
 
 سنوات 4ودولة قطر يوقعنن اتفنقية تمويل لمدة  ةسنسنسنيالشؤون ال االمم المتحدة لتنسيق  مكتب

 
أربع سنوات  دىمليون دوالر أمريكي على م 11بقيمة  خصصتمويل غير م تقديم (: أعلنت دولة قطر اليوم عن7142مايو  41)الدوحة، 

 لدعم الميزانية األساسية لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا(. - 7171إلى  7142من  ماليين دوالر سنويا   41 -
 

وقد تم إضفاء الطابع الرسمي على هذه المساهمة السخية خالل حفل توقيع على هامش منتدى الدوحة السابع عشر، بحضور معالي الشيخ 
لشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في لبين وكيل األمين العام لألمم المتحدة  ،خارجية قطر ،محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني وزير

 مدير عام صندوق قطر للتنمية. ،حاالت الطوارئ، السيد ستيفن أوبراين، ومعالي السيد خليفة الكواري 
 

 .الحالي ي الوقتفنسيق الشؤون اإلنسانية قطر ضمن أكبر خمسة مساهمين في مكتب ت ،في الوقت المناسبالتي تأتي المساهمة  هذه تضعو 
 

ألزمات لستجابة نسانية ويضطلع بدور عالمي مهم في االستراتيجيين لمكتب تنسيق الشؤون اإلصندوق قطر للتنمية هو أحد الشركاء االإن 
، وقعت قطر مذكرة تفاهم للتعاون العام مع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بهدف تعزيز التنسيق المشترك وتحسين 7147نسانية. وفي عام إلا

 لشؤون اإلنسانية فيل له لدكتور أحمد المريخي مبعوثا  لتعيين األمين العام لألمم المتحدة ب أكثراالستجابة اإلنسانية. وقد تعززت هذه العالقة 
 .7142ديسمبر 

 

ن م ا  ة وشعبحكوم تبرهن دولة قطرهذا الدعم السخي المتعدد السنوات لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية،  من خالل"وقال ستيفن أوبراين: 
 "األطراف. دالنظام المتعد عبرتقديم المساعدة اإلنسانية المحايدة  ن خاللمكان في العالم مكل التزامها العميق بمساعدة المحتاجين في  جديد

 

يك أساسي قدرة الصندوق كشر داللة على صندوق قطر للتنمية يؤكد على أن تعزيز قدرات المؤسسات اإلنسانية هو "أن وقال خليفة الكواري 
 ".نسانيةإلستجابة انسانية في مجال االإلإيجاد حلول لألزمات الدولية. ويهدف هذا الدعم إلى تعزيز كفاءة مكتب تنسيق الشؤون اعلى 

 
بار وزير الخارجية وغيره من ك ،اجتمع السيد أوبراين مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانيوأثناء وجوده في الدوحة، 

اصلة مشاركة مناقشة سبل مو لو  ،طلعهم على القضايا والتحديات الراهنة التي تواجه المنظمات اإلنسانيةيالمسؤولين ليشكرهم على دعمهم و 
 المتعدد األطراف.النظام قطر في 

 
 :ب لمعلومات، يرجى االتصاللمزيد من ا

 laerke@un.org ،+41 79 472 9750جنيف،  ه،مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية: ينس ليرك
  f.alansari@qatarfund.org.qa +974 40360 611 ,فاطمة األنصاري،  :صندوق قطر للتنمية
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