معلومات عن الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ

أغسطس /آب 2016

صندوق األمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ هو واحد من أسرع الطرق وأكثرها فعالية لدعم االستجابة اإلنسانية السريعة للمتضررين من
األزمات اإلنسانية.
يتلقى الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التبرعات على مدار السنة من أجل توفير التمويل الفوري للعمل اإلنساني المنقذ للحياة في أي مكان في
العالم.

كيف يعمل الصندوق المركزي لمواجهة الطواري
يتلقى الصندوق تبرعات من المانحين – الحكومات في المقام األول  -ومن
المؤسسات والشركات والجمعيات الخيرية واألفراد أيضا  -في صندوق واحد
بهدف جمع تمويل سنوي قيمته  450مليون دوالر.
يجنب هذا المال لالستخدام الفوري في بداية حاالت الطوارئ ،وفي حاالت
التدهور السريع وفي األزمات الممتدة التي ال تتمكن من جذب ما يكفي من
الموارد.
وفي حاالت الطوارئ ،تقدم منظمات العمل اإلنساني معا طلبات للحصول على
تمويل .وتصرف األموال على الفور اذا استوفت هذه الطلبات معايير الصندوق،
أي االحتياجات الملحة وأنها ستنقذ األنشطة المنقذة لألرواح المقترحة.
وباألموال المتاحة على الفور ،تتمكن منظمات اإلغاثة من تقديم الغذاء والماء
الصالح للشرب واإلمدادات الطبية وغيرها من المساعدات المنقذة للحياة بشكل
أسرع وأكثر كفاءة.
وصممت مخصصات الصندوق الستكمال مصادر التمويل اإلنسانية األخرى ،مثل
الصناديق المجمعة القطرية والتمويل الثنائي.
ونادى األمين العام بتوسيع نطاق تمويل الصندوق إلى مليار دوالر سنويا بحلول عام
.2018

االستجابة العاجلة

يوفر الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ األموال عند االحتياج الشديد إليها :في

بداية األزمة ،عندما يكون الوقت حرجا ويكون من الضروري للغاية تنفيذ عمليات
اإلغاثة في حاالت الطوارئ بسرعة.
ولكن حشد األموال قد يستغرق وقتا طويال ويفقد المزيد من األرواح بمرور
الوقت.
ويساعد الصندوق في عالج هذه المشكلة بمنح االستجابة العاجلة ،التي يمكن
الموافقة عليها في اقل من  48ساعة.

حاالت الطوارئ التي تعاني من نقص التمويل
يقدم الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ تمويال للكوارث المهملة في جميع
أنحاء العالم .وعندما تتالشى الكارثة من عناوين اإلعالم ،أو ال تذكر فيها مطلقا،
يصعب جمع األموال .ومع ذلك ،ال تقل الحاجة للمساعدة أهمية.
ويساعد الصندوق في معالجة هذا التحدي بمنح حاالت الطوارئ التي تعاني من
نقص التمويل ،التي تصرف مرتين في السنة لحاالت الطوارئ التي لم تجذب
أمواال كافية.

تربعات املانحني

تحديد االحتياجات اإلنسانية

يتربع املانحون للصندوق قبل
ظهور الحاجات امللحة

يحدد العاملون يف مجال املساعدة أنواع
املساعدة املنقدة لألرواح امللحة التي أثرت
عىل احتياجات األشخاص ،مثل املأوى والغذاء
واملياه النظيفة واألدوية

إدارة األموال
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يجمع الصندوق
املركزي هذه التربعات
يف صندوق واحد

طلب التمويل من الصندوق

للهجرة ورشكاؤها معا لتحديد األنشطة املنقذة
لألرواح ذات األولوية .ويطلبون متويل من الصندوق من
الصندوق من أعىل مسؤول يف األمم املتحدة
يف البلد

تخصيص األموال
استنادا إىل نصيحة خبرية من العاملني يف مجال املساعدة عىل أرض الواقع ،يوزع منسق
اإلغاثة يف حاالت الطوارئ متويل الصندوق

إنقاذ األرواح

القروض
الصندوق المركزي لديه مرفقا للقروض بقيمة  30مليون دوالر .وتقدم قروض
عام واحد على أساس وجود دالئل على قرب ورود تمويل من المانحين.

.تستخدم املنظامت املتلقية للتمويل األموال من أجل عمليات املساعدة املنقذة لألرواح
وتتبع الرصف والتأثري دامئا ،وتقدم تقارير إىل الصندوق املركزي وتعيد األموال غري
املستخدمة

2006-2016 recepients

المستفيدون من التمويل
في المتوسط السنوي ،يخصص الصندوق حوالي  450مليون دوالر للعمليات
اإلنسانية في نحو  50بلدا مختلفا .ومنذ عام ُ ،2006خصص ما يقرب من
 4,5مليار دوالر لمساعدة ماليين األشخاص في  98بلدا وإقليما في جميع
أنحاء العالم.

الدوالرات
السودان ألموال الصندوق ،2006-2015 ،بماليين
أكبر  10متلقين
$304.7M

الكونغو
الدميقراطية

241.2

الصومال

238.3

262.2

193.6

باكستان
وتمويل الصندوق متاح لوكاالت وصناديق وبرامج األمم المتحدة والمنظمة
الدولية للهجرة.
والمنظمات غير الحكومية شريك مهم في عمليات صنع قرارات تخصيص
الصندوق وتستلم تمويل الصندوق عندما تنفذ أعماال للمنظمات المستفيدة.

2006-2015 donors

أكبر متبرعين ،2006-2015 ،بماليين الدوالرات

اململكة املتحدة
السويد
الرنويج
هولندا
كندا
أملانيا
إسبانيا
إيرلندا
الدمنارك
أسرتاليا

$891.3M
665.9
617.3
613.5
311.8
213.8

أكرب عرش متربعني

$4

88%
من إجاميل التمويل

165.2
158.9
124.8

إدارة الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ
يدير وكيل األمين العام للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ
2006-2016 recepients
الصندوق نيابة عن األمين العام لألمم المتحدة.
وتدعم أمانة الصندوق منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ ،التي توجد داخل مكتب
السودان
$304.7M
األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية.
 262.2بشكل صحيح،
الكونغو هي المسؤولة عن ضمان تخصيص األموال
وأمانة الصندوق
الدميقراطية
مناسب وبشفافية.
بشكل
األموال
واستخدام
المناسب،
الوقت
وصرفها في
241.2
 238.3الطوارئ توجيهات
الصومال االستشارية للصندوق المركزي لمواجهة
وتقدم المجموعة
بشأن السياسة إلى األمين العام عن استخدام وتأثير التمويل.
باكستان
193.6

جنوب السودان
كينيا
تشاد
النيجر
اليمن

160.8
159.9
150
149.9

المتبرعون للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ
يتم تمويل الصندوق من التبرعات .ومنذ عام  ،2006تلقى الصندوق أكثر من
 4,5مليار دوالر من  126دولة عضو ومراقب في األمم المتحدة والحكومات
اإلقليمية للصندوق دعما من الصندوق أيضا.

تربعوا

مليار دوالر

194.2

جنوب السودان
كينيا
تشاد
النيجر
اليمن

162.3

كيفية التبرع؟

يجب أن تتصل الدول األعضاء والمراقبون وغيرهم من الهيئات العامة
التي ترغب في التبرع للصندوق بأمانة الصندوق .ويمكن أن يراجع األفراد
والشركات والمؤسسات الموقع اإللكتروني:
www.unocha.org/cerf/donate

يحقق الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ نتائجا
في كل عام ،تمكن منح الصندوق الشركاء في مجال العمل اإلنساني من تقديم
الخدمات الصحية الحرجة إلى أكثر من  20مليون شخصا ،ومساعدات غذائية
لنحو  10مليون شخصا ،وتوفير المياه واإلصحاح إلى  8مليون شخصا وتوفير
المأوى في حاالت الطوارئ ألكثر من مليون شخصا.
وتشمل المجاالت األخرى التي يمولها الصندوق الزراعة وإدارة المخيمات
والتنسيق والتعليم والخدمات اللوجستية وإزالة األلغام والتغذية والحماية واألمن.

162.3
160.8
159.9
150

االتصال بأمانة الصندوق المركزي
Babita Bisht | bisht1@un.org
Mads Frandsen | frandsen@un.org
Mose An | an@un.org

:للحصول على مزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع
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