
 

 

 متويل ايابين جديد لالجئني وطاليب اللجوء يف اجلزائر 
( مليون دوالر أأمرييك 01مبسامهة قدرها واحد )  اجلزائريف    ترحب املفوضية السامية للأمم املتحدة لشؤون الالجئني

من   وغريها  و  العامصة  اجلزائر  يف  اللجوء  وطاليب  لالجئني  الأساس ية  االإنسانية  املساعدة  لتقدمي  الياابن  حكومة  من 

 املناطق احلرضية الأخرى ، ولالجئني الصحراويني يف خماميت الالجئني امخلسة يف والية تندوف جنوب غرب اجلزائر.

 

السامية للأمم املتحدة لشؤون   يف الوقت املناسب وبصورة أأساس ية للمفوضيةاليت جاءت  مسامهة الياابن  تسمح  وس 

اللجوء من امحلاية واملساعدة يف البدل من خالل برانمج املساعدة   طاليب الس تجابة الحتياجات الالجئني و اب  الالجئني

 .االإنسانية اذلي تنفذه املفوضية

 

عىل حد سواء.    الياابن بشلك خاص يف ضامن املساعدة الصحية للك من الالجئني وطاليب اللجوءستساعد مسامهة  

ىل اخلدمات الصحية ، مبا يف ذكل الوقاية من  و     19-كوفيد  ريوس كوروان املس تجدفسيشمل ادلمع املقدم الوصول اإ

الالجئني الصحراويني الأكرث ضعفًا اذلين  والاس تجابة هل ، تمنية قدرات الصحة االإجنابية ، وتوزيع املواد الصحية عىل  

سيشمل ادلمع ف ابلنس بة لالجئني وطاليب اللجوء يف املناطق احلرضية ،    أأمايعيشون يف خماميت الالجئني يف تندوف.  

ىل مجيع مس توايت اخلدمات الصحية مبا يف ذكل الوقاية من  والاس تجابة هل.  ريوس كوروان املس تجدف الوصول اإ

 

أأن تشكر   املفوضية السامية للأمم املتحدة لشؤون الالجئنيأأغوس تينو موالس "تود    الس يد  ممثل املفوضية  و رصح

  املناطق احلرضية و اللجوء يف اليب من ط–عىل دمعهام للأشخاص اذلين تعىن هبم املفوضية  ،شعب الياابن وحكومهتا

ن الصحراويون يف اخملاميت". "الالجئني عىل حد سواء ، مبن فهيم الالجئون  هذه املسامهة الهامة حامسة لأن معلية اإ

ضافيني لرباجمنا  شديد اجلزائر تعاين من نقص ىل ماحنني اإ الأرواح.    الرضورية للغاية الإنقاذ  يف المتويل ، وحنن حباجة اإ

 الياابن قدمت هذه املسامهة السخية جدا ". حنن سعداء للغاية لأن 

 

 ا ييل: مبسفري الياابن ابجلزائر، الس يد كونو أأكريا  سعادةومن جانبه رصح 

هذا    " يف  سواي  للعمل  ابلسعادة  وأأشعر  الالجئني  لشؤون  املتحدة  للأمم  السامية  املفوضية  نشاط  كثريا  أأقدر  نين  اإ

املس تدامة. كام املرشوع ، اذلي يامتىش مع تعزيز و ااتحة التغطية الصحية للجميع املنصوص علهيا يف أأهداف التمنية  

أأن ااتحة التغطية الصحية للجميع و تعزيز الأمن البرشي ركزيتني هممتني أأيًضا يف معلية مؤمتر طوكيو ادلويل للتمنية 

 ". 2022فريقية )تياكد( ، اذلي من املقرر عقد نسخته الثامنة يف تونس س نة  االإ 

 

فرباير   من  اجلزائر    2021اعتباًرا  يف  الالجئني  لشؤون  املتحدة  للأمم  السامية  املفوضية  تلقت  دوالر    3.6،  مليون 

جاميل  ( من٪09)  تسعة ابملائةأأي ما يقارب    أأمرييك فقط لتلبية   و الرضورية   طلوبةاململيون دوالر أأمرييك    40.7  من اإ

 لبالد. اباالإجاملية   عملياتيةحتياجات ال الا

جاميل احتياجات62  المتويل  نس بةبلغت  ،  2020يف العام املايض   مليون دوالر أأمرييك،    34.9البالغة    املفوضية  ٪ من اإ

 اجلهات املاحنة.   خساء ويه أأعىل نس بة منذ س نوات عديدة بفضل

 ان المك
 الجزائر  
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