت دي وبا  اللول ا.
وأسة األزمة امنربــــــــــانية النا ة عن ة ــــــــــاعد العنف ا واية راخ  ا مياوار    ادو  أزمة  - 24

. فقد أسة    ادو  معاناة  ارحية، 2017الالجني  اليت  انا األزمة األإلـــــــــــــــوع ووا ا العامل ا عا  
بنغالسي ، الب د اجملاور. ووألـــــــــص معظم اما  الالجني      و   فوار منياة اآلاا من األشـــــــــوا    

 مربتوهناة مم تة وخميماة مربة ة ملتظة بالناس وشحيحة املوارس وحمدوسة القدراة. 
مالي  سوار لدعم التدخالة الالز   7بتم ، خ ـــــــــــا ال ـــــــــــندوا مب غاً  در  وا أي وليإلـــــــــــ - 25

أشوا  من أضعف  72 110ياة ما ي ص عدسام    اُتاكاا ع يف وجة الربوعة ا بنغالسي  منقاك ا
وا التمويص ل ائدة القملاعاة كاة األولوية، واي ا ماية، واألمن الغلائي  الوافدين اجلدس  لي ا. وألـــــــــــــــُ
والتغلية، وامليا ، وال وا ال حي والنظافة ال حية، وال حة، واملأوى. ومل ة ا م األزمة،  د  ال ندوا 

م يوا سوار لزياسة ج وس ااإلـــــــــــــتةابة املنقلة ل حياة  12 غا  ضـــــــــــــافيا  در  ا ةدـــــــــــــوين األوليأ توبو مب
اجئ. وعموما،  د  ال ــــــــندوا الدعم لالإلــــــــتةابة امنربــــــــانية ألزمة  196 000ي ــــــــص عدسام     ملا

 .2017م يوا سوار ا عا   19الالجني  الوواينغيا مبب ه  در  
 

 اليندوق والكوارث الطبيعية - باء 
، ايت مين ا 2017اإلــــــــــتةا  ال ــــــــــندوا ل عديد من الظوااو اجلوية البالغة الدــــــــــدة ا عا   - 26

م يوا سوار( من التمويص الل   دمة خالل  140ا املائة )ما يعاسل  33األزماة املت ـــ ة باملنار نربـــبة 
وما، أي وليإلــبتم ، شــ د ا يط األه ربــي أ وى  ع ــار مربــةص بتاررة او  ع ــار  ي 6ة   الربــنة. وا 

ف بأنتيغوا وبوبوسا بقوة ةدم ية من ال نية  ا املائة من املربـــــــــــا ن ا  90مما أسى    ةدم   5الل  ع ـــــــــــ 
أي وليإلــــبتم ، اباا ريا   ع ــــار  يوما فوا  وبا، مما أإلــــ و  8بوبوسا وجع  ا يف  ألــــا ة ل ربــــلن. وا 

ـــــــــــــــــ عن  جال  م يوا شـــوا. و قا أضـــوار مبا يقدر عدس  ب و قا  لل  اضـــوار  منزل، 200 000ـ
 باملمإلرباة ال حية والتع يمية. 

مالي  سوار ل مربـــــــــــاعدة  10.2ا أعقا   ع ـــــــــــار  يوما، خ ـــــــــــا ال ـــــــــــندوا مب غاً  در   - 27
امنربـــــــــــــــانية لت بية اااتياجاة العاج ة ا  وبا، وأنتيغوا وبوبوسا، واجلزر األخوى الوا عة ا شـــــــــــــــوا البحو 

مية. و د إلــــــــاعد ُت ــــــــيا مب ه  در  ميفاحة وسعم ااإلــــــــتةابة ام  ياللاريم، من أجص البد  ا ج وس ا
مالي  سوار للوبا ع يف ةوف  لواز  املأوى ا اااة الملوارئ واملرباعدة الغلائية، وسعم الزراعة وإلبص  8

  ربــا العي ، وةوف  امليا  املأمونة وخدماة ال ــوا ال ــحي والوعاية ال ــحية والتع يم ملا يقدر عدسام 

ـــــــــــب م يوا سوار لدعم ااإلتةابة ام  يمية ا  2.2شوا. وخ ا ال ندوا مب غاً  در   558 801 ـ
أنتيغوا وبوبوسا ويف اا من اجلزر الوا عة ا شـــــــــوا البحو اللاريم، وبلل  املب ه  د  ال ـــــــــندوا الدعم    

ع يم األإلــــــــاإلــــــــي، و ااة األمم املتحدة أليفواض ةوف  املأوى وا ماية ل مدــــــــوسين، و  الة اإلــــــــتنيناا الت
 واإلــــــــــتعاسة إلــــــــــبص  ربــــــــــا الوزا عن هويق ةقد  النقد مقابص العمص. واإلــــــــــت دا الا املب ه مربــــــــــاعدة
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شـــــــــــــــو ـــــــــــــــاً.  ما  د  ال ـــــــــــــــندوا التمويص    بونامج األيفلية العاملي أليفواض ةقد  الدعم  42 229
 ال وجربيت ل عم ية امنربانية اليت   ا عدة جزر ا منملقة البحو اللاريم.

، اي  ع ـــــــــار ماريا، فوا 5أي وليإلـــــــــبتم ، اباا عاألـــــــــ ة شـــــــــديدة أخوى من ال نية  18ا و  - 28
سومينيلا، واي من أفقو الب داا ا منملقة البحو اللاريم، وأ قا هبا أضــــــواراً وسماراً ع يف نملاا واإلــــــل. 

شـوا  65 000 شــو ــاً جوا  العاألــ ة، وعا( 71 293وةأحو إلــلاا اجلزيوة بأ ع م الباله عدسام 
مالي  سوار، مت  3ن م من أضــوار مباشــوة  قا مبربــا ن م وبربــبص عيدــ م. و اا ُت ــيا مب ه  در  م

ألــــــــوفة ا ةدــــــــوين األوليأ توبو، أمواً ااإلــــــــم األ ية ا  عاسة اخلدماة ال ــــــــحية والتع يمية، وضــــــــماا 
ض، وةوف  ا  ــول ع يف ميا  الدــو  املأمونة وخدماة ال ــوا ال ــحي، وةعزيز الو اية من ة دــي األموا

األيفــليــة والتحويالة النقــديــة، ولواز  اميوا ، وسعم إلـــــــــــــــبــص العي  وةوف  خــدمــاة ا مــايــة. وعمومــا، 
م يوا سوار لت بية اااتياجاة النا ة عن  ع ــــار   يوما وماريا،  13.2خ ــــا ال ــــندوا مب غاً  در  
 من األشوا  ا تاج .  670 000اإلت دا مرباعدة أ ينو من 

ملقة القوا األفويقي موجة ج اا اي من أإلــوأ موجاة اجل اا اليت اجتاات ا منل وشــ دة من - 29
م يوا شوا حباجة ماإلة    املرباعدة الغلائية ا  حيوبيا، وال ومال،  14عقوس، ةار ة ورا اا أ ينو من 

املواشي و ينيا. و د ةأحوة املنملقة بق ور شديد ا ا األيص وةوس  الغملا  النبايت بدرجاة  ياإلية ون وا 
وش  املوارس املائية. وا  حيوبيا، أسى عد  املول األمملار ا مواإلم متتالية، وندرة امليا ، وة دي األمواض 

    جعص املالي  من الناس حباجة ماإلة    األيفلية. 
م يوا سوار ل دـــووع بتقد  املربـــاعداة  18.5وا شـــبائيف ايو، ألـــوا ال ـــندوا مب غاً  در   - 30

شـــــــــوا من  785 000املاإلـــــــــة    ا تاج   لي ا ا  حيوبيا. واإلـــــــــت دا املب ه مربـــــــــاعدة  امنربـــــــــانية
املتضـــــــورين من اجل اا عن هويق القيا  بأندـــــــملة ا  ملاعاة األمن الغلائي، وال ـــــــحة، والتغلية، وامليا  

ا مب ه  ضــــاا  در   مالي  سوار  10وال ــــوا ال ــــحي والنظافة ال ــــحية. وا آ يأيفربــــمل ، ُخ ــــا
يق ااإلتقوار ا ا الة الغلائية وا د من مربتوياة إلو  التغلية، واإلت دا املب ه مرباعدة ما ي ص لتحق

 شو اً من األشوا  ا تاج . 376 055عدسام    
وا ال ـــومال، اإلـــت زما ا الة بلل ج وس مدـــرت ة ل ح اا ع يف ال امج اجلارية وللن ا نا  ـــة  - 31

ملناهق األشـــــد ةضـــــوراً من اجل اا. واإلـــــتدعا الضـــــوورة ةوف  التمويص التمويص لت اس  ادو  جماعة ا ا
الالز  لتقد  التدخالة املنقلة ل حياة ا املوا ة املبلوة من األزمة. وا شــبائيف ايو، خ ــا ال ــندوا 

م يوا شـوا من  1.3م يوا سوار ل ـوفة ا ال ـومال ل مربـاعدة ا ةغملية ااتياجاة  18مب غاً  در  
ال ــندوا الدعم لقملاعاة   من اجل اا من خالل نافلة  ويص الملوارئ النا  ــة التمويص. و داملتضــورين 

امليا  وال ــــوا ال ــــحي والنظافة ال ــــحية، واملأوى، واملواس يف  الغلائية، وال وجربــــتياة، واألمن الغلائي، 
م يوا  15ياً  در  وال ـــــحة، والتغلية، وا ماية والتع يم. وا نيربـــــاايأبويص، رألـــــد ال ـــــندوا مب غاً  ضـــــاف

سوار ا بند خم ــــ ــــاة ااإلــــتةابة الربــــويعة  ااة التدــــوس املت ــــ ة باجل اا اليت ةضــــاع ا ةقويبا ا 
ال ـــومال ا ال رتة ب   انوا اليناايينايو وشـــبائيف ايو. واإلـــت دا املب ه مربـــاعدة ما ي ـــص عدسام    

لية، وامليا  وال ــــــوا ال ــــــحي شــــــو ــــــاً من األشــــــوا  ا تاج  خلدماة ال ــــــحة، والتغ 352 592
م يوا سوار اإلـــــــتةابة  33مب غاً  در   2017والنظافة ال ـــــــحية. وعموما، خ ـــــــا ال ـــــــندوا ا عا  

لألزمة امنربانية املربتموة ا ال ومال. و ما ك و أعال ،  د  ال ندوا أيضا    منظمة األيفلية والزراعة 
 ملناهق املتأحوة باجل اا ا ال ومال.م يوا سوار لالإلتةابة ل حالة ا ا 22 وضاً بقيمة 
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و اا ال ـــــــندوا من أول املربـــــــتةيب  ل عالماة اليت ةُنلر بو وع جماعة ا  ال شـــــــوا نية يا،  - 32
م يوا سوار لدعم امجوا اة  128وال ــــومال، وجنو  الربــــوساا، واليمن. فقد أ ك ا ب ــــوا مب ه  در  

ة وأندــــملة منل ادو  جماعة، مما جيع ة واادا من أ   م ــــاسر التمويص ا الب داا املتضــــورة  املبلوة املاإلــــا
ة مدـــــــرت ة، معاً، مب غاً  در  األربل ا املوااص األو  من ااإلـــــــتةابة. ورألـــــــد ال ـــــــندوا وألـــــــناسيق  ملوي

قة اليت  انا ضـــــوورية لتوإلـــــيل نملاا العمص امنربـــــاا الالز   379 م يوا سوار من املو ـــــ ـــــاة املنربـــــا
 . 2017ا ة   الب داا ا الن ف األول من عا   اُتاك  ع يف وجة الربوعة

 
 استجابة اليندوق ألزمة التشر  العالمية الجارية - جيم 

، ايت ُأج  مزيد من الناس ع يف مغاسرة سيارام 2017اإلــــــــتموة أزمة التدــــــــوس العاملية ا عا   - 33
وةربببا . 2013مالي  شوا من سيارام منل عا   4 ربوا. ف ي   ورية جنو  الربوساا، فوا اوايل 

من ا ادو  مزيد من التدــــــــوس واحندرة االة انعدا  األ 2017ااشــــــــتبا اة اجلديدة اليت و عا ا عا  
الغلائي وإلـــــو  التغلية    مربـــــتوياة يف  مربـــــبو ة. فقد ُسموة إلـــــبص العي ، وة دـــــا عم ياة  تص وهنا 
املاشـــــــية وة    ا ا األـــــــيص أو ةأخو جني ا بربـــــــبا العنف والتدـــــــويد واألاوال اجلوية يف  املواةية. وانتدـــــــوة 

ا  النظي ة برببا التدويد والضور األمواض املْعدية، وإلا ة االة النظافة ال حية واملانية ا  ول ع يف املي
م يوا سوار جلنو   15.5الل   ق باويا ص األإلاإلية الوئيربية. وا أياريمايو، سفل ال ندوا مب غاً  در  
 ، شــــــــــو ــــــــــاً  368 958الربــــــــــوساا لت بية ااتياجاة األشــــــــــوا  املتضــــــــــورين من األزماة الباله عدسام 

اخ يا. وإلــــــاعد الا املب ه ا معاجلة شــــــموا شــــــو ــــــاً من األشــــــوا  املدــــــوسين س 221 375مبن في م 
التنربــيق ب  املويماة، و سارة املويماة، وال ــحة، والتغلية، وا ماية، والتع يم، واألمن الغلائي واملأوى 

 وامليا  وال وا ال حي والنظافة ال حية وال وجربتياة.
ل ويق القملو  ل عمص مالي  سوار ملربــــاعدة ا 10وا الربــــوساا، خ ــــا ال ــــندوا مب غاً  در   - 34

امنربـــــــــــــاا من أجص ة بية ااتياجاة الالجني  من مواهين   ورية جنو  الربـــــــــــــوساا الوافدين اديينا    
اجئ. وموال الا املب ه ةلاليف  ندــــــا  مو ز اإلــــــتقبال والتوإلــــــل ا  60 000الربــــــوساا والباله عدسام 

 ائم ْ  اإلتضافة الالجني .ةوف  اخلدماة املنقلة ل حياة من خالل ةوإليل املْو  ع   الق
ا ال ــــــندوا مب غاً  در   - 35 م يوا سوار ا نيربــــــاايأبويص من أجص مواألــــــ ة وحتربــــــ   15وخ ــــــَّ

اخلدماة املنقلة ل حياة املقدمة لالجني  من جنو  الربوساا ا أويفندا، و ندا  خدماة ا املربتوهناة 
، مبن شو اً  881 555ي ص عدسام    ما  ملرباعدة الوافدين اجلدس. واإلت دفا ااإلتةابة مرباعدة

شو اً من أفواس اجملتمعاة ا  ية األويفندية املضي ة. و  ا  ملاعاة ا ماية والعنف  203 436في م 
اجلنربـــــي ويأو العنف القائم ع يف أإلـــــاس نوع اجلن ، وال ـــــحة، واألمن الغلائي، وامنعا  املبلو، وامليا  

 دة املتعدسة القملاعاة املقدمة لالجني . وال وا ال حي والنظافة ال حية واملرباع
دــــــــــــــوس  نربــــــــــــــانية معقدة ومديدة ا وا ةزال ب داا اوض حب ة ةدــــــــــــــاس ةواجة اااة هوارئ ة - 36
م يوا شوا ا أرجا  وا عة ا أ  يف  ال اللام وا  17.  ك يعي  ما ي ص عدسام    2017 عا 

ناهق متضورة من األزمة. وحب ول شبائيف ايو، ويفو  ةداس وجنو  شوا النيةو و ال شوا نية يا ا م
مالي  شــوا، وب ه عدس اللين شــوسوا أ ينو  10.7ب ه عدس األشــوا  اللين ام حباجة    املربــاعدة 

مالي  شـــــــــــــوا، وعدس  7.1م يوا شـــــــــــــوا، وعدس اللين يعانوا من انعدا  األمن الغلائي  2.3من 
 ه ص. 515 000األه ال اللين يعانوا من إلو  التغلية ا اس 
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م يوا سوار لدعم التدخالة املنقلة ل حياة، مبا يتي   22و د  ال ـــــــــــندوا لنية يا مب غاً  در   - 37
ةوف  أندـــــملة التع يم، واألمن الغلائي، وال ـــــحة، والتغلية، وا ماية، واملأوى، وامليا ، وال ـــــوا ال ـــــحي 

  املدـــــوسين ساخ يا واجملتمعاة م يوا من األشـــــوا 2.6والنظافة ال ـــــحية، ويربـــــت دا أيضـــــاً مربـــــاعدة 
ا ال ـــــندوا  مالي  سوار لنية يا ا  وزييولية لدعم موا ز  10املضـــــي ة. وبامضـــــافة    كل ، خ ـــــَّ

املربــــاعدة امنربــــانية ايت يتملن املربــــتةيبوا العام وا ا اخلملوئ األمامية من  ندــــا  وجوس سائم وآمن 
مالي  سوار يربــت دا بة  10 ــا ال ــندوا مب غاً  در  وا اللام وا، خ .لتقد  املربــاعدة امنربــانية

شوا من األشوا  املدوسين ساخ يا ادييناً املتضورين من اوةماة اليت ةدنا ا  270 000مرباعدة 
مالي  سوار لالإلــــــــتةابة    ةعملص  10 اعة بو و اوا . وا النيةو، خ ــــــــا ال ــــــــندوا مب غاً  در  

من الالجني  والعائدين  250 000يربــــــــت دا بة مربــــــــاعدة اخلدماة األإلــــــــاإلــــــــية بربــــــــبا النزاعاة، و 
مالي   4واألشــــوا  املدــــوسين ساخ يا واجملتمعاة املضــــي ة. وا ةدــــاس، خ ــــا ال ــــندوا مب غاً  در  

شوا، وخ ا  40 000سوار لتوف  الغلا  وال حة وا ماية ل عائدين الضع ا  اللين يب ه عدسام 
شــــــو ـــــاً،  72 559لدعم التدــــــاسي  العائدين اللين يب ه عدسام  م يوا سوار 11مب غاً  ضــــــافياً  در  

اجنياً، ولدعم أفواس اجملتمل  16 937ولدعم الالجني  من   ورية أفويقيا الوإلـــــــــــــمليف اللين يب ه عدسام 
 شو اً. 56 060ا  ي املضيف اللين يب ه عدسام 

  
 تنظيم اليندوق وإ ارته - رابعا 

 مركزي لمواجهة الطوارئالفريل االستشاري لليندوق ال  
أُندــــــــــــئ ال ويق ااإلــــــــــــتدــــــــــــار  ل  ــــــــــــندوا املو ز  ملواج ة الملوارئ عماًل بقوار اجلمعية العامة  - 38
ليتو   إلـــــدا  املدـــــورة    األم  العا ، عن هويق منربـــــق اميفاحة ا اااة الملوارئ، بدـــــأا  124ي60

اإلــتودا  ال ــندوا وأحو . وبغية ةعزيز ال ويق ااإلــتدــار  و  الة أوإلــل ةنوع ا عضــويتة،  ا  األم  العا  
اجتمل ال ويق عضــواً. وخالل الربــنة،  21عضــواً     18بتوإلــيل عدس أعضــا  ال ويق من  2017ا عا  

ا أياريمايو وةدوين األوليأ توبو. وا ااجتماع الل  عقد  ال ويق ا أياريمايو، نا   املباسراة الوامية 
   ضـــماا زياسة املربـــا اة ا ال ـــندوا )ا ول التمويص املبتلو، التمويص من القملاع اخلا (، وال وألـــة 

املبلوة، و لل   ألــدار التقويو الربــنو  األول  لزياسة املو ــ ــاة املقدمة من ال ــندوا لدعم امجوا اة
عن النتائج اليت اقق ا ال ـــندوا، الل  يب  فية النتائج اليت حتققا ب ضـــص موارس ال ـــندوا خالل إلـــنة 
 ام ة. وا ااجتماع الل  عقد  ال ويق ا ةدـــــــــــــــوين األوليأ توبو، نا   اجل وس الوامية    زياسة ةعزيز 

 املبلوة وإلبص   الة ةوإليل  اعدة املاحن  ل  ندوا. ال ندوا، وزياسة امجوا اة
 

  طاق التغطية العالمي لشراكات اليندوق  
ريفم أا ال ــــندوا مل ف بتقد  م ن      و ااة األمم املتحدة ع يف وجة ا  ــــو، فإا العديد  - 39

ا لومية وا لوماة من م ن حة يُن ل من  بص و ااة األمم املتحدة ا  ص شـــــــــــــــوا ة مل املنظماة يف  
 ة ال  يا األمحوياوالل األمحو.املضي ة و عيا

)واي آخو إلــنة  2016م يوا سوار ا عا   438.9ومن جمموع خم ــ ــاة ال ــندوا البالغة  - 40
، أفاسة و ااة األمم املتحدة املربــت يدة من ال ــندوا بأهنا  دما (ةتوافو بدــأهنا بياناة عن الدــوا اة

https://undocs.org/ar/A/RES/60/124
https://undocs.org/ar/A/RES/60/124
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و ينص ال   .(2)ب دا 45من الدــــــــــــــو ا  املن لين ا  589م يوا سوار     115ه   الي ا م ن حاً فوعية يب 
الدبلة الواإلعة من الدوا اة نملاا ةغملية عاملي ا مينيص لة، ي عا حتقيقة من خالل اة ا اة التمويص 

 املباشو اليت ة   مل اجل اة املاحنة. 
ئة من   ايل التمويص الل  خ ــــ ــــة ال ــــندوا ا ا املا 26وشــــل ا امل ن   ال وعية ما نربــــبتة  - 41
 . والا الو م ا يدمص  يمة ةوةيباة الدوا اة العينية. 2016عا  
ج ــاة  2016و ــانــا يفــالبيــة املنظمــاة اليت ن ــلة التمويــص من خالل امل ن   ال وعيــة ا عــا   - 42

ج ة شـــــــــويلة الومية،  216منظمة يف  الومية وهنية أو حم ية، و  229شـــــــــويلة وهنية وحم ية. من ا 
دـــــــــــــــويلة البا ية والباله عدساا  عية من  عياة ال ـــــــــــــــ يا األمحوياوالل األمحو. أما اجل اة ال 19 و

ج ة، فلانا منظماٍة يف  الومية سولية. و انا الو ااة اليت اإلــــــــت اسة    أ  ــــــــيف اد من  125
سوار(، وم وضية األمم املتحدة لدموا م يوا  44امل ن   ال وعية املقدمة من خالل ال ندوا اليونيربيف )

 مالي  سوار(.  9.7م يوا سوار(، وبونامج األيفلية العاملي ) 33الالجني  )
 

 الرصد  
، وضـــــل ال ـــــندوا مل وة ةوجي ية بدـــــأا رألـــــد ةن يل خم ـــــ ـــــاةة ع يف ال ـــــعيد 2016ا عا   - 43

ن   املقدمة من ال ندوا، وا ضماا  ةااة الُقملو . وةوض  املل وة األسوار واملربمولياة ا ةتبل ةن يل امل  
املع وماة كاة ال ـــ ة ا اين ا ل منربـــق  املقيم يمنربـــقي الدـــموا امنربـــانية. و د أُعدة املل وة ة بية 
لمل باة الدـــــو ا  امليداني  املدـــــار   ا عم ياة ال ـــــندوا، واةبعا التوألـــــياة الناشـــــنية عن العديد من 

ماة اليت مت  جواذاا فيما يتع ق بال ـــــــــــــــندوا، مبا ا كل  عم ياة عم ياة مواجعة ا ربـــــــــــــــاباة والتقيي
 مواجعة ا رباباة اليت أجوااا ملتا خدماة الو ابة الداخ ية. 

وأندــأ ال ــندوا أيضــا ووكجا مم تا لإلبالغ عن االة املدــاريل من أجص ةيربــ  ةباسل املع وماة  - 44
أا يبقيف املنربـــقوا املقيموايمنربـــقو الدـــموا  بربـــ ولة ع يف ال ـــعيد الُقملو . وكل  إلـــيربـــاعد ع يف   الة

امنربـــانية واجل اة ال اع ة األخوى ا اجملال امنربـــاا ا  ص ب د ع يف اهاالع ع يف ةن يل املدـــاريل املمولة 
 من ال ندوا.

 وحتال املل وة التوجي ية والنموكج املم ا لإلبالغ عن االة املداريل     يل املنربق  املقيم ي - 45
الدموا امنربانية بعد املوافقة ع يف  ص ُت يا لألموال وألوا لألموال. واإلتناسا    التع يقاة منربقي 

امجيابية بدــــــــــأا فائدة النموكج املم ا لإلبالغ عن االة املدــــــــــاريل واملالاظاة املربــــــــــتمدة من عم ياة 
 .2017ا  مواجعة ا رباباة ع يف املربتوى امليداا، أألب  اإلتعمال النموكج  لزاميا ا هناية ع

 
 الشفافية  

 ينص الدـــــــــ افية اةو الزاوية ا نظا  املربـــــــــا لة، األمو الل  جيع  ا  ادى األولوياة الوئيربـــــــــية  - 46
ألمانة ال ــندوا. ويقو  ال ــندوا بندــو  يل  واراة امل ن   ا الو ا ا قيقي ع يف مو عة الدــبلي وع يف 

__________ 

ن   ال ـــندوا املو ز  ملواج ة الملوارئ ا يفضـــوا فرتة زمنية ةرتاو  ب  إلـــتة  (2)  أشـــ و وةربـــعة أشـــ و، وي ز  ةقد  ةقاريو ةن َّل م 
 د مت ةن يل   2016إلـــوسية عن ةن يل امل ن   بعد حالحة أشـــ و من كل  التاريي. وع ية، فإا التمويص املو ـــا ا هناية عا  

 . و د مت سمج املع وماة املتع قة بالدـــــــوا اة2017، ومت امبالغ عنة حب ول هناية عا  2017حب ول الوبل األخ  من عا  
 .2018بعد كل  ا الوبل األول من عا   2016ا ةن يل التمويص لعا  
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دسةة املباسرة الدولية ل دـــــــــــــ افية ا املعونة، ومن خالل مو ل سائوة التتبل املايل،  دـــــــــــــياً مل املعيار الل  ا
الملبقة ”مو ل ةباسل البياناة امنربـــانية. وبامضـــافة    كل ، يقو  ال ـــندوا بتتبل وندـــو مع وماة عن 

لتن يل املن  ، اليت ةعل  التمويص املقد  من و ااة األمم املتحدة املربـــــــــــــــت يدة    شـــــــــــــــو ائ ا  “الينانية
األموال وانت اً  خبملوئ  يل ةوفو الدـــــــــــــــ افية اللام ة ل تمويص بد اً من  واراة ُت ـــــــــــــــيااملن لين، وبالتا

 األمامية.  الترب يم
ويندو ال ندوا أيضا املن ةياة املربتودمة ا  واراة ُت يا امل ن  ، وموجزاة عن عم ياة  - 47

و إلــــوسية عن اإلــــتودا  ااختيار القملوية ل مو ــــ ــــاة املوج ة  ااة الملوارئ النا  ــــة التمويص، وةقاري
األموال وةقويواً عن النتائج ا وزة ع يف ال عيد العاملي. وةوفو ة   الوحائق، باا رتاا مل بياناة التو يا 

 ا الو ا ا قيقي، الد افية اللام ة بدأا عم ياة ال ندوا.
قويو  عن ألول موة ة 2017أعال ، ندـــــــو ال ـــــــندوا ا عا   38وع يف النحو املل ور ا ال قوة  - 48

النتائج ا وزة ع يف ال ــــــــــعيد العاملي. وةضــــــــــمن التقويو مع وماة أإلــــــــــاإلــــــــــية عن األشــــــــــوا  اللين ة قوا 
املربــــاعدة، وحت يالً ل قيمة املضــــافة ااإلــــرتاةيةية ل  ــــندوا، ومع وماة عن الدــــوا اة ا ةن يل التمويص، 

. و د أملن ةوايد 2016وموجزاة عن املنةزاة اليت اققت ا خم ـــــــ ـــــــاة ال ـــــــندوا بأ ع ا ا عا  
املع وماة املعقدة املتع قة باألسا  ع يف ال ـــــــــــعيد العاملي الوارسة ا التقويو ب ضـــــــــــص التقد  اللب  ا ةملويو 

 نظا   سارة امل ن   املقدمة من ال ندوا وامهار األإلاإلي مسارة البياناة. 
 

 إ ارة المخاطر  
 وماة املتع قة حبااة الغ  ا تم ة اليت ، واألـــــــص ال ـــــــندوا ةتبل و ي ـــــــال املع2017ا عا   - 49

ةدمص أموالة. و ديا مل مباسئة التوجي ية املتع قة بااة ااة و جوا اة التدغيص املوادة، فقد اإلتموة 
 .2017أمانة ال ندوا ا التواألص مل الو ااة واجل اة املاحنة بدأا اااة الغ  ا تم ة ا عا  

أُب غا أمانة ال ــــندوا عن حال  اااة حيتمص أا ةلوا  د شــــ دة ، 2017وا أوائص عا   - 50
اإلتوداما ااتياليا لألموال من جانا الدو ا  ا  هار مداريل اإلتودما في ا م ْنحة من ال ندوا. و د 
أجو  ااة ــــــــال واملتابعة وفقا ل توجي اة ومجوا اة التدــــــــغيص املوادة. واإلــــــــتناسا    األسلة اليت ُ عا 

يقاة ا  ص من ة   ا ااة، حبتا ألــــــحة ااسعا اة ا االة واادة، ايت ُ در جمموع خالل التحق
سواراً. وا يزال التحقيق جــاريـاً ا  2 647اخلربــــــــــــــــارة اليت ةعوَّض وــا ال ـــــــــــــــنــدوا ا ة ــ  ا ــالــة مبب ه 

 األخوي . ا الت 
 

 التقارير المقدمة من المنسقين المقيمين/منسقي الشؤون اة سا ية  
، واو آخو إلـــــــــنة ةتوافو عن ا ال  البياناة،  اا ال ـــــــــندوا  د  د     مالي  2016ا عا   - 51

ا املائة من أولني  األشــوا  من النربــا   54األشــوا  مربــاعدة منقلة ل حياة. و اا ما نربــبتة اوايل 
من كل  وال تياة. يف  أا ا ــــة النربــــا  وال تياة الاليت ة ق  الدعم املقد  من ال ــــندوا  انا أع يف 

ا املــائــة ا جمــال التغــليــة. ومن ب  األشـــــــــــــــوــا  الــلين ة قوا  68ا بعض القملــاعــاة، ايــت ب غــا 
 ا املائة من األه ال.  57املرباعدة ا جمال التغلية اليت يقدم ا ال ندوا،  اا ما نرببتة 

 ـــة ا املائة من األشـــوا  املربـــت يدين من التمويص الل  خ ـــ 50و اا ما يقدر نربـــبتة بــــــــــــــــــ  - 52
 ب دا. 32من الالجني  أو املدوسين ساخ يا أو من أفواس اجملتمعاة املضي ة ا  2016ال ندوا ا عا  
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 ، مت حتقيق ما ي ي 2016ومن خالل التمويص املقد  من ال ندوا ا عا   - 53
 م يوا شوا ع يف  ملانية ا  ول ع يف الوعاية ال حية 15.8ا ص  • 
  م يوا شوا ع يف الغلا 4.2ا ص  • 
 م يوا شوا من املرباعدة املقدمة ا جمايل ةوف  امليا  وخدماة ال وا ال حي 3.9اإلت اس  • 
 مالي  شوا من التدخالة ا جمال ا ماية 3اإلت اس  • 
 م يوا شوا من حترب  أمن م الغلائي من خالل املرباعدة الزراعية 2.7 لن  • 
 املأوى أو مواس اميفاحة األإلاإلية م يوا شوا ع يف املرباعدة ا جمال ةوف  2.1ا ص  • 
 م يوا شوا ع يف الدعم ا جمال التغلية 1.8ا ص  • 
اإلـــــــت اس عدس أ   من األشـــــــوا  من التدخالة ا جمال  سارة املويماة، ومن املربـــــــاعدة ا  • 

 جمال التع يم، ومن امجوا اة املتع قة باأللغا ، ومن الدعم املتعدس القملاعاة.
ويوفو ال ــــندوا  يمة مضــــافة اإلــــرتاةيةية  ب ة ةتةاوز  يمتة  م ــــدر من م ــــاسر  ويص العمص  - 54

امنرباا. فعندما هُ ا    املنربق  املقيم يمنربقي الدموا امنربانية ةقديو القيمة املضافة ااإلرتاةيةية 
سوا ا ةقاريوام بأا ا املائة من م أفا 84، فإا ما نربـــــــبتة 2016ل تمويص الل   دمة ال ـــــــندوا ا عا  

املتبقية من م أا ا املائة  16التمويص أسى    التن يل الربـــويل لالإلـــتةابة امنربـــانية )وأفاسة نربـــبة الـــــــــــــــــــ 
ا املائة من م  ا التمويص الل   93التمويص أسى جزئيا    التن يل الربـــــويل لالإلـــــتةابة امنربـــــانية(. و ال 

ا  97امنربانية الالز  ةقدة ا ع يف وجة الربوعة، وك و  يقدمة ال ندوا يرباعد ع يف ة بية اااتياجاة
ا املائة من م بأا  74املائة من م بأا األموال ةربـــــــــــاعد ع يف حتربـــــــــــ  ةنربـــــــــــيق العمص امنربـــــــــــاا، وأفاس 

 ال ندوا اربَّن  ةعبنية املوارس من م اسر أخوى.
 

 بر امج التدريب  
ا ل تدريا املتع ق بلي ية اإلــــــــــــتودا  ، واألــــــــــــ ا أمانة ال ــــــــــــندوا ةن يل بوناجم 2017ا عا   - 55

ال ندوا بملويقة أجنل من النااية ااإلرتاةيةية. واإلت دفا ا قاة العمص الت اع ية الدو ية وا  قاة 
الدراإلــــــــية الدــــــــبلية اليت نظم ا ال نامج املدــــــــار   الوئيربــــــــي  ا عم ية ال ــــــــندوا، مبن في م املو  وا 

تحدة ومو  و ملتا ةنربـــــــــــــــيق الدـــــــــــــــموا امنربـــــــــــــــانية ومو  و املقو امليدانيوا التابعوا لو ااة األمم امل
ال ـــــــ ة. وةوفو ا قاة العمص وا  قاة الدراإلـــــــية الدـــــــبلية أسواة ل مدـــــــار   ا ال نامج التدريم  كوو

اإلـــــــتودام ا ا مواج ة حتدياة اإلـــــــتودا  األموال ع يف حنو اإلـــــــرتاةيةي وحتديد أولوياة اااتياجاة 
 حياة. ونظَّم ال ــندوا إلــبل ا قاة سراإلــية شــبلية ل مو    ا امليداا وسورة  األ ينو   ااا املنقلة ل

ا املقو ل ائدة أألــحا  امل ــ حة اللين ييربــووا عم ية ال ــندوا ا امليداا. وأسى الا ال نامج التدريم 
ياة أفضــــــــص    جعص ه باة التمويص اليت ةقدم ا األفو ة الُقملوية ل عمص امنربــــــــاا أ ينو ةو يزا وكاة أولو 

، إليعاوس ال ندوا الرت يز ع يف ةنظيم ا قاة عمص ا امليداا مل ااإلتموار ا 2018حتديدا. وا عا  
 ةقد  التدريا ا املقو وعقد ا قاة سراإلية شبلية.
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 االستعراضات القطرية التي يجريها اليندوق  
 حة بال ـــندوا بتأ يداة بغية ةزويد منربـــق اميفاحة ا اااة الملوارئ واجل اة ألـــاابة امل ـــ - 56

جوا  اإلــتعواضــاة مربــتق ة  ص إلــنة بدــأا إا ال ــندوا، ةأكا أمانة ال ــندوا باول امجنازاة اليت اقق 
 مربا ة ال ندوا ا ااإلتةابة امنربانية ا جمموعة خمتارة من الب داا أو املناهق.

، ةعا دة أمانة ال ندوا مل خب ين اإلتداري  مربتق   لتقييم القيمة املضافة 2017وا عا   - 57
م يوا  119اليت حيقق ا ال ــــــندوا ا ااإلــــــتةابة لةحار امنربــــــانية لظااوة النينيو. و د  ال ــــــندوا حنو 

 . 2016ي2015ب دا خالل  ااوة النينيو ا ال رتة  19سوار لألندملة املت  ة بظااوة النينيو ا 
و ص ااإلــتعواض القيا  بزياراة ميدانية اإلــتعواض خم ــ ــاة ال ــندوا ا إلــبعة ب داا وحالحة  - 58

. و   جانا الرت يز ع يف مدى مال مة 2018موا ز    يمية. وُندـــــــــــو ةقويو ااإلـــــــــــتعواض ا آكاريمارس 
ااإلــتعواض أيضــاً الدروس اليت  وفعالية ال ــندوا و يمتة املضــافة بالنربــبة لالإلــتةابة لظااوة النينيو، ادس

ةلن أا يربت يد من ا ال ندوا ا سور  ا تمص ا سعم امجوا اة املبلوة، ا إليما ا اااة الملوارئ 
البملينية الظ ور. وةتمينص التوألـــــية الوئيربـــــية املربـــــتمدة من ااإلـــــتعواض ا  يا  ال ـــــندوا بدـــــلص من ةي 

 الناةج عن امنلار املبلو موة عاً نربـــــــــــــــبيا. وخُ ا بتمويص  جوا اة مبلوة عندما يلوا مربـــــــــــــــتوى اليق 
ااإلــــتعواض أيضــــا    أا ااإلــــتينمار ا  دراة ال ــــندوا ع يف  ويص امجوا اة املبلوة يتربــــق مل ادفة 

وال  النتائج . “التدخالة الالز  اُتاكاا ع يف وجة الربــــــــوعة”األإلــــــــاإلــــــــي بإنقاك ا ياة واملتمينص ا سعم 
وراة مل الدــو ا  وةربــاعد العمص اجلار  ع يف حتديد التغي اة التدــغي ية إلــوا ةربــاعد ع يف ةوجية املدــا

وااإلــــــــــــرتاةيةية اليت حيتمص أا جيوي ا ال ــــــــــــندوا ا املربــــــــــــتقبص ا إلــــــــــــياا ادا التمويص اجلديد الباله 
 سوار. ب يوا

  
 مستويات التمويل - خامسا 

، ب ه   ايل ما مت 2017. ف ي عا  2017إلــــــةص ال ــــــندوا ر ما  ياإلــــــيا ا الدخص ا عا   - 59
  انوا األولي  31م يوا سوار مت اإلـــــــــــــــتالمة حب ول  481.3م يوا سوار، منة مب ه  512.1التع د بة 
م يوا  33.3( ومب ه 2016م يوا سوار مت اإلـــــــــتالمة ا عا   14.3)بضـــــــــمنة مب ه  2017سيربـــــــــم  

 مب غاً  2017الم ا ا عا  . وب ه جمموع املربـــــــــــــــا اة اليت مت اإلـــــــــــــــت2018سوار مت اإلـــــــــــــــتالمة ا عا  
م يوا سوار، واو مب ه أع يف من املب ه املتع د بة بربــــــــبا امللاإلــــــــا النا ة عن ألــــــــوا  514.6 در  

إلــا ومربــوا من الدول األعضــا  واللياناة اليت  2017العمالة. وإلــاام ا  ويص ال ــندوا ا عا  
القملاع اخلا ، مبا في ا ممإلـــربـــتاا. وبغية ةتمتل مبو ز املوا ا، وإلـــ ملة    يمية واادة، وج اة ماحنة من 

مربـــاعدة ال ـــندوا ع يف ااإلـــتةابة لالاتياجاة امنربـــانية، إلـــا ا اجل اة املاحنة التالية أ اذاا مبب ه 
 ،، واي   إلــــــــــــبانيا2017م يوا سوار عالوة ع يف ةع داهتا األولية لعا   100  ايل  ضــــــــــــاا يقو  من 

واملم لة املتحدة ل يملانيا  ،وشـــــي ي ،وإلـــــويربـــــوا ،والربـــــويد ،وال ةغال ،داوآيربـــــ ن ،وأيولندا ،وأندورا ،وأملانيا
  انوا اليناايينايو   1واولندا. و ضافة    كل ، ا ال رتة املمتدة ب   ،والنوويج ،العظميف وأيولندا الدمالية

إلــابقة، م يوا سوار ا  هار الوفا  بتع داة  0.6، مت اإلــتال  مب ه 2017 انوا األوليسيربــم    31و 
 . 2018مالي  سوار عن عا   6.8وسفع ا ةربل ج اة ماحنة مرببقا ما جمموعة 



 A/73/170 

 

20/30 18-10695 

 

من اجل اة  2017ا املائة من املربــــــــــــــا اة املقدمة    ال ــــــــــــــندوا ا عا   98وجا  اوايل  - 60
نيا، املاحنة العدـــــــــوين الل ى )انظو املوفق اليناا(. و د ورسة أ   مربـــــــــا ة من املم لة املتحدة، ة ت ا أملا

والربـــــويد، واولندا، والنوويج. وارة ل عدس الدول األعضـــــا  واللياناة اليت ةتمتل مبو ز املوا ا اليت  دما 
 .2017سولة ا عا   56    2016 سولة ا عا  50مربا اة    ال ندوا من 

 ،وفييا نا  ،وإلــــو  انلا ،، ة قا أربعة ب داا مربــــت يدة من ال ــــندوا )ب و2017وا عا   - 61
 ومياوار( خم  اة من ال ندوا، وإلا ا فية، مما يدل ع يف ةضامن ا مل ال ندوا.

، مربــــــا اة يزيد جمموع ا 2017اىت عا   2005و د ة قيف ال ــــــندوا، منل  ندــــــائة ا عا   - 62
من الـــدول األعضـــــــــــــــــا  والليـــانـــاة اليت ةتمتل مبو ز املوا ـــا، ومن حال   126بالي  سوار من  5عن 

إل ملاة    يمية، ومن ممإلرباة، وشو اة ماحنة، وأفواس. و د ملنا ال  املربا اة الربوية ال ندوا 
 ب د.  100إلتةابة ب عالية وا الو ا املناإلا ملوت ف اااة الملوارئ امنربانية ا من اا

  
 اليندوق من أجل المستقبل - سا سا 

 وما بعده 2017األثر اة سا ي لليندوق في نام   
ع يف ة اس  اجملاعة، وسفل  عة ة ااإلتةابة لألعاأل ،  2017إلاعد أحو التمويص املقد  ا عا   - 63

اااتما  لألزماة املنربــــــــــية وةقد  املعونة ل متأحوين هبا. وإلــــــــــةَّص التمويص املقد  ل  ــــــــــندوا ر ماً  وةوجية  
، واو ما يُعت  ممشـــواً ع يف الينقة ا  يمتة وأحو ، وخملوًة مدـــةعًة ا إلـــعية لتحقيق 2017 ياإلـــياً ا عا  

 ادا  وي ة مبقدار ب يوا سوار. 
مل يعد يتماشـــيف مل  2006معية العامة ل  ـــندوا ا عا  وادا  ل األموال الل  ادسةة اجل - 64

نملاا األزماة ا العامل. فقد ارة عا اااتياجاة من التمويص امنربـــــــــــاا ع يف ال ـــــــــــعيد العاملي ارة اعاً 
. وللل  سعا األم  العا  2017ب يوا سوار ا عا   24    2006بالي  سوار ا عا   5شديداً من 

. وأيادة اجلمعية 2018دوا    مربــتوى  ويص إلــنو   در  ب يوا سوار حب ول عا     زياسة موارس ال ــن
 . 127ي71العامة الا اودا ا  واراا 

ومن شــــــــــأا ةزويد ال ــــــــــندوا املو ز  ملواج ة الملوارئ مبوارس  دراا ب يوا سوار أا يعزز أحو  مل  - 65
كل   درة ال ـــــــــــــندوا ع يف مواألـــــــــــــ ة  ا  اا ع يف حمور ةو يز  ونملا ة وإلـــــــــــــوعتة ا التن يل. وإلـــــــــــــيل ص

ااضـــملالع مب مة  نقاك ا ياة اليت أإلـــندهتا اجلمعية العامة  لية. وباةا موارس ال ـــندوا ةقصا  ص إلـــنة عن 
، ب ه سعم ال ــــــندوا نقملة اوجة بربــــــبا ألــــــوا التمويص التح يز  واملبلو 2017إلــــــابقت ا. ف ي عا  

يــاة ا الب ــداا اليت ةواجــة جمــاعــة أو  ويبــة من اجملــاعــة. ملعــاجلــة امجوا اة املبلوة والعم يــاة املنقــلة ل ح
وبالنظو    العـدس اوائص من المل بـاة والقـدر ا دوس من التمويص املتـا ، فقـد أضـــــــــــــــحيف ا د من املبـاله 
املو ــــــــــ ــــــــــة لألزماة ال وسية ضــــــــــوورة ل  ــــــــــندوا. وةربــــــــــت ز  ال  ا الة ألــــــــــندو اً أ   اةما ملوا بة 

 اااتياجاة املتزايدة. 
 

 اليندوق واليفقة الكبرى   
مسخال حتربــــــيناة ع يف نظا  املربــــــاعدة  ال ــــــندوا ا وضــــــل فويد ةلانة من القيا  بدور ا از - 66

امنربــانية، وجيربــد العديد من التمل عاة املوجوة من ال ــ قة الل ى. ويدــارك ال ــندوا أيضــا بندــائ ا 
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عم ياة ال ـــــ قة الل ى، ويواألـــــص اإلـــــتلدـــــاا ةداب  لتعزيز الوفا  بالتزاماةة. وةوس فيما ي ي مربـــــا اة 
 لل ى.ال ندوا الوئيربية ا مرباراة عمص ال  قة ا

ل  ـــــــــــندوا ةاريي هويص ا  ويص  - زيا ة اسييييييييتخدام البرمجة القائمة نلى النقد وتنسيييييييييقها - 67
التدخالة النقدية  كا  انا حتظيف باألولوية لدى الدــــــو ا  ع يف ال ــــــعيد القملو . ويل ص ال ــــــندوا أا 

لقـائمـة لـديـة مةااة ، و ـد نقا  ممخوا ه بـاة التمويـص ووـاكج امبالغ ا“النقـديـة اجلـاازة”يظـص ا اـالـة 
 ملانية حتربــــــــــــ  ةتبل وحت يص بوجمة التحويالة النقدية ا املدــــــــــــاريل اليت ةووا.  ما وضــــــــــــل ال ــــــــــــندوا 

 ةوجي اة  ضافية هتدا    سعم  سماج التدخالة النقدية ا ه باة التمويص من ال ندوا.
ب  الدــــــــو ا  ع يف ال ــــــــعيد يتم بالتعاوا فيما  - الحد من االز واجية ومن التكاليف اة ارية - 68

القملو ، وبقياسة املنربــق  املقيم  ومنربــقي الدــموا امنربــانية، حتديُد أولوياة التمويص وُتمليملة وةن يل  
ن اةربــــــاا ااإلــــــتةابة  اإلــــــتناساً    اإلــــــرتاةيةية مدــــــرت ة ب  القملاعاة. ومن شــــــأا الا التعاوا أا حُيربــــــا

    3ض ال ــــــندوا ةلالي ة امسارية بنربــــــبة الين ت )من امنربــــــانية وأا حيدا من ااتمال اازسواجية. وخ ا 
لواــــد ، اور اــــلا ااغ ــــاض مب غــــًا  ــــدر   2017. وا عــــا  2016ا املــــائــــة( ا ازيوااييونيــــة  2

 مالي  سوار من التمويص ل  جمة امضافية. 4.2
يدـــــــــرتئ ال ـــــــــندوا بأا يتم حتديد  - تحسيييييييين التقييمات المشيييييييتركة والنزيهة لالحتياجات - 69

األولوياة بالنربـــبة ملقرتااة التمويص اإلـــتناساً    اإلـــرتاةيةية اإلـــتةابة مدـــرت ة، وأا ةربـــرتشـــد املقرتااة 
بتقييماة اااتياجاة املدــــرت ة. ويعزز ال ــــندوا ةقييماة اااتياجاة املدــــرت ة اليت جيوي ا الدــــو ا  ا 

 يص ة بية اااتياجاة امنربانية األ ينو   ااا.العمص امنرباا، ويل ص أا يربت دا التمو 
يدـــــةل ال ـــــندوا ع يف ةعزيز مدـــــار ة األشـــــوا  املتضـــــورين ا ة ـــــميم وةقد   - ثورة المشيييياركة - 70

املربـــــــاعدة امنربـــــــانية. ويمل ا ب ـــــــورة من ةية ةوف  مع وماة عن اجلوانا املوت  ة ل مربـــــــا لة أما  الربـــــــلاا 
ويوفو الا األمو ألمانة ال ندوا ةعقيباة اول  ي ية مواعاة املداريل اليت ةووا  املتضورين هوال سورةة ال ناجمية.

 ال ندوا لاللتزاماة مبوجا املربا لة أما  الربلاا املتضورين، ويتي   ملانية  جوا  حت يص سور  ا الا ال دس.
ائة  د  ال ندوا منل  ند - الحد من تخييص المساهمات المقدمة من الجهات الما حة - 71
ب د مربـــــتود ما ا إلـــــبيص كل  مربـــــا اة يف  خم ـــــ ـــــة مونة  100بالي  سوار ل عمص امنربـــــاا ا  5

باللامص. و د أيدة اجلمعية العامة،  سرا اً من ا ل حاجة    مزيد من التمويص يف  املو ـــــــــــــــا واملوا 
 ل عمص امنرباا، رفل مربتوى التمويص الربنو  املربت دا ل  ندوا    ب يوا سوار.

 
 تنويع وتعميل ااندة الجهات الما حة  

متةـــــاوزًا ل موة األو  مب ه  ،2017اقق ال ـــــــــــــــنـــــدوا م ْع مـــــًا ةـــــارريـــــًا ا التمويـــــص ا عـــــا   - 72
م يوا سوار. ومل كل ، فإا الا املب ه ةينص فةوة  ب ة مقارنة هبدا التمويص الربنو  الل  أيادةة  500

. واىت اآلا، فإا نربــــبة  ب ة من التمويص 2018ل  يربــــو  ا عا  اجلمعية العامة الباله ب يوا سوار، ال
،  دما اجل اة املاحنة العدـــــو الل ى 2017ةعتمد ع يف جمموعة ألـــــغ ة من اجل اة املاحنة . ف ي عا  

ا املائة من   ايل املربـــــــــا اة الوارسة ل  ـــــــــندوا.  90م يوا سوار، أ  ما يقو  من  457مب غاً  در  
اس ع يف اجل اة املاحنة العدـــــــــــو الل ى ال ـــــــــــندوا  ا مو ف ضـــــــــــعف  كا ما حتولا ويضـــــــــــل الا ااعتم

 الربياإلاة ا  ية أو ةق با أإلعار ألوا العمالة. 
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وةربــــــــعيف أمانة ال ــــــــندوا باإلــــــــتموار    زياسة ةنوع اجل اة املاحنة وةوإلــــــــيل  اعدة الدعم املايل  - 73
أ وى مميدية وزياسةة، ايينما أملن كل . ومثة ل  ـــــــــــــندوا مل ا  اا ع يف مقدار التمويص املقد   لية من 

ااجة لدعم جديد و ضاا ل  ندوا من جمموعة متنوعة من الدول األعضا ، واللياناة اليت ةتمتل مبو ز 
املوا ا، واملنظماة ام  يمية واللياناة اخلاألـــــــــــة اجتلا  التمويص الالز  لتقد  املربـــــــــــاعدة العاج ة    

  ة األزماة.األشوا  ا األوين ا ااا
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 المرفل األول
ننييييييير الِمَنح في اليييييييندوق المركزي لمواجهة الطوارئ: بيان األ اء المالي للفترة من  - ألف 

 )أ(2017كا ون األول/ يسمبر   31كا ون الثا ي/يناير إلى  1
 )بدواراة الواياة املتحدة(

  اةيرا ات  

  592 376 537 ) (الت عاة
  51 088 األخوىالتحويالة واملو  اة 

  13 012 665 )ج(يواساة األخوىام
  1 757 469 )س(يواساة ااإلتينمار 

  ٦07 1٩7 7٥٩ مجموع اةيرا ات 
  الميروفات

  409 784 494 امل ن   والتحويالة األخوى
 7 824 267 )ه(م ووفاة التدغيص األخوى

 ٤17 ٦0٨ 7٦1 مجموع الميروفات 
  1٨٩ ٥٨٨ ٩٩٨ الفائض/)العجز( في السنة 

  
ننيييييييييير الِمَنح في الييييييييييندوق المركزي لمواجهة الطوارئ: بيان التغيرات في صيييييييييافي  - باء 

 )أ(2017كا ون األول/ يسمبر   31كا ون الثا ي/يناير إلى   1األصول للفترة من 
 )بدواراة الواياة املتحدة(

 ألاا ااألول 
  229 386 276 201٦كا ون األول/ يسمبر   31صافي األصول في   

  التغير في صافي األصول

  189 588 998 ال ائضي)العةز( ا الربنة
 1٨٩ ٥٨٨ ٩٩٨ مجموع التغيرات في صافي األصول 
  ٤1٨ ٩7٥ 27٤ 2017كا ون األول/ يسمبر   31صافي األصول في  

 
 أُعدة البياناة وفقا ل معاي  ا اإلبية الدولية ل قملاع العا . )أ( 
 الت عاة وفقا ل معاي  ا اإلبية الدولية ل قملاع العا . انظو املوفق اليناا لالهالع ع يف الت عاة املع نة. ينص  ) ( 
  ينص ألاا امللاإلا النا ة عن ألوا العمالة. )ج( 
سوارا حمققة من عن ـــــــو القووض ا ال ـــــــندوا املو ز   235 432ةدـــــــمص  يواساة اإلـــــــتينمار ألـــــــافية  دراا  )س( 

 .119ي66ارئ وفقا لقوار اجلمعية العامة ملواج ة الملو 
 سوارا. 8 111 335ةدمص ةلاليف سعم ال امج )األمم املتحدة( البالغة  )ه( 

  
  

https://undocs.org/ar/A/RES/66/119
https://undocs.org/ar/A/RES/66/119
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 المرفل الثا ي
الثا ي/يناير كا ون   1التبرنات المعلنة للفترة من  اليندوق المركزي لمواجهة الطوارئ:  

 2017كا ون األول/ يسمبر   31إلى 
 )بدواراة الواياة املتحدة(

 )أ(الت عاة املع نة املت ع
  الدول األنضاء والكيا ات التي تتمتع بمركز المرااب  

 23 867 أندورا
 5 000 أرمينيا
 8 184 524 أإلرتاليا
 13 572 204 ب ةيلا
 1 500 بوةاا
 20 000 ب غاريا
 22 528 736  ندا
 40 000 شي ي
 500 000 ال  

 112 500  ولومبيا
 10 000  وة سي وار

    662 11 
 39 246 ةديليا
 14 351 320 الداووك
 108 696  إلتونيا
 7 423 118 فن ندا
 82 510 869 أملانيا

 756 125 آيرب ندا
 500 000 اوند

 220 000  ندونيربيا
 24 039 332 أيولندا
 2 322 880  يملاليا
 1 402 809 الياباا

 50 000  ازاخربتاا
 1 000 000 اللويا

 197 239 ليوتندتاين
 21 482 ليتوانيا

 4 811 715 للربم غ
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 )أ(الت عاة املع نة املت ع
 53 362 مونا و  

 10 000 مياوار
 73 410 414 اولندا

 2 136 752 نيوزي ندا
 53 426 148 النوويج

 10 000 با ربتاا
 4 006 ب و

 50 000 ال  ب 
 105 380 ال ةغال

 1 000 000  ملو
 4 000 000   ورية  وريا
 1 500 000 ااحتاس الووإلي

 2 370 إلاا مارينو
 150 000 املم لة العوبية الربعوسية

 50 000 إلنغافورة
 60 155 إل وفا يا

 487 257 جنو  أفويقيا
 3 424 476  إلبانيا

 5 000 إلو  انلا
 74 481 519 الربويد
 5 986 439 إلويربوا
 20 000 ةاي ند
 450 000 ةو يا

 1 250 000 امماراة العوبية املتحدة
 99 339 278 املم لة املتحدة ل يملانيا العظميف وأيولندا الدمالية

 5 000 000 الواياة املتحدة األمويلية
 10 000 فييا نا 

 1 000 منظمة فوإلاا مالملة العربلوية املربتق ة
 ٥11 1٨٨ 3٨0 المجموع، الدول األنضاء والكيا ات التي تتمتع بمركز المرااب 

  السلطات اةاليمية والمحلية

 636 943 الومة ال  من  الب ةيلية

 ٦3٦ ٩٤3 المجموع، السلطات اةاليمية والمحلية 

  الجهات األخرى

 ٢٥٠ ٠٠٠ مؤسسة الجسر

 13 193 ممإلربة واةولو
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 )أ(الت عاة املع نة املت ع
 51 088 سوار( 10 000ممإلربة األمم املتحدة )أ ص من  ة عاة خاألة عن هويق  

 6 855 سوار( 10 000ة عاة خاألة من خارج ممإلربة األمم املتحدة )أ ص من 

 321 13٥ المجموع، الجهات األخرى 

 ٥12 1٤٦ ٤٥٨ المجموع 
 

 إيواساة مبوجا املعاي  ةربــــــــــــــتند الت عاة    الربــــــــــــــنة اليت ةع د في ا املاحنوا وُتت ف عن املباله املربــــــــــــــة ة   )أ( 
ـــــــــــــــــــربــــت مة عن الت عاة املع نة املربــــة ة أألــــال  ا اإلــــبية الدولية ل قملاع العا . و د ُتت ف الت عاة ال ع ية املـ

 برببا التق باة ا معداة أإلعار ألوا العمالة.
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 المرفل الثالث
االستجابة، صندوق ، مجموع الِمَنح المخيية من اليندوق المركزي لمواجهة الطوارئ  

 2017كا ون األول/ يسمبر   31كا ون الثا ي/يناير إلى   1الفترة من 
 )بدواراة الواياة املتحدة(

 اجملموع الملوارئ النا  ة التمويص ااإلتةابة الربويعة الب د أو اا  يم

 32 992 835 17 959 294 15 033 541 ال ومال    
 31 886 628 21 997 157 9 889 471 نية يا
 29 626 543 14 169 983 15 456 560 الربوساا
 28 512 690  28 512 690  حيوبيا

 26 564 545  26 564 545   ورية اللونغو الدةقواهية
 25 553 107  25 553 107 اليمن

 24 164 854  24 164 854 بنغالسي 
 15 995 654 9 995 626 6 000 028   ورية أفويقيا الوإلمليف

 15 524 589  15 524 589 جنو  الربوساا  ورية 
 14 986 704 14 986 704  أويفندا
 14 556 804 10 994 963 3 561 841 ةداس

 12 347 758 5 996 745 6 351 013   ورية  وريا الدعبية الدةقواهية
 10 960 423 5 960 822 4 999 601 مديفدقو

 10 545 508  10 545 508 أنغوا
 10 329 268  10 329 268  ينيا
 10 058 848 10 058 848  النيةو

 10 005 413 10 005 413  اللام وا
 10 000 001  10 000 001 العواا

 9 996 905 9 996 905  أفغانربتاا
 7 999 469  7 999 469  وبا

 7 196 273  7 196 273 إلو  انلا
 6 905 824 6 905 824  مايل

 6 526 848  6 526 848 مياوار
 6 355 627 5 997 815 357 812 ليبيا
 5 167 962  5 167 962 ب و
 4 787 881  4 787 881 نيبال

 4 371 548  4 371 548 اللونغو
 4 238 419  4 238 419 األرض ال  ربملينية ا ت ة

 4 213 259  4 213 259 فييا نا 
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 اجملموع الملوارئ النا  ة التمويص ااإلتةابة الربويعة الب د أو اا  يم

 3 500 011  3 500 011 بوروند     
 3 011 838  3 011 838 سومينيلا
 2 477 274  2 477 274 ال  ب 

 2 154 461  2 154 461 أنتيغوا وبوبوسا
 2 000 095  2 000 095 موزامبيق
 1 585 201  1 585 201 زمبابو 
 1 107 613  1 107 613 منغوليا
 ٤1٨ 20٨ ٦٨0 1٤٥ 02٦ 0٩٩ 273 1٨2 ٥٨1 المجموع 

 
املو ـــــــــــ ـــــــــــة الوارس ا الا املوفق    املب ه الل  وافق ع ية و يص األم  العا  يربـــــــــــتند املب ه ام ايل لألموال   مالاظة 

 ومنربق اميفاحة ا اااة الملوارئ.
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 المرفل الرابع
ننييييييير الِمَنح في اليييييييندوق المركزي لمواجهة الطوارئ: بيان األ اء المالي للفترة من  - ألف 

 )أ(2017كا ون األول/ يسمبر   31كا ون الثا ي/يناير إلى  1
 )بدواراة الواياة املتحدة(

  اةيرا ات  

 - ) (يواساة ااإلتينمار 
 - المجموع 

  الميروفات

 - المجموع 

 - الفائض في السنة 
 

  أُعدة البياناة وفقا ل معاي  ا اإلبية الدولية ل قملاع العا . )أ( 
سوارا ا عن ـو امل ن   ا ال ـندوا املو ز  ملواج ة الملوارئ  235 432ورسة  يواساة اإلـتينمار ألـافية  دراا  ) ( 

 .119ي66وفقا لقوار اجلمعية العامة 
  

التغيرات في ننيييييييير القروم المقدمة من الييييييييندوق المركزي لمواجهة الطوارئ: بيان  - باء 
 )أ(2017كا ون األول/ يسمبر   31كا ون الثا ي/يناير إلى   1صافي األصول للفترة من 

 )بدواراة الواياة املتحدة(
 ألاا ااألول 
 30 000 000 201٦كا ون األول/ يسمبر   31صافي األصول في   

  التغير في صافي األصول

 - ال ائض ا الربنة
 - األصولمجموع التغيرات في صافي  
 30 000 000 2017كا ون األول/ يسمبر   31صافي األصول في  

 
 أُعدة البياناة وفقا ل معاي  ا اإلبية الدولية ل قملاع العا . )أ( 

  
  

https://undocs.org/ar/A/RES/66/119
https://undocs.org/ar/A/RES/66/119
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 المرفل الخامس
كيا ون  1اجهية الطوارئ في الفترة من القروم المقيدمية من اليييييييييييينيدوق المركزي لمو   

 2017األول/ يسمبر كا ون   31الثا ي/يناير إلى 
 )بدواراة الواياة املتحدة(

 املب ه عا  ال وا الب دياملنملقة الو الة
   2017كا ون الثا ي/يناير   1القروم غير المسد ة حتى     

 8 000 000 2016 ااييت منظمة األمم املتحدة ل مل ولة )اليونيربف(
 ٨ 000 000   المجموع 

  2017 كا ون األول/ يسمبر  31الثا ي/يناير إلى كا ون   1القروم الميروفة من 
 22 000 000 2017 ال ومال منظمة األيفلية والزراعة لألمم املتحدة )ال او(

و الة األمم املتحدة ميفاحة وةدـــــــــــغيص الالجني  
 ال  ربمليني  ا الدوا األس( )األونووا(

األرض ال  ربـــــــملينية ا ت ة )الضـــــــ ة الغوبية و ملاع 
كل  القدس الدـــو ية ا ت ة( واألرسا، يفزة، مبا ا 

 واجلم ورية العوبية الربورية ولبناا

2017 000 000 20 

 ٤2 000 000   المجموع 
   2017 يسمبر كا ون األول/  31لثا ي/يناير إلى كا ون ا  1لقروم المسد ة في الفترة من ا

 4 000 000 2016 ااييت منظمة األمم املتحدة ل مل ولة )اليونيربف(
 22 000 000 2017 ال ومال منظمة األيفلية والزراعة لألمم املتحدة )ال او(

 2٦ 000 000   المجموع 
   2017كا ون األول/ يسمبر   31القروم غير المسد ة حتى 

 2٤ 000 000   المجموع 
 

 

 


