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التمويل من في  ا  نقص واجهالتي ت عمليات اإلغاثةمليون دوالر أمريكي ل 70 مبلغ  صندوق األمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ يخصص

 أجل تقديم المساعدات لماليين النازحين
 

 

مليون دوالر أمريكي جرى  70ن أوبراين مسئول الشئون اإلنسانية باألمم المتحدة عن مبلغ  ڤأفرج السيد ستي (2015 أغسطس 5)نيويورك، 

في التمويل، وذلك لمساعدة  ا  مزمن ا  نقص تواجهصندوق األمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ لتمويل عمليات اإلغاثة التي  بواسطةتخصيصها 

 وعدم االستقرار. ،ماليين األشخاص الذين أجبروا على ترك منازلهم بسبب العنف

 

نحن نواجه أزمة على نطاق " أوبراين، نڤستي السيد ،ة في حاالت الطوارئمساعد األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثقال و

"هذه األموال  قائال ، من ديارهم في جميع أنحاء العالم". وأضاف قسرا   نزحوامليون شخص  60وجود ما يقرب من لاألجيال  اهمثل لم تشهدواسع 

بعض في منقذة للحياة اإلغاثة ال ستساعد في الحفاظ على توفير ،التابعة للصندوقالتمويل، في  ا  نقص تواجهالتي وفرتها نافذة المشروعات التي 

 في التمويل." ا  مزمن ا  نقص واجهحاالت الطوارئ العالمية المتطاولة األمد التي ت

 

لى تقديم الخدمات بالحفاظ ع وتشاد ،لمجال اإلنساني في السودانمليون دوالر أمريكي من مخصصات الصندوق للشركاء في ا 21وستسمح نحو 

 –أما في القرن اإلفريقي  عشر.حيث دخلت األزمة عامها الثالث  من إقليم دارفور بغرب السودان شخاصوأنشطة الحماية لماليين األ ،األساسية

ستحصل الوكاالت ف –والصدمات المناخية  ،ات، والتي تواجه دورات متكررة من النزاععرضة  للمخاطربعض المجتمعات األكثر يحتضن والذي 

بحاجة  في الصومالشخص  730,000ال يزال هناك أكثر من إذ مليون دوالر أمريكي.  33 مبلغ والصومال على ،اإلنسانية في إريتريا، وإثيوبيا

 في اليمن. الفارين من النزاعشخاص اآلن بسبب تنامي احتياجات األي المزرحيث يتفاقم الوضع  والتغذية ،إلى المساعدات الغذائية الطارئة

 

وتحسين فرص  ،حاالت الطوارئل يتوفير المساعدات، بما في ذلك المآو منوكاالت اإلغاثة  يُمكِّنمليون دوالر أمريكي سوف  8 مبلغ هناكو

ساعد يس خرآمليون  8 مبلغ هناك أيضاووبنغالديش.  ،لنازحين في ميانمارلو ،التي تعاني من اإلهمالالحصول على الرعاية الصحية للمجتمعات 

فيه في الوقت الذي تتزايد  ،عملياتها تقليصعلى حيث أجبر عدم توفر التمويل الكافي وكاالت اإلغاثة  العمليات اإلنسانية في أفغانستانفي استمرار 

  .سبب احتدام القتالب االحتياجات

 

ل التابعة لصندوق األمم المتحدة المركزي يالتمو ا  فينقص تواجهنافذة المشروعات التي  المخصصة عبرالمبالغ  إجماليهذه ترفع الجولة الثانية وس

ون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في ئمساعد األمين العام لألمم المتحدة للشوأردف  .مليون دوالر أمريكي 168.8إلى  2015لمواجهة الطوارئ في عام 

"تعتبر منح الصندوق هذه، هي المالذ األخير لعمليات االغاثة، وتمثل شريان حياة لبعض السكان األكثر ، قائال   السيد أوبراين ،حاالت الطوارئ

 ،والنساء ،حتياجات العاجلة لماليين األطفاللكن في الوقت الذي تتنامي فيه اإل" ،وقال مساعد األمين العام أوبراين .في العالم" عرضة  للمخاطر

 تنا نحن اآلخريناجحقل عن يال  على نحو   والكرامة التي يستحقونها ،والحماية ،التمويل هؤالء من المساعداتالنقص في عملية  تحرم والرجال

ما زالت هناك حاجة بل دعم جهود اإلغاثة في هذه األزمات المتطاولة األمد، وكذلك األزمات المنسية. على أحث الجهات المانحة  نينإ. لذا، فإليها

عملية تقديم  ميدانيا   -اآلن  -شرون ابيشركاء موثوق بهم  عبر ،ذه البرامجفي ه يمكن أن يجرى صرفها فورا   إضافيةمويل ماسة إلى مصادر ت

 ."المساعدات

 

 إستئنافأو  ،بدءإتاحة األموال لبهدف  في صندوق  واحد  المانحة يقوم صندوق األمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ بتجميع مساهمات الجهات 
من القطاع  الجهات المانحةمن الدول األعضاء في األمم المتحدة وعشرات من  125 قامت. وقد أعمال اإلغاثة العاجلة في أي مكان في العالم

مليار  4.1الصندوق أكثر من خصص  2006منذ عام و. 2006عام  إنشائهمنذ  لصندوقلهذا امساهمات بتقديم الوالحكومات اإلقليمية  ،الخاص

 ا.وإقليم   ،ابلد   95لدعم العمليات اإلنسانية في دوالر 

 

 
 للمزيد من المعلومات، أرجو اإلتصال ب:

 pitta@un.org, + 1 212 963 4129, +1 917 442 1810:  أماندا بت، مكتب أوتشا بنيويورك

  ,bisht1@un.org+ 1 917 367 5673, + 1 917 225 1520 :الطوارئق األمم المتحدة لمواجهة صندوسكرتارية  ،بابتا بشت

  www.unocha.org   أو www.reliefweb.int  :بيانات أوتشا الصحفية متاحة على  
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