دليل إرشادي للمانحين
المساهمة في خطة
االستجابة اإلنسانية

HRP

لتحميل النظرة العامة على االحتياجات
اإلنسانية في اليمن ،وخطة االستجابة
اإلنسانية وتقرير الرصد ،أو للتبرع
مباشرة إلى المنظمات المشاركة في
الخطة ،يرجى زيارة الموقع التالي:

www.humanitarian
/response.info
operations/yemen

التبرع من خالل
الصندوق المركزي
لالستجابة الطارئة
()CERF

التبرع من خالل
الصندوق المشترك
للتمويل اإلنساني
لليمن

يقدم الصندوق المركزي لالستجابة
للطوارئ تمويالً مبدئياً سريعاً لألعمال
المنقذة للحياة في بداية حاالت الطوارئ
وللعمليات اإلنسانية األساسية التي
يجري تمويلها بشكل سيئ في األزمات
الممتدة .ويتلقى الصندوق المركزي
لالستجابة للطوارئ المدار من قبل
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
مساهمات من جهات مانحة مختلفة
– من الحكومات بشكل أساسي،
ولكن أيضا من الشركات الخاصة
والمؤسسات والجمعيات الخيرية واألفراد
 والتي يتم تجميعها في صندوقواحد .وتستخدم هذه األموال لألزمات
في أي مكان في العالم .لمعرفة المزيد
عن الصندوق المركزي لالستجابة
للطوارئ وكيفية التبرع ،يرجى زيارة
موقع الصندوق:

إن صندوق اليمن اإلنساني المجمع هو
صندوق ُقطري مجمع ( .)CBFPوهذه
الصناديق هي أدوات تمويل إنسانية
متعددة المانحين والتي تتلقى أمواال غير
مخصصة للتوزيع استجابة لالحتياجات
اإلنسانية ذات األولوية في الميدان
من خالل التخطيط المشترك وعملية
صنع القرار الشامل .ويعزز صندوق
اليمن اإلنساني المجمع االستجابة
اإلنسانية المنسقة ويدعم تنفيذ خطة
االستجابة اإلنسانية في اليمن .لمزيد
من المعلومات حول الصناديق الُقطرية
المجمعة يرجى زيارة الموقع التالي:

www.unocha.org/cerf/
our-donors/how-donate

www.unocha.org/whatwe-do/humanitarian-financing/country-basedpooled-funds

مساعدات اإلغاثة العينية

تحث األمم المتحدة المانحين على توفير السيولة النقدية بدال من التبرعات العينية من أجل السرعة القصوى والمرونة ،ولضمان
أن تكون مواد المساعدات ذات الحاجة األكثر إلحاحاً هي التي سيتم تسليمها .فإذا كنتم غير قادرين على تقديم أي شيء سوى
المساهمات العينية استجاب ًة للكوارث وحاالت الطوارئ ،يرجى االتصال على:

logik@un.org

التسجيل والتعرف على تبرعاتكم

إن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يقوم بإدارة خدمة التتبع المالي ( ،)FTSالذي يسجل جميع المساهمات اإلنسانية المبلغ عنها
(نقدية أو عينية ،ثنائية األطراف ومتعددة األطراف) لحاالت الطوارئ .وهو يهدف إلى إعطاء الفضل والوضوح للجهات المانحة على
كرمهم ،وإلى إظهار المبلغ اإلجمالي للتمويل وكشف الثغرات في الخطط اإلنسانية .يرجى إبالغ مكتب التتبع المالي الخاص بكم إما عن
طريق البريد اإللكتروني إلى  fts@un.orgأو من خالل نموذج تقرير المساهمة على اإلنترنت من خالل http://fts.unocha.org
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