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 بعد زيارة لألردن ولبنان، كبيرة مسؤولي األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية
 تقول إن البلدان المجاورة لسوريا تحتاج إلى المزيد من المساعدات مع ارتفاع عدد الالجئين

 
): يف ختام زيارة استمرت ثالثة أيام إىل األردن ولبنان، دعت فالريي اموس، وكيلة أمني عام األمم املتحدة للشؤون ٢٠١٢ين الثاين/نوفمرب تشر   ٢٨، (بريوت

للتعامل ما األزمة را اإلنينانية ومنينإلة اإل اثة الةاراة، التما الدوإ إىل التصدي لعواقت تدرور الو ا اإلنيناين يف سوريا، ودعم الدول الاورة يف جهود
 .املتفاقمة لالجئني

 
بصدمة شديدة  خالل الزيارة ال  قامت با إىل األردن، توجهت فالريي أموس إىل احلدود ما سوريا ورأت الالجئني الذين وصلوا حتت جنح الظالم وأصيبوا

 .د أن واجهوا نريان مدافا اهلاون على طول طريق اهلروبنتيرة للترربة ال  مروا با. وقالت وكيلة األمني العام إن بعض الناس قد أصيبوا، بع
 

كاالت األمم املتحدة يف عمان، اجتمعت الينيدة ما جاللة امللك عبد اهللا الثاين، ومعاإ رايس الوزراء الينيد عبد اهللا النينور وكبار املينؤولني احلكوميني وو 
من الينوريني، وبعمل وكاالت اإل اثة الوطنية والدولية. كما  ٢٤٠،٠٠٠إستضافة حنو واملنظمات  ري احلكومية. وأشادت بكرم الشعت األردين لإليامه ب

 .شددت الينيدة أموس على أن األمم املتحدة ستدعم احلكومة يف تعزيز جهود التأرت للتعامل ما أي تدرور كبري للو ا داخل سوريا
 

ال الالجئني يف بريوت.  وكانت الإلصص مؤملة للغاية حيث قالت الينيدة اموس ا�ا التإلت يف لبنان، إلتإلت وكيلة األمني العام ما األسر الينورية مبركز استإلب
 ."قفبإحدا الينيدات ال  كانت قد شاردت والداا وقد امينكت با النريان يف منزهلا.  وأ افت الينيدة اموس: "حان الوقت هلذه الوحشية أن تتو 

 
ور وشكرام على الدعم الذي يإلدمه الشعت ايت ومعاإ وزير الشؤون اإلجتماعية، الينيد واال ابو فاعوإلتإلت أيضا معاإ رايس الوزراء الينيد جنيت ميإل

الجئ من سوريا، وعلى اإلبإلاء على احلدود مفتوحة. وقالت الينيدة اموس عإلت اإلجتماع: "حنن حباجة إىل دعم  ١٣٠،٠٠٠اللبناين واحلكومة ألكثر من 
  ".واآلراإ الذين يينتضيفون الالجئني –الينلةات اللبنانية 

 
ة ان يتبعهم أالف اآلخرين احلاجة إىل استرابة شاملة على مينتوا املنةإلة إل�اء األزمة. حنن حباجة ملضاعفة جهودنا لدعم وتؤكد حمنة الالجئني واحتمالي

 .الدول الاورة يف استيعاب تكاليف معاجلة اإلحتياجات اليومية ألعداد كبرية من الينكان الالجئني
 

ل مينؤولياته والعمل ما بعضه البعض لو ا حد ألعمال العنف يف سوريا , وأ افت "إىل ان جيد وقالت الينيدة اموس إن التما الدوإ حباجة إىل حتم
الجئني. ونظرا التما الدوإ حال سياسيا دااما لمزمة سورية، يتوقا من الدول الاورة استيعاب اجلزء األكرب من تكلفة استضافة مئات اآلالف من ال

األمنية، فإن رذا ببيناطة  ري قابل لالستمرار." وأشارت اموس إىل أن ما حلول فصل الشتاء يف خمتلف أحناء سوريا، فإن للتحديات اإلقتصادية واإلجتماعية و 
 األشخاص األكثر تعر ا للمخاطر سينتإللون إىل األماكن ال  ميكن أن تإلدم امليناعدة فيها وحيث يشعرون باألمان.
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