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 كيفية المساعدة

 

 :كيفية المساعدة
 األفريقيدليل العطاء اإلنساني ألزمة القرن 

 
سوى نصف  يتم جمعولم . األفريقيمليار دوالر لمساعدة األشخاص المتضررين من األزمة في منطقة القرن  2مطلوب  •

ية والتي تبقلماالفجوة التمويلية لسد  عاجالً  بان كي مون نداءً  األمين العام لألمم المتحدة أطلقوقد . هذا المبلغ حتى اآلن
 . مليار دوالر  تبلغ

 . ٕاثيوبيالمساعدة اإلنسانية في جيبوتي وكينيا والصومال و إلى احاجة ماسة مليون شخص ب 12.4يوجد  •
 . ياً شخص يوم 3,500حوالي  ويصل ،ٕاثيوبياكينيا و إلى من الصومال  ونالجئيفر ال •
إلى  جواً غذاء عمليات نقل ال المتحدة األممالمجاعة في منطقتين في جنوب وسط الصومال وبدأت عن  نعالتم اإل •

 .حتى اآلنم يتلقوا مساعدات لشخص مليون  2.2ما يقرب من إلى  في محاولة للوصول ،مقديشو
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 المساعدة؟ مكيف يمكنك
 

 ،النداء العاجليشملها التي  اتلمنظمحدى انقدي إل ن طريق تقديم تبرعع. من التبرعات العينية نقدية بدالً ت تبرعايرجى تقديم 
أكثر من  يساعد المزيد من الناس الذين يحتاجون إليهاسمما  ،كثر فعاليةاألستجابة اال قديمتإلى  جهودنا الرامية ونسوف تدعم

 . ةنا أمر بالغ األهمياستجابتتنسيق إن . غيرهم
 

 النقدية  تبرعاتال. 1
 : يرجى النظر في الخيارات التالية  ،المتحدة األممتبرع نقدي من خالل تقديم ل
 

 األفريقيالقرن  نداءدعم . 1
 

. Ucrisis-africa-http://www.unocha.org/crisis/hornU: لنداءات اإلنسانية لألزمة على موقع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانيةتوجد روابط ل
 :هي كما يلي ،يوليو 27في  ،تطلبات الحاليةالم

 عدد السكان الذين بحاجة إلى مساعدة 

 الجئين آخرين المجموع
الجئين 
  سكان محليين صوماليين

165,027 1,510 16,917 146,600 
 

 جيبوتي

 كينيا 3,200,000 447,897 77,777 3,725,674
3,700,000    3,700,000 

 
 الصومال

 إثيوبيا 4,567,256 155,395 78,042 4,800,693
 المجموع 11,613,856 620,209 157,329 12,391,394
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 متطلبات منقحة النداء

 )دوالر(
 التبرعات/لتزاماتاال 

 )دوالر(
 متطلبات غير ملباة نسبة التمويل

 )دوالر(
 مليون 25 %36 مليون 14 مليون 39 نداء جفاف جيبوتي

االستجابة اإلنسانية الطارئة 
 في كينيا

 يونمل 289 %52 مليون 316 مليون 605

عملية النداء الموحد 
 للصومال

 مليون 420 %44 مليون 330 مليون 750

 إثيوبيامتطلبات مستندات 
 اإلنسانية

 مليون 284 %52 مليون 305 مليون 588

 مليون 1,018 %49 مليون 964 مليون 1,983 المجموع
 

 للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئالتبرع . 2
 

) CERF(من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ  مليون دوالر 59.7مبلغ رئة فاليري اموس شؤون االغاثة الطا ةمنسقخصصت 
طن متري  40,000تقديم أكثر من  فرصةهذا التمويل سوف يتيح . األفريقيالقرن لسكان المنقذة للحياة عاجلة اللتوفير المساعدات 

إلى مليون دوالر  27.9بينما ذهب مبلغ  ،مليون دوالر 14.6 إثيوبيانسانية في إتلقت وكاالت . من المواد الغذائية والدعم للمشاريع
 . مليون دوالر ذهبت لدعم الالجئين 3.1، باإلضافة إلى مليون دوالر لتمويل مشاريع في كينيا 14.1و ،الصومال

 
تياجات اإلنسانية ألموال التي يتم تخصيصها فقط لالحلمسبق الجمع العلى أساس المركزي لمواجهة الطوارئ يعمل الصندوق 
توفير اإلغاثة الفورية بطريقة منصفة ومحايدة في مساهمتكم استمرار الصندوق سوف تضمن و . العالمجميع أنحاء األكثر أهمية في 
من و المتحدة لتلقي التبرعات المعفية من الضرائب  األمممكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية لديه اتفاق مع مؤسسة . ويمكن التنبؤ بها

مساعدة في تقديم النا على و ساعد. Ucerf.un.orgUيرجى زيارة  ،لمزيد من المعلومات. نيبريطانيوال نيدافعي الضرائب األميركي أموال
 ! الوقت المناسب

 
 البريد اإلليكتروني  على المركزي لمواجهة الطوارئالمتحدة االتصال بأمانة الصندوق  األمملدول األعضاء في على اينبغي 

Ucerf@un.orgU تبرعلتقديم تعهد أو + 1 212 963 1312 :و الفاكسأ . 
 

من خالل أو  Uhttp://rapiddisasterrelief.orgU: على الموقع التالييمكن لمنظمات القطاع الخاص أو األفراد التبرع عبر االنترنت 
 لصندوقللتبرع ا لمن أج 9099في رسالة نصية إلى  "CERF"كلمة عن طريق إرسال  )الواليات المتحدة فقط(القصيرة الرسائل 
 ويجب. المدفوع مسبقاً  مأو يتم خصمها من رصيدك ،السلكيةال الخاصة بالخدماتتكم تظهر الرسوم على فاتور سو . دوالرات بخمسة

عن طريق الشيكات أو  تبرعلتقديم . ل والبياناتئالرسايتم تطبيق أسعار قد . جميع المشترياتعلى  صاحب الحساب يوافقأن 
حصول على لل +1 212 963 1312: أو الفاكس Ucerf@un.orgU علىيرجى االتصال بأمانة الصندوق  ،نكيالتحويل الب

 . البنكية التفاصيل
 

 أو / و  ،لصومالللصندوق اإلنساني المشترك  ل التبرع. 3
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 ثيوبياإل صندوق االستجابة اإلنسانية 
 

هما آليتان للجهات المانحة  ثيوبياإل) HRF(سانية لصومال وصندوق االستجابة اإلنل) CHF(المشترك الصندوق اإلنساني 
 ذات األولوية في كل بلدالعمل يتم اتخاذ القرارات بشأن مجاالت . هو تمويل فجوات مهمة في استجابتنا هماوالهدف من ،متعددةال

 . منهما على حدة
 

  إلى يرجى إرسال بريد إلكتروني  ةالمصرفي تالتحويالعن للحصول على تفاصيلUuez14@un.orgrodrigU 
تقارير عن نفقات الصندوق اإلنساني المشترك ) Uhttp://fts.unocha.orgU(ة التتبع المالي خدموتنشر . Uunas@un.orgUو
 . لمساءلة العامةضمان الصندوق االستجابة اإلنسانية / 
  لصندوق اإلنساني ل مخصصأنه إلى السفلى ى سر في الزاوية الياإلشارة و " المتحدة األمم" صالحل الشيكات كتابةيرجى

مكتب  -المتحدة  األمم: إلى بريدٕارسالها عن طريق الو  ،"ثيوبياإل بة اإلنسانيةاتجسصندوق اال"لصومال أو ل المشترك
 10017 ،نيويورك ،السادسالطابق  ،شارع ماديسون 380 ،العالقات الخارجية والشراكاتقسم  ،تنسيق الشؤون اإلنسانية

NY . 
 

 األفريقيق الشؤون اإلنسانية لالستجابة لألزمة في منطقة القرن مكتب تنسيالتبرع ل .4
 

: بالموقع التالي يرجى االتصال ،األفريقي القرن لوضع فيل في دعم استجابة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بونترغ مإذا كنت
UdonateOCHA@un.orgU  مخصصة  اأنهإلى  ىالسفل ىر اليس زاويةفي ال رةشاع اإلم ،"المتحدة األمم" لصالح اترسال شيكإأو
مكتب تنسيق الشؤون  -المتحدة  األمم: إلى، ثم إرسالها عن طريق البريد األفريقيالقرن  -مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ل

 . سويسرا ،10جنيف  1211 ،األممقصر  مانحين،عالقات القسم اإلنسانية، 
 

  الهبات العينية
 

 ،م مساهمات عينيةيتقدتستطيع فقط  تإذا كن ،ومع ذلك. من التبرعات العينية د بدالً و النقب رعالتبالمانحين على المتحدة  األممتحث 
: على موقع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية" العطاء اإلنسانيبشأن دليل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية "إلى  يرجى الرجوع

Uarian Giving (Jan 2011).pdfGuide to Humanit-http://ochanet.unocha.org/p/Documents/OCHAU. 
 

  ماإلبالغ عن تبرعاتك
 

اإلنسانية  تبرعاتسجل جميع التي وه ،مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية اهي قاعدة بيانات عالمية يديره) FTS(خدمة التتبع المالي 
 .Us.unocha.orgftU :عنوان التاليلفي ا على شبكة اإلنترنت ، وموقعها متاحلحاالت الطوارئ) النقدية والعينية(
 

الرجاء  ،ةالدولي ةجهود اإلنسانيجميع الالضوء على  تسليطو  خدمة التتبع الماليالتي تقدمها شاملة التغطية الللمساعدة في ضمان 
 : المعلومات التالية على األقلتوفير مع  Ufts.unocha.orgU :على الموقع التالي تبرعاتكماإلبالغ عن 

 
  لمنظمةا/ البلد (الجهة المانحة إسم ( 
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  حكومة البلد المتضررإلى  لجميع المساعدات الموجهة" المعونة الثنائية"على عالمة ضع أو (المنظمة المتلقية إسم ( 
 تبرعوصف ال  
 ةاألصليالعملة مريكي أو األ المبلغ بالدوالر  

 
بالدوالر األمريكي أو بالعملة األصلية التقديرية وقيمتها  ،رجى تقديم وصف موجز للسلع أو الخدماتيُ  ،الدعم العينيفيما يتعلق ب

 .ذلك ما أمكنكل


