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 الدورة السبعون

 )أ( من القائمة األولية* 74البند 
ــاندة     ــاملية واملسـ ــاندة ااملسـ ــيع املسـ ــز تنسـ تعزيـ
ــم املتحــدة    ــا        ــدمما األم ــد تق ــة ال الغوثي
ــا ية    ــاندة ا  ت ـ ــ  املسـ ــا   سلـ ــوارمبا يفـ الكـ
اخلاصــةت تعزيــز تنســيع املســاندة ااملســاملية الــد   

   تقدمما األمم املتحدة    ا   الطوارئ  
 ال ندوق املركزي ملواجمة الطوارئ  
 تقرير األمني العام  

 موجز 
ال ندوق املركزي ملواجمة الطوارئ خالل الفتـرة  يتضمن هذا التقرير وصفا ألملشطة  

يــدل  . و  يــزال ال ــندوق 2014كــاملون األولن يســم   31كــاملون اليناينينــاير     1مـن  
ــ  ــ  اة   نل ــك ك ــتةا ة لالفعاليت ــةتس ــوارئا   اجلماني ــن خــالل      ــا   الط ــ  م ــكوسل  تقدمي

. وخـالل الفتـرة   وها فـا مضموملا ومناتسـ  التو يـ     ااملساملية املقاس األرواح متويالللمشاريع 
 ــــا   الطــــوارئ مبلغــــا  ــــدر   املشــــمولة اــــذا التقريــــرا خ  ــــ  منســــقة اا اثــــة  

ة الطوارئ النا  ة التمويـ   ملافذمن ملافذة ا تستةا ة السريعة وِمنح مليون  و ر من  460.8
 لــداو و  لـيم وا ــد. وت نـ  الــدول األنضـا  والقطــا  اخلــا      44   ملفـذ  أملشــطة لـدنم  

منســقة طلبــ  ا 2014. و  نــام 2014عــام ل و ر مليــون  479.2لل ـندوق يفبلــد  ــدر   
ال ـندوق   الو ـوف نلـ   ور   ادف  راتستني اتستطالنيتني جرا   اا اثة    ا   الطوارئ

لــد   املؤمتنــة ســتفيد  كفــا ة وفعاليــة مــن املســا ا ي  املشــمد ااملســاي املــتغا ولكفالــة أن 
 .من األزما ال ندوق أشد السكان تضررا 

 
 

 * A/70/50. 



 A/70/96 

 

2/30 15-09812 

 

 مقدمة -أو و  
ــة       - 1 ــة العام ــالو  قــرار اجلمعي ــذا التقريــر نم ــد م ه ــز تنســيع  ”املعنــون  102ن68ُيق تعزي

ـــدة    ــا   الطــوارئ    ـــاملية الــد تقــدمما األمــم املتحــ ـــاندة ااملسـ ــك   “املسـ الــذي طلبــ  في
ــراو نــن تفاصــي  اتســتيدام ال ــندوق املركــزي        ــا تقري ــدم  ليم ــام أن يق ــني الع ــة    األم اجلمعي

ــرة مــن       ــر أملشــطة ال ــندوق   الفت ــاين  1ملواجمــة الطــوارئ. ويغطــا هــذا التقري  كــاملون الين
 .2014كاملون األولن يسم   31يناير    

  
 ال ندوق التمويلية حملة نامة نن التزاما  -ثاملياو  

خالل الفترة املشمولة اذا التقريرا وافقـ  منسـقة اا اثـة    ـا   الطـوارئ نلـ         - 2
 لــدا و  لــيم وا ــد  44مليــون  و ر ل ــاا مشــاريع أ يمــ     460.8جممونمــا   لــدِمــنح 

 290.7 مبلغــا  ــدر  الفتــرة تلــ خــالل  املي  ــا  املقدمــة(. وتضــمن  1)املظــر اجلــدول 
ــون  ــا  ل و ر خ ــ  ملي ــدة اجلألزم ــذة    الأو دي ــن خــالل ملاف ــدهور م ال ــندوق ســريعة الت

ملقـ    الـد يوجـد  ألزمـا   ل و ر خ ـ   مليـون   170.1 ا  ـدر  لالتستةا ة السريعةا ومبلغ
مـن خـالل ملافـذة الطـوارئ النا  ـة التمويـ . والـول  ايـة          الالزم ملواجمتما فا ح   التموي 

  اليـني  3.7 د جتـاوز    2006منذ  ملشائك   نام  ا كامل  خم  ا  ال ندوق2014نام 
 .من البلدان واأل اليم 91 ما جممونك  و را وكان  د املتفع اا

 
 1اجلدول 

كــاملون اليناينينــاير     1خم  ــا  ال ــندوق املركــزي ملواجمــة الطــوارئ   الفتــرة مــن 
   2014كاملون األولن يسم   31

 (بدوالرات الواليات املتحدة)
 
 اجملموع نافذة الطوارئ الناقصة التمويل االستجابة السريعةنافذة  

 180 799 460 252 055 170 928 743 290 املبلد املعتمد    

ــاليم   ــدان أو األ ـــ ــد  البلـــ نـــ
)أ(45 22 34 املستفيدة  

  590 228 362 ند  املشاريع املمو لة
 كلتيمما. تلق   عض البلدان أو األ اليم خم  ا  من ملافذيت التموي  )أ( 
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(ا ST/SGB/2010/5) 2010مليســاننأ ري    23 ةوفقــا لنشــرة األمــني العــام املؤرخــ    و - 3
ــك لال ــندوق لنافذ  نن ــر املــنح  اثلينــخي ــ   ــد  الســريعة. ة التســتةا ت وتســاند األمــوال ال
 ـا تيسـر   ألسلـ   وا تسـتةا ة املبكـرة لال تياجـا  ااملسـاملية    نلـ  ا  مـن هـذ  النافـذة     خت  
املرا ــ   أثنــا املنقــذة لــألرواح الــد ُيضــطلع اــا   األو ــا  ا رجــة  ألملشــطة ااملســامليةا نــم 
خـالل  و ة. ائمـ طـوارئ     الـة  تدهور كـبا   عد  دومب مفاجئة أو ة أزماملد   من  يةاألول

  ا تسـتةا ة  ـا   طـوارئ     ةيـ  ـالد األ   ا ورال ـندوق   أ  التقريـرا  ذا الفترة املشمولة ا
وُأملفـع   (.2التسـتةا ة السـريعة )املظـر اجلـدول     ل تـك ملافذ خـالل ن مـ  لدا و  ليمـا وا ـدا    34  

ــ  التمويـــ      ــر مـــن مل ـ ــك لالملتـــاح اأكينـ ــ  جنـــود الســـو ان   ن الســـريعةا  تســـتةا لديـ لـ
ــراق )  53.7) ــون  و ر(ا والعــ ــون  و ر( 25.7مليــ ــط     امليــ ــا الوتســ ــة أفريقيــ ومجموريــ
ــون  و ر( 25.1) ــو ان ) امليـ ــون 23.2والسـ ــا ) ا و ر( مليـ ــون  و ر( 21و ثيو يـ  .مليـ

 ـا    البلدان الد تلق  أك      مـن خم  ـا  ا تسـتةا ا  السـريعة واجمـ        فتل 
   ة ومفاجئـة  ـا   ا ارتفانـ  دومب طال أمدها ولكنما تفا م   سرنة مما أ      طوارئ 

 ااملساملية. ا  تياجا 
 

 2اجلدول 
 2014 ملافذة ا تستةا ة السريعة   ناما  خم  

 (بدوالرات الواليات املتحدة)
 جمموع املخصصات البلد أو املنطقة

 021 991 3 أفغاملستان  

(املتعد ة القوميا  - وليفيا ) ولة   3 175 301 

 306 032 2 البوتسنة واهلرتس 

 455 978 1  وروملدي

 670 809 13 الكاماون

 067 138 25 مجمورية أفريقيا الوتسط 

 863 690 12 تشا 

 849 760 3 الكوملغو

 312 956 6 مجمورية الكوملغو الدميقراطية

 700 982 20 أثيو يا

 619 445 5  واتيما 

 749 354 8  ينيا

 206 668 2 هايد

 021 600 2 هندوراس
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 جمموع املخصصات البلد أو املنطقة
 458 675 25 العراق  

 078 635 13 كينيا

 059 907 1 لي يا

 496 370 3 ليبيا

 201 870 1 مليبال

 281 181 5 النيةر

 309 458 1 مليةايا

 639 907 4  اكستان

 145 825 10 األرض الفلسطينية احملتلة

 063 817 2  ارا واي

 114 232 23 السو ان

 276 164 2 صر يا

 599 497 4 تسااليون

 122 776 1 جزر تسليمان

 242 450 1 ال ومال

 180 671 53 جنود السو ان

 680 052 2 تسري  ملكا

 440 919 11 أو ندا

 226 975 3 أوكرامليا

 181 773 زمبا وي

 928 743 290 اجملمو  
  
 السـنة ثلث نن ر املنح   ال ـندوق  ـا   الطـوارئ الـد جتتـذد خـالل        وخُي   - 4

الطـوارئ النا  ـة التمويـ     ال ـندوق لالتسـتةا ة  ـا      ملافذة وخم  ا  كاف.  ا  متويال
الـد تشـمد ملق ـا    ا   ا ـ    األرواحتساتسـية املقـاس   األملشـطة   مكاملية  جناز األلشركا  لتتيح 

أو تلـ    ا تسـتةا ة ااملسـاملية  هـذ    ما يعتريتوجيك ا ملتبا     وتساند نل   مزمنا   التموي 
الطـوارئ النا  ـة التمويـ      ا   نافذة ل توزيع خم  ا جولد وخالل . من ثغرا  خطاة

مليــون  170.1 مــا جممونــك  ــا   الطــوارئ اا اثــة   ةمنســق انتمــد ا 2014  نــام 
ــان و ر.  ــبلغ  وك ــ  م ــو  مــن مل ــي     أك ــ  اجملم مليــون  و ر(  20ال ــومال ) ني مــن سل

مليـــون  95.6خـــالل اجلولـــة األو ا خ ـــ  ال ـــندوق و .مليـــون  و ر( 20والســـو ان )
لــة خــالل اجلوو(. 3)املظــر اجلــدول  أوجــك نةــز   التمويــ  نلــ واجــك أي  لــدا 11 لـــ و ر 

 نيذاملســاندة ااملســاملية الــ   شــركا المليــون  و ر ملســاندة  74.5الينامليــةا  ــدم ال ــندوق 
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 ا نـ زنالل شديدا جيع  من املتعذر نليمم أن يت دوا لتآل  العوا   اا ليميـة ا نةز ونواجمي
ــ ــانا للســكان وت اجلتشــريد وال ةالعنيف ــا مم ــذائا      ف ــن الغ ــدام األم ــنطق  11املع ــدا   م  د ل

 .أ ملا ( 22)املظر الفقرة  السا   والقرن األفريقا
 

 3اجلدول 
   2014  نام  ملافذة  ا   الطوارئ النا  ة التموي خم  ا  

 (بدوالرات الواليات املتحدة)
 اجلولة الثانية اجلولة األوىل البلد أو املنطقة

 038 929 3    وركينا فاتسو   

 705 508 4   الكاماون

   942 030 10 تشا 

   910 505 4 كولومبيا

   512 997 3 جيبويت

 251 489 2    ريتريا

 620 593 11    ثيو يا

 424 474 2    امبيا

   232 205 6 هايد

 413 005 10   كينيا

   012 497 6 مجمورية كوريا الشعبية الدميقراطية

   365 443 11 مايل

 476 464 3   موريتامليا

   909 532 5 ميامنار

 500 962 7   النيةر

 645 546 3   مليةايا

   278 470 9  اكستان

   821 986 19 السو ان

 298 500 4   السنغال

 757 993 19   ال ومال

   311 019 4 أو ندا

13 897 833 اليمن   
95 اجملمو   587  125  74  468  127  
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  نــدة  األرواحملقــاس الــدنم مشــاريع  ا ــندوق منحــخ ــ  الا 2014  نــام و - 5
ــوا   ــن أملـ ــك  األول( مـ ــر الشـ ــوارئ )املظـ ــا   الطـ ــن مل ـــ   و . ـ ــر مـ ــذ  األأكينـ ــوال هـ  مـ

املي  ــا   و البيــة. ا انــزندنم املتضــررين مــن اللــ نلــ  مشــاريع ُأملفــع  املائــة(  54.5)
ومجموريـة   امليـون  و ر(  50.2ل  مشاريع   جنود السو ان )ن  ُأملفقانا  زنالاملت لة  
 والســـــو ان  امليــــون  و ر(  24.6و ثيو يــــا )  امليــــون  و ر(  25.1ا الوتســــط  ) أفريقيــــ 

 .مليون  و ر( 24.5)
 

 الشك  األول
 س  ملو   ـا    م نفة  2014 نامال ندوق املركزي ملواجمة الطوارئا خم  ا  

 الطوارئ
 (مباليني دوالرات الواليات املتحدة)
 
 
 
 
 
    
 يـني مال 110.1املسـاندا  الغذائيـة )   جممـو    لـد وفيما خي  القطانـا  ااملسـامليةا    - 6

مليــون  53.9مليــون  و ر(ا وامليــا  وال ــرف ال ــحا )  73.4 و ر(ا والرنايــة ال ــحية )
 وتزايـد  أ يـة  . 2014  املائة من مجيع خم  ا  ال ندوق   نام  51 و ر(ا أكينر من 
ا  املسـاندة نلـ  توجيـك ا ملتبـا      قـوق املتضـررين مـن األزمـ          ما يتعلعمنح ال ندوق في

تسـةي  مئـا     نلـ  املشـاريع الـد يـدنمما ال ـندوق     تسـاند   املينـالا   علـ  تسـبي   ف. او نمم
ــا    تســاندوجنــود الســو ان   اآل ف مــن املشــر ين  ــة أفريقي آ ف األشــيا    مجموري

الـد  مـنح  وكـان لل   خضم الزنا    البلـد.   وهاالد فقداهلوية وثائع  اتستيراجل  نالوتسط  
اخلـدما  اجلويـة ااملسـامليةا واللوجســتيا ا     ن  بيـ   ـندوق لليـدما  املشـتركةا مـ     ـدمما ال 

 يـة   املسـاندة نلـ   ملشـا  نمليـا       األ  ور  الدواألمن وا ت ا   السلكية والالتسلكيةا 
 )املظر الشك  اليناي(.توتسيع ملطا ما و
 

 $8.4  

 $6.2  

 $141.8  

 $13.6  

 $2.5  

 $7.6  

 $16.6  

 $27.8  

 $235.0  

Other animal or plant emergency

Drought

Flood

Health emergency

Protracted humanitarian needs

Conflict

Rapid Response Window

Underfunded Emergency Window
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 الشك  اليناي
ــام    ا ــنح   نــ ــا  املــ ــوارئا خم  ــ ــة الطــ ــزي ملواجمــ ــندوق املركــ ــنفة  2014ل ــ  م ــ

  س  القطا 
 ( دوالرات الواليات املتحدةمباليني)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ــة ااملســاملي    تشــم  خــدما   مالحظةةة  ــدنم اخلــدما  اجلوي ــو فني    ةالتنســيع وال واللوجســتيا  وتســالمة امل
 .والعمليا  وا ت ا   السلكية والالتسلكية مموأمن
القائمـــة   مجموريـــة أفريقيـــا  ا ااملســـاملية املت ـــلة  األزمـــ واتســـتةا ة لال تياجـــا  - 7

ُأملفـع  تفشـا فـاوس  يبـو     ـرد أفريقيـاا       وكـذل  الوتسط  وجنود السو ان والسو انا 
ــا  ــبة  338.7 زهـ ــون  و را أو ملسـ ــدرها مليـ ــة 73.5  ـ ــا     ا  املائـ ــو  خم  ـ ــن جممـ مـ

 ســتفيدةامل انبلــدالأكــ   جنــود الســو انوكــان لــ  أملشــطة الطــوارئ   أفريقيــا. نال ــندوق 
لت ني   سـ   ا لالطال  نل إثيو يا )املظر املرفع الينالث فليك السو ان ي  ال عيد العاملاا نل

آتسـيا واحملـي    منطقـة  تلقـ   و  املائـةا   10.9فقـد تلقـ    الشـرق األوتسـ     منطقـة  . أماالبلد(
تلقـ   و ا  املائـة  5.9أمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر الكـاري     تلق    املائةا و 7.8 اهلا ئ
   املائة )املظر الشك  الينالث(. 1.8أورو ا 
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 الشك  الينالث
ــام     ــنح   نــ ــا  املــ ــوارئا خم  ــ ــة الطــ ــزي ملواجمــ ــندوق املركــ ــنفة  2014ال ــ  م ــ

  س  املنطقة
 (والنسبة املئوية مباليني دوالرات الواليات املتحدة)
 
 
 
 
 
    
 

 

ال ـندوق لـ اما األمـم املتحـدة ووكا ملـا املتي  ـة وصـنا يقما         وخت   منح من - 8
ونلـ   “. الوكـا   ” اتسـم    هذا التقريـر  يشار  ليما جمتمعة الد  المنظمة الدولية للمةرةلو

وكا   مستفيدة من املنح خـالل الفتـرة املشـمولة    ثالمب  أك كامل   رار السنوا  السا قةا 
ــر ذا اــ ــة )اليومليســي (     هــا التقري ــم املتحــدة للطفول ــة األم ــاملاا ومنظم ــة الع ــاما األ ذي  ا رمل
لالطـال  نلـ  التوزيـعا الـذي     )املظـر الشـك  الرا ـع    األمم املتحدة لشؤون الالجئني  مفوضيةو

 .(أخر  كا   مستفيدةو يشم 
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 الشك  الرا ع
   س  الوكا م نفة  2014 نامال ندوق املركزي ملواجمة الطوارئا خم  ا  

 (مباليني دوالرات الواليات املتحدة)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
؛ موئـ  األمـم املتحـدة ) رملـاما األمـم املتحـدة       (والزرانـة أل ذيـة  لألمـم املتحـدة   امنظمـة  )ت الفـاو  املختصرات

 اثـة  للمستوطنا  البشرية(؛ اليومليسي  )منظمة األمـم املتحـدة للطفولـة(؛ األوملـروا )وكالـة األمـم املتحـدة ا       
 .وتشغي  الالجئني الفلسطينيني   الشرق األ ىن(

املنانة البشريةناايدزا ومكتـ  األمـم    يفا   سل   رملاما األمم املتحدة املشترك  ش ن فاوس ملق  )أ( 
 .املتحدة  قوق ااملسان وهيئة األمم املتحدة للمساواة  ني اجلنسني ومتكني املرأة

  
مليـون   30  ـدر  ا تيـاطا    ـندوق  الفظ تا حي119ن66نمال  قرار اجلمعية العامة و - 9

فيك  ذل جمو هـا     الو   الذي تواص  روض    ا   الطوارئ للوكا    لتوفا و ر 
ــوار  ل ــة امل ــع . وتعبئ ــ   ــد ووف ــدر    نل ــون  و ر  27 ــرض   ــاملا    لملي ــة الع ــاما األ ذي  مل

متديد القـرض ملـدة   وجر   تستةا ة لألزمة   اجلممورية العر ية السورية. ادنم ل 2013 نام
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 رملـاما   واتسـتيدم املرفقني الرا ع واخلامس(.  )املظر 2014الر ع األخا من نام  تستة أشمر  
  اجلمموريــة العر يــة الســورية و لــدان أخــر      ك نــم نملياتــ  األ ذيــة العــاملا القــروض  

 م ر.وولبنان  والعراق وتركيا األر ن من  ينمااملنطقةا 
  

 تستيدام ا تستراتيةا لل ندوقا  -ثالينا  
يـون  و ر     ل 22.5يا  در  ر ما  ياتساا اثة ل انمتموي  ااملساي العاملا ألال  لد - 10
ــام ــ و. 2014 ن ــدرها ملســبة ال ــندوق ميين ــن   2   ــة م ــ    املائ ــر الشــك    سل ــ  )املظ التموي

مل تــتمكن مســا ا  اجلمــا  املامــة مــن مواكبــة الطلــ  املتزايــد نلــ  املســاندة   واخلــامس(. 
 يسل  الضو  نل  الفةوة املتزايدة  ني ا  تياجا  واملوار  املتا ة لتلبيتما. مماااملسامليةا 

 

 الشك  اخلامس  
ــا      ــوارئا خم  ـ ــة الطـ ــزي ملواجمـ ــندوق املركـ ــام ال ـ ــن    2014نـ ــة مـ ــبة مئويـ  كنسـ

 التموي  العاملا
 (بدوالرات الواليات املتحدة، والنسبة املئوية)

 

 

 

 
    

 كت  تنسيع الشؤون ااملسامليةاملايل التا عة مل . ائرة التتبعت املصدر
  

املقـاس     ا ـا ا  تياجـا    أشـد ز املي  ـا  نلـ    يـ ترك كفالـة واص  ال ـندوق  و - 11
ــاة ــن األزمــ    ي ــالنظر    . ا املتضــررين م ــد  اتزو  ــد تعقي ــد جيــ  أن   ي ــا  ال ــ البيئ ــا تل  فيم

ألتسـباد اجلذريـة   ل  ينمـا تت ـد    الو ـ  ملفسـك    وكا   املعوملة ا تياجـا   ملسـاملية طارئـة    
تعظـيم أثـر   وتركيـز اتسـتراتيةا واضـح.     خم  ـا  ال ـندوق   أن تتسـم   من الالزملألزما ا 

ــة ااملســاملية واملنســق األأن تضــطلع مــوار  ال ــندوق يتطلــ     وننمنســقون املقيموفر ــة القطري
نلــ  أتســاس حتديــد األهــداف  اوحتديــد أولوياملــألملشــطة لتيطــي  الممــة يفالشــؤون ااملســاملية 

ــوالالتو يـــ  املناتســـ  ل ينطـــويواملشـــتركة.  ــ    تي ـــي  أمـ ال ـــندوقا وضـــمان أن تكمـ

لتمويـــــ   األخـــــر امل ـــــا ر 
 املساندة ااملساملية

  230 564 085 22   
 املائة   98

 خم  ا  ال ندوق
 179 799 460 
   املائة 2
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ام تســـتيد ا  مـــا يت ـــ في أ يـــة   ـــو نلـــ  أيضـــا م ـــا ر التمويـــ  األخـــر   كخم  ـــات
 الطوارئ. ا تستراتيةا لل ندوق    ا  

 
 نل  ملطاق املنظومة 3لطوارئ من املستو  او ندوق ال -أل   

ا  دم ال ندوق الدنم ألملشطة الت ـدي   مجموريـة أفريقيـا الوتسـط      2014  نام  - 12
  ميكـن التنبـؤ اـا    وواتسـعة النطـاق     ـا   طـوارئ   تل وكامل  والعراق وجنود السو ان. 

. ا  فيمــام األزمــالــدنم خــالل املرا ــ  املبكــرة مــن تفــا ال ــندوق   ــدم هلــاوتســريعة التطــور 
 لتطـور األوضـا    تبعـا  ا ي  ـ مـن امل  مزيـدا اا اثـة    ـا   الطـوارئ     ةمنسق  انتمدو

 يـني مال 104.5  ـدر   بلـد يفا أتسـمم ال ـندوق   و مجـا  ا تياجـا  جديـدة.   واتستةا ة لنشـو   
 البلـــدان ا  ل ـــاا و ر للةمـــو  ااملســـاملية املتعلقـــة  تلـــ  األزمـــا  )  تشـــم  املي  ـــ 

 .املتضررة( اجملاورة
 ـدرا كـباا مـن التمويـ  لـدنم ا تسـتةا ة    ـا           الفعـ    د خ   ال ندوق و - 13

  ضـمن  ت ـن  املنطقـة  بـ  أن      والطوارئ   مجمورية أفريقيا الوتسط ا تسوا   اخـ  البلـد أ  
يعـ  أملـك    ت ـني  هـذا ال و. 2013  كـاملون األولن يسـم     3الطوارئ من املستو    ا  

ا تضـ  رفـع مسـتو  املسـاندة  شـك  كـبا   األجـ         ا   ا الـة   البلـد    دمب تدهور كـب 
ا 2014ا الـة ااملسـاملية   مجموريـة أفريقيـا الوتسـط  تـدهور  خـالل نـام         ويفا أن . الق ا
خ ـ   فقـد   مجـيعمم تقريبـاا    شـي ا ينيمال 4.5 البالد ند هم االسكان نل أثر   ايث

ــا ال ــندوق ــ هل ــدر   ا ضــافي امبلغ ــون  و ر.  25.1  ــن نــام  وملي ــع األول م ا 2014  الر 
التسـتةا ة السـريعة الشـركا     لل ـندوق  امـن ملافـذة    ُ ـدم مليون  و ر  11.1 در   مبلدتساند 
 ا وسلـ   زنالمتضررين من الـ لبلد نل  تلبية ا  تياجا  الفورية   الااملساي  جمال العم   
ة األتساتسـية وا مايـة   يال ـح الرنايـة  واخلدما    جما    النقيةاأل ذية وامليا  وتوفا امل و   

 ااا اثــة    ــا   الطــوارئ مبلغــ  ةمنســق خ  ــ   كــاملون األولن يســم ا ووالتغذيــة. 
اجلمـــو  الـــد تســـتمدف  التوتســـع  دنم لـــمليـــون  و ر مـــن ال ـــندوق  14 ـــدر   ا ضـــافي

للشــركا   اتا ـة الفرصـة  العاجلـة و  ا مايــة واا اثـة تـوفا  لليطـر    ةاجملتمعـا  احملليـة املعرضـ   
كـان يتعـذر الوصـول    املنـاطع الـد    تسكانتقدمي املساندة     ادف  امليدان  هموجو  لزيا ة

 . ليما تسا قا
ــم   و - 14 ــاملون األولن يسـ ــبا 2013  كـ ــو انا     ملشـ ــود السـ ــ    جنـ ــال ننـ أنمـ
ا خ ــ  2014ير   كــاملون اليناينينــاو يــارهم.  تــركنلـ   شــي   مليــوي زهــا أجــ   ممـا 

ا   الطــوارئ  ــا تســتةا ة الفوريــة  للتوتســع  مليــون  و ر  15.3 ا  ــدر ال ــندوق مبلغــ
خــدما  الســالمة واألمــن ملــو فا املســاندة     وا ملــاتحســني تنســيع املييمــا  و  ار  ل ا نمــ



 A/70/96 

 

12/30 15-09812 

 

ف ــنف  ا الــة   التــدهورا واتســتمر  نظمــا  اا اثــة. ملااملســاملية وخــدما  النقــ  اجلــوي 
ــة ضــمن  ــن املســتو    ــا   الطــوارئ   ا ال ــ للمســاندة و  شــبافنف اير.  3م ــة  نل كفال

ــة   ــدة اجلال تياجــا  لا تســتةا ة الفوري ــنح  أ   ئةشــانالدي ــة   ــندوقالم    ااضــافية املقدم
جممــو  خم  ــا  ال ــندوق       لــو  زيراننيومليــك وكــاملون األولن يســم  آسارنمــارس و 

مليـون  و ر.   53.7التقريـر  ذا الفتـرة املشـمولة اـ   ألزمة   جنود السـو ان خـالل   واجمة امل
 مـدا ا   يويـة   األمـاكن الـد ي ـع        نلـ  توزيـع  الوكا   وتساند  هذ  املي  ا  

ونلـ   أمرا  الد ال عو ة؛  الوصول  ليماالوصول  ليما  ب   لول ف   األمطارا نندما ي بح 
وضـا   األتحسـني    انـ  ضـد املـدمليني        اتسـتمرار الع القيام تفشا و ا  الكولاا؛ و ا توا 
شــمال البلــد.    ينتــو   ةوا ــع املدمليــاملمايــة   ا ون لتمســلمشــر ين الــذين يلة املريعــة ياملعيشــ

خم  ا  ال ندوق أيضـا نلـ  تعزيـز تـدا ا السـالمة واألمـن ملـو فا املسـاندا          وتساند  
  املناطع النائية.ال تياجا   لالوكا   من  جرا  نمليا  تقييم مّكن  ااملساملية و

ــ  ا 2014  نــام و - 15 ــني اجلمانــا  املســلحة وال   خّل قــوا  ت ــاند أنمــال العنــ   
    مـن احملتـاجني  ومئـا  اآل ف   ا اخليـ  امشـر   شـي   مليوي ا كومية   العراق أكينر من

ننـدما املـدلع    2014املساندة ااملساملية. و نم ال ـندوق ا تسـتةا ة ااملسـاملية   أوائـ  نـام      
ــار.   ــال   فافظــة األملب ــدا ومــع القت ــ كمشــال العــراق ووتســط    العنــ   امت ا خ ــ  كوجنو 

ــوا   ــندوق أمــ ــبافنف اير ) ال ــ ــني  و ر(ا  4.5  شــ ــايو )مليــــوي وماليــ  ا و ر( أيارنمــ
 ُصـنف  ا الـة ضـمن   األشيا  اهلار ني من القتـال. و  لدنمماليني  و ر(  4.2ومتوزنيوليك )

  كـــاملون األولن يســـم ا نقـــ  و  آدنأ ســـطس.  3املســـتو  مـــن  ـــا   الطـــوارئ 
مليـون   15  ـدرها مـد  خم  ـا  مـن ال ـندوق     انُتالتشريد اجلمانا للسكان   الشـمالا  

ــد  يةدما  ا مايــة واملســاندة الغوثيــة األتساتســ   خلــ و ر  ــذا  واملــ و     العاجلــة ال تشــم  الغ
مليـون   25.7  العـراق   عوملـة خم  ا  نمليا  امل  لغ  2014  نام وة. يال حالرناية و

 و ر مـن ال ـندوق      اا اثـة    ـا   الطـوارئ أيضـا مليـوي      ةمنسق وخ    و ر. 
 تفشا شل  األطفال   فافظة األملبار. ملواجمةأيارنمايو 

ة يـ فدو وذ  األزمـا  الواتسـعة النطـاق    هلـ  التمويليـة الكـباة      ا  تياجـا   و النظر - 16
املي  ـا  وتركيـز     ولويـا   األحتديـد     ـد مـن   كـان  ال ـندوقا   خـالل ن ماملتاح املبلد 

اتســتةا ة  ــا    ويقــدم  نــم ال ــندوقا  تياجــا    ا ــا.  شــدنلــ  أ تلــ  املي  ــا 
ناجــ ا  شــك   ا تســتةا ة هلــا تتطلــ  توتســيع ملطــاق الــد    تلــ   ــىالطــوارئ الكــ  ا 

واتستنا ا    ا  تياجـا  الـد    ا ا   خمتل  مرا   األزم3و  الطوارئ من املست  كحا 



A/70/96 
 

 

15-09812 13/30 

 

خم  ـا  ال ـندوق    تسـاند األوضا  وتطور  تغا ا  تياجا مع نل  أرض الوا ع. و  حتد 
 .أو توتسيع ملطا ما نناصر ا تستةا ة  د نل  
 

 ال ندوق نل  ال عيد اا ليما املقدم منتنسيع الدنم  - ا   
فــإن وار ا ميتلــ  مرفقــا   ليميــا فــد ا لتي ــي  املــأن ال ــندوق    نلــ  الــر م مــن - 17

منسـقة نلـ  ال ـعيد    و تسـتةا ا  شـاملة    ا لدان   ملفس الو    نمـ لعدة  خت ي  األموال
ــا ــاند  اا ليمــ ــد تســ ــركا     ــ ــ   الشــ ــاي العمــ ــنااملســ ــديا      التيلــ ــن التحــ ــ  مــ فيــ
 ترا طة.امل ااملساملية

الـتمس  ا 2014العن    مجيـع أمـا  مجموريـة أفريقيـا الوتسـط    نـام       مع املتشار ف - 18
 ةمنسـق  خ  ـ  ذل ا اتسـتةا ة لـ   لـدان جمـاورة. و   اللةو    شي   419 000أكينر من 

ا  تياجـا  امللحـة   تلبيـة  لتستةا ة السريعة من ال ـندوق  منحا لالاا اثة    ا   الطوارئ 
ــا  ) ــون  و ر( 22.7  تشــ ــة )   امليــ ــو الدميقراطيــ ــة الكوملغــ ــني  و ر( 5ومجموريــ  اماليــ
أفر ـة األمـم    ا واتسـتيدم  ماليني  و ر( 3.7والكوملغو ) اماليني  و ر( 4.5والكاماون )
 مايـــة الالجـــئني والعائـــدين واجملتمعـــا  املضـــيفة   سلـــ  التمويـــ البلـــدان هـــذ  املتحـــدة   

ــالا   ف. ســاندملموم ــ  تســبي  املين ــ  ااملســاي   الكــاماون    اتســتيدم عل ــع القطــري للعم الفري
الغــذا  واملرافــع و النقيــةســو  التغذيــة وتــوفا امليــا   ل الت ــديمــن أجــ  خم  ــا  ال ــندوق 
 جــج جديــد مــن مجموريــة     125 000كينــر مــن  أل وال ــرف ال ــحا ال ــحية والتعلــيم  

 الوتسط . أفريقيا
ــن   أجــ  ا 2014  نــام و - 19 ــر م ــ  أكين ــا  العن ــود   600 000از ي ــن جن شــي  م

اا اثـة    ـا   الطـوارئ     ةمنسـق خ  ـ   خـالل العـاما   والسو ان نل  الفرار من البلد. 
وكاملـ  البلـدان    ن  و ر لدنم العمليا  ااملساملية املتعلقة   زمة جنـود السـو ان  وملي 61.9

مليــون  و ر(ا  15.3والســو ان ) امليــون  و ر( 21.7 ثيو يــا ) تاملســتفيدة مــن سلــ  هــا 
ــا ) ــون  و ر( 13.6وكيني ــدا ) املي ــون  و ر( 11.9وأو ن ــ بكــر امل والتي ــي . ملي  لتل

 تــوفا  نــم ناجــ    جمــايل ا مايــة واا اثــة  نلــ ااملســاي  العمــ   الشــركا   تســاند املــنح
علـ  تسـبي    ف ضـعفا.  اجملتمعـا  املضـيفة   منـاطع ا ـدو     أشـد  و افئا  الالجـئني ضـعف   شدأل

 الـد  اال ـندوق  املقدمـة مـن  املسـاندة  املينالا    ثيو ياا ركز الفريع القطـري للعمـ  ااملسـاي    
ــ  ــا    مشل ــ و  واملي ــةالغــذا  وامل ــ ا النقي ــة و  نل ــدخول ا دو ي خميمــا  خمــيمني مــن  ملقــاف ال

زمـة   جنـود   ألا تقلبـا   ـالنظر     و رد  اية العـاما  و الفيضاملا . كيناا  تضرراالالجئني 
اا اثـة    ـا   الطـوارئ املزيـد      ةمنسـق  خ  ـ   ـا مسـبوقا    واكتسااا ملطا ا السو ان
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تلبيــة ا  تياجــا  مــن أجــ  أو نــدا والســو ان وكينيــا  وال ــندوق لــدنم  ثيو يــا  أمــوال مــن 
 جنود السو ان الذين فروا ن  ا دو . سكاناألتساتسية ل

لتفشــا  ونت ــدذين يلشــركا  الــل ــندوق المــن  وتســاند التعةيــ   تي ــي  أمــوال - 20
ومـع از يــا   اختـاس  جـرا ا    الو ـ  املناتسـ .      نلـ  كفالـة   يبـو     ـرد أفريقيـا    فـاوس  

ــدة    ــة تســو اا اتســتيدم  خم  ــا  جدي ــا .  لاألزم   مليســاننأ ري ا وتوتســيع ملطــاق العملي
 ــندوق المليــون  و ر مــن خم  ــا    1.5اا اثــة    ــا   الطــوارئ   ةمنســق انتمــد 

 ومـع املتشـار الو ـا     .ملساندة الوكا   نل  توفا اخلدما  ال حية لألتسر املتضـررة    ينيـا  
لي يــا   لوســااليون    زيراننيومليـكا  ل  مجيـع أمـا  املنطقــةا  ـدم ال ــندوق منحـا  ضـافية      

ا ار الملـــنـــد  اخلطـــوف اجلويـــة التةاريـــة  ل ـــ    آدنأ ســـطسا ننـــدما ومتوزنيوليـــك. 
نلـ     ندوق  ائرة األمم املتحدة خلدما  النق  اجلوي للمسـاندة ااملسـاملية  الموار  تساند  

  و ينيــا ولي يــا ومليةايــا. وملقــ  املــو فني الطبــيني واللــوازم    املوا ــع النائيــة   تســااليون  
وخ ــ   ينيــا ومليةايــا. وســااليون ل ــندوق ال ة مــنمــنح  ضــافي ُخ  ــ أيلولنتســبتم ا 

ــن  ــر م ــن ال ــندوق   مل 15.2 أكين ــون  و ر م ــ اماي ــة    ا ل ــة واملســاندة الغذائي ــالج والو اي لع
 .2014  نام   يبو     رد أفريقيافاوس تفشا  ملواجمةعمليا  اللوجستية الو

ال ــندوق اا اثــة    ــا   الطــوارئ ملافــذة   ةمنســقاتســتيدم  ا 2014  نــام و - 21
الســا   والقــرن  دهتمــام نلــ  مــنطقالطــوارئ النا  ــة التمويــ  لتركيــز الــدنم وا   ــا   
ــتني تواجمــان العوا ــ   األفريقــا ــة والتشــريد اجلمــانا   زنللاملعقــدة واملترا طــة   الل انــا  العنيف

نافـذة  الاملي   مـن خـالل    بلدامليقرد من ثلينا واتسُتيدم  ما وتفا م املعدام األمن الغذائا. 
  جـدا  فةـوا  كـباة    مـن عـاي  لعمليـا  الـد ت  ل مليـون  و ر  170.1 وهو 2014  نام 

  مجيــع أمــا    ــد شــر وامليــون شــي   20أكينــر مــن  وكــان. تنياملنطقــ التمويــ    هــاتني
 أمــوا ااملســاي   تشــا  ومــايل  العمــ الشــركا    وتلقــ  . 2014منطقــة الســا     نــام 

 وركينــا فاتســو والســنغال و امبيــا    أمــا نافــذة. ال تلــ خــالل اجلولــة األو  مــن خم  ــا     
 و لغـ  خـالل اجلولـة الينامليـة.     تلقـ  خم  ـا   فقـد  لكاماون وموريتامليا والنيةر ومليةايا وا

  ومليـون  و ر.   59.1ك جممونـ مـا   2014ملنطقـة خـالل نـام    ا ندوق لـدنم  الخم  ا  
ال ـندوق   ـدم  د خـالل السـنةا   يشرللتماليني شي   9 تعرض القرن األفريقاا  يثمنطقة 

ــ ــويت   للدنم ال ــا    جيب ــة األو  وخ ــ  متــويال عملي ــا ا  اجلول ــا وال ــومال  وثيو ي  ريتري
 املنطقـــة تلـــ  ل ـــاا مـــن ال ـــندوق جممـــو  املي  ـــا  و لـــدوكينيـــا   اجلولـــة الينامليـــة. 

 .2014مليون  و ر   نام  48.1
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  ور الدنوة الذي يقوم  ك ال ندوق -جيم  

 ضــا   ــا     ميكــن أن تركــز خم  ــا  ال ــندوق ا هتمــام نلــ  تقــدمي  نــم          - 22
الطوارئ ونل  كفالة ت مني سل  الدنم. و د اتسـتيدم  خم  ـا  ال ـندوق املنسـقة نلـ       
ال عيد اا ليمـاا مـن  بيـ  املي  ـا  املتعلقـة   زمـة فـاوس  يبـو  و ـا   الطـوارئ             
مجمورية أفريقيا الوتسط  وجنود السو انا لدنم جمو  التونية وتعزيز الرتسـائ  الـد مؤ اهـا    

ــك يــ  ــإن        أمل ــا  ااملســاملية. وكــذل ا ف ــدنم العملي ــد ل ــ  املزي ــدويل أن يفع ــع ال ــ  اجملتم تعني نل
خم  ا  ملافذة ال ندوق  ـا   الطـوارئ النا  ـة التمويـ  املنسـقة نلـ  ال ـعيد اا ليمـا         
لبلدان منطقد السا   والقرن األفريقـا تسـاند  نلـ  تسـلي  الضـو  نلـ  أزمـتني   ليميـتني         

  التموي .هشتني ومعقدتني وملا  د
ونل  ال عيد القطـريا اتسـُتيدم  خم  ـا  ال ـندوق أيضـا لـدنم توتسـيع ملطـاق          - 23

ــالا ركــز الفريــع القطــري للعمــ        ــاا نلــ  تســبي  املين ــدنوة ااملســاملية. ففــا  ثيو ي ــا را  ال مب
ااملساي ال اما املدنومـة مـن ال ـندوق نلـ  خمـيمني مـن خميمـا  الالجـئني لكفالـة   ـول           

ل  مساندة شاملة تتضـمن الغـذا  والرنايـة ال ـحية وامليـا  واملـ و . وتسـاند        املقيمني فيمما ن
  مار جناح جمو  اا اثة املبذولة   هـذين امليـيمني ا كومـة نلـ  ت يـر اتستضـافتما ملاليـني        
الالجئني   البلد. و  أو نداا مكن  املشاريع املدنومة من ال ـندوق الالجـئني مـن مواصـلة     

ا  احمللية املضيفة. والقيام   ملشطة من خالل نمليا  ال ـندوق تسـاند أيضـا    اا امة   اجملتمع
الشــركا    العمــ  ااملســاي   أو نــدا نلــ  حتديــد أولويــا  أملشــطتمم وتنســيقما نلــ  مــو    
أفض ا وهو ما نزز ثقة اجلما  املامة   نملمم وتساندهم نل  ت مني متويـ   ضـا  للـ اما    

شر ين. و  جنود السـو انا  نـم ال ـندوق أنمـال اا اثـة        الد تستفيد منما مجانا  امل
 املوا ع املي  ة  ماية املدمليني و ذا  ذو  ند  من اجلما  املامة الرئيسية.

  
   ارة ال ندوق وتنظيمك -را عا  

ــة العامــة     - 24 ــع ا تستشــاري لل ــندوق نمــال  قــرار اجلمعي ليقــدم  124ن60أملشــج الفري
املشــورة    األمــني العــاما نــن طريــع منســع اا اثــة    ــا   الطــوارئا  شــ ن اتســتيدام     

ــر . و  نـــام    ــع الفريـــع ا تستشـــاري   أيارنمـــايو وتشـــرين     2014ال ـــندوق وأثـ ا اجتمـ
ــدم   أنقــاد كــال ا جت   ــو را و  ــام )املظــر   األولنأكت  A/68/975مــانني توصــيا  لألمــني الع

نل  التوايل(. وخالل ا جتما  الذي نقـد   أيارنمـايوا تبـا ل منسـقا الشـؤون       A/69/713 و
رية واملنسـع املقـيم ألو نـدا آرا هـم ومنظـوراملم      ااملساملية للسـو ان واجلمموريـة العر يـة السـو    

ــد تواجــك       ــدانا والتحــديا  ال ــر سلــ  العمــ    املي  شــ ن نمــ  ال ــندوق   املســتقب ا وأث

http://undocs.org/ar/A/68/975
http://undocs.org/ar/A/69/713
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اتستيدام خم  ا  ال ندوق اتستيداما اتستراتيةيا ويفا حيقع أ    النتـائا املمكنـة. وخـالل    
كيفيـــة التعامـــ  مـــع تســـو   ا جتمـــا  الـــذي نقـــد   تشـــرين األولنأكتـــو را ملـــا   الفريـــع

ــة تســو  اتســتيدام          ــد أن أي  ال ــن جدي ــع م ــد الفري ــوال. وأك ــ  األم ــ  لتل ا تســتيدام احملتم
ملي  ــا  ال ــندوق ينبغــا التعامــ  معمــا وفقــا لقوانــد وآليــا  الر ا ــة املعمــول اــا             
الوكــا   املســتفيدة وا تسترشــا  فيمــا  ــاجلمو  املبذولــة نلــ  ملطــاق املنظومــة ككــ  لكفالــة    

 تســاق   التعامــ  مــع  ــا   الغــ   اخــ  األمــم املتحــدة. و  كــال ا جتمــاننيا أجــر  ا
الفريع منا شا  مع كبار املسؤولني   الوكا   املستفيدة  ش ن اجلمـو  املبذولـة واملبـا را     
الرامية    حتسني الشراكا  اليننائية مع الشركا  املنفذين وما يت    ذل  مـن حتسـني مناتسـبة    

صرف املبالد من ال ندوق   املستقب . وكان من  ني املسـائ  األخـر  الـد ملو شـ      تو ي  
 تعزيز ا تستيدام ا تستراتيةا لل ندوق وزيا ة   راز  ور .

وخــالل الفتــرة املشــمولة اــذا التقريــرا واصــل  األماملــة اختــاس تــدا ا لتحســني   ارملــا   - 25
ــع ا تستشــاري    و التشــاور مــع الوكــا   والشــركا    لل ــندوق. ومتاشــيا مــع توصــيا  الفري

اآلخـرينا أجنــز  األماملــة نمليـة األخــذ  إطــار مــنقح لتقـدمي تقــارير املنســقني املقيمنينمنســقا    
ــة القطريــة          ــة  اتســتيدام األفر  ــارير املتعلق ــدمي التق ــة لتق ــ  األ اة الرقي ــامليةا ميين الشــؤون ااملس

قضا النما اجلديـد  تقـدمي التقـارير    ااملساملية للدنم الذي يقدمك ال ندوق وأثر هذا الدنم. وي
   ضون ثالثة أشمر من  متام أي مشرو   د  من تقـدميما   تـاريحي حيـد  تسـلفا كـ  تسـنة.       
و ــد أ   القيــام  ــذل     حتســني املســا لة وجعــ  التقــارير أملســ  تو يتــا وأشــد   ــة وأكينــر   

للةـو     التقـارير   مال مة ايث يسر  حتسني حتلي  ملتائا ال ندوق. وأ ىن سل  أيضا نـن ا 
 املؤ تةا مما أ      ا د من ن   تقدمي التقارير الوا ع نل  كاه  الوكا  .

ا ملقــح ال ــندوق منوسجــك املســتيدم لطلــ  املــنح. وأصــبح النمــوسج 2014و  نــام  - 26
ــا  اتســتراتيةيا          ــ اما ااملســاملية ومرتبط ــد  ورة ال ــع مواني ــر اتســا ا م ــدة أكين   ــيغتك اجلدي

   الطوارئ األنم و عمليا  تقييم ا  تياجا ا يفـا   سلـ  خطـ  ا تسـتةا ة     مواجمة  ا
ا تستراتيةية والتقييما  األولية السريعة املتعد ة اجملمونا نالقطانا  وا تستعراضـا  العامـة   
ــني     ــا  وحتسـ ــن اجلنســـني ارشـ ــا  نـ ــمن اآلن  ياملـ ــالنموسج يتضـ ــاملية. فـ لال تياجـــا  ااملسـ

سر  طار ملتائةك تتبُّع ااجنازا  مقا ـ  اخلطـ . و ـد جـر  جتريبـك        ا تستةا ة ااملسامليةا ويي
 .2015و   ف  النموسج القدمي   أوائ  نام  2014 نام
وُيستيدم  طار األ ا  واملسا لة اخلـا   ال ـندوق لتحديـد نمليـا  األ ا  واملسـا لة       - 27

لتوصـيا  ال ـا رة نـن    املت لة  تشغي  ال ندوق وا ارة هذ  العمليـا  ورصـدها. ونمـال  ا   
ا  دأ  أماملة ال ندوق تطبيـع جممونـة   2013اتستعراض أجري اطار األ ا  واملسا لة   نام 
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من املؤشرا  املنقحة تتيح آخـر املعلومـا  نـن أثـر ال ـندوق ومتك ـن مـن التـدلي  نلـ  سلـ            
 األثر و ياتسك  شك  أفض .

ســــا ة ال ــــندوق   ا أجــــر  اتستشــــاريون مســــتقلون تقييمــــاو مل 2014و  نــــام  - 28
ا تســتةا ة ااملســاملية   مجموريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة والســو ان وميامنــار. وخل ــ    
الدراتسا  كلما    أن ال ندوق  د نزز  درجة كـباة ا تسـتةا ة ااملسـاملية   كـ   لـد مـن       
ــ          ــن ا تســتةا ة   الو  ــن م ــد مّك ــبني مــن ا تستعراضــا  أن ال ــندوق   ــدان. وت ــ  البل تل
املناتس ا وخاصة نندما  دم  طلبا  ا تسـتةا ة السـريعة   املرا ـ  املبكـرة مـن أي أزمـة.       
و  ظ  ا تستعراضا  أيضا أ ية خم  ـا  ال ـندوق    تا ـة تنفيـذ اتسـتةا ا   ملسـاملية       
   ا   الطوارئ األصغر ملطا ا واأل    روزاو للعيان   البلدان الد تتسـم يفحدو يـة وجـو     

ــز       اجلمــا  الدول ــ  جتمي ــة ال ــندوق نل ــدرة أمامل ــا. وأشــا   ا تستعراضــا   ق ــة املامــة فيم ي
 الطلبا  املقدمة  سرنة وكفا ة.

ا أجر  وكالتان مستفيدتانا  ا مفوضية شؤون الالجـئني و رملـاما   2014و  نام  - 29
األ ذيـــة العـــاملاا اتستعراضـــني  تســـتيداممما للـــدنم املقـــدم مـــن ال ـــندوق. وأيـــد  أماملـــة  

التقيـيمني كليممــا. و ـد ركــز  املفوضـية نلــ  ال ـندوق نلــ  وجـك التحديــدا        ال ـندوق  
 ني اتستعرض  رملاما األ ذية العاملا مس لة األموال اجملمعة لتقدمي املسـاندة ااملسـاملية  شـك     
ــباة          ــد الك ــا الفوائ ــا أ رزت ــم أن الدراتســتني كلتيمم ــاول ال ــندوق أيضــا. ور  ــك تن ــم ولكن أن

جرا ا  معينة موجمة للوكالتني ساتيمما وألماملـة ال ـندوق مـن أجـ      لل ندوقا فإ ا  د تا  
حتسني اتستيدام أموال ال ندوق وأثـر  و  ارتـك. فعلـ  تسـبي  املينـالا أشـار ا تسـتعراض الـذي         
أجرتــك املفوضــية    ضــرورة  جــرا  مزيــد مــن التــدري  نلــ  نمليــا  ال ــندوق و ــث           

ل ـندوق نلـ  أن يظـ  تركيـز  من ـبا نلـ        ا تستعراض الذي أجرا   رملاما األ ذيـة العـاملا ا  
  نم األملشطة ااملساملية املقاس األرواح.

ــام  - 30 ــ  املعنيــة  تمويــ  العمــ         2014و  ن ا نملــ  أماملــة ال ــندوق مــع فر ــة العم
ااملساي التا عة للةنة الدائمة املشتركة  ني الوكـا   نلـ  حتديـد أفضـ  املمارتسـا  للتعـاون       

واملنظمــا   ــا ا كوميــة خــالل نمليــا  جتميــز ِمــن ح  ال ــندوق.  الفعــال  ــني األمــم املتحــدة
و ا   اليومليسي  مع اجمللس األمريكا للعم  الـدويل الطـونا هـذ  العمليـة و ـد ما ملتائةممـا       
   الفريع ا تستشاري لل ندوق. وميكن أن تساند هذ  العملية نلـ  حتسـني الشـراكا   ـني     

ة فيمــا يتعلـع  عمليـا  ال ــندوق وأن تـؤ ي    ايــة    األمـم املتحـدة واملنظمــا   ـا ا كوميـ    
 املطاف    تنفيذ األملشطة الد يدنمما ال ندوق يفزيد من الكفا ة و  و   أملس .
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ولتحسني الكفا ة واملسا لة والشفافيةا و دأ  أماملة ال ندوق   تطا ع ملظـام  اخليـا    - 31
ــام   ــنح   نـ ــد ا ارة املـ ــا  جت 2014جديـ ــري اآلن نمليـ ــندوق  . وجتـ ــنح ال ـ ــز مـ أي  -ميـ

   طــار ملظــام   ارة املــنح الــذي حيــد   وضــوح  -اتســتعراض الطلبــا  وانتما هــا ومراجعتــما 
أ وار مو فا ال ندوق ومسؤولياملم. وجيمع النظام اجلديـد معلومـا  تف ـيلية نـن الطلبـا       

 ـاملنح مـن   واملشاريع ونمليا  ا تستعراض وُ سن التو ي ا وينشـر املعلومـا  اآلمليـة املتعلقـة     
خالل املو ع الشبكا لل ندوق و ـا  مـن املن ـا  الشـبكيةا يفـا   سلـ   ائـرة التتبـع املـايل          
التا عة ملكت  تنسيع الشؤون ااملساملية. وضماملا للشفافيةا ينشر ال ندوق هذ  البياملـا  وفقـا   

 ملعايا املبا رة الدولية لشفافية املعوملة.
 اثـــة    ـــا   الطـــوارئ تكليفـــا  ـــإجرا   ا أصـــدر  منســـقة اا2014و  نـــام  - 32

 راتستني اتستطالنيتني ادف الو وف نل   ور ال ندوق   تطور مشـمد املسـاندة ااملسـاملية    
ولكفالة أن تستيدم املسا ا  الد ُنمد اا    ال ندوق اتستيداما يتسـم  الفعاليـة والكفـا ة    

ان ملشــرتا   آسارنمــارس  ل ــاا أشــد املتضــررين مــن األزمــا . وركــز  الدراتســتانا اللتــ       
ا نل  مس لتني  ات ما  سا كان توتسـيع ملطـاق هـدف التمويـ  السـنوي ايـث يتةـاوز        2015
مليون  و ر جيع  ال ندوق   وضع أفض  يتيح لك تلبية ا  تياجا  ااملساملية العامليـة   450

مويـ  ال ـندوق   املتزايدةا و مكاملية مواصلة اتستيدام ا شتراكا  املقررة من األمـم املتحـدة لت  
 كليا أو جزئيا.

وأشار  الدراتسـتان    أن هنـاك ت ييـدا واتسـع النطـاق لرفـع تسـق  اهلـدف التمـويلا           - 33
لل ندوقا و  تسيما   ضو  تزايد النق    التموي  العـاملا وزيـا ة ا  تياجـا  ااملسـاملية.     

يـ  السـنوي   وسكر الذين أجري  معمم مقا ال  أملك ينبغـاا    الـة رفـع تسـق  هـدف التمو     
لل ـندوقا  ـذل جمـو  ليظـ  ال ـندوق متسـما  ـالتركيز وُ سـن اا ارة واملروملـة والسـرنةا           

 وليواص  ا تسترشا  يفعايا  املقاس األرواح     اثة املمد ين  املو .
وأشار التقريران    أن زيـا ة تـوخا املروملـة   توزيـع األمـوال  ـني ملافـذة ا تسـتةا ة          - 34

لطوارئ النا  ة التموي  من ش  ا أن تؤ ي    حتسني  ـدرة ال ـندوق نلـ     السريعة وملافذة ا
ا تستةا ة  فعاليةا وشككا   ضرورة اا قا  نل  توزيـع التمويـ   ـني النافـذتني الـذي طلبتـك       

 اجلمعية العامة وهو  نسبة الينلينني    الينلث.
يكــون وا عيــا و ــا ال  وأشــار التقريــران أيضــا    أن هــدف التمويــ  اجلديــد ينبغــا أن - 35

للتحقُّــعا وأن مســا ا  املــامني   صــندوق أكــ   ةمــا ينبغــا أن تكــون   شــك  مــوار    
 ضافية  د  من  نا ة خت ي  موار  من  راما أخـر . وأشـار مـن أجريـ  مقـا ال  معمـم       
   أن اتستيدام ا شتراكا  املقررة اخلاصة  األمم املتحدة لتموي  صـندوق أكـ   ةمـا مـن     
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 ملك أن يساند نلـ    مـار املسـؤولية اجلمانيـة للـدول األنضـا  نـن تقـدمي املعوملـة ااملسـاملية           ش
وأن حيسن القدرة نل  التنبؤ وا تستدامة   متوي  ال ندوق.  يـد أ ـم  ـذروا مـن أن العمليـة      
املتوخاة ميكن أن حتد من تسرنة أ ا  ال ندوق ومروملتك. وأنرد ممينلـو الـدول األنضـا  الـذين     

مقــا ال  معمــم نــن تفضــيلمم مواصــلة متويــ  املســاندة ااملســاملية  طريقــة  مركزيــة   أجريــ 
 وأ دوا ت ييدا هزيال  تستيدام ا شتراكا  املقررة   متوي  ال ندوق.

ا تســتعقد مشــاورا  مــع أصــحاد امل ــلحةا ومــن  ينــمم الــدول        2015و  نــام  - 36
ع ا تستشاري لل ندوقا ملنا شـة مسـ لة   األنضا  واجلما  املامة والوكا   املستفيدة والفري

 رفع أو ندم رفع تسق  هدف التموي  السنوي لل ندوق و جرا  تعديال  نليك.
وللتشةيع نل  ا تستيدام ا تستراتيةا ملي  ا  ال ندوق نلـ  ال ـعيد امليـدايا     - 37

ــا      ــة كــا ُتزيــد طا عمــا التشــاركا والتفــانلا. وتت ــة ال ــندوق  وراملــا التدريبي ح جــد   أمامل
 لقــا  نمــ  لل ــندوق لفائــدة املنســقني املقيمنينمنســقا الشــؤون ااملســاملية وأفر ــة األمــم     
املتحدة القطريةا و ا ة اجملمونا  والقطانا  العاملـة   جمـال املسـاندة ااملسـامليةا ومـو فا      
ــا  ال ــندوق. وتوضــح الو ــدا         ــذين ييســرون نملي ــ  تنســيع الشــؤون ااملســاملية ال مكت

ــدة   ــة اجلدي ــا       التدريبي ــة ووفق ــ  أتســاس األ ل ــا  األملشــطة نل ــد أولوي ــة حتدي للمشــاركني كيفي
 لال تياجا  ااملساملية األشد   ا ا.

ا ملفــذ  أماملــة ال ــندوق اتســتراتيةية وخطــة نمــ  جديــدتني لتعبئــة  2014و  نــام  - 38
املوار  ولالت ا   ادف توطيد نال ا  ال ندوق مع اجلمـا  الـد  أ ـ  نلـ   نمـك منـذ       

ــة  ــرة طويل ــع  انــدة املســا ا  أيضــا. و  نــام    فت ــر أصــحاد امل ــلحة  2014ا مــع تنوي ا أ 
الرئيسيني   ال ندوقا يفن فيمم اجلما  املامة والفريع ا تستشاري لل ندوقا ا تسـتراتيةية  
وتســلموا اــدومب حتســينا  كــباة   العال ــا  مــع اجلمــا  املامــة و    ــراز  ور ال ــندوق  

 واملسا ني فيك.
قع الكينا   الترويا لل ندوق و  مـار  يمتـك نـن طريـع  ملتـاج وتوزيـع مـوا         و د حت - 39

جيــدة وتســملة ا تســتعمال تشــم    ــ  النةــاح ومقــا   موثقــة  ال ــور ورتســائ   خباريــة  
وأشرطة فيديو   اة ورتسوما  ياملية. وجر  حتسني فتو  وطريقـة اتسـتيدام املو ـع الشـبكا     

سينا كبااو. ولتحسني الترويا لل ـندوق وجماتـك   لل ندوق وصفحا  التواص  ا جتمانا حت
املامة نل  ال عيد امليدايا  دم  أماملة ال ـندوق مبـا ئ توجيميـة للوكـا   املسـتفيدة مـن       
أج    راز  ور ال ندوق  وضـوحا ونملـ   شـك  وثيـع مـع تلـ  الوكـا   نلـ  التـرويا          

دوق أيضـا مـع خمتلـ  الشـركا      املشترك للمشاريع الد يدنمما ال ندوق. ونمل  أماملة ال ن
ــالا          ــ  تســبي  املين ــديني. فعل ــد  أصــحاد امل ــلحة  ــا التقلي ــراز ال ــندوق ل ــا ة    ــ  زي نل
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اشترك  أماملة ال ندوق مع فاري  ويليامز املوتسيقا ا اص  نل  جوائز ومـع مؤتسسـة األمـم    
ور املتحـــدة لزيـــا ة التعريـــ   ال ـــندوق   اليـــوم الـــدويل للســـعا ة. وتُســـل  الضـــو  نلـــ    
 ال ندوق   محلة اليوم العاملا للعم  ااملساي الد أ ارها مكت  تنسيع الشؤون ااملساملية.

  
 مستويا  التموي  -خامسا  

ا تلقــ  2014كــاملون األولن يســم   31كــاملون اليناينينــاير و 1  الفتــرة مــا  ــني   - 40
ضـا  والـدول    ولـة مـن الـدول األن    52مليون  و ر مـن   487.7ال ندوق مسا ا   لغ  

املرا بةا وتسلطتني   ليميتنيا والقطا  اخلا  واألفرا ا وهو ما ميين  أك  مبلد نلـ  ااطـالق.   
ويشم  هذا املبلـد املـدفونا  املسـتلمة خـالل الفتـرة املشـمولة اـذا التقريـر املي  ـة لعـاما           

ن مليـو  479.2فقـد  لغـ     2014. أما املسا ا  املي  ة للسـنة املاليـة   2015و  2013
 و را وهو ر م  ياتسا أيضا ويتماشـ  مـع اجتـا  تقـدمي  نـم  ـوي لل ـندوق )املظـر الشـك           

ــام   مليـــون  و ر )املظـــر  482.3 لـــد جممونمـــا  2014الســـا س(. والتعمـــدا  اخلاصـــة  عـ
 اليناي(. املرفع

 
 الشك  السا س  

السـنة  جممو  املسا ا  الد تلقاها ال ندوق املركزي ملواجمة الطوارئ م نفة  س    
 املالية

 )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(
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  املائـة مـن مجيـع املسـا ا  الـد تلقاهـا        90.9مـامني يفـا ملسـبتك     10وتساهم أكـ    - 41
 اليـني   3.8. و ـد تلقـ  ال ـندوقا منـذ  ملشـائكا مسـا ا   لغـ         2014ال ندوق   نـام  

املرا بةا وثـالمب تسـلطا    ليميـةا وجمـا       ولة من الدول األنضا  والدول  125 و ر من 
ــذ نــام      ــن القطــا  اخلــا ا واجلممــور. ومن ــدان املســا ة     2006مامــة م ــد نــد  البل ا يبل

  لدا. 41ال ندوق واملستفيدة منك نل  السوا  
كــــاملون  17ونقـــد املـــؤمتر الســـنوي الرفيـــع املســـتو  لل ـــندوق   مليويـــورك           - 42

ــؤ 2014األولن يســم   ــن  . و ضــر امل ــر م ــةا     40متر أكين ــدول األنضــا  واملرا ب ــن ال ــة م  ول
ومنظمة   ليميةا وجما  مامة من القطا  اخلـا . و ـد تعمـد  هـذ  األطـراف معـا  تقـدمي        

. وميينـ  سلـ  املبلـد زيـا ة     2015مليون  و ر لل ندوق لكا ينفذ نملياتـك   نـام    418.6
  ثـاي أنلـ  مسـتو  للمبـالد     ا وكـان يشـك  2013مليون  و ر  القياس    نـام   14 درها 

 .2006املتعمد  تقدميما منذ  ملشا  ال ندوق   نام 
  

 اخلالصة -تسا تسا  
مســا نيا متكــن ال ــندوق مــرة   10 فضــ  تســيا  اجلمــا  املامــةا و  تســيما أكــ    - 43

ا خ  ـ   2014أخر  من حتقيع األهداف الد نمد  اـا  ليـك اجلمعيـة العامـة. ففـا نـام       
ــة  ــة    460.8   ــا   الطــوارئ   منســقة اا اث ــون  و ر مــن ال ــندوق ألملشــطة اا اث ملي

 لدا و  ليما. وُخ   نن طريـع ملافـذة ا تسـتةا ة السـريعة مـا ير ـو        45ااملساملية ا يوية   
  املائـة مـن سلـ  املبلـدا ألملشـطة  ملســاملية       63ماليـني  و را أو ملسـبة  ـدرها     290.7نلـ   

ــريعاا وُخ ـــ  مبلـــد    مُلفـــذ     ـــا   أزمـــا  جديـــدة أو  أزمـــا  شـــمد  تـــدهورا تسـ
ــةا مــن ملافــذة  ــا   الطــوارئ النا  ــة    37مليــون  و را أو ملســبة  ــدرها   170.1   املائ

 التموي  لدنم نمليا  تقدمي املعوملة    ا   أزما  تعاي من ملق    التموي .
األزمــا   وتسيواصـ  ال ــندوق تعزيــز املســاندة الــد يقـدمما للســكان املتضــررين مــن   - 44

 توفا التموي    الو   املناتس ا مما ميك ن اجملتمع ااملساي مـن الت ـرف  سـرنة ننـد و ـو       
 كارثة ومن توجيك املوار     األزما  الد   حتظ   ا هتمام الذي حتتاجك وتستحقك.

اوملـا  ا تسيتعاون ال ـندوق تع 2016و  الفترة املتبقية لعقد مؤمتر القمة العاملا   نام  - 45
وثيقا مع أصحاد امل لحةا لتحديد ما  سا كـان مـن الضـروري   خـال تعـديال  نلـ  نملـك        
لكفالة مواصلة حتقيع أهدافك  فعالية مسترشدا   سل   نتائا الدراتستني ا تسـتطالنيتني اللـتني   

 أنال (. 32أجرا ا )املظر الفقرة 
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 املرفع األول
اجمــة الطــوارئت  يــان األ ا  املــايل  نن ــر امِلــنح   ال ــندوق املركــزي ملو  -أل   

 )أ(2014كاملون األولن يسم   31كاملون اليناينيناير     1للفترة من 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

  اايرا ا   

)د(الت نا 
 268 234 296 

 448 195 التحويال  األخر 

)ج(نائدا  ا تستينمار
 1 076 560 

 023 170 9 األخر  يرا ا  املعامال  التبا لية 

278 اجملمو    676  327  

  امل روفا 

 202 452 459 املنح والتحويال  األخر 

) (م روفا  التشغي  األخر 
 15 898 888 

475 اجملمو    351  090  

196) العةز   674  763) 

 
 أند  البياملا  وفقا للمعايا احملاتسبية الدولية للقطا  العام. )أ( 
ــ       متينــ  الت نــا   )د(  ــاي لالطــال  نل ــع الين ــة للقطــا  العــام. املظــر املرف وفقــا للمعــايا احملاتســبية الدولي

 .2014املسا ا  املتعمد  تقدميما لعام 
تشم  حتويال من نن ر القروض   ال ندوق املركزي ملواجمة الطوارئ ُأجري وفقا لقرار اجلمعيـة   )ج( 

 .119ن66العامة 
 و را وصـا  خسـائر أتسـعار     12 811 074م املتحدة( البالغـة  تشم  تكالي   نم ال اما )األم ) ( 

  و را. 2 714 635ال رف البالد 
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نن ــر امِلــنح   ال ــندوق املركــزي ملواجمــة الطــوارئت  يــان الــتغاا    صــا     - ا   
 )أ(2014كاملون األولن يسم   31كاملون اليناينيناير     1األصول للفترة من 

 الواليات املتحدة()بدوالرات 
 صايف األصول 

) ســ  املعــايا احملاتســبية ملنظومــة    2013كــاملون األولن يســم    31صــا  األصــول      
 053 207 141 األمم املتحدة(

 170 398 319 جممو  التسوية املت لة  املعايا احملاتسبية الدولية للقطا  العام

) سـ  املعـايا احملاتسـبية     2014اليناينيناير كاملون  1صا  األصول املعا   ياملك    
460 الدولية للقطا  العام(  605  223  

  التغا   صا  األصول

 (763 674 196) العةز

196) جممو  التغاا    صا  األصول   674  763) 

263 2014كاملون األولن يسم   31صا  األصول      930  460  

 
 للمعايا احملاتسبية الدولية للقطا  العام.أند  البياملا  وفقا  )أ( 

 
  



 A/70/96 

 

24/30 15-09812 

 

 املرفع اليناي

نن ــــر امِلــــنح   ال ــــندوق املركــــزي ملواجمــــة الطــــوارئت املســــا ا     
كــاملون األولن  31كــاملون اليناينينــاير     1 تقــدميما للفتــرة مــن  املتعمــد
 2014 يسم  

 (بدوالرات الواليات املتحدة)
 

)أ(املتعهد بتقدميهااملسامهات  الكيان املساهم
 

  الدول األنضا  والدول املرا بة  

 538 20 أملدورا

 500 70 األرجنتني

 000 5 أرمينيا

 180 330 14 أتستراليا

 539 935 17  لةيكا

 000 200 1 ال ازي 

 068 627 28 كندا

 000 30 شيلا

 000 500 ال ني

 213 116 اجلممورية التشيكية

 630 095 26 الدامنرك

 580 135  تستومليا

 611 628 9 فنلندا

 943 960 29 أملامليا

 179 2  ياملا

 047 48 هنغاريا

 000 100 أيسلندا

 000 500 اهلند

 000 200  ملدومليسيا

 261 228 12 أيرلندا

 410 377 1  يطاليا

 814 590 1 اليا ان

 000 10 كازاخستان

 000 500 الكوي 
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)أ(املتعهد بتقدميهااملسامهات  الكيان املساهم
 

 899 280 لييتنشتاين  

 783 434 5 لكسم  

 985 99 مايل

 000 500 املكسي 

 935 67 موملاكو

 000 10 منغوليا

)د(20 000 ميامنار
 

 562 719 54 هولندا

 908 601 2 مليوزيلندا

 563 923 64 النرويا

 000 10  اكستان

 674 4  او

 850 212  ولندا

 935 67 ال تغال

 000 000 4 مجمورية كوريا

 000 53 رومامليا

 000 500 1 ا حتا  الروتسا

 970 9 تسان مارينو

 000 150 اململكة العر ية السعو ية

 000 50 تسنغافورة

 641 243 جنود أفريقيا

 941 352 2  تسبامليا

 378 633 74 السويد

 532 760 7 تسويسرا

 000 20 تايلند

 000 20 ترينيدا  وتو ا و

 630 449 تركيا

 000 100 اامارا  العر ية املتحدة

 453 826 111 اململكة املتحدة ل يطامليا العظم  وأيرلندا الشمالية

 000 000 4 الو يا  املتحدة األمريكية

)د(20 000 فيي  ملام
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)أ(املتعهد بتقدميهااملسامهات  الكيان املساهم
 

 000 5 منظمة فرتسان مالطة العسكرية املستقلة  

481 اجملمو    361  152  

  السلطا  اا ليمية واحمللية

 609 407  كومة فلندر  ) لةيكا(

 557 307 و ية جنود أتستراليا )أتستراليا(

715 اجملمو    166  

  كياملا  أخر 

ــدة     ــم املتحـ ــة األمـ ــارج مؤتسسـ ــن خـ ــة مـ ــا  خاصـ ت نـ
 073 2  و ر( 50 000من  )أ  

ــدة      ــم املتحـ ــة األمـ ــالل مؤتسسـ ــن خـ ــة مـ ــا  خاصـ ت نـ
)ج(145 448  و ر( 50 000من  )أ    

) (- املتحدة األمم( من خالل مؤتسسة Cignaمؤتسسة تسيغنا )
 

 917 59 اجلمعية النسائية لألمم املتحدة

)هـ(50 000 وتسترن يومليون من خالل مؤتسسة األمم املتحدة  

257 اجملمو    438  

482 اجملمو    333  756  
 

تستند املسا ا     السنة الد تعمد  فيما اجلما  املامة و د ختتلـ  نـن املبـالد املسـةلة املتعمـد       )أ( 
  تقدميما أصالا وسل   سب  التقلبا    أتسعار ال رف.

 و ر( نــن التعمــد  تقــدمي     10 000 و ر( وفييــ  ملــام )  10 000أنلنــ  كــ  مــن ميامنــار )    )د( 
ــام   ــا ا  لعـ ــام     2013مسـ ــك   نـ ــد  تقدميـ ــد املتعمـ ــع املبلـ ــك     2014وُ فـ ــد ننـ ــايل ُأ لـ ا و التـ

 .2014 نام
ولكنـك   2013را مجع مـن خـالل مؤتسسـة األمـم املتحـدة   نـام        و  65 787تشم  مبلغا  در   )ج( 

 .2014اتسُتلم   نام 
ولكنـما   2014 و ر من خالل مؤتسسـة األمـم املتحـدة   نـام      50 000ُجمع  مسا ة  درها  ) ( 

 . وتسُيبلد ننما   تقرير العام املقب .2015ُتستلم      نام  مل
 2013مجعــ  مــن خــالل مؤتسســة األمــم املتحــدة   نــام     و ر 50 000متينــ  مســا ة  ــدرها   )هـ( 

 .2014ولكنما اتسُتلم    نام 
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 املرفع الينالث
جممو  املـنح املي  ـة مـن ال ـندوق املركـزي ملواجمـة الطـوارئ للفتـرة           

 2014 يسم   31كاملون اليناينيناير     1من 
 (بدوالرات الواليات املتحدة)
 

 جمموع املبالغ املصروفة الناقصة التمويل السريعةاالستجابة  البلد أو املنطقة

 180 671 53  180 671 53 جنود السو ان    

 935 218 43 821 986 19 114 232 23 السو ان

 320 576 32 620 593 11 700 982 20  ثيو يا

 458 675 25  458 675 25 العراق

 067 138 25  067 138 25 مجمورية أفريقيا الوتسط 

 491 640 23 413 005 10 078 635 13 كينيا

 805 721 22 942 030 10 863 690 12 تشا 

 999 443 21 757 993 19 242 450 1 ال ومال

 375 318 18 705 508 4 670 809 13 الكاماون

 751 938 15 311 019 4 440 919 11 أو ندا

 917 377 14 278 470 9 639 907 4  اكستان

 833 897 13 833 897 13  اليمن

 781 143 13 500 962 7 281 181 5 النيةر

 365 443 11 365 443 11  مايل

 145 825 10  145 825 10 األرض الفلسطينية احملتلة

 438 873 8 232 205 6 206 668 2 هايد

 749 354 8  749 354 8  ينيا

 312 956 6  312 956 6 مجمورية الكوملغو الدميقراطية

 012 497 6 012 497 6  كوريا الشعبية الدميقراطية مجمورية

 909 532 5 909 532 5  ميامنار

 619 445 5  619 445 5  واتيما 

 954 004 5 645 546 3 309 458 1 مليةايا

 910 505 4 910 505 4  كولومبيا

 298 500 4 298 500 4  السنغال

 599 497 4  599 497 4 تسااليون

 512 997 3 512 997 3  جيبويت
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 جمموع املبالغ املصروفة الناقصة التمويل السريعةاالستجابة  البلد أو املنطقة

 021 991 3  021 991 3 أفغاملستان    

 226 975 3  226 975 3 أوكرامليا

 038 929 3 038 929 3   وركينا فاتسو

 849 760 3  849 760 3 الكوملغو

 476 464 3 476 464 3  موريتامليا

 496 370 3  496 370 3 ليبيا

 301 175 3  301 175 3 املتعد ة القوميا ( - وليفيا ) ولة 

 063 817 2  063 817 2  ارا واي

 021 600 2  021 600 2 هندوراس

 251 489 2 251 489 2   ريتريا

 424 474 2 424 474 2   امبيا

 276 164 2  276 164 2 صر يا

 680 052 2  680 052 2 تسري  ملكا

 306 032 2  306 032 2 البوتسنة واهلرتس 

 455 978 1  455 978 1  وروملدي

 059 907 1  059 907 1 لي يا

 201 870 1  201 870 1 مليبال

 122 776 1  122 776 1 جزر تسليمان

 181 773  181 773 زمبا وي

290 اجملمو    743  928  170  055  252  460  799  180  

 
وكيلـة   ت يستند املبلـد اامجـايل لألمـوال املي  ـة الـوار    هـذا املرفـع    املبلـد الـذي وافقـ  نليـك           مالحظة

 األمني العام للشؤون ااملساملية ومنسقة اا اثة    ا   الطوارئ.
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 املرفع الرا ع
 

القــروض املقدمــة مــن ال ــندوق املركــزي ملواجمــة الطــوارئت  يــان األ ا  املــايل    -أل   
 )أ(2014كاملون األولن يسم   31كاملون اليناينيناير     1للفترة من 

 (بدوالرات الواليات املتحدة)
 

  اإليرادات

 10 987  يرا ا  ا تستينمار  

 10 987 اجملمو  
  امل روفا 

 10 987 )د(م روفا  التشغي  األخر 

 10 987 اجملمو  

 - الفائض 
  

ــتغاا        - ا    ــان ال القــروض املقدمــة مــن ال ــندوق املركــزي ملواجمــة الطــوارئت  ي
ــن    ــرة مــ ــول للفتــ ــا  األصــ ــاير   1صــ ــاملون اليناينينــ ــاملون األولن 31   كــ  كــ

 )أ(2014 يسم  
 (بدوالرات الواليات املتحدة)
 
 صايف األصول 

  2013كاملون األولن يسم   31صا  األصول     
 30 000 000 املتحدة( ) س  املعايا احملاتسبية ملنظومة األمم

 - جممو  التسوية املت لة  املعايا احملاتسبية الدولية للقطا  العام

  2014كاملون اليناينيناير  1صا  األصول املعا   ياملك    
 30 000 000 ) س  املعايا احملاتسبية الدولية للقطا  العام(

  التغا   صا  األصول

 - الفائض

 - جممو  التغاا    صا  األصول 

 30 000 000 2014كاملون األولن يسم   31صا  األصول    
 

 وفقا للمعايا احملاتسبية الدولية للقطا  العام.أند  البياملا   )أ( 
 .119ن66متين  حتويال    نن ر امِلنح   ال ندوق وفقا لقرار اجلمعية العامة  )د( 

  



 A/70/96 

 

30/30 15-09812 

 

 املرفع اخلامس
 القروض املقدمـة مـن ال ـندوق املركـزي ملواجمـة الطـوارئ   الفتـرة مـن          

 2014كاملون األولن يسم   31كاملون اليناينيناير     1
 (بدوالرات الواليات املتحدة)
 

 املبلغ عام الصرف البلد/املنطقة الوكالة

  2014كاملون اليناينيناير  1القروض  ا املسد ة  ى     

 27 000 000 2013 اجلممورية العر ية السورية    رملاما األ ذية العاملا

 27 000 000   اجملمو  

   2014كاملون األولن يسم   31كاملون اليناينيناير     1القروض امل روفة من 

 -   اجملمو  

  2014كاملون األولن يسم   31كاملون اليناينيناير     1القروض املسد ة من 

 -   اجملمو  

  2014كاملون األولن يسم   31القروض  ا املسد ة  ى 

)أ( رملاما األ ذية العاملا
 27 000 000 2013 اجلممورية العر ية السورية 

 27 000 000   اجملمو  
 

 .2015آسارنمارس  26مت تسديد القرض    )أ( 
 
 


