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 األمم المتحدة
 مكتب تنسیق الشؤون االنسانیة

 
اعدة مالیین النازحین لمس دوالر أمریكيملیون  100 مبلغ  یخصصالمركزي لمواجھة الطوارئ صندوق األمم المتحدة 

ً تواجھ نقصفي تسع أزمات  والناس الضعفاء  في التمویل ا
 

ملیون  100 مبلغ ، بتخصیصبان كي مون الیومالسید األمین العام لألمم المتحدة  قام) 2016ینایر  29أدیس أبابا / نیویورك، (
 في التمویل التي تواجھ نقصاً حاداً لعملیات ا لدعم ،الطوارئ لمواجھةمن صندوق األمم المتحدة المركزي مقدمة  دوالر أمریكي

مالیین األشخاص في القیام بالخدمات المنقذة للحیاة لمساعدة األموال ھذه  في تسع حاالت طوارئ تعاني من االھمال. وستساعد
وانعدام األمن الغذائي في  اتالنزاعب وكذلك الناس المتأثرینوسط وشرق أفریقیا، مناطق  الذین أجبروا على ترك منازلھم في

 طر سوء التغذیة في جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة.اخملالناس األكثر ضعفاً وعرضةً ومالي،  ،لیبیا
 

لتلبیة  ،من الصندوق المركزي لمواجھة الطوارئ دوالر أمریكيملیون  100 سأقوم بتخصیص مبلغ"وقال األمین العام: 
"ھذا التمویل ھو  واستطرد  االمین العام قائالً:ل"، التموی اً فينقص تواجھطوارئ لحرجة في تسع حاالت االحتیاجات اإلنسانیة ا

ً بمثابة شریان   ". خلفنا أحداً ترك بأال نملموس على التزامنا المشترك  في العالم. بل ھو دلیلٌ  حیاة بالنسبة لألشخاص األكثر ضعفا
 

ألزمات االستجابة  ركاء في المجال اإلنساني منالشستمكن ، الصندوق ملیون دوالرجرى تخصیصھا من 64وھناك نحو 
 ،وبوروندي ،جنوب السودانجمھوریة والعنف في  اتاع، التي نجمت عن النزوسط وشرق أفریقیااقلیمي النزوح في 

 من الالجئین،ملیون  1.7 وستساعد ھذه االموال التي تشتد الحاجة إلیھا على وجھ السرعة، نحو وجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة.
ملیون  4كینیا (و)، دوالرملیون  11)، وإثیوبیا (دوالرملیون  13عات المضیفة في بوروندي (المجتمكذلك و ،والنازحین

 ).دوالرملیون  18وغندا ( دوالر)، ویملیون  11)، وتنزانیا (ملیون دوالر 7السودان (و)، دوالر
 
شخص تضرروا من النزاع  350,000االحتیاجات اإلنسانیة إلى یصال إل وكاالت اإلغاثة ،دوالر أخرىملیون  28 ستساعدو
 300,000سیتم مساعدة ما یقدر بنحو دوالر)، حیث ملیون  16)، وفي مالي (دوالرملیون  12(نعدام األمن الغذائي في لیبیا إو

 .البالد شمالخصوصا في ، شخص 
 

مخاطر في المعرضین لل ،ملیون شخص 2.2دعم اإلستجابة اإلنسانیة  العاجلة ألكثر من في ملیون دوالر  8وتخصیص 
 ملیون طفل الذین یحتاجون إلى تغذیة عاجلة. 1.8جمھوریة كوریا الدیمقراطیة الشعبیة، بما في ذلك 

 
العدید من األزمات التي تتنافس على وجود  وفي ظل"حاالت الطوارئ السید استیفن أوبراین: ملیات االغاثة في وقال منسق ع

حفاظ ال فيالصندوق المقدمة من ھذه المنح  "وستساعد أردف قائالً:و ."من الناسیجري نسیان الكثیر  ،ھتمام حول العالمجذب اال
احتیاجات المجتمعات األكثر ضعفا تتنامي  حیثفي المناطق  ،المساعدات المنقذة للحیاة والحمایة في حاالت الطوارئتقدیم على 

لجھات قائالً: "أشكر ا اوبراین وأضاف ة". شحیحستجابة تمكننا من االالتي الموارد فیھ تبقى الوقت الذي نفس بوتیرةٍ عالیة، في 
سیساعد وجود . و2016حتى اآلن في عام االمم المتحدة المركزي لمواجھة الطوارئ، لصندوق حة على استمرار دعمھم المان

 یة االحتیاجات األكثر أھمیة."التركیز على تلب فيجیدة المكانیات اإلب صندوق قوي ومزود
 

ویقوم ة. لدعم االستجابة اإلنسانیة العاجل واألكثر فعالیة ،األسرع أحد الوسائل لمواجھة  الطوارئ، ھو الصندوق المركزي
لبدء أو مواصلة أعمال اإلغاثة العاجلة في أي مكان في یتیح تخصیص االموال واحد  المساھمات في صندوقٍ الصندوق بتجمیع 

في  عضودولة  125 قامت ،2006منذ عام و. ما یكفي من التمویلالطوارئ واألزمات التي لم تجتذب حاالت  عند اندالع ،العالم
ھذه حتى والصندوق.  بدعموالحكومات اإلقلیمیة  ،والجھات المانحة من القطاع الخاص ،نوكذلك المراقبو ،األمم المتحدة

 دولة وإقلیم. 94 للعملیات اإلنسانیة في دوالر أمریكيملیار  4.2ما یقرب من بتخصیص الصندوق  قام، اللحظة
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