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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.  
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 ألزمة السوريةجديدة ل ألمم المتحدة تطلق خطة إنسانيةا

 
انية اإلنس اتمساعدللستجابة خطة اإل األمم املتحدة اليوم يف جنيف : أطلقت)٢٠١٢ديسمرب كانون األول/ ١٩(جنيف / نيويورك / عمان، 

مليار دوالر  ١,٥، تتطلب ٢٠١٣يونيو حزيران/يناير إىل �اية كانون الثاين/ ١متتد من . واخلطط، اليت  اسوريلوخطة االستجابة اإلقليمية  لسوريا
 على االطالق. قصري املدى نداء إنساينتشكل جمتمعة أكرب  وهياإلنسانية داخل وخارج احلدود السورية.  اتلتقدمي املساعد

 
خطة اإلستجابة  هذه هي النسخة الثالثة من نا: "إ، املنسق اإلقليمي للشؤون اإلنسانية يف سوريريصرضوان نذا الصدد، صرح السيد ويف ه

من غري املعتاد ". وأضاف: "٢٠١٢خطة االستجابة اإلقليمية لسوريا ، على مدار عام للمساعدات اإلنسانية لسوريا ، والنسخة الرابعة من 
وضع للسريعة يف امليدان وتدهور تطورات  وهو األمر الذي يدل على حدوث، على هذا النحو املتكرر هذه اخلطط إعادة النظر يفأن يتم للغاية 

 ".اإلنسانية أمر ال جدال فيهحجم هذه األزمة وقال إن اإلنساين بشكل كبري يف البالد. 
 
ملساعدة ما يقدر بنحو أربعة ماليني دوالر  ٥١٩،٦٢٧،٠٤٧إىل تلقي (لداخل سوريا) خطة اإلستجابة للمساعدات اإلنسانية لسوريا تسعى و 

مشروعا  ٦١طة اخلوتشمل داخليا.  من النازحنيليوين شخص ما يقدر مبإنسانية عاجلة، مبا يف ذلك  اتسوريا يف حاجة إىل مساعد شخص يف
اليت لحياة و ل املنقذةتدخالت العلى  بصفة خاصةن نركز "حنوقال السيد نصري: . ١٤السورية الــــ احملافظات  كافةطي  تغيف عشر قطاعات، و 

. حداث اجلاريةلألتعددة املثار اآلاملضيفة، ومعاناة الفقراء من  ، واألسر والتمعاتمن النازحنياعدة األشخاص الذين أصبحوا تدف إىل مس
والتغذية واخلدمات الطبية الطارئة،  إلصحاحة واملأوى واملياه وائياملساعدات الغذاطة اخلاحملددة يف املنقذة للحياة احليوية و حتياجات إلا وتشمل

 الفراش واملطبخ والنظافة، و املالبس. أطقمغري الغذائية، مثل الفرش و واملساعدة النقدية، واخلدمات األساسية، واملواد 
 

تضاعف أربع مرات عدد األشخاص الذين حيتاجون إىل املساعدة داخل و . خسائر كبرية تسبب يف و  ةعشوائيو  ةوحشيأكثر الصراع لقد أصبح 
 .ديسمربكانون األول/ يف  إىل أربعة ماليني ٢٠١٢مارس آذار/سوريا من مليون يف 

 
 تصل إىل ساعداتاملوأضاف: "إن  كثر صعوبة". أ  يةتشغيلبيئة  يف ظليال يف فرتة قصرية نسبيا  و "لقد قطعنا شوطا طو وقال السيد نصري: 

وقود والتمويل. هناك العديد من التحديات من حيث الوصول، والشراكات والو . اهنود أن نر الذي كن على املستوى تسوريا، حىت ولو مل  داخل
 ."تعرضون هلاناة اهلائلة اليت ياملعا من حدةتخفيف الىل عدد أكرب من الناس، و وسائل مبتكرة للوصول إ نستمر يف إجياد، وسناولكننا قد وجد

 
 نيحلماية واملساعدة لالجئني السوريتوفري ابدف  العليا لشؤون الالجئني املفوضية اليت وضعتها اسوريلخطة االستجابة اإلقليمية طورت وقد 

 يف البلدان الاورة ومشال أفريقيا. ينتظر التسجيلف مليون سوري مسجل أو هناك أكثر من نص ،حالياو والبلدان املضيفة. 
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