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الدورة احلادية والسبعون
البند ( 70أ) من جدول األعمال املؤقت*
تعزيــــــز تنســــــين املســــــاعدة ا ســــــا ية
واملســـاعدة اليو يـــة الـــق تهـــدمما األمـــم
املتحدة يف حاالت الكوارث ،مبا يف ذلك
املســــاعدة االقتةــــادية ازازــــة تعزيــــز
تنســين املســاعدة ا ســا ية الــق تهــدمما
األمم املتحدة يف حاالت الطوارئ

الةندوق املركزي ملواجمة الطوارئ
تهرير األمني العام
موجز
يةــه اـــتا التهريـــر األ نـــطة الـــق ملـــتاا الةـــندوق املركـــزي ملواجمـــة الطـــوارئ
خـ ـ ل الملتـــرة املمتـــدة مـــن  1كـــا ون ال/اناينـــاير  31كـــا ون األولاديســـمر .2015
ومــــا زال الةــــندوق يــــران ع ــــت أييتــــو يف التمويــ ـ يف الوقــــت املنا ــ ـ  ،ويف تهــــد
املســـاعدة احملـــددة واملو وقـــة هـــاذ حيـــاة النـــاا يف األزمـــات ا ســـا ية .وخـ ـ ل الملتـــرة
املنــمولة بــالتهرير ،زــرس منســن ا ا ــة يف حــاالت الطــوارئ مب يــا قــدر  469.7م يــون
دوالر ع ــت املســاعدة ا ســا ية مــن خــ ل تنمليــت  464منــروعا يف  45ب ــدا .وبا فــا ة
ذلــك ،أرقــر مــنمب قــرد مبب ـ قــدر  7.3م يــني دوالر مــن مر ــن الةــندوق ل قــراد.
* .A/71/150
)16-12602 (A

060916

**1612602

080916

A/71/336

ويف  31كــا ون األولاديســمر  ،2015ت هــت الةــندوق مب يــا قــدر  400.3م يــون دوالر
لعام  ،2015حمهها بتلك مـا سـبتو  89يف املائـة مـن اد ـو السـنوي املتم/ـ يف  450م يـون
دوالر .و ُعــزي أ ا ــا العلــز البــال  49.7م يــون دوالر قــوة دوالر الواليــات املتحــدة
مهاب عم ت اجلمات املاحنة األ ا ية .وأجنزت أما ة الةندوق أيضـا ا تعرافـات لمعمـال
املنملــتة يف األزمــات ا ســا ية الرئيســية وعممــت تــائ درا ــتني ا ـتط عيتني كــان اليــرد
منمما تهييم ما ي ـزم دخالـو مـن تيـيتات تضـمن زـ حية الةـندوق ل مسـتهب  .ويف التهريـر
املهدم مؤمتر الهمة العاملي ل عم ا سان ،دعا األمني العام تو ـي الةـندوق ليتضـمن
ب يون دوالر يف السنة حب ول عام .2018
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أوال  -مهدمة
 - 1يُهدَّم اتا التهرير عم بهـرار اجلمعيـة العامـة 70ا 106عـن تعزيـز تنسـين املســـاعدة
ا ســا ية الق تهدمما األمم املتحــــدة يف حـاالت الطـوارئ ،الـتي بـت يـو اجلمعيـة العامـة
األمني العام أن يهدم تهريرا عن تملازـي ا ـتادام الةـندوق املركـزي ملواجمـة الطـوارئ.
وييطي التهريـر أ نـطة الةـندوق يف الملتـرة املمتـدة مـن  1كـا ون ال/اناينـاير  31كـا ون
األولاديسمر .2015

ا يا  -حملة عامة عن التزامات الةندوق التموي ية
 - 2يف عــام  ،2015وا ــن منســن ا ا ــة يف حــاالت الطــوارئ ع ــت ِمــنمب ب ـ هموعمــا
 469.7م يون دوالر لةاحل منـاري أقيمـت يف  45ب ـدا (ا رـر اجلـدول  .)1وقـد تضـمنت
االعتمادات مب يا قدر  300.7م يون دوالر خةص لنا تة اال تلابة السـريعة ومب يـا قـدر
 168.9م يون دوالر خةص لمزمات الق تعان هةا يف التموي من خـ ل ا ـتة حـاالت
الطوارئ الناقةة التموي  .وأقر املنسن كتلك قرفا مبب قدر  7.3م يني دوالر يف تنـرين
األولاأكتوبر  2015ملكت تنسين النؤون ا سـا ية باألما ـة العامـة لسـد المللـوة التموي يـة
يف املنـــاري امليدا يـــة .ويف الملتـــرة الواقعـــة بـــني نـــا الةـــندوق يف عـــام  2005وهنايـــة
عام  ،2015خُةص مب ـ قـدر  4.2ب يـني دوالر لتهـد املسـاعدة ا سـا ية يف  93ب ـدا.
وختةــص مــنمب لةــنادين األمــم املتحــدة وبراهمــا ووكاالوــا املتاةةــة ،ول منرمــة الدوليــة
ل ملرة .ويُنار الكيا ات املتكورة هتمعة بـ ”الوكاالت“ يف اتا التهرير.
اجلدول 1
اعتمادات الةندوق املركزي ملواجمة الطـوارئ يف الملتـرة مـن  1كـا ون ال/اناينـاير
 31كا ون األولاديسمر 2015
(بدوالرات الواليات املتحدة)

املب املعتمد
عدد الب دان أو األقاليم املستمليدة
عدد املناري املموَّلة

نافذة االستجابة السريعة

نافذذذذذذذة ال ذذذذذذوار
الناقصة التمويل

اجملموع

300 736 172
35
300

168 913 836
20
164

469 650 008
(أ)
45
464

(أ) ت هت بعض الب دان أو األقاليم خمةةات من ا تيت التموي ك تيمما.
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 - 3وتمليد نـرة األمـني العـام الـواردة يف الو يهـة  ST/SGB/2010/5بـنن اليـرد مـن /ـي
اعتمادات منمب الةـندوق ع ـت األقـ اـو أن تةـرس مـن خـ ل ا تتـو ل ـتلابة السـريعة.
وتســاعد املاةةــات مــن اــت النا ــتة ع ــت اال ــتلابة املبكــرة ل حتياجــات ا ســا ية ،مــن
خ ل متوي األ نـطة ا سـا ية املنهـتة لـمروايت الـق تنملـت يف األوقـات احلرجـة أ نـا املراحـ
األولية من ا دالع أزمة مملاجئة أو بعـد حـدوث تـداور كـبت لعم يـة ـوارئ قائمـة .وخـ ل
الملتـــرة املنـــمولة بـــالتهرير ،قـــدم الةـــندوق الـــدعم مـــن خـ ـ ل اـــت النا ـــتة يف  35ب ـــدا
(ا رر اجلدول  .) 2وكا ـت أكـر الب ـدان املسـتمليدة مـن الةـندوق اـي الـيمن ( 44.2م يـون
دوالر) ،و يبال ( 19.1م يون دوالر) ،و يوبيا ( 17م يون دوالر) ،وم وي ( 16.9م يـون
دوالر) والكامتون ( 14.1م يون دوالر) .وقد تضررت كرى الب دان املستمليدة مـن النــزاع
(الكامتون واليمن) ومن الكوارث الطبيعيـة ( يوبيـا ،ومـ وي ،و يبـال) .وت هـت أيضـا عـدة
هاالت موافيعية مستويات عالية من الدعم من ا ـتة اال ـتلابة السـريعة التابعـة ل ةـندوق.
ع ــت ــبي امل/ــال ،قــدم الةــندوق مب يــا يزيــد ع ــت  58م يــون دوالر خةــص ملســاعدة
 2.4م يــون صــاص مــن املتضــررين مــن أعمــال العنــه املرتبطــة وماعــة بوكــو حــرام والــق
ارتكبــت يف ــرس وو ــق أ ريهيــا .ويف متوزايوليــو ،خةــص الةــندوق اعتمــادات تب ـ حنــو
 59م يون دوالر لت بية االحتياجات امل حة يف مثا ية ب دان متن رة براارة النينيو.
اجلدول 2
اعتمادات ا تة اال تلابة السريعة حبس

الب د

(بدوالرات الواليات املتحدة)
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البلد

جمموع االعتمادات

أ يا ستان
اجلزائر
الكامتون
مجمورية أ ريهيا الو طت
تناد
صي ي

5 802 858
5 051 640
14 071 268
11 556 590
10 515 475
777 854

مجمورية كوريا النعبية الدميهرا ية
مجمورية الكو يو الدميهرا ية
الس ملادور
يوبيا

6 276 701
6 792 923
2 710 000
17 003 929
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البلد

جمموع االعتمادات

اايق
اندوراا
العراق
ليبيا
مد نهر
م وي
موريتا يا
موزامبين

9 157 785
2 187 908
4 490 040
1 491 012
2 294 798
16 925 025
2 532 163
3 996 365

ميامنار
يبال
النيلر
يلتيا
باكستان
بتو
المل بني
روا دا
الةومال
جنوس السودان

10 405 409
19 113 716
13 741 648
9 889 075
11 000 547
914 395
1 512 074
7 984 746
5 300 084
13 446 494

السودان
أو ندا
أوكرا يا
مجمورية تنـزا يا املتحدة
ا واتو
اليمن
زمبابوي

9 079 147
3 238 788
4 920 172
9 156 319
5 038 408
44 250 104
8 110 712

اجملموع

300 736 172

ث اعتمادات الةندوق حلـاالت الطـوارئ الناقةـة التمويـ .
 - 4خيةص مب ية
وختةص ات االعتمادات خ ل جولتني وتسممب ل نـركا باالفـط ع بن نـطة هـاذ احليـاة
يف األمـــاكن الـــق تواجـــو املســـاعدة ا ســـا ية هةـــا مزمنـــا يف التمويـ ـ  .ومـــن صـــنن اـــت
يـرات يف اال ـتلابة ا سـا ية وأمـاكن رمبـا تراجـ ااتمـام
االعتمادات أن توجو اال تبـا
املـــاحنني بنـــنهنا .ويف عـــام  ،2015خةـــص منســـن ا ا ـــة يف حـــاالت الطـــوارئ مب يـــا
16-12602
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قـــدر  168.9م يـــون دوالر مـــن اـــت النا ـــتة لــــ  20ب ـــدا .وقـــد أ ملهـــت أكـــر املبـــال
ع ــت عم يــات ســا ية ض االفــط ع ســا يف ا ــتلابة لمزمــة يف اجلمموريــة العربيــة الســورية
( 77.4م يون دوالر يف تة ب دان) ويف الهـرن األ ريهـي ( 33م يـون دوالر يف ـة ب ـدان)
ويف أزمـة دار ــور ( 21.1م يــون دوالر) .ومعرــم التمويـ الــتي قــدم ألكــر املســتمليدين مــن
اــت النا ــتة قــد خةــص ملســاعدة أصــاا متضــررين مــن النــزاع .ودعمــت أيضــا األمــوال
املاةةة يوبيا والةومال أ نطة التةـدي ل لملـاس .وخةـص مـا هموعـو  98.5م يـون
دوالر يف اجلولة األو ؛ و  70.5م يون دوالر يف اجلولة ال/ا ية (ا رر اجلدول .)3
اجلدول 3
توزي خمةةات ا تة حاالت الطوارئ الناقةة التموي حبس

الب د

(بدوالرات الواليات املتحدة)
البلد

اجلولة األوىل

أ يا ستان
بني ديش
بورو دي
تناد
كولومبيا

2 495 246

مجمورية كوريا النعبية الدميهرا ية
مجمورية الكو يو الدميهرا ية
جيبويت
مةر
ريتريا
يوبيا
العراق
األردن
لبنان
ميامنار
روا دا
الةومال
السودان
اجلممورية العربية السورية
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اجلولة الثانية

اجملموع

7 983 646
2 992 959

7 983 646
2 992 959
2 495 246
5 998 567
2 994 382

5 998 567
2 994 382
2 000 285
8 047 670
3 000 059
3 500 065
2 993 896
10 015 968
7 988 899
9 000 346
18 004 139
5 367 651
2 498 220
19 989 234
15 116 739
29 926 021

2 000 285
8 047 670
3 000 059
3 500 065
2 993 896
10 015 968
7 988 899
9 000 346
18 004 139
5 367 651
2 498 220
19 989 234
15 116 739
29 926 021
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البلد

اجلولة األوىل

تركيا

8 999 844

اجملموع

98 455 176

اجلولة الثانية

اجملموع
8 999 844

168 913 836 70 458 660

 - 5ويف عــــام  ،2015ا ــــتادم النــــركا خمةةــــات الةــــندوق ملســــاعدة أصــــاا
يواجمون ائملة من حاالت الطوارئ ا سا ية (ا رر النك األول) .وقد أ ملن ما يهرس مـن
/ـــي املاةةـــات ( 65يف املائـــة) ع ـــت منـــاري لـــدعم أصـــاا متضـــررين مـــن النـ ــزاع
أو يواجمون مناك احتياجات امجة عن زاع داخ ي .وقد م /ذلك ارتملاعا مملاجئـا بنسـبة
تزيــد عــن  10يف املائــة عمــا أ ملــن يف عــام  ،2014حيــث وجمــت ســبة  54.5يف املائــة مــن
املاةةــات لــدعم متضــررين مــن النــزاع .وكا ــت أكــر املبــال مــن ةــي كـ مــن الــيمن
( 44.2م يــــون دوالر) واجلمموريــــة العربيــــة الســــورية ( 29.9م يــــون دوالر) والســــودان
( 22.2م يـــــون دوالر) ،ولبنـــــان ( 18م يـــــون دوالر) ،وتنـــــاد ( 16.5م يـــــون دوالر)،
والكامتون ( 14.1م يون دوالر) ،وجنوس السودان ( 13.4م يون دوالر).
النك األول
الةــندوق املركــزي ملواجمــة الطــوارئ ،خمةةــات عــام  2015مةــنملة حبس ـ
حالة الطوارئ

ــوع

(مباليني دوالرات الواليات املتحدة)
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 - 6وكا ــت حــاالت الطــوارئ املتة ـ ة باملنــاه اــي اجملــال اثــام ال/ــان الــتي ركــز ع يــو
الةندوق يف عام  . 2015هـد ـاعد مب ـ يزيـد ع ـت ربـ مجـاع املـد وعات ( 124م يـون
دوالر) أصاازــا متضــررين مــن اــت األحــداث ،واــو مي/ـ زيــادة كــبتة مهار ــة مبب ـ قــدر
 41.5م يــون دوالر يف عــام  .2014وارتملــاع خمةةــات عــام  2015يف ا ـتا اجملــال يُعــزى
جزئيــا مواجمــة ةــاارة النينيــو .وبا فــا ة املاةةــات البــال قــدراا  124م يــون
دوالر ،ا تُادم مب قدر  19.1م يون دوالر ل ا ة بعد وقوع زلزال يف يبال.
 - 7و يمــا يتع ــن بالهطاعــات ،هــد رزــد مــا يهــرس مــن ــث واحــد ( 148.3م يــون
دوالر) من هموع املاةةـات أل نـطة األمـن اليـتائي( .)1وم /ـت االحتياجـات ذات الةـ ة
باليتا والتيتية ما يهرس مـن  40يف املائـة مـن خمةةـات الةـندوق .ومـن أزـ اـتا املب ـ
ا مجــاع املتم /ـ يف  187.3م يــون دوالر واملاةــص لممــن اليــتائي والتــدخ ت املتة ـ ة
بالتيتية ،أر ملن مب قدر  98.7م يون دوالر ع ت احتياجات متة ة بالنــزاعات وآخـر قـدر
 83.7م يون دوالر ع ت احتياجات متة ة بتيت املناه (ا رر النك ال/ان).
النك ال/ان
الةـــندوق املركـــزي ملواجمـــة الطـــوارئ ،خمةةـــات املـــنمب يف عـــام  2015مةـــنملة
حبس الهطاع
(مباليني دوالرات الواليات املتحدة)

__________
( )1مزي من املعو ة اليتائية والدعم يهدم ل زراعة و ب العيش.
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 - 8صـــك ت تـــدخ ت امليـــا واملرا ـــن الةـــحية مب يـــا قـــدر  63.8م يـــون دوالر مـــن
خمةةات عام  .2015ومن اتا املب  ،قدم مب قدر  40.5م يون دوالر عن ريـن ا ـتة
اال تلابة السريعة .وصكّ ت تدخ ت احلماية مب يا قدر  36.3م يون دوالر وصـكّ تـو ت
املــنوى واملــواد ــت اليتائيــة يف حــاالت الطــوارئ مب يــا قــدر  34.7م يــون دوالر .وقــدم
الةندوق ما يهرس من  35.4م يون دوالر لتيطية تدخ ت متعـددة الهطاعـات ،م/ـ الـدعم
املهدم ئات فعيملة من اليب ال لو وال جئني واملماجرين املات طني بتـو ت االحتياجـات
األ ا ــية والتــدخ ت املتع هــة باعــادة التنايــ  .وبا فــا ة ذلــك ،خةــص مب ـ قــدر
 32.1م يـــون دوالر زـــدمات التنســـين والـــدعم .وقـــد م/ـــ ذلـــك ا ملافـــا مـــن املب ـــ
 41.2م يون دوالر التي خةص ثتا الهطاع يف عام .2014
 - 9ويف عــام  ،2015ــرأ لــول ق يمــي يف ختةــيص املــنمب مــن الةــندوق باملهار ــة م ـ
عــام  .2014وقــد خُةــص مب ـ مجــاع قــدر  122.7م يــون دوالر ل تــدخ ت يف النــرق
األو ــق( )2يف عــام  ،2015وقــد م/ــ ذلــك ســبة  26يف املائــة مــن همــوع املاةةــات
باملهار ــة مـ النســبة الباليــة  10.9يف املائــة الــق ــل ت يف عــام  .2014وتكــاد مجيـ اــت
املاةةات املعتمدة ل نرق األو ق تتة بالنـزاع.
 - 10وال تزال اال تلابة ا سا ية يف أ ريهيا تت هت أكر حةـة مـن خمةةـات الةـندوق،
حيـــث ب يـــت  245.8م يـــون دوالر ،أو مـــا ســـبتو  52يف املائـــة مـــن همـــوع خمةةـــات
عــام  .2015وقــد عزيــت اــت اال ــتلابة بدرجــة كــبتة االحتياجــات املتة ـ ة بــالنينيو
يف يوبيـــا ،وزمبـــابوي ،والةـــومال ،ومـ ـ وي ،واالحتياجـــات ا ســـا ية املرتبطـــة بالنـ ــزاع
يف تنــاد وجنــوس الســودان والســودان والةــومال والكــامتون .بيــد أن اــت احلةــة مت/ــ
ا ملافا عن النسبة البالية  73.5يف املائة والق خُةةت ل منطهة يف عام .2014
 - 11وخُةةـــت مبـــال هموعمـــا  77.5م يـــون دوالر لت بيـــة االحتياجـــات ا ســـا ية يف
منطهــة آ ــيا واحملــيق اثــادئ ،مت /ـ حنــو  16.5يف املائــة مــن مجي ـ املاةةــات املهدمــة يف
عام  ،2015أي أك/ر من فِعه النسبة املسـل ة يف عـام  .2014وب ـ همـوع املاةةـات
املوجمـــة حـــاالت الطـــوارئ املتةـ ـ ة باملنـــاه يف املنطهـــة  23.2م يـــون دوالر ،ـ ـ س
املاةةات البالية  19.1م يون دوالر املوجمة ألعمال ا ا ة يف يبال.
__________
( )2ال ينـم ذلــك مب ـ  3.5م يـون دوالر خةــص ملةــر ملسـاعدة ال جــئني مــن اجلمموريـة العربيــة الســورية،
والتي حيس يف ار التاةيص ا ق يمي أل ريهيا.
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 - 12وخُةةـــت مبـــال هموعمـــا  18.7م يـــون دوالر لت بيـــة االحتياجـــات ا ســـا ية يف
أمريكا ال تينيـة ومنطهـة البحـر الكـارييب ،قرـدمت بةـملة أ ا ـية مـن خـ ل ا ـتة اال ـتلابة
السريعة لت بية االحتياجات املتة ة باملناه ،ول تةدي لوبا الكـولتا الـتي ال يـزال متملنـيا يف
اايق .وخَةَّص الةندوق حنو  3م يني دوالر ،من خ ل ا تتـو حلـاالت الطـوارئ الناقةـة
التمويـ ـ  ،لت بيـــة االحتياجـــات املتةـ ـ ة بالةـــراع الـــداخ ي املطـــول يف كولومبيـــا .وب يـــت
املاةةات املهدمة ات املنطهة ما سبتو  3.9يف املائة من همـوع خمةةـات الةـندوق،
واـو مــا مي/ـ ا ملافــا عــن النســبة املسـل ة يف عــام  2014الباليــة  5.9يف املائــة مــن همــوع
املاةةات (ا رر النك ال/الث).
النك ال/الث
الةندوق املركزي ملواجمة الطوارئ ،خمةةات املنمب يف عام  2015مةنملة حبس

املنا ن

(مباليني دوالرات الواليات املتحدة والنسبة املئوية)
أوروبا

أمريكا الالتينية ومنطقة

4.9
 1.0يف املائة

البحر الكارييب
18.7
 3.9يف املائة

أفريقيا 245.8
 52.3يف املائة

آسيا واحمليط اهلادئ
77.5
 16.5يف املائة
الشرق األوسط
122.7
 26.1يف املائة

 - 13وع ت رار السنوات السابهة ،كا ت الوكاالت الق ت هت أكـر قـدر مـن خمةةـات
املنمب اي بر ام األ تية العاملي ( 159.9م يون دوالر ملا عـدد  83منـروعا يف  40ب ـدا)،
ومنرمة األمم املتحدة ل طملولة (اليو يسيه) ( 113.9م يون دوالر ملـا عـدد  131منـروعا
يف  41ب ــدا) ،ومملوفــية األمــم املتحــدة لنــؤون ال جــئني ( 69.4م يــون دوالر ملــا عــدد
 62منروعا يف  31ب دا) (ا رر النك الراب ل ع ع ت التملازي ).
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النك الراب
الةندوق املركزي ملواجمة الطوارئ ،خمةةات املنمب يف عام  2015مةنملة حبس

الوكاالت

(مباليني دوالرات الواليات املتحدة)
159.9

180.0
160.0

140.0
113.9

120.0
100.0

69.4

0.3

2.2

5.1

6.1

16.1

27.4

29.9

80.0

60.0

39.4

40.0
20.0
0.0

ايئة األمم املتحدة ل مرأة

مكت األمم املتحدة زدمات املناري

بر ام األمم املتحدة ا منائي

األو روا

زندوق األمم املتحدة ل سكان

الملاو

املنرمة الدولية ل ملرة

منرمة الةحة العاملية

مملوفية األمم املتحدة لنؤون ال جئني

اليو يسيه

بر ام األ تية العاملي

املختصرات

الملاو ،منرمة األ تية والزراعة لممم املتحدة؛ اليو يسيه ،منرمة األمم املتحدة ل طملولة؛ األو روا ،وكالة األمـم
املتحدة ا ة وتنيي ال جئني المل سطينيني يف النرق األدىن؛ ايئة األمـم املتحـدة ل مـرأة ،ايئـة األمـم املتحـدة
ل مساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة.

 - 14وعم ـ بهــرار اجلمعيــة العامــة 66ا ،119حيــتملا الةــندوق بتســمي ل هــرود قــدر
 30م يــون دوالر لتــو ت قــرود ل مؤ ســات املســتو ية ل نــروذ يف الوقــت الــتي تهــوم يــو
بتعبئة املوارد .ويف آذارامـارا  ،2015ـدد بر ـام األ تيـة العـاملي بالكامـ الهـرد البـال
 27م يــون دوالر الــتي ا ــتادم ا ــتلابة لــدعم اال ــتلابة لمزمــة يف اجلمموريــة العربيــة
السورية .ومتت املوا هة ع ت قرد قدر  7.3م يني دوالر ملكت تنسـين النـؤون ا سـا ية
يف تنرين األولاأكتوبر  2015لتضيين لوة التموي يف عدد مـن املنـاري امليدا يـة .و ُـدد
اتا الهرد بالكام بنماية عام .2015
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11/37

A/71/336

ال/ا  -ا تادام الةندوق
 - 15ا ــتمرت االحتياجــات ا ســا ية العامليــة يف مســتويات ــت مســبوقة يف عــام .2015
هــد ب ــ عــدد املتضــررين مــن األزمــات ا ســا ية حنــو  125م يــون صــاص ،وعكســت
املد وعات الك ية يف عام  2015املستويات املرتملعة ل حتياجات يف العديد من الب دان .وب ـ
التمويــ ا ســـان العـــاملي لعـــام  2015مـــا قـــدر  19.9ب يـــون دوالر .وم /ـــت مـــد وعات
الةندوق  2.3يف املائة من ذلك التموي (ا رر النك ازامس).
النك ازامس
الةندوق املركزي ملواجمة الطوارئ ،خمةةات عام  2015كنسبة مئوية من التموي العاملي
(بدوالرات الواليات املتحدة ،والنسبة املئوية)

خمةةات الةندوق
469 650 008
 2.3يف املائة

التمويل اإلنساين العاملي
19 957 604 629
 97.7يف املائة

املصدر دائرة التتب املاع التابعة ملكت تنسين النؤون ا سا ية.

 - 16وواز الةـندوق كملالـة تركيـز املاةةـات ع ـت أصـد االحتياجـات حلاحـا هـاذ
حياة املتضررين من األزمات .ويف ة تزايد تعهيد بيئة العم  ،تساعد الهـرارات اال ـتراتيلية
ع ــت تعرــيم أ ــر خمةةــات الةــندوق احملــدودة يف ت بيــة االحتياجــات امل حــة ل مســتمليدين.
ويتط ــ ذلــك قيــام األ رقــة الهطريــة ا ســا ية واملنســهني املهــيمني واأو منســهي النــؤون
ا سا ية بالتاطيق لم نطة ولديـد أولوياوـا مـن خـ ل لديـد االحتياجـات األصـد حلاحـا
حىت توجو ليما خمةةات الةندوق.
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 - 17وبالنســبة لكـ ـ يهــدَّم الةــندوق ،يتــو املنســن املهــيم واأو منســن النــؤون
ا ســا ية قيــادة عم يــة يضــط ســا الملريــن الهرطــري ا ســان لكــي يعــد بطريهــة ا ــتراتيلية
ومركزة ومتسهة الو ائن الق تهدم وتعطت يما األولوية لم نطة األ ا ـية هـاذ األروايت،
من أج لهين أاداس سا ية منتركة حمددة.
 - 18وقد ا تادم منسن ا ا ة يف حاالت الطوارئ خمةةات الةندوق لتسـ يق الضـو
ع ت أزمـة جديـدة أو اصـئة ،أو ل ملـت االاتمـام اا ـار ا ق يميـة الـق ـتترت ع ـت أزمـة
أو حالة متس يما احلاجة متوي العمـ ا سـان .وسـتا املعـك ،ميكـن أن تعمـ خمةةـات
الةـــندوق كعامـ ـ حملـــاز ل ـــدعوة العامليـــة .ويسـ ـ ق الضـــو أد ـــا ع ـــت أم /ـــة ل ـــتادام
اال تراتيلي ملاةةات الةندوق يف عام .2015

أله  -الةندوق والطوارئ من املستوى  3ع ت طاق امل نرومة واألزمات املطولة
 - 19خةص الةندوق يف عام  2015منحا ل تلابة ا سا ية يف حاالت الطوارئ مـن
املستوى  3يف اجلممورية العربية السـورية وجنـوس السـودان والعـراق والـيمن .وبالنسـبة ثـت
األزمــات ،صــمد العــام  2015اصــتداد االحتياجــات وتزايــداا ع ــت حنــو تط ـ التموي ـ مــن
خ ل ا تة اال تلابة السريعة (جنوس السودان والعـراق والـيمن) و ا ـتة حـاالت الطـوارئ
الناقةة التموي (اجلممورية العربيـة السـورية) .واثـدس اـو أن يـدعم الةـندوق حالـة ارئـة
مــرة واحــدة هــق .ال أن حــدوث تــداور كــبت يف أزمــة مطولــة ،أو دــدد نــوس ال ـ اع،
أو ةمـور حــاالت جديـدة يــتعني يمـا الوزــول األصـاا احملتــاجني مسـاعدة وريــة،
ميكــن أن يســتدعي تهــد خمةةــات فــا ية ،كمــا اــي احلــال يف جنــوس الســودان والــيمن.
وخةــص منســن ا ا ــة يف حــاالت الطــوارئ مب يــا قــدر  152م يــون دوالر ل ــتلابة
ا ســا ية املتة ـ ة ســت األزمــات الــق مت /ـ ــوارئ مــن املســتوى  ،3واــو مــا يهــارس ــث
املاةةات املهدمة يف عام .2015
جنوس السودان
 - 20خةص الةـندوق يف عـام  2015مب يـا قـدر  13.4م يـون دوالر ا ـتلابة ل حالـة
يف جنوس السودان .وقردِّمت منمب لعدد مـن الوكـاالت لكـي تهـدم مسـاعدة وريـة تسـتمدس
هاذ احلياة لت بية االحتياجات الناصئة عن حدوث حاالت تنرد جديدة بسـب الهتـال الـدائر
يف منطهة أعاع الني الكـرى .و أدى اـتا الـ اع قطـ مئـات ااالس مـن األصـاا عـن
ب عينمم وقضت ع ت املو م الزراعي العـادي ثـتا العـام .وخةـص الةـندوق أمـواال مـن
خـ ل ا ــتة اال ــتلابة الســريعة لــدعم املنــردين اجلــدد يف حزيرانايو يــو وتــو ت هموعــات
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لــــوازم البهــــا يف حــــاالت الطــــوارئ يف متوزايوليــــو ،ومواجمـــة تملنــــي وبــــا الكــــولتا يف
آساأ سطس .وا تادم جز كبت مـن خمةةـات الةـندوق جلنـوس السـودان لـدعم آليـات
اال ــتلابة الســريعة الــق قــدمت املســاعدة هــاذ احليــاة يف منــا ن يةــع الوزــول ليمــا.
وا ــتادمت الوكــاالت أك/ــر مــن  5م يــني دوالر لتلميــز  30 000مــن هموعــات لــوازم
البهــا يف ح ـاالت الطــوارئ وتهــدميما املنــردين (عــن ريــن ا ــهاذ اجلــوي أحيا ــا).
وتتضـــمن هموعـــات ال ـــوازم اـــت امو ـــيات وبـــتور خضـــروات ولـــوازم لةـــيد األ ـــا
وحاويــات ميــا وأقــرا لتنهيــة امليــا وأمـ يت ا مااــة الملمويــة وبســكويت تيــتوي لم ملــال
وأدوات مطبايــة .وزــرس أيضــا مب ـ فــايف قــدر  7.1م يــني دوالر لتهــد املســاعدة
األ ــواا اجلديــدة مــن ال جــئني املتــد هني مــن جنــوس الســودان واليــة الني ـ األبــيض يف
السودان بتو ت خدمات ولوازم الطوارئ يف هاالت امليا والةرس الةحي والنرا ـة الةـحية
والتيتية واحلماية.
اليمن
 - 21يف عام  ،2015خةص الةندوق مب يا قدر  44.3م يون دوالر ل معو ة ا سـا ية
يف الــيمن .ومت/ـ اــت املاةةــات أع ــت مب ـ قــدم لتمويـ اال ــتلابة يف أي ب ــد واحــد يف
عــام  .2015هــد قــدم الةــندوق خمةةــات مــن خ ـ ل ا ــتة اال ــتلابة الســريعة لتموي ـ
تدخ ت جرت يف حزيرانايو يو ومتوزايوليو وأي ولا بتمر وتنـرين األولاأكتـوبر وتنـرين
ال/ـانا و مر  2015عهـ تملـاقم الـ اع يف آذارامــارا ،وا ـتلابة ل تـداور احلـاد يف احلالــة
خ ل العام .وبنماية عام  ،2015كان عدد اليمنيني احملتاجني مسـاعدة سـا ية قـد دـاوز
 21.2م يون ميك ،أي أربعة من ك مخسة أصاا  .ووجمـت األمـوال حنـو لسـني الةـحة
والتيتية واحلماية وامليا والةرس الةحي واألمن اليتائي ،ولتو ت املنوى واملواد ت اليتائيـة
وخةــص الةــندوق أيضــا مب يــا
َّ
يف ا ـتلابة ك يــة ل حتياجــات املنتنــرة ع ــت طــاق وا ـ .
قدر  5.3م يني دوالر ملساعدة ال جئني اليمنيني يف الةومال.
العراق
 - 22قــــدم الةــــندوق يف عــــام  2015خمةةــــات ب ـــ هموعمــــا  12.5م يــــون دوالر
ل مساعدة ا سا ية يف العراق .وو رت ات املاةةات الدعم ل جئني السـوريني يف العـراق
(ا رر أيضا الملهرات التاليـة) .وعمـ الةـندوق أيضـا بسـرعة كـبتة يف التةـدي لتملنـي وبـا
الكـــولتا بتاةـــيص  4.5م يـــني دوالر ل يو يســـيه ومنرمـــة الةـــحة العامليـــة يف تنـــرين
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األولاأكتــوبر وتنــرين ال/ــانا و مر .وقــدمت الوكالتــان خــدمات امليــا والةــرس الةــحي
والنرا ة الةحية والتحةينات فد الكولتا يف  62خميما يف  13حما رة.
اجلممورية العربية السورية
 - 23خةـــص منســـن ا ا ـــة يف حالـــة الطـــوارئ مب يـــا قـــدر  77.4م يـــون دوالر يف
عــام  2015لت بيـــة االحتياجــات املتةــ ة باألزمــة يف اجلمموريـــة العربيــة الســـورية .وداخــ
اجلمموريــة العربيــة الســورية ،وجمــت مبــال قــدراا  29.9م يــون دوالر مثــان منرمــات
لتهد املساعدة م يني السوريني املتضررين من ال اع الـدائر وموجـات التنـرد اجلديـد يف
عــام  .2015وكا ــت أكــر املــنمب اــي املهدمــة بر ــام األ تيــة العــاملي لتهــد مســاعدة
تائيــة ،ت يمــا املنحــة املهدمــة مملوفــية األمــم املتحــدة لنــؤون ال جــئني لتــو ت أزــناس
أ ا ــية كاملرات ـ والبطــا ني واأل طيــة الب ــتيكية وحاويــات امليــا وأوان الطمــي ولــوازم
س مـزارع
النرا ة الةـحية ل سـوريني املنـردين داخ يـا .وزودت خمةةـات الةـندوق أزـحا َ
الدواجن الةيتة مبساعدة زراعية يف حاالت الطوارئ .وا تُادمت املاةةات أيضـا لـدعم
المل سطينيني التين يعينون يف الب ـد مبسـاعدات يف هـاالت الةـحة وامليـا والةـرس الةـحي
ومبساعدات هدية.
 - 24وركزت املاةةات األو املهدمة العراق يف أوائ عام  ،2015من خـ ل ا ـتة
حــاالت الطــوارئ الناقةــة التمويـ  ،ع ــت االحتياجــات الملوريــة ل جــئني الســوريني يف العــراق.
وا تادمت الوكـاالت املت هيـة لممـوال خمةةـات الةـندوق لتهـد املسـاعدة اليتائيـة ،وت بيـة
االحتياجات ذات األولوية ت امل باة املتة ة بامليـا والةـرس الةـحي والنرا ـة الةـحية ،وملنـ
العنه اجلنسي واجلنسان والتةدي لو .وقردمت خمةةات ب هموعما  8م يني دوالر لتو ت
املساعدة السوريني يف العراق .وخةـص الةـندوق أيضـا أمـواال ل بنـان ( 18م يـون دوالر)
واألردن ( 9م يني دوالر) وتركيا ( 9م يـني دوالر) ومةـر ( 3.5م يـني دوالر) ل مسـاعدة
ا سا ية املتة ة باألزمـة السـورية ،وال ـيما لتهـد املعو ـة بعـض مـن السـوريني املسـل ني
ك جئني يف ات الب دان والبال عددام  4.8م يني صاص.

با  -األزمات املمم ة ودور الةندوق
 - 25عاصت أعدا ٌد كبتة من النـاا لملتـرات وي ـة يف أمـاكن ال يسـ ق يمـا الضـو ع ـت
حمنتمم؛ ال أن عدم االاتمام ست االحتياجات ال خيرجما من حيز الواق  .وقد قـدَّم الةـندوق
ا ا ة بعض منمم من خ ل ا تتو حلاالت الطوارئ الناقةة التموي ووجو االاتمـام
ات األزمات .ركزت جولتو األو حلاالت الطوارئ الناقةـة التمويـ يف عـام  2015ع ـت
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أعمــال هـــاذ احليــاة يف  12ب ـــدا .ووُجمــت خمةةـــات هموعمــا  77.4م يـــون دوالر
أعمال ا ا ة ا تلابة لمزمة السورية ،وذلك لوكاالت معو ة عام ـة يف األردن واجلمموريـة
ت أخـرى ب ـ هموعمـا  13م يـون
العربية السورية والعراق ولبنان ومةـر .وقرـدِّمت خمةةـا ٌ
دوالر لدعم عم يات اال تلابة ا سـا ية يف منطهـة الـبحتات الكـرى يف أ ريهيـا (بورو ـدي
ومجموريـة الكو يــو الدميهرا يــة وروا ــدا) .وركــزت اجلولـة ال/ا يــة حلــاالت الطــوارئ الناقةــة
التموي ـ  ،يف أي ولا ــبتمر  ،2015ع ــت األص ـاا الــتين تضــرروا مــن ال ـ ويت اجلمــاعي
ألعــداد ملــتة مــن الســكان املتةـ بنزمــات وي ــة األمــد يف أ يا ســتان ودار ــور (الســودان)
والهـرن األ ريهــي وميامنــار .وخُةةــت مبــال هموعمــا  8م يــني دوالر لوكــاالت املعو ــة يف
أ يا ستان أتاحـت ثـا املسـاعدة ع ـت احلملـا ع ـت املسـاعدات املهدمـة هـاذ احليـاة؛ ومبـال
أخرى هموعما  8.4م يني دوالر لتموي اال تلابة ا سا ية ،مبـا يف ذلـك تـو ت املـنوى يف
حــاالت الطــوارئ ولســني مكا يــة احلةــول ع ــت الرعايــة الةــحية لمصــاا يف بــني ديش
وميامنـــار .وخُةةـــت مبـــال تهـــارس  21م يـــون دوالر لتمويـ ـ جمـــود ا ا ـــة يف تنـــاد
والسودان لت بية االحتياجات املتة ة باألزمات الطوي ـة األمـد يف منطهـة دار ـور يف السـودان،
ومبــال قــدراا  33م يــون دوالر لوكــاالت عام ــة يف يوبيــا و ريتريــا والةــومال ملســاعدة
اجملتمعات احمل ية الضعيملة الق تواجو دورات متكررة من ال اع والةدمات املناخية.

جيم  -الكو ارث الطبيعية
 - 26متكن الةندوق ،بملض رعة لركو ،من تـو ت اال ـتلابة ا سـا ية األ ا ـية ع ـت
حنو مبكر لعدد من الكوارث الطبيعية يف عـام  .2015ومنـما حـاالت ـوارئ متةـ ة باملنـاه
تراوحت من المليضـا ات (مـ وي وموزامبيـن يف الربـ األول مـن عـام  )2015األعازـت
( ــا واتو يف آذارامــارا) والــزالزل ( يبــال يف يســاناأبري وأيارامــايو) وآ ــار ةــاارة النينيــو.
ويف بعض األحيان ،كان الةندوق أول جمة تو ر التموي  ،ويف بعض حاالت كا ـت ا ا ـة
الق يدعمما متاحة ل مستمليدين يف ضون يـوم واحـد بعـد وقـوع احلـدث الكـار ي .و مجـاال،
د ـ الةــندوق مب يــا قـدر  143.1م يــون دوالر لســد احتياجــات متةـ ة بنحــداث مناخيــة
وجيو يزيائيــة ،ــا مي/ـ زيــادة كــبتة مهار ــة مبب ـ التمويـ املنملــن يف عــام  2014يف حــاالت
وارئ ا ة(.)3
__________
( )3ب يت املاةةات املتة ة باألحداث املناخيـة يف عـام  2014مـا سـبتو  9يف املائـة مـن همـوع املـد وعات.
ويف عــام  ،2015زادت احلةــة لتب ـ  26.4يف املائــة ،أو  30.4يف املائــة ،صــام ة املاةةــات لمحــداث
اجليو يزيائية (الزالزل).
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 - 27ودعمـــت عم يـــة التمويـ ـ الـــق اتســـمت بالملاع يـــة والســـرعة ا ـــتلابة الةـــندوق
ل حتياجـات ا سـا ية املتةـ ة بـالنينيو الـق بـدأت يف عـام  2015وال تـزال مسـتمرة يف عـام
 .2016وحبس الب د املتضرر ،عاىن الناا من يضا ات وجملاس وا عدام يف األمن اليـتائي،
ا أدى نو احتياجات سا ية وحدوث تنرد .وا تنادا التنبـؤات واملنـاورات الـق
أجريت م النركا ا سـا يني يف الب ـدان املعرفـة ل نينيـو ،خةـص الةـندوق متـوي ل عمـ
املبكــر ال ـ زم ل تامليــه مــن آ ــار الرــاارة .وأ ملــن الةــندوق مب ـ  58.8م يــون دوالر يف
مناري ا ا ة املتة ة بالنينيو يف يوبيـا وزمبـابوي والسـ ملادور والةـومال ومـ وي واـايق
واندوراا .و طت جز كـبت مـن التمويـ املنـاري املتةـ ة باالحتياجـات اليتائيـة والتيتيـة
(مبــا يف ذلــك الوقايــة مــن ــو التيتيــة احلــاد وع جــو) ،والتامليــه مــن حــدة ا عــدام األمــن
اليتائي من خ ل دعم ُب العيش يف هال الزراعة و ت .
 - 28ويف صـــباذا راير  ،2015اعتمـــد منســـن ا ا ـــة يف حـــاالت الطـــوارئ خمةةـــات
قدراا  6.9م يني دوالر و  3.2م يـني دوالر لت بيـة احتياجـات املتضـررين مـن المليضـا ات
يف ك ـ مــن م ـ وي وموزامبيــن ،ع ــت التــواع .ويف م ـ وي ،ركــزت املســاعدة ع ــت تنســين
صـــؤون املايمـــات واملـــنوى واملســـاعدة اليتائيـــة ومنـــاري امليـــا واملرا ـــن الةـــحية .أمـــا يف
موزامبيـــن ،ا ـــتادمت الوكـــاالت خمةةـــات الةـــندوق لتهـــد املعو ـــة اليتائيـــة واملـــنوى
واحلماية  160 000صاص .ومكنت خمةةـاتو الملـاو مـن تـو ت الـترة الةـملرا وبـتور
ازضروات واألدوات  5 590أ رة معينية عام ة يف هال الزراعة الةـيتة النطـاق ،كـي
تتمكن من اال تملادة من ةروس الر وبة الق تعه المليضا ات و عطـا د عـة لعل ـة ا تـاا
اليتائي واملساعدة يف تهةت مدة اعتماداا ع ت املعو ة اليتائية .ويف موزامبين أيضـا ،خةـص
الةندوق زاا  750 000دوالر ملنرمة الةحة العامليـة واليو يسـيه يف آذارامـارا ل هضـا
ع ــت األ ــباس اجلتريــة لتملنــي الكــولتا الــتي أدى المليضــان تملاقمــو .وا ــتملاد مــن ذلــك
أك/ر من  171 000صاص ،مبن يمم  3 593صاةا خضعوا ل ع ا من الكولتا.
 - 29و ور وقوع عةار بام املداري يف ا واتو يف آذارامارا  ،2015خةص الةـندوق
 5م يني دوالر ل نروع يف عم يات ا ا ة .وتضرر من العازـملة حنـو  160 000صـاص،
أي أك/ر من ةه كان الب د املنتنرين ع ت أرخبي يتنله مـن  80جزيـرة .ومكنـت مـنمب
الةندوق البالية حنو  650 000دوالر بر ام األ تية العاملي مـن نـا وةيملـة لوجسـتيات
واتةاالت منتركة وحدت النُم الق تتبعما الوكـاالت يف التي ـ ع ـت العهبـات ال وجسـتية
الرئيســية .وثــتا متكنــت الوكــاالت مــن تــو ت خــدمات امليــا والةــرس الةــحي األ ا ــية
(مبــا يمــا امليــا النهيــة ل نــرس والطــبم واال ــتحمام)؛ والةــحة والتيتيــة والتع ــيم وخــدمات
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احلماية يف حاالت الطوارئ؛ واملـواد ـت اليتائيـة ،مبـا يمـا املـنوى؛ واملعو ـة اليتائيـة والـدعم
الزراعـي ال ـتعادة األمـن اليـتائي .وا ـتملادت مــن ذلـك آالس األ ـر املعينـية املنتنـرة ع ــت
رقعة وا عة من الب د.
 - 30وعنــدما فــرس زلــزال يبــال يف يســاناأبري  ،2015مــؤ را ع ــت حنــو  5م يــني
صـاص يعينـون يف التضـاريس اجلب يـة ،خُةِّـص مب ـ قـدر  14.9م يـون دوالر مـن خـ ل
ا ــتة اال ــتلابة الســريعة التابعــة ل ةــندوق يف ضــون  48ــاعة .و ــاعدت املاةة ـات
األولية يف ت بية االحتياجـات العاج ـة الـق تراوحـت مـن املـنوى واملـواد ـت اليتائيـة (املنرمـة
الدوليــة ل ــملرة) ،ازــدمات الةــحية (زــندوق األمــم املتحــدة ل ســكان ،واليو يســيه،
ومنرمـة الةــحة العامليــة) ،وامليـا والةــرس الةــحي (اليو يسـيه) ،ومحايــة النســا واأل ملــال
(زــندوق األمــم املتحــدة ل ســكان واليو يســيه) ،واملعو ــة اليتائيــة الطارئــة (بر ــام األ تيــة
العاملي) .وأ ملن الةندوق يف وقت الحن مب يا فـا يا قـدر  4.2م يـني دوالر لةـاحل يبـال
بعد أن أفرت االهنياالت الوح ية الق وقعت يف حزيرانايو يو باجملتمعات احمل يـة وحـدتت مـن
قدرة اجلمات الملاع ة يف هال تهد املساعدة ا سا ية ع ـت الوزـول النـاجني .و ـاعدت
الكملا ة الـق ل ـت سـا الةـندوق يف عم يـة زـدار املبـال ملاقمـا ـورا ع ـت اجتـتاس مـوارد
مالية أخرى ال تادامم ا يف جمـود ا ا ـة الكـبتة .ع ـت ـبي امل/ـال ،كـان الةـندوق أول
جمة تو ر التموي جلمود ا ا ة من آ ار الزلزال الق افط عت سا املنرمة الدولية ل ـملرة يف
يبال .وبعد ختةيص املبال  ،ا ـتطاعت املنرمـة حنـد عنـر جمـات ماحنـة .وقـدم الةـندوق
ما هموعو  19.1م يون دوالر ل ا ة يف يبال.

دال  -النم ا ق يمي املتب يف احلةول ع ت التموي من الةندوق
 - 31يف عام  ،2015أذن منسن ا ا ة يف حاالت الطوارئ بةرس أك/ر مـن  58م يـون
دوالر لتموي املساعدة املنهتة ل حياة لعدد ب  2.4م يون صاص من املتضررين مـن العنـه
ذي الة ة وماعـة بوكـو حـرام يف ـرس وو ـق أ ريهيـا( .)4وخُةِّـص مـا يهـرس مـن 27.2
م يون دوالر يف آذارامارا  ،2015وقر تدم مب فايف قدر  31م يـون دوالر يف أواخـر عـام
 2015وأوائـ ـ عـــام  .2016ومشـ ـ التمويـ ـ مب يـــا قـــدر  14.1م يـــون دوالر ملســـاعدة
 248 000مــن املنــردين حــدي/ا ،والضــعملا مــن أ ــراد اجملتمـ املضــيه ،والنســا واأل ملــال
املعرفني زطر التعـرد ل تـما والتلنيـد الهسـري مـن جا ـ بوكـو حـرام يف الكـامتون.
وا تادم مب مجاع قدر  10.5م يني دوالر ملساعدة أك/ـر مـن  187 000ـرد فـعيه
__________
( )4وينم اتا املب مب يا ُد يف أوائ عام .2016
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من املنردين داخ يا والعائدين وال جئني ورعايا الب ـدان ال/ال/ـة وأ ـراد اجملتمـ احمل ـي املضـيه
يف تناد التين حيتاجون خدمات عاج ـة يف هـاالت احلمايـة والةـحة والتيتيـة واملسـاعدة
اليتائية ،ض عن املواد ت اليتائيـة واملـنوى والتع ـيم .وا ـتادم مب ـ فـايف قـدر 13.5
م يون دوالر ملساعدة  350 000من املنردين التين ـروا مـن املنـا ن احلدوديـة ،فـا ة
اجملتمعــات احمل يــة املضــيملة الضــعيملة يف النيلــر ،بينمــا ا ــتادم مب ـ قــدر  20م يــون دوالر
ملساعدة أك/ر من  1.6م يون من املنردين داخ يا واجملتمعات املضيملة الضعيملة يف يلتيا.
 - 32والنم ا ق يمي التي يتبعو الةندوق م/ـال آخـر ع ـت ا ـتلابتو يف الهـرن األ ريهـي.
ويُساعد اتا النم ُ وكاالت ا ا ة يف معاجلة اا ار ا ق يميـة املعهـدة واملترابطـة املترتبـة ع ـت
ال اعات العنيملة والتنريد اجلماعي ل سكان وحالة ا عدام األمن اليـتائي ااخـتة يف التـداور.
ويف عــام  ،2015أدت ةــاارة النينيــو تملــاقم أوجــو الضــعه يف ب ــدان الهــرن األ ريهــي.
و اعدت قدرة الةندوق ع ت اال تلابة من خ ل ك ا تيت التموي املنرمـات ع ـت ت بيـة
االحتياجــات الناصــئة يف اــتا اجملــال املعهــد يف الوقــت املنا ـ  .وب يــت املســاعدة املهدمــة
الب ــدان يف الهــرن األ ريهــي مب يــا قــدر  58.3م يــون دوالر يف عــام  ،2015حيــث مش ــت
 27م يــون دوالر يوبيــا ،و  25.3م يــون دوالر ل ةــومال ،و  3م يــني دوالر جليبــويت،
و  3م يني دوالر ريتريا.

رابعا  -ا تادام الةندوق و دارتو
الملرين اال تناري
 - 33أ نــا الملريــن اال تنــاري ل ةــندوق املركــزي ملواجمــة الطــوارئ يف أعهــاس زــدور
قرار اجلمعية العامة 60ا 124دا املنورة األمـني العـام ،عـن ريـن منسـن ا ا ـة يف
حـــاالت الطـــوارئ ،بنـــنن ا ـــتادام الةـــندوق وأ ـــر  .ويف عـــام  ،2015اجتمـ ـ الملريـــن
اال تنــاري يف جنيــه (أيارامــايو) و يويــور (تنــرين األولاأكتــوبر) .ويف أيارامــايو ،ت هــت
الملرين تهريرا عن التهدم التي أحـرز الملريـن الر يـ املسـتوى املعـك بتمويـ أ نـطة املسـاعدة
ا ســا ية وبــدأ يف ا تنــراس مــؤمتر الهمــة العــاملي ل عمــ ا ســان .و ــاقش الملريــن أيضــا
خمةةات الةندوق حلاالت الطوارئ من املستوى ال/الث .ويف تنـرين األولاأكتـوبر ،ـاقش
الملرين كتلك مؤمتر الهمة العاملي ل عم ا سان وأجرى تهييما لنتائ درا ـتني ا ـتط عيتني
بننن مستهب الةندوق وما ذا كان ينبيي ل ةندوق أن يزيد من متوي و املستمدس.
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املنملية اجلديدة حلاالت الطوارئ الناقةة التموي
 - 34يف عام  ،2015تواز لسني منملية تهييم الضـعه واملاـا ر و هـص التمويـ مـن
أج التو يف النم اال ـتراتيلي املتبـ يف ختةـيص األمـوال أل ـراد اال ـتلابة ا سـا ية
من خ ل ا تة حاالت الطوارئ الناقةة التموي  .وكان اثدس من ات املنملية اـو لديـد
حاالت الطوارئ الق ي ب التمويـ يمـا أدىن مسـتوى لـو ،واـو املعيـار األ ا ـي لـ دراا يف
جولة حاالت الطوارئ الناقةة التموي  .وزاد عدد مةادر البيا ات املستادمة لتحديد ماايـة
الضــعه ،وذلــك خةوزــا دراا مع ومــات بنــنن احلمايــة .وقــد مجعــت أما ــة الةــندوق
مةادر البيا ات يف مؤصر املاا ر والضعه ،التي ييطي مجي العوام الـق تـؤ ر ع ـت احلالـة
ا سا ية .وينك مؤصر دارة املاا ر ،واو منةة مملتوحة عاملية لتح ي املاا ر ا سـا ية،
املكون الرئيسي من مكو ات مؤصر املاا ر والضعه .و فـا ة ا ـتادام معامـ ا ملـاد
مستوى التمويـ  ،الـتي ال يـزال املعيـار األ ا ـي ،يسـممب مؤصـر املاـا ر والضـعه بتحديـد
احلاالت الطارئة الق تكـون يمـا االحتياجـات ا سـا ية أك/ـر حلاحـا .وا ـتادمت املنمليـة
اجلديدة ألول مرة يف جولق خمةةات حاالت الطوارئ الناقةة التموي لعام .2016
صراكات الةندوق
 - 35يف عـــام  ،2015حستـ ـنت أما ـــة الةـــندوق ل ي ـــما ل نـــراكات يمـــا يتع ـــن مبـــنمب
الةندوق .وال يهدم الةندوق متوي مباصرا ال وكاالت األمم املتحدة ،لكـن منحـو تُنملّـت
يف ة صراكة و يهة م منرمـات ـت حكوميـة حم يـة ودوليـة وحكومـات مضـيملة ومجعيـات
اثـ ل األمحــر والةـ ي األمحــر ،ويــو ر ،يف مجيـ األحــوال ،أمــواال أ ا ــية ألوائـ اجلمــات
املســتليبة .ومــن خـ ل صــبكات صــراكات وكــاالت األمــم املتحــدة الوا ــعة النطــاق ،يت هــت
مئات من النركا الهائمني بالتنمليت ما يهرس من رب هموع خمةةات الةندوق مـن خـ ل
املنمب من البا ن الـق تُهـدتم كـ ـنة .ويف العـادة ،خيةـص أك/ـر مـن ةـه أمـوال املـنمب مـن
البا ن ل لمات املستليبة يف ازط وذ األماميـة ع ـت الةـعيد احمل ـي .وأةمـر ل يـ املع ومـات
الــواردة يف التهــارير الســردية املهدمــة مــن املنســهني املهيمنيامنســهي النــؤون ا ســا ية بنــنن
ا ــتادام املــنمب املهدمــة مــن الةــندوق يف عــام  2014ا ــتمرار االدــا حنــو زيــادة صــرا
املنرمات ت احلكومية الدولية والنركا الو نيني واحمل يني يف تنمليـت العمـ ا سـان بتمويـ
من الةـندوق .ويف عـام  ،2014مـنمب أك/ـر مـن  106م يـني دوالر مـن البـا ن صـركا
الوكــاالت الهــائمني بالتنمليــت ،وال ينــم ذلــك قيمــة الــدعم العــيك املهــدم يف صــك مــدادات
ا ــة اصــتروا وكــاالت األمــم املتحــدة مباةةــات الةــندوق .ومــن اــتا املب ـ  ،وز ـ 51
م يون دوالر عم يات  133منرمة ـت حكوميـة دوليـة يف  38ب ـدا ،ووزـ مب ـ قـدر
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 55م يــون دوالر  421صــريكا حم يــا يف  37ب ــدا عــن ريــن املــنمب مــن البــا ن حســبما
أ ادت التهارير .وصك التموي املهدم اجلمات املستليبة احمل ية من خ ل صراكات األمـم
املتحدة موردا ماليا كبتا وب حدا ال م/ي لـو ع ـت الةـعيد العـاملي واـو مـا يسـد الـنهص يف
املةادر األخرى لتموي املنرمات احمل ية .و يواز الةندوق العم م الوكاالت املسـتمليدة
والنركا ااخرين من أعضا ال لنة الدائمة املنتركة بني الوكاالت مـن أجـ فـمان اع يـة
وكملا ة ترتيبات النراكة بني وكاالت األمم املتحدة وصركائما يما يتع ن مبنمب الةندوق.
الرزد
 - 36يف عام  ،2015جرس الةندوق توجيمات جديدة بننن رزد أ نطتو ع ت الةـعيد
امليدان ،و يبدأ تنمليتاا يف عام  .2016وتوفـمب التوجيمـات األدوار واملسـؤوليات يف رزـد
تنمليــت مــنمب الةــندوق ،وتــبني األ نــطة الــق ض ـ أن تنملــت لضــمان تــوا ر املع ومــات ال زمــة
ل منسهني املهيمنيامنسهي النؤون ا سا ية والملريـن الهطـري ل عمـ ا سـان خـ ل مرح ـة
التنمليت وبعداا .واليرد من املتكرة التوجيمية او أن تسد ما يف توجيمات الةـندوق احلاليـة
مــن هــص ،ال أن لـ حم ــما ،وذلــك مــن قبيـ التوجيمــات املتع هــة مبتط بــات تهــد التهــارير
الســردية واملاليـــة .و فــا ة ذلـــك ،أوفــمب الةـــندوق يف اتةــاالتو املعتـــادة مــ املنســـهني
املهيمنيامنسهي النؤون ا سا ية بننن املاةةات مسؤوليات تبادل املع ومات امل هـاة ع ـت
عاتن الوكـاالت يمـا خيـص املع ومـات ذات الةـ ة بالةـندوق .كمـا أعـد الةـندوق منوذجـا
موحدا يسممب ل وكاالت أن تهدم بسمولة مع ومـات مرح يـة حمد ـة بنـنن حالـة املنـاري
املنسهني املهيمنيامنسـهي النـؤون ا سـا ية خـ ل تـرة التنمليـت ،حيـث يُسـ ق الضـو بةـملة
خازــة ع ــت التحــديات احملتم ــة الــق قــد تــؤ ر ع ــت التنمليــت املهــرر أو تتط ـ اختــاذ جــرا ات
تةحيحية .و يكتم تنمليت النموذا يف عام  ،2016و يُنمل بتوجيمات بننن الرزد.
النملا ية
 - 37لطاملــا كا ــت النــملا ية الكام ــة خازــية أ ا ــية ل ةــندوق .ذ تننــر تملازــي مجي ـ
املاةةات واملسايات بةورة آ ية ع ت املوق النـبكي ل ةـندوق وعـن ريـن دائـرة التتبـ
املــاع .ويف عــام  ،2015زاد الةــندوق مــن صــملا يتو ذ صــرع يف نــر البيا ــات و هــا ملعــايت
املبــادرة الدوليــة لنــملا ية املعو ــة .واــتا يعــك أن الةــندوق يتهيــد با ــار املبــادرة املتملــن ع يــو،
وميكن مهار ة بيا ات الةندوق بسمولة ببيا ات مئـات املنرمـات األخـرى الـق ت تـزم باملعـايت
ملسما .وع وة ع ت الننر و ها ملعايت املبادرة ،بدأ يف عام  2015تنمليت رام أوموجـا ( رـام
األمم املتحدة املركزي لتاطيق املوارد) يف األما ة العامة ،مبا يف ذلك الةـندوق .ومـن املتوقـ
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أن يــؤدي ذلــك زيــادة النــملا ية وتيســت األخــت بطــرق أدا عمـ أك/ــر عاليــة ويف الوقــت
املنا  ،مبا يف ذلك زرس أ رع ألموال املنمب.
ار أدا ومسا لة الةندوق وا تعرافاتو
 - 38مــن خ ـ ل ــار أدا ومســا لة الةــندوق ،ملــتت ،منــت عــام  ،2010ا تعرافــات
مسـته ة ألعمــال ا ا ـة يف  30ب ــدا ا ـتُادمت يمـا املــنمب املهدمــة مـن الةــندوق .ويف عــام
 ،2015ض تو ي قاعدة اال تعراد ات لتنـم ا ـتعراد أعمـال ا ا ـة الـق يُضـط سـا
من خـ ل خمةةـات الةـندوق يف ا نـتني مـن األزمـات ا ق يميـة الوا ـعة النطـاق املتمحـورة
حــول اجلمموريــة العربيــة الســورية (مبــا يف ذلــك األردن والعــراق ولبنــان) ،وحــول جنــوس
السودان (مبا يف ذلك أو ندا و يوبيا والسـودان وكينيـا) .وقـد أجـري ا ـتعراد الـث حـول
أ ر الةندوق ع ت العم يف العراق خارا طاق الرام املرتبطـة لديـدا بـال جئني السـوريني
يف ذلك الب د.
 - 39و تننر ا تعرافات أزمات اجلممورية العربية السورية والعراق حاملـا تنخـت زـييتما
النمائية.
 - 40وخةــص الةــندوق  116م يــون دوالر يف عــام  2014جلنــوس الســودان والب ــدان
اجملــاورة (أو نــدا و يوبيــا والســودان وكينيــا) يمــا يتع ــن باألزمــة يف جنــوس الســودان .وقــد
خ ــص ا ــتعراد اجلمــود املبتولــة يف جنــوس الســودان أن الةــندوق مســاام اــام يف بــد
التــدخ ت املنهــتة ل حيــاة وداعــم قــوي لــدور املنســن املهــيم/منســن النــؤون ا ســا ية .وقــد
كا ت الترعات النهدية مـن الةـندوق يف جنـوس السـودان زـيتة باملهار ـة مـ احلاجـة ومـ
التموي الهادم من مةادر أخـرى .بيـد أن دقـة توقيـت املاةةـات كا ـت مممـة جا ـ
الدور احلا م التي أدا الةندوق يف لسني الرـروس املعينـية لمصـاا املنـردين داخ يـا.
والتهرير الكام متايت أيضا يف املوق النبكي ل ةندوق.
تهد تهارير الةندوق
 - 41يف عــام  ،2015واز ـ الةــندوق لســني تهــارير  ،م ـ التركيــز ع ــت جع ـ تهــارير
النـركا تتسـم بالبسـا ة وا ـتم أقـ ل وقـت ،مـ كملالـة اال ـتادام الكامـ ل مع ومـات
الواردة يف التهارير لتحسني أدا الةندوق وتو ين النتائ والهيمة املضا ة .وقد تطـرق أحـدث
ل ي كام  ،يف أوائ عام  ،2016لـدورة ا بـ السـنوية الكام ـة بنـنن األمـوال املد وعـة
يف عـــام  .2014ويســـتند اـــتا التح يـ ـ املتع ـــن بتهـــارير عـــام  2014تهـــارير املنســـهني
املهيمني/منسهي النؤون ا سا ية عن ا تادام خمةةـات الةـندوق ،وأيضـا بيا ـات مـن
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 76تهريـــرا تيطـــي  589مـــن منـــاري الوكـــاالت يف  45ب ـــدا ،مبلمـــوع متويـــ قــــدر
 461م يون دوالر .وقد تواز لسن وعية وتوقيت ات التهارير .وتطرق التهرير أيضـا
أعداد األصاا التين ا تملادوا من األموال ،و طاق عادة مـنمب األمـوال مـن قبـ الوكـاالت
املســــتمليدة النــــركا املنملــــتين ،والهيمــــة املضــــا ة ل ةــــندوق كمــــا قيتممــــا املنســــهون
املهيم ـون/منســهو النــؤون ا ســا ية واأل رقــة الهطريــة .وبا فــا ة ذلــك ،هــد ض دمي ـ
الدروا املستملادة مـن خـ ل التهـارير حسـ املوفـوع وض ل ي ـما و ـوس يُعتمـد ع يمـا يف
مبــادرات املتابعــة ذات الةـ ة الــق ــيهوم ســا الةــندوق .وميكــن اال ـ ع ع ــت تهــارير تهــدم
ل ي ملات ه البيا ات من خ ل املوق النبكي ل ةندوق.
 - 42وقد أزبمب ا ب عـن عـدد األصـاا الـتين ت هـوا املسـاعدة بـدعم مـن الةـندوق
األعـداد التاليـة مـن
أ ض وأك/ر زرامة .وقد توزـ ل يـ عـام  2014الكامـ ل تمويـ
املستمليدين من الةندوق حس الهطـاع يف عـام  :2014الةـحة (مـا يهـدر بــ  19.8م يـون
صــاص ت هــوا املســاعدة عــن ريــن  142منــروعا يف  38ب ــدا ،جا ـ  32.7م يــون
صاص آخرين ت هـوا املسـاعدة مـن خـ ل محـ ت الةـحة العامـة املرتبطـة بملـتوا يبـوال يف
رس أ ريهيـا)؛ واأل تيـة (مـا يهـدر بــ  7م يـني صـاص ا ـتملادوا مـن املسـاعدة عـن ريـن
 67منــروعا يف  35ب ــدا)؛ وامليــا والةــرس الةــحي (مــا يهــدر ب ــ  6.6م يــني صــاص
ا ــتملادوا مــن املســاعدة مــن خ ـ ل  75منــروعا يف  32ب ــدا)؛ واحلمايــة (مــا يهــدر ب ــ 4.1
م يني صاص ا تملادوا من املساعدة ،مبن ـيمم  400 000ملـ  ،مـن خـ ل  83منـروعا
يف  23ب دا)؛ والتيتية (ما يهدر بـ  4.1م يني صاص ا تملادوا مـن املسـاعدة يف  28ب ـدا)؛
ودعم الزراعة و ب كس العيش (ما يهدر بـ  3م يني صـاص ا ـتملادوا مـن املسـاعدة مـن
خ ل  35منروعا يف  21ب دا) .وقد ا تملاد من املساعدة أعداد كبتة مـن النـاا عـر دارة
املايمــات (م يــون صــاص) ،وتــو ت املــنوى واملــواد ــت اليتائيــة ( 800 000صــاص)،
وا جــــرا ات املتع هــــة باألليــــام ( 500 000صــــاص) ،والتع ــــيم ( 200 000صــــاص)
ومساعدة ال جئني يف قطاعات متعددة ( 1.1م يون صاص).
 - 43وتكتسي املنرمات ت احلكومية والنركا ااخرون أيية كرى يف متكُّن الةـندوق
مـن الوزـول السـكان وتهـد املسـاعدة اا يــة واملنهـتة ل حيـاة لـيمم .وترمـر تهـارير عــن
ا تادام املنمب لعام  2014أن الوكاالت املستمليدة قدمت  1 214منحـة رعيـة النـركا
املنملتين ،تعادل قيمتما ا مجالية  106م يني دوالر من أزـ  471م يـون دوالر ،أو 22.6
يف املائة من هموع التمويـ لعـام  ،2014دون احتسـاس قيمـة الـدعم العـيك يف صـك صـرا
لوازم ا ا ة با تادام خمةةات الةندوق .وقـد كـان اـتا أع ـت مسـتوى أرب ـ عنـو ل مـنمب
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ج ـو مــا يعــادل  12يف املائــة مــن همــوع األمــوال
الملرعيــة مــن حيــث العــدد واحللــم .وقــد وُ ِّ
(أو حواع ةه هموع األمـوال الـق أعيـد منحمـا)  421مـن النـركا املنملـتين احمل ـيني
املاـــت ملني :املنرمـــات ـــت احلكوميـــة الو نيـــة ،واحلكومـــات املضـــيملة ،ومجعيـــات الةـ ـ ي
األمحر/اث ل األمحر الو نية يف  37ب دا .أمـا اجلـز املتبهـي هـد وجـو عم يـات  133مـن
املنرمات ت احلكومية الدولية يف  38ب دا.
 - 44و يمــا يتع ــن بالهيمــة املضــا ة اال ــتراتيلية ل ةــندوق ،ع ـ وة ع ــت قيمتــو بوزــملو
مةدرا من مةـادر التمويـ ا سـان ا فـايف ،يُمليـد ل يـ تهـارير املنسـهني املهـيمني/منسـهي
النؤون ا سا ية بنن األ رقة املسـؤولة عـن تنسـين اال ـتلابة ا سـا ية يف كـ ب ـد خ ةـت
أن خمةةات الةندوق يسـرت يةـال املسـاعدة بسـرعة يمـا خيـص حـواع  90يف املائـة
مــن خمةةــات اال ــتلابة الســريعة مــن الةــندوق ،بينمــا لــوحا أن التمويـ الســري مل يــؤد
ــوى جزئيــا يةــال املســاعدة بســرعة بالنســبة ملــا يزيــد ق ــي ع ــت  10يف املائــة مــن
املاةةــات .وقــد خ ةــت مجيــ التهــارير ،با ــت/نا ا ــنني منــما ،أن الةــندوق ــاعد
النــركا ع ــت اال ــتلابة الحتياجــات مســتعل ة ،يف حــني خ ــص التهريــران ااخــران أن
الةندوق مل حيهن ذلك ال جزئيا .وبا فـا ة ذلـك ،خ ةـت أك/ـر مـن  90يف املائـة مـن
التهــارير أن خمةةــات الةــندوق ــاعدت ع ــت لســني التنســين بــني اجلمــات العام ـة يف
هــال تهــد املســاعدة ا ســا ية .وخ ــص مــا يهــرس مــن  60يف املائــة مــن التهــارير أن
خمةةات الةندوق قـد ـاعدت بطريهـة مـا ع ـت لسـني تعبئـة املـوارد مـن مةـادر أخـرى.
وقدر ما يهرس من  40يف املائة أن خمةةات الةندوق رمبا تكـون قـد ـاعدت ع ـت حنـد
مـــــوارد فـــــا ية ،بينمـــــا خ ـــــص تهريـــــران أن الةـــــندوق مل يـــــؤد أي دور يف تـــــنمني
التموي ا فايف.
املسا لة أمام األصاا

املتضررين و دراا املنرور اجلنسان

 - 45ال يعتــر الةــندوق كيا ــا تنــيي يا ،ولــتلك ال ميكنــو أن يــدرا بنــك مباصــر ،يف
الرام ا سا ية ،تدابت مسا لة أمـام األصـاا املتضـررين .بيـد أن الةـندوق يعـزز املسـا لة
أمــام األصــاا املتضــررين بضــمان دراجمــا يف الــدورة الر اهيــة ل ةــندوق وةموراــا مــن
خ ثا .وتنعكس املسا لة أمام األصاا املتضررين يف مهترحات الةـندوق مـن خـ ل عـدد
مــن األ ــئ ة الــواردة يف منــوذا الط ـ الــتي يُهـدتم الةــندوق ع ــت مســتويات خمت ملــة منــو
(أي ع ــت املســتوى اال ــتراتيلي ،والهطــاعي ،ومســتوى املنــاري ) .ولتعزيــز املع ومــات عــن
املسا لة أمام األصـاا املتضـررين يف الـدورة الر اهيـة ل ةـندوق ،هـد أدرجـت املسـا لة يف
صك بند منملة ل ب عن املناري بالنسـبة ل وكـاالت املسـتمليدة يف منـوذا عـداد تهـارير
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الةندوق السردية .ويزود ذلك أما ة الةندوق بتع يهـات منترمـة بنـنن الكيمليـة الـق أرخـتت
سا التزامات املسا لة أمام األصاا املتضررين يف االعتبـار يف املنـاري املمولـة مـن الةـندوق
(وات املع ومات متاحة ل عموم عن رين تهارير املنسهني املهيمني/منسـهي النـؤون ا سـا ية
املننورة ع ت املوق النبكي ل ةندوق).
 - 46وقــد ملــتت أما ــة الةــندوق منــوذا ــ جديــد وحمستــن يف كــا ون ال/ــان/ينــاير
 ،2015بعــد خضــاعو الختبــار صــام يف عــام  ،2014يف العديــد مــن بــات اال ــتلابة
السريعة وخ ل اجلولة ال/ا ية من حاالت الطوارئ الناقةة التموي يف عـام  .2014ويتط ـ
النموذا اجلديد املزيد مـن املع ومـات التملةـي ية بنـنن املسـائ املتةـ ة بنـوع اجلـنس والعنـه
اجلنسـان .ويط ـ منــوذا الط ـ تهــد بيا ــات مةــنملة حبس ـ اجلــنس والســن ،مـ تعمــيم
املنرور اجلنسان .ع ـت ـبي امل/ـال ،يط ـ تـو ت ل يـ جنسـان يف الملـرع املتع ـن بالسـياق
ا سان واال تلابة .ويط من مهدمي الط بات وزه الكيملية الق متت سا مراعاة املنرـور
اجلنسان أ نا عم ية لديد األولويات ،وينبيي أن تـنعكس الهضـايا اجلنسـا ية ،عنـد ا مكـان،
يف ا ار املنطهي ملناري الةندوق الملردية .وينـم النمـوذا اجلديـد مؤصـرا جنسـا يا .ويف
ار متابعة االلتزامات بابها الملتيات والنسا يف منمن أ نـا حـاالت الطـوارئ ،والـق اختـتت
خ ل منا بة رمت يف لندن يف عام  ،)5(2013ينم النموذا اان ـؤاال خمةةـا ل تهيـيم
التايت ةو ما ذا كان العنه اجلنسان قد أرخت بعني االعتبار يف تةميم املناري .
مكا حة اليش
 - 47ينخــت مكتـ تنســين النــؤون ا ســا ية وأما ــة الةــندوق ع ــت حممـ اجلــد احتمــال
ا ة ا تادام منمب الةـندوق .ويف عـام  ،2015أقـر الملريـن اال تنـاري ل ةـندوق املبـادئ
التوجيميـة املتع هـة بـاجرا ات تبــادل املع ومـات بنـنن اليـش مـ اجلمـات املاحنـة .ويف أعهــاس
ذلــك ،وفــعت أما ــة الةــندوق جــرا ات تنــيي موحــدة بنــنن كيمليــة التعامـ مـ حــاالت
اليــش احملتم ـ  .وتنــم اــت ا جــرا ات توجيمــات بنــنن وتــتة و ــوع املع ومــات املتع هــة
باحلاالت احملتم ة الق ض أن تب عنما الوكـاالت املسـتمليدة وتوجيمـات بنـنن مـىت وكيـه
ينبيــي خطــار اجلمــات املاحنــة باحلــاالت املو هــة ال ــتادام األمــوال بنــك حيتمـ أن يكــون
احتياليا .وقد ملتت ات ا جرا ات واملبـادئ التوجيميـة اجلديـدة يف عـام  .2015ويف أوائـ
عام  ،2016أرب يت أما ة الةندوق عن حالة واحدة حيتمـ أن تكـون قـد صـمدت ا ـتاداما
__________
( )5املنا ــــــبة املعنو ــــــة ” ،“Keep Her Safeا رــــــر www.gov.uk/government/news/greening-girls-and-women-
.must-be-kept-safe-in-emergencies
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احتياليا لمموال من جا النركا يف ار منـروع ا ـتادمت يـو منحـة ل ةـندوق .وقـد
أجــري االتةــال واملتابعــة و هــا رصــادات و جــرا ات التنــيي املوحــدة .وا ــتنادا األدلــة
الق جُمعت خ ل لهيهات مكت لهين الوكالة املعك ،تبني أن االدعا ات ال أ اا ثـا مـن
الةحة وقد أ ن م ه الهضية.
ختمليض تكاليه دعم الرام
 - 48يف عام  ،2015واز ت أما ة الةندوق جموداا الرامية فملا الكملا ة والملعاليـة
بهدر ا مكان ع ت الةندوق ،وصرعت يف حبـث مكا يـة خملـض تك ملـة الـدعم الر ـاهي مـن
 3يف املائة  2يف املائة .وال يُتوقـ أن يكـون ل املـض أي أ ـر فـار ع ـت دارة الةـندوق،
ويُهـــدَّر أ يلـــري ـــنويا تعبئـــة مب ــ  4م يـــني دوالر فـــا ية تهريبـــا يف ميزا يـــة الةـــندوق
املاةةـــة لرهـــة املســـاعدة ا ســـا ية .ويســـتند اـــتا التهـــدير مســـتوى التمويـ ـ البـــال
 450م يون دوالر يف السنة.
التكرى السنوية العاصرة ل ةندوق
 - 49أ ــن مــؤمتر ر يــ املســتوى يف كــا ون األول/ديســمر ( 2015ا رــر أد ــا ) مح ــة
التكرى السنوية العاصرة ل ةندوق .وحضر ات املنا بة دول أعضـا  ،ومراقبـون ،وموةملـون
يف األمم املتحدة ،و  /ون عن قطاع العم ا سان ،والتين اعتر وا بالدور التي ال ىن عنـو
ل ةندوق وبنيية نا و داخـ منـمد متويـ األعمـال ا سـا ية .وتتـزامن الـتكرى السـنوية
العاصرة ل ةندوق م منعطـه اـام يف الرؤيـة ازازـة بتمويـ األعمـال ا سـا ية ،مـ وفـ
مســار ل مســتهب خ ـ ل مــؤمتر الهمــة العــاملي ل مســاعدة ا ســا ية يف ا ــطنبول ،تركيــا ،يف
أيار/مايو .2016
العم التدرييب
 - 50يف عــام  ،2015ا ته ــت أما ــة الةــندوق بــد تنمليــت بر ــام مــنهمب خيــص صــرا
جمـــات التنســـين وزـــا عي الهـــرارات يف الةـــندوق ،وكـــان قـــد جُـ ـرتس يف عـــام .2014
وتستمدس ح هات بر ام العمـ التملاع يـة املنـاركني الرئيسـيني يف عم يـة الةـندوق ،مبـا يف
ذلك املنسهون املهيمون/منسهو النؤون ا سا ية واأل رقة الهطرية لممم املتحدة ،وهموعـات
العم ا سان وقيادات الهطاعات ،واملوةملون املعنيون يف مكت تنسـين النـؤون ا سـا ية.
وتو ر ح هات العم هموعة من األدوات ل موةملني يف امليـدان واملهـر ميكنـمم ا ـتادامما يف
اجتيــاز لــديات توزيـ األمــوال بنــك ا ــتراتيلي ولديــد أولويــات االحتياجــات ا ســا ية
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األك/ر حلاحا .وقد قـدمت أما ـة الةـندوق مخـس ح هـات عمـ ميدا يـة وح هـتني درا ـيتني
صـبكيتني ل مـوةملني يف امليــدان يف عـام  .2015وقــدمت أيضـا ـ ث دورات يف املهـر لةــاحل
أزـــحاس املةـ ـ حة املممـــني الـــتين يـــدعمون عم يـــة الةـــندوق .وقـــد جعـ ـ اـــتا العمـ ـ
اال تراتيلي األ رقة الهطرية ل عم ا سان تهدم بات متوي أك/ـر تركيـزا وذات أولويـات
أ ض لديدا .ومن املهرر بد تنمليت أو طاقا يف عام .2016

خامسا  -مستويات التموي
 - 51ب هموع قيمة التعمدات املع نة لعام  2015مـا قـدر  409.5م يـني دوالر ،وقـد
ا ُت م منما مب  400.3م يون دوالر حـىت  31كـا ون األولاديسـمر ( 2015مبـا يف ذلـك
مب  12.4م يـون دوالر ا ـُت مت يف عـام  2014و  387.9م يـون دوالر يف  )2015مـن
 54دولــة مــن الــدول األعضــا والــدول املراقبــة ،و ـ طة ق يميــة واحــدة (حكومــة المل منــك
ا ق يميــة ،ب ليكــا) ،ومنرمــة دوليــة واحــدة (املنرمــة البحريــة الدوليــة) ،وكيــان مــن الهطــاع
ازــا (صــركة كولوب ــت) ،وجمــات ماحنــة رديــة .وبا فــا ة ذلــك ،يف الملتــرة بــني
 1كا ون ال/انايناير و  31كا ون األولاديسمر  ،2015جـرى ا ـت م  9.8م يـني دوالر
مهابــ تعمــدات قرطعــت لعــام  ،2014ودُ ــ مب ــ قــدر  76.5م يــون دوالر مُهــدما عــن
عام  2016من قب عدد من املاحنني .ويُعزى العلـز البـال  49.7م يـون دوالر باملهار ـة مـ
التموي املستمدس بهيمة  450م يون دوالر يف األ اا ته بات أ ـعار الةـرس املد وعـة
بهـوة دوالر الواليـات املتحــدة مهابـ عمـ ت املـاحنني ،جا ـ علــز الـداعمني الرئيســيني
ل ةندوق عن تهد مسايات فا ية حب ـول هنايـة السـنة .وا ـتادم الةـندوق االحتيا يـات
ليةرس أك/ر ا ت هت ،ررا ل حلم الكـبت ل حتياجـات املبينـة يف الط بـات الـواردة .و تيلـة
لــتلك ،بــات مســتوى احتيــا ي الةــندوق بنمايــة عــام  2015أق ـ بكــ/ت ــا كــان ع يــو يف
السنوات السابهة.
 - 52وتعمد أكـر  10مـاحنني مبـا سـبتو  89يف املائـة مـن مجيـ املسـايات املع ـن عنـما يف
عام  ،2015واي تطابن تهريبا النسبة الق اام سا املاحنون العنـرة األكـر يف عـام .2014
وكان املاحنون العنرة األكر يف عـام ( 2015مـرتبني حبسـ مسـتوى املسـاية) اـم املم كـة
املتحدة لريطا يا العرمت وأيرلنـدا النـمالية ،واولنـدا ،والسـويد ،والنـروي  ،وأملا يـا ،وكنـدا،
والدامنر  ،وأيرلندا ،وب ليكا ،و ويسرا .وزادت ك من أملا يا ،وا مـارات العربيـة املتحـدة،
وأ ــدورا ،وأيرلنــدا ،ومجموريــة كوريــا ،و ويســرا ،والكويــت ،واولنــدا قيمــة مســاياوا يف
عام  2015مهار ة بالسنة السابهة .وعادت ك مـن زـربيا ،والمل ـبني ،وقـر  ،وكولومبيـا،
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وليتوا يا ،وماليزيا قائمة املاحنني .وم ذلك ،هد أرحرز تهدم فـئي يف لهيـن زيـادة كـبتة
يف املسايات من املاحنني خارا قائمة كبار املاحنني العنرة.
 - 53وقــد ت هـــت الةــندوق ،منـــت نــائو يف عـــام  2006وحــىت كـــا ون األولاديســـمر
 4.2 ،2015ب يــني دوالر يف صـــك مســايات مـــن  125مــن الـــدول األعضــا والـــدول
املراقبـة ،و ـ ث ـ طات ق يميـة ،ضـ عـن املؤ سـات ،واملـاحنني مـن النـركات واأل ـراد.
ودعم الةندوق اال تلابة ا سا ية يف  93ب دا.
 - 54وعُهـــد املـــؤمتر الســـنوي الر يـــ املســـتوى ل ةـــندوق عـــ ن التعمـــدات ازازـــة
بعــام  2016يف يويــور يف كــا ون األولاديســمر  .2015وقــد أع ــن أك/ــر مــن  38مــن
الدول األعضا والدول املراقبة ،واحلكومات ا ق يميـة تعمـدات بـدعم الةـندوق مبب ـ يعـادل
 252م يون دوالر تهريبا .وكان ذلك أق بكـ/ت مـن قيمـة تعمـدات العـام املافـي ألن عـددا
من املاحنني الرئيسيني أج وا ا ع ن عن تعمداوم.

اد ا  -الةندوق من أج املستهب

اال تنتاجات والتوزيات

 - 55بملض ـ ــاا املــاحنني ،متكــن الةــندوق يف عــام  2015مــن لهيــن األاــداس الــق
عَ ِمدَت سا ليو اجلمعية العامة.
 - 56وقد ب عـدد احملتـاجني املسـاعدة ا سـا ية والتمويـ املط ـوس لت بيـة احتياجـاوم
مستويات قيا ية ،كما أن المللوة التموي ية ل عم ا سـان لت بيـة االحتياجـات الراانـة باتـت
وا عة .ومل يطرأ ،يف الوقت ملسو ،أي تييت ع ت املوارد املتاحة لدى الةندوق.
 - 57و زا اــتا الوف ـ  ،دعــا األمــني العــام تو ــي طــاق الةــندوق ب يــون دوالر
حب ول عام  2018مـن أجـ املسـاعدة ع ـت ـد المللـوة التموي يـة .وقـد حرـي اـتا املهتـريت
بتنييد وا من الـدول األعضـا يف اجتمـاع املائـدة املسـتديرة بنـنن التمويـ يف مـؤمتر الهمـة
العاملي ل عم ا سان يف أيارامايو  .2016ومثة حاجة زـندوق وا ـ النطـاق مـن أجـ
كملالة مواكبة الةندوق ل حتياجات املتةاعدة ولكي يرـ أداة عالـة قـادرة ع ـت اال ـتلابة
ل نطاقات احلالية لمزمات وتعهيداوا وحدوا .ومن صـنن الةـندوق الوا ـ النطـاق أن يكـون
لو أ ر أكر حىت و ن ا تمر ع ت هاالت تركيز و طاقو و رعتو احلالية.
 - 58ويف مؤمتر الهمة العاملي ل عم ا سان ،تبنت الدول األعضا كرة الةملهة الكـرى
الق ينبيي مبوجبما ل ماحنني وصركا املعو ة أن يعم وا معا ع ـت تـو ت مزيـد مـن الو ـائ ملـن
حيتـاا املسـاعدة مــن النـاا واجملتمعــات احمل يـة ،والهيـام بــتلك مبزيـد مــن الكملـا ة .ويعمـ
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الةندوق و ها ثت املبادئ بالملع  ،وقد أ بت أ ـو أداة تتسـم بالكملـا ة والملعاليـة والنـملا ية يف
تهد املساعدة ا سا ية.
 - 59و يتمكن الةندوق ،من خ ل تو ي قاعدة املاحنني وا ـتدرار مسـايات أكـر مـن
املاحنني احلاليني ،وا األخت حب ول متوي ية مبتكرة ،من اال تلابة مبزيد من الملعاليـة لتحهيـن
اثــدس األ ا ــي جلمي ـ اجلمــات الملاع ــة ا ســا ية ،واــو ت بيــة االحتياجــات امل حــة و هــاذ
أروايت امل يني من الناا التين يعا ون من ةروس عةيبة يف مجي أحنا العامل.
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املر ن األول

أله  -عنةر املِنمب يف الةـندوق املركـزي ملواجمـة الطـوارئ بيـان األدا املـاع ل ملتـرة
(أ)
من  1كا ون ال/انايناير  31كا ون األولاديسمر 2015
(بدوالرات الواليات املتحدة)
ا يرادات
الترعات
التحوي ت األخرى
(ا)
عائدات اال ت/مار

528 995 470
92 164
990 304

ا يرادات األخرى املتنتية من املعام ت التبادلية

143 576

(س)

هموع ا يرادات
املةرو ات
املنمب والتحوي ت األخرى
(د)
املةرو ات التنيي ية األخرى

530 221 514
453 711 412
34 652 146

هموع املةرو ات

488 363 558

الملائضا(العلز) ل سنة

41 857 956

با  -عنةــر املِــنمب يف الةــندوق املركــزي ملواجمــة الطــوارئ بيــان الــتيتات يف زــايف
(أ)
األزول ل ملترة من  1كا ون ال/انايناير  31كا ون األولاديسمر 2015
(بدوالرات الواليات املتحدة)
زايف األزول يف  31كا ون األولاديسمر 2014
التيت يف زايف األزول
الملائض يف السنة

41 857 956

هموع التيت يف زايف األزول

41 857 956

زايف األزول حىت  31كا ون األولاديسمر 2014

305 788 416

(أ)
(س)
(ا)
(د)
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263 930 460

أعدت البيا ات املالية و ها ل معايت احملا بية الدولية ل هطاع العام.
مت ِّ/ـ الترعــات و هــا ل معــايت احملا ــبية الدوليــة ل هطــاع العــام .ا رــر املر ــن ال/ــان ل ـ ع ع ــت
املسايات املتعمد بتهدميما لعام .2015
تنـــم زـــايف عائـــدات اال ـــت/مار بهيمـــة  110 624دوالرا املكتســـبة مـــن عنةـــر الهـــرود يف
الةندوق املركزي ملواجمة الطوارئ و ها لهرار اجلمعية العامة 66ا.119
تنم تكاليه دعم الرام (األمم املتحدة) الباليـة  13 146 476دوالرا وزـايف خسـائر أ ـعار
الةرس البالية  20 168 476دوالرا.
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A/71/336

املر ن ال/ان

عنةـــر املِـ ـ نمب يف الةـــندوق املركـــزي ملواجمـــة الطـــوارئ املســـايات املتعمـــد
بتهدميما ل ملترة من  1كا ون ال/انايناير  31كا ون األولاديسمر 2015
(بدوالرات الواليات املتحدة)
املُساهم

16-12602

(أ)

املسامهات املتعهد بتقدميها

الدول األعضا والدول املراقبة
أ دورا

44 139

أرمينيا
أ تراليا

5 000
9 201 954

ب ليكا
كندا
صي ي
الةني
كولومبيا
كوت ديملوار
قر
الدامنر

10 893 246
28 627 069
30 000
500 000
235 000
10 000
14 223
14 212 621

جيبويت
تو يا
ن ندا
أملا يا
يا ا
أيس ندا
اثند
دو يسيا
أيرلندا
يطاليا

1 000
113 379
7 583 965
43 777 556
2 179
100 000
500 000
200 000
12 195 122
1 133 787

اليابان
الكويت
لياتننتاين

1 402 809
1 000 000
271 769
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املُساهم
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(أ)

املسامهات املتعهد بتقدميها

ليتوا يا
لكسمر
ماليزيا
املكسيك
مو اكو
ميامنار
اولندا
يوزي ندا

22 676
4 535 147
50 000
250 000
56 689
10 000
59 588 299
2 601 908

النروي
باكستان
بتو
المل بني
بولندا
الرتيال
مجمورية كوريا
االلاد الرو ي
ان مارينو
املم كة العربية السعودية

50 248 099
10 000
4 167
10 000
204 823
56 689
4 500 000
1 500 000
2 188
150 000

زربيا
نيا ورة
جنوس أ ريهيا
با يا
السويد
ويسرا
تاي ند
ترينيداد وتوبا و
تركيا

5 000
50 000
172 563
2 197 802
53 212 209
10 302 667
20 000
20 000
450 000

ا مارات العربية املتحدة
املم كة املتحدة
الواليات املتحدة
ييت ام

1 000 000
82 661 982
3 000 000
10 000
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A/71/336

املُساهم
منرمة ر ان مالطة العسكرية املسته ة
هموع مسايات الدول األعضا والدول املراقبة
الس طات ا ق يمية واحمل ية
حكومة المل منك (ب ليكا)
هموع مسايات الس طات احمل ية وا ق يمية
مسايون آخرون
ترعات خازة من خارا مؤ سة األمم املتحدة
(أق من  50 000دوالر)
ترعات خازة من خ ل مؤ سة األمم املتحدة
(أق من  50 000دوالر)

(أ)

املسامهات املتعهد بتقدميها
5 000
408 962 726

340 136
340 136

38 178
99 756

مؤ سة يينا ( )angiCمن خ ل مؤ سة األمم املتحدة 50 000ᵇ
هموع مسايات املسايني ااخرين

187 934

اجملموع

409 490 796

(أ) تســتند املســايات الســنة الــق تعمــد يمــا املــاحنون واــي ختت ــه عــن املبــال املســل ة كــايرادات
مبوج املعايت احملا بية الدولية ل هطاع العام .وقـد ختت ـه الترعـات املــمست مة ع يـا عـن الترعـات
املع نة املسل ة يف األز بسب الته بات يف معدالت أ عار زرس العم ت.
(س) املسـاية مبب ـ  50 000دوالر جُمعــت مـن خـ ل مؤ سـة األمـم املتحــدة يف عـام  2014ولكــن
الةندوق ا ت مما يف عام .2015

16-12602
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املر ن ال/الث

همــوع املــنمب املاةةــة مــن الةــندوق املركــزي ملواجمــة الطــوارئ ل ملتــرة مــن
 1كا ون ال/انايناير  31ديسمر 2015

(بدوالرات الواليات املتحدة)
البلد

34/37

االستجابة السريعة

حاالت ال وار الناقصة التمويل اجملموع
29 926 021

44 250 104
29 926 021

اليمن
اجلممورية العربية السورية

44 250 104

27 019 897
25 289 318

يوبيا
الةومال

17 003 929
5 300 084

10 015 968
19 989 234

السودان
يبال
لبنان
م وي
تناد
ميامنار
مجمورية الكو يو الدميهرا ية
الكامتون

9 079 147
19 113 716

15 116 739

16 925 025
10 515 475
10 405 409
6 792 923
14 071 268

24 195 886
19 113 716
18 004 139
16 925 025
16 514 042
15 773 060
14 840 593
14 071 268

أ يا ستان
النيلر
جنوس السودان
العراق
مجمورية أ ريهيا الو طت
باكستان
روا دا
يلتيا
اايق
مجمورية ت ا يا املتحدة

5 802 858
13 741 648
13 446 494
4 490 040
11 556 590
11 000 547
7 984 746
9 889 075
9 157 785
9 156 319

7 983 646

13 786 504
13 741 648
13 446 494
12 478 939
11 556 590
11 000 547
10 482 966
9 889 075
9 157 785
9 156 319

األردن
تركيا
مجمورية كوريا النعبية الدميهرا ية

6 276 701

9 000 346
8 999 844
2 000 285

9 000 346
8 999 844
8 276 986

زمبابوي

8 110 712

18 004 139
5 998 567
5 367 651
8 047 670

7 988 899

2 498 220

8 110 712
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االستجابة السريعة

البلد
اجلزائر
ا واتو
أوكرا يا
موزامبين
مةر
أو ندا
جيبويت
كولومبيا

5 051 640
5 038 408
4 920 172
3 996 365
3 500 065
3 238 788
3 000 059
2 994 382

ريتريا
بني ديش
الس ملادور
موريتا يا
بورو دي
مد نهر
اندوراا
المل بني
ليبيا
بتو

2 294 798
2 187 908
1 512 074
1 491 012
914 395

صي ي

777 854

اجملموع

حاالت ال وار الناقصة التمويل اجملموع

2 993 896
2 992 959
2 710 000
2 532 163
2 495 246

300 736 172

2 993 896
2 992 959
2 710 000
2 532 163
2 495 246
2 294 798
2 187 908
1 512 074
1 491 012
914 395
777 854

168 913 836

مالحظة يستند املب ا مجاع لمموال املاةةة الوارد يف اتا املر ن
العام ومنسن ا ا ة يف حاالت الطوارئ.

16-12602

5 051 640
5 038 408
4 920 172
3 996 365
3 500 065
3 238 788
3 000 059
2 994 382

469 650 008

املب التي وا ن ع يو وكي األمني
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املر ن الراب

الهــرود املهدمــة مــن الةــندوق املركــزي ملواجمــة الطــوارئ بيــان الــتيتات يف
زايف األزول ل ملتـرة مـن  1كـا ون ال/اناينـاير  31كـا ون األولاديسـمر
(أ)
2015
(بدوالرات الواليات املتحدة)
زايف األزول يف  31كا ون األولاديسمر 2014
التيت يف زايف األزول
الملائض يف السنة

30 000 000
–

هموع التيت يف زايف األزول

–

زايف األزول حىت  31كا ون األولاديسمر 2015

30 000 000

(أ) أعدت البيا ات املالية و ها ل معايت احملا بية الدولية ل هطاع العام.

36/37

16-12602

A/71/336

املر ن ازامس

الهـــرود املهدمـــة مـــن الةـــندوق املركـــزي ملواجمـــة الطـــوارئ يف الملتـــرة مـــن
 1كا ون ال/انايناير  31كا ون األولاديسمر 2015

(بدوالرات الواليات املتحدة)
الوكالة

عام الصرف

البلد/املن قة

الهرود ت املسددة حىت  1كا ون ال/انايناير 2015
اجلممورية العربية السورية
بر ام األ تية العاملي

2013

اجملموع

املبلغ
27 000 000
27 000 000

 31كــا ون األولا

الهــرود املةــرو ة مــن  1كــا ون ال/اناينــاير
ديسمر 2015
املكاتـ ا ق يميةاالهطريــة ملكتـ
مكت تنسين النؤون ا سا ية
تنسين النؤون ا سا ية

2015

اجملموع

7 327 854

الهــرود املســددة مــن  1كــا ون ال/اناينــاير
ديسمر 2015
بر ام األ تية العاملي
مكت تنسين النؤون ا سا ية

7 327 854

 31كــا ون األولا

اجلممورية العربية السورية
املكاتـ ا ق يميةاالهطريــة ملكتـ
تنسين النؤون ا سا ية

اجملموع

2013

27 000 000

2015

7 327 854
34 327 854

الهرود ت املسددة حىت  31كا ون األولا ديسمر 2015
اجملموع

–

خمتصر مكت تنسين النؤون ا سا ية ،مكت تنسين النؤون ا سا ية التاب لمما ة العامة.
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