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الحكومات المانحة تتعھد بأكثر من ملیار دوالر أمریكي دعماً لعمل
المفوضیة في 2022
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UNHCR/Reem Al Wajih ©  .2021 طفلة یمنیة تلھو مع قطة صغیرة في موقع یستضیف نازحین داخلیاً في صنعاء، الیمن، نوفمبر

تعھدت الحكومات المانحة الیوم بتوفیر مبلغ قیاسي قیمتھ 1.048 ملیار دوالر، وذلك لدعم أنشطة
نستخدم الكوكیز والمحدّدات األخرى للمساعدة في تحسین تجربتك في استخدام اإلنترنت. منالمفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین في عام 2022، وتمكینھا من مواصلة برامجھا الحیویة

خالل استخدامك لموقعنا، فأنت توافق على ذلك. اقرأ سیاسة الخصوصیة بنا للتعرف على
سبب استخدام الكوكیز وكیفیة تغییر ضوابطك
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على مستوى العالم لمساعدة مالیین األشخاص المجبرین على الفرار. كما تم تسجیل تعھدات بقیمة 808
ملیون دوالر إضافیة لبرامج المفوضیة خالل عام 2023 وما بعده. 

وقال المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئین، فیلیبو غراندي: ”أنا ممتن لكافة المانحین على ثقتھم
بنا، ویعتبر ھذا التمویل حیویاً في مجال دعم الالجئین والنازحین داخلیاً وعدیمي الجنسیة. كما یعكس ھذا

االلتزام الراسخ التضامن مع المجتمعات والبلدان التي تستضیفھم“. 

وأضاف غراندي: ”رغم أھمیة ھذا التمویل، إال أنھ – مع األسف – لن یكون كافیاً نظراً لتنامي التحدیات
المتوقعة في عام 2022 واحتیاجات األشخاص المھجرین، والتي تتسبب بھا إلى حد بعید الصراعات وتغیر
المناخ ووباء فیروس كورونا، وھي من الویالت التي عجز العالم عن وضع حٍد لھا. سنكون بحاجٍة إلى بذل

جھود أكبر في ھذه المجاالت إذا ما أردنا طي صفحة ھذه المرحلة الكارثیة من العنف واألمراض
والمشقات المتفاقمة“. 

یغطي النداء العالمي للمفوضیة لعام 2022 عملیات المنظمة في 136 بلداً ومنطقة، وھو یستند إلى
المیزانیة التي تم إقرارھا – والتي تبلغ قیمتھا 8.994 ملیار دوالر. ویعكس نصف ھذا المبلغ تقریباً التكلفة

المتعلقة باالستجابة لحاالت الطوارئ ومساعدة أرقاٍم قیاسیة من الالجئین والنازحین قسراً، وبخاصٍة في
الشرق األوسط وإفریقیا، فضالً عن مالیین ممن اضطروا للفرار من منازلھم في أماكن مثل أفغانستان

وإثیوبیا ومیانمار وفنزویال وغیرھا.

واستجابة لھذه األزمات وسواھا، تركز نشاطات المفوضیة االساسیة لعام 2022 على حمایة الالجئین
واألطفال، والتأھب للطوارئ، والمساعدات النقدیة للفئات األكثر ضعفاً، واألمن الغذائي والصحي،

والتصدي للعنف القائم على نوع الجنس، وتوفیر المیاه والصرف الصحي، والدعم التغذوي، والمأوى
والتعلیم وسبل كسب الرزق والطاقة النظیفة والحمایة البیئیة، إضافة إلى دعم األشخاص عدیمي الجنسیة. 

وعلى الرغم من استمرار مستویات النزوح القسري في االرتفاع – حیث كان ھناك 84 ملیون شخٍص في
عداد الالجئین والنازحین قسراً بحلول بدایة عام 2021 وأجرت المفوضیة عملیات تخطیط وإعداد

المیزانیة لعام 2022 استناداً إلى ھذه الزیادة المتوقعة في عام 2022 - إال أنھ ما زال ھناك بصیص من
األمل. 

تم أیضاً إحراز تقدٍم في مجال إدماج الالجئین والنازحین داخلیاً وعدیمي الجنسیة في أنظمة الصحة والتعلیم
والحمایة الوطنیة رغم األثار المضنیة للوباء. وقد قدمت الحكومات تعھداٍت في سیاق ھذه الغایة عبر

المیثاق العالمي بشأن الالجئین، ویجب االستمرار في تعبئة مثل ھذه التعھدات. واستطرد غراندي قائالً:
”باإلضافة إلى المساعدات اإلنسانیة، من المھم أن یرتكز المجتمع الدولي على التقدم المحرز خالل

السنوات الماضیة، وأن یوفر مزیداً من الدعم التنموي ثنائي األطراف للدول والمجتمعات التي تستضیف
أعداداً كبیرة من الالجئین“. 

نستخدم الكوكیز والمحدّدات األخرى للمساعدة في تحسین تجربتك في استخدام اإلنترنت. من
خالل استخدامك لموقعنا، فأنت توافق على ذلك. اقرأ سیاسة الخصوصیة بنا للتعرف على

سبب استخدام الكوكیز وكیفیة تغییر ضوابطك
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اقرأ المزیدأخبار ذات صلة

شھدت المفوضیة أیضاً زیادة في عدد مقاعد إعادة توطین الالجئین التي توفرھا الدول، فضالً عن إعادة
فتح مسارات العمل والدراسة ولم شمل األسر. كما تعمل المفوضیة – استناداً إلى الخطوات المشجعة
المتخذة إلنھاء حاالت انعدام الجنسیة – على تكثیف جھودھا الجتثاث ھذه الدوامة القانونیة التي تطال

آثارھا المالیین دون أي داع. 

تمثل المساھمات الطوعیة القسط األكبر من التمویل الذي تتلقاه المفوضیة تقریباً. وباإلضافة إلى التعھدات
المسجلة الیوم من جانب الحكومات المانحة، یلتزم ممثلو ”الشركاء الوطنیون“ للمفوضیة من القطاع

الخاص بالمساھمة بمبلغ 315 ملیون دوالر أمریكي إضافي لعام 2022. وتعرب المفوضیة عن امتنانھا
البالغ للمانحین الذین قدموا 398 ملیون دوالر على شكل تمویل مرن االستخدام – وھو تمویل غیر

مخصص أو مخصص جزئیاً – أو دعم على مدى عدة سنوات. 

مالحظات للمحررین

یحدد النداء العالمي لعام 2022 مالمح التحدیات التي تتوقعھا المفوضیة في عام 2022، والخطط التي
وضعتھا لمجابھة ھذه التحدیات. وھو یتضمن وجھات نظر من المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون

الالجئین، والمبعوثة الخاص أنجلینا جولي، ومساعدا المفوض السامي جیلیان تریغز ورؤوف مازو، ونائبة
المفوض السامي كیلي كلیمینتس، والتي تقدم لمحة عامة عن اإلصالحات الداخلیة في مفوضیة الالجئین.

ویختتم النداء برسالة مؤثرة وشخصیة من مرسال محمدي، وھو الجئ وصحفي أفغاني. 

تم إقرار میزانیة المفوضیة لعام 2021 مبدئیاً بقیمة 8.616 ملیار دوالر أمریكي، لكن االحتیاجات المالیة
التكمیلیة للتصدي لوباء فیروس كورونا والوضع في أفغانستان وإثیوبیا وفنزویال، أدت إلى رفع القیمة

اإلجمالیة للمیزانیة إلى 9.248 ملیار دوالر. ووصلت الفجوة في تمویل المفوضیة إلى 48% بحلول 20
أكتوبر 2021.

شارك على تویتر شارك على فیسبوك 

أخبار

نقص التمویل یفاقم المصاعب التي یواجھھا الالجئون في مصر
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