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بيان صحفي
األمم المتحدة تطلب من العالم استثمار  29مليار دوالر من أجل اإلنسانية في عام 2020
•

سيحتاج  168مليون شخص في جميع أنحاء العالم إلى المساعدات اإلنسانية والحماية في
عام .2020

•

أدت النزاعات الممتدة والظروف المناخية القاسية واالقتصادات المتدهورة إلى دفع الماليين
نحو حافة البقاء.

•

تعرض المنظمات اإلنسانية اليوم خططها حول كيفية االستجابة وتكلفتها.

(جنيف 4 ،ديسمبر/كانون األول  – )2019تقدم األمم المتحدة اليوم ،بالتعاون مع مئات المنظمات
اإلنسانية غير الحكومية ،لمحة عالمية شاملة على خططهم لمساعدة  109مليون شخص من الفئات
األكثر ضع ًفا العالقين في األزمات اإلنسانية في جميع أنحاء العالم.
يتم إطالق اللمحة العامة عن العمل اإلنساني العالمي لعام  2020بشكل متزامن في خمسة مواقع -
جنيف ،وبرلين ،وبروكسل ،ولندن ،وواشنطن العاصمة.
شخصا على هذا الكوكب إلى الغذاء ،أو المأوى ،أو الرعاية الصحية ،أو التعليم
يحتاج واحد من بين كل 45
ً
في حاالت الطوارئ ،أو الحماية ،أو غيرها من المساعدات األساسية .يقف المجتمع اإلنساني العالمي على
أهبة االستعداد لتقديم المساعدات ،ويعتمد على سخاء المجتمع الدولي المستمر لمساعدته في إنقاذ
المزيد من األرواح وتخفيف المعاناة اإلنسانية في األزمات المنتشرة في  53دولة من أفغانستان إلى زامبيا.
قال األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في رسالته للجهات المانحة" :تقدم األمم المتحدة
وشركاؤها المساعدات المنقذة لألرواح كل يوم إلى ماليين األشخاص في جميع أنحاء العالم"" ،أناشدكم أن
تساعدونا على مواجهة التحديات اإلنسانية التي تنتظرنا في عام ".2020
تبين المقارنة بين اإلحصائيات أن أعداد المحتاجين على مستوى العالم قد زادت بنحو  22مليون شخص
خالل العام الماضي .تشمل المحركات الرئيسية لالحتياجات النزاعات الممتدة وشديدة العنف ،والظروف
المناخية القاسية المرتبطة بالتغير المناخي ،واالقتصادات ضعيفة األداء .تهدف الخطط المدرجة في اللمحة
العامة عن العمل اإلنساني العالمي لعام  2020إلى تقديم المساعدات والحماية إلى  109مليون شخص
من المستضعفين .ويبلغ إجمالي المتطلبات حوالي  29مليار دوالر أمريكي.
قال منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ مارك لوكوك أثناء إطالق اللمحة العامة للعمل اإلنساني العالمي
لعام  2020في جنيف" :تتمثل الحقيقة القاسية في أن عام  2020سيكون صع ًبا على ماليين األشخاص،
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أما األخبار السارة فهي أن االستجابة اإلنسانية أصبحت أفضل وأسرع في الوصول إلى الفئات األكثر ضع ًفا،
بما في ذلك النساء واألطفال واألشخاص ذوو اإلعاقة".
"في األزمات اإلنسانية ،ما زال يذهلني عزم الناس على إعادة بناء حياتهم ،ويشجعني أملهم في مستقبل
أفضل".
"لقد وضعنا اليوم خطة لمساعدة األشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها ،لكنها لن تنجح إال إذا استمر
الجميع في القيام بدورهم .إن التغير المناخي ،والنزاعات ،وعدم االستقرار االقتصادي تسببوا في تدمير
ماليين األرواح .يجب علينا الوقوف سويًا ،وإدراك الحقائق ،والمقاومة".
عاما بعد عام استجاب ًة للنداءات اإلنسانية
قدمت الجهات الدولية المانحة مبالغ متزايدة من األموال ً
المشتركة بين الوكاالت ،لكن االحتياجات ال تزال تفوق التمويل.
في عام  ،2019كان عدد األشخاص المحتاجين للمساعدات اإلنسانية أ كبر من المتوقع ،ويرجع ذلك في
رقما قياس ًيا بلغ  16مليار دوالر لصالح
الغالب إلى النزاعات والكوارث الطبيعية .وقد قدم المانحون بسخاء ً
النداءات اإلنسانية المشتركة بين الوكاالت في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى نوفمبر/تشرين الثاني
 .2019واستطاعت مجموعات اإلغاثة الوصول إلى  64في المائة من األشخاص المستهدفين بالمساعدات
من خالل خطط االستجابة اإلنسانية في  22دولة من الدول التي توافرت بيانات عنها.
*****
اللمحة العامة عن العمل اإلنساني العالمي متوافرة عبر اإلنترنتhttp://unocha.org/GHO2020 :
تتضمن الموارد اإلضافية وسائط إعالمية موجودة على نفس الصفحة من بينها صور ولقطات
الفيديو/قائمة باللقطات المصورة ،واألسئلة الشائعة ،ومعلومات عن فعالية اإلطالق في برلين وبروكسل
وجنيف ولندن وواشنطن العاصمة.
حزمة فيديو المؤتمر الصحفي متاحة للتحميل عبر الموقع التالي:
https://www.unmultimedia.org/tv/unifeed/
مالحظات للمحررين:
 .1تستند النظرة العامة للعمل اإلنساني العالمي لعام  2020إلى خطط االستجابة اإلنسانية في أفغانستان،
وبوركينا فاسو ،وبوروندي ،والكاميرون ،وجمهورية أفريقيا الوسطى ،وتشاد ،وجمهورية الكونغو
الديمقراطية ،وإثيوبيا ،وهايتي ،والعراق ،وليبيا ،ومالي ،وميانمار ،والنيجر ،ونيجيريا ،واألراضي الفلسطينية
المحتلة ،والصومال ،وجنوب السودان ،والسودان ،وسوريا ،وأوكرانيا ،وفنزويال ،واليمن.
أنماطا أخرى من الخطط المشتركة بين الوكاالت لصالح بنغالديش ،وجمهورية كوريا الشعبية
 .2تتضمن
ً
الديمقراطية والخطة اإلقليمية لفنزويال.
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 .3تشمل اللمحة العامة للعمل اإلنساني العالمي ً
أيضا خطط االستجابة اإلقليمية لالجئين في بوروندي،
وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،ونيجيريا ،وجنوب السودان ،وسوريا.

للتواصل اإلعالمي:
في جنيف :ينس الركه ،الهاتف المحمولlaerke@un.org ،+41-79-472-9750 :

في نيويورك/لندن يوم  4ديسمبر/كانون األول :زوي باكستون،
الهاتف المحمولzoe.paxton@un.org ،+1-917-297-1542 :

