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The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effective and principled humanitarian 

action in partnership with national and international actors.  

Celebrating 20 years of coordinated humanitarian action 

 :ـيرجى االتصال ب، للمزيد من المعلومات

 6331 288 646 1+الجوال ، 5009 963 212 1+ هاتف، في نيويورك مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، دويل كلير

 4065 444 79 41+ الجوال، 1891 917 22 41+ في جنيف، الهاتف مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، هاجينن فانيسا

 1095558662 20+الجوال ، القاهرة،  تنسيق الشؤون اإلنسانيةلالمكتب اإلقليمي ،  الركي نساي

 www.reliefweb.int أو http://ochaonline.un.org متوفرة على لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية النشرات الصحفية

United Nations 
 

Nations Unies 

 

 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 
 

 2012عام اإلنسانية العالمية في  اإلحتياجات يلقي الضوء على قطرودولة  مؤتمر األمم المتحدة
 

دعمه للماليين من الناس المتضررين من حثت األمم المتحدة ودولة قطر اليوم المجتمع الدولي على مواصلة وتعزيز (: 2102نيسان/ابريل  5)الدوحة/نيويورك، 
 .2102الكوارث والطوارىء اإلنسانية في مختلف أنحاء العالم من خالل مساندة النداء اإلنساني العالمي لعام 

 
بدولة القطر  اون الدولىن التعؤو مساعد وزير الخارجية لشو ومنسقة اإلغاثة في الطوارىء السيدة فاليري اموس  العام للشؤون اإلنسانية وكيلة األمينوكانت 
دولة في العالم  01مليون شخص في  50لتسليط الضوء على إحتياجات  في الدوحة قد ترأسا إجتماعا مشتركا آل ثان حمد بن محمد بن جبرأالشيخ سعادة 

 .هذا العامديهما الندائين األكبر الصومال، وهما الدولتان اللتان لإلى السودان و  إهتماما خاصا اموس . ووجهت السيدةبحاجة إلى مساعدات عاجلة
 

األزمات  ، و الغذائي والمياهنعدام األمن ، وا  يتأثر الماليين من الناس من حاالت الطوارئ التي يسببها أو يفاقمها تأثير تغير المناخوقالت السيدة اموس: "
الستجابة منسقة بحيث يتم تلبية االحتياجات اإلنسانية بطريقة فعالة وفي توفر أساسا جيدا  وأضافت: "إن نداءاتنا سياسية، والهجرة والتحضر "،القتصادية و اإل

 الوقت المناسب."

 
 تأتيوأضاف " . العالم حول اإلنسانية واألزمات للكوارث ستجابةإلل قصوى أهمية تولي قطر دولة على أن  آل ثانى حمد بن محمد بن جبرأالشيخ سعادة  وشدد

 الصومال في وبالذات اإلنسانية التحديات حول للتباحث الدولية الجهود كافة حشد بضرورة قطر دولةل المستمر اإلهتمام عن بوضوح لتعبر هذه اإلحاطة جلسة

 ." والنزاعات الكوارث جراء من المترتبة اآلثار تخفيفل بينها فيما التنسيق كذلك و بإلتزماتتها للوفاء الدول دفع نحو الجهود وبذل والسودان
 

 علي الزعتري السيد السودان للشؤون اإلنسانية في األمم المتحدة منسقصرح قد و  .ليون شخصم  4.2 ما يصل إلى هذا العام السودان فينساني العمل اإليدعم 
 تقديم على لمساعدة الحكومة جميع الشركاء العمل معاألمم المتحدة ، تواصل السودان في التحديات اإلنسانية صعوبةحجم و  على الرغم منأنه "في هذا الصدد  

  ."هاتشتد الحاجة إلي االغاثة حيث
 

 ظروف" أن مارك بودين الصومال للشؤون اإلنسانية في االمم المتحدة ويقول منسق العالم في من أكبر األزمات واحدة الصومال زمة اإلنسانية فيوتعتبر األ
ات تقديم المساعدفي ستمرار اإل للغاية ودون المكاسب هشة ومع ذلك، فإن  .للمعونة متواصلال التسليم إلىإلى حد كبير ، ويرجع ذلك لم تعد موجودة المجاعة

  ." سوف تعود األحوال إلى ما كانت عليه
 

خرى التي المنظمات الدولية األغير الحكومية و ، والمنظمات  ألمم المتحدةوكاالت ا  -إغاثة  ةمنظم 644لـ  منسقةالخطط ال 2102لعام  النداء الموحديضم 
 . ومنسقة وفعالة ستراتيجيةإ قبطر  اإلنسانية الكبرى لمواجهة هذه التحديات وحدت صفوفها

 
 

 


