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 5102في عام  محتاجمليون شخص  25لتصل إلى  خطط االستجابة اإلنسانية يطلقونألمم المتحدة والشركاء ا
 

 يتطلبو س 3162عام  خاللمليون شخص في العالم  23إلى  إلى إيصال المساعداتالمنظمات اإلنسانية  تسعى( :  3162 /كانون األولديسمبر 61جنيف، )
 .مليار دوالر 6321 هتمويال قدرخطط االستجابة مجموع 

 
من الرجال والنساء واألطفال الذين يحتاجون شخص مليون  22 في نزوح أو تضرردول المجاورة والفلبين واليمن في سوريا وال ركبةاألزمات الم تسببتقد و

حتى في جمهورية أفريقيا الوسطى  ممتدةة الاألزم فاقمتتو2  ى أرواحهمللحفاظ عليوميا ة والخدمات األساسية إلى اإلغاثة في حاالت الطوارئ ، والحماي
 .نصف السكان في حاجة ماسة إلى المساعداتأكثر من نصف مليون نازح ووجود إلى حالة طوارئ إنسانية كبرى مع تحولت 

 
فاليري  السيدة لشؤون اإلنسانيةاألمين العام ل ةكيلواإلغاثة في حاالت الطوارئ و ةمنسق تقال ،خطط االستجابة اإلنسانية في جنيف اليوم خالل اطالقهاو

األجزاء التي دمرها االعصار في الفلبين وفي العديد من البلدان األخرى ئسة في جمهورية أفريقيا الوسطى واليمن ولقد رأيت الناس في ظروف يا" :آموس
الظروف المؤلمة  وسط هذه موخ الذي يتسمون بهأيضا الكرامة والشولكن يأسهم،  المناسبة لوصف كلماتال إيجادرتها هذا العام2 فمن الصعب التي ز

واح ودعم الماليين من الناس عمل من أجل إنقاذ األرفي الوقت الذي نواصل فيه اللى استمرار الدعم من شركائنا " نحن نعول ع 2" وأضافت:والصعبة
 ". زمةاأل المتضررين من

 
 3162اإلنسانية لعام  متطلباتوع الوالدول المجاورة ، ولكن مجم اة لسوريجماعيلخطة الدا، بما في ذلك ابلسبعة عشر لقت خطط االستجابة اإلنسانية لأط

 2منطقة الساحل في مطلع العام المقبلب الخطط اإلنسانية المعنيةسيتم إطالق وليست كاملة حتى اآلن2 
 
 للغاية بالنسبة لنا جميعا2 اسيكون عاما صعب 3162ح بالفعل أن ما هو واض" :أنطونيو غوتيريسالسيد المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  يقولو

 على مالئمبشكل قادرة المنظمات اإلنسانية تكون أن  للغايةأنه من المهم وقياسية2  ال من المعدالتالقسري  نزوحمستويات التقترب على الصعيد العالمي ، 
 "2االستجابة

  
مليار  223 رقم السابق الذي بلغال متجاوزا، مليار دوالر 8إلى  هذا العام وصلمستويات غير مسبوقة حيث   العاجلةالموحدة وللمناشدات تمويل ال وقد بلغ

 . في المائة من االحتياجات 11 ال يغطي سوىمنسقة ال المناشداتتمويل الخطط وفإن  األفراد، 2 على الرغم من سخاء المانحين و3161دوالر في عام 
 
ننظر عندما : "اتحادات المنظمات غير الحكومية وممثلة (Save the Chidren)لمنظمة سيف ذي تشيلدرن الرئيس التنفيذي الدولي ياسمين ويتبريد، تقول و

لقى وال تتبالنسبة للماليين من المدنيين2  تعافيهذا يبطئ الوبالشكل الكافي  3162عام نظرا لعدم تمويل مناشدات  القلق البالغ، ال نزال نشعر ب3162عام  إلى
ئة من التمويل في الما 322أقل من  سوىء البنية التحتية والتعليم ، واالنتعاش االقتصادي ، وإعادة بناثل حماية المدنيين وحقوق اإلنسانالقطاعات الرئيسية م

ة بناء يين من الناس على إعادمساعدة المالو استجابتنا شمولية ضمان هم فيسيمارات أفضل في هذه القطاعات سوف استث، على الرغم من ان توجيه العام
  2"حياتهم على المدى البعيد

 
جمهورية الكونغو و جمهورية أفريقيا الوسطى،ومشاريع في أفغانستان، تسهم بال في مجال المساعدات اإلنسانية ةمنظم 218ما مجموعه والجدير بالذكر أن 

البلدان و الخطة الجماعية لسورياوكذلك في  ودان والسودان و الصومال وجنوب الس الفلسطينية المحتلة والفلبين وهايتي وميانمار واألرض الديمقراطية
 المجاورة، واليمن2

 
 ، الرجاء االتصال بياإلعالم فرصاللمزيد من المعلومات حول 
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