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أزمةأالسورية:أرئيسأالشؤونأاإلنسانيةأفيأالممأالمتحدةأيرحبأبتعهداتأالمانحينأالأ
 2017فيأعامأللمساعدةأدوالرألمساعدةأالشخاصأالمحتاجينأأرملياأ6أالتيأتبلغ

 
ي واضح التزام دولبتم المؤتمر الرفيع المستوى لدعم مستقبل سوريا والمنطقة في بروكسل اليوم ( اخت  2017نيسان/أبريل  5)بروكسل، 

، ى الصموداألشخاص المحتاجين للمساعدة علبمواصلة االستجابة لألزمة السورية من خالل دعم اإلغاثة اإلنسانية والحماية وبناء قدرة 
 الدول المجاورة على تحمل العبء الثقيل الناجم عن تداعيات األزمة. ةساعدوأيضًا م

 
وما  2018مليار دوالر لعام  3.7دعم فوري وطويل األجل، وك 2017مليار دوالر في عام  6جهة مانحة في المؤتمر بتقديم  41 تتعهد

 بعده. وشارك في رئاسة المؤتمر االتحاد األوروبي واألمم المتحدة وألمانيا والكويت والنرويج وقطر والمملكة المتحدة.
 

لعديد لرصة هامة فلقد وفر اليوم أعلى بالنسبة لألزمة السورية.  ، ولم تكن المتطلبات أبداً مما هي عليه اآلن أكبر قط"لم تكن االحتياجات 
لعام ألمين اامن دول العالم لاللتزام بتقديم المزيد من الدعم والتضامن للسوريين والمتضررين في جميع أنحاء المنطقة،" كما قال وكيل 

 سرع وقتأفي و  ،نننا نحتاج اآلإ"قائاًل: ضاف أو بالتعهدات. للشؤون االنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ ستيفن أوبراين مرحبًا 
 ".لاعمتنفيذ األل يةنقدسيولة لى إتحول تهذه التعهدات  ؤيةلى ر إ ،ممكن

 
ل والنساء . ويعيش الماليين من الرجاامضاً غالمستقبل سابع، ال يزال ال هاأكبر أزمة إنسانية وأزمة الجئين في العالم عاممع دخول و 

ال  ضون لعنفيتعر و عن الحماية، في خوف وحرمان،  اً بحثالبلدان المجاورة  لجأون إلىلعوا من ديارهم أو يلسوريين، الذين اقت  واألطفال ا
إن عمل. الحصول على احتمال  أوطفولة،  أودون أمل،  نمو منهوادة فيه. ويتعرض جيل كامل من األطفال والشباب لخطر ال

 ة وفورية.رجاحتياجاتهم ح
 

ة رئيسيال اتولوياأل هي إحدىإن المساعدة علی بناء القدرة علی الصمود والتخفيف من حدة الفقر المتصاعد في األزمة السورية الممتدة 
يين الحياة لمال شريانهي سوريا وفي المنطقة، بينما ال تزال المساعدات اإلنسانية  داخلاإلنسانی واإلنمائی في المجالين للشرکاء بالنسبة 

 وحده. 2017مليار دوالر لعام  8سوريا والمنطقة مجتمعة في ألمم المتحدة ها انسقتي ت. وتتطلب خطط االستجابة الخاصشاأل
 

ميع أنحاء أوى في جوالمياه النظيفة والرعاية الطبية والم يها في مجاالت الغذاءالمنقذة للحياة والمحافظة علمساعدة "يجري بالفعل توفير ال
برامج  ئ من خاللداالمبالقائم على ة من البلدان بمواصلة توفير الموارد للعمل اإلنساني كبير ليوم التزامات من مجموعة سوريا. لقد سمعنا ا

ت المساعدا لاصإي ىالقدرة علمن أن عدم  محذراً كما أفاد أوبراين، " ،منتظمة عبر خطوط النزاع وعبر الحدود وعن طريق العمليات الجوية
 في المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، ال يزال يشكل عقبةيعيشون مليون شخص  4.7اإلنسانية، وخاصة إلى أكثر من 

 .ةالمساعد تقديم تعرقلرئيسية 
 

. للمساعدة مليون شخص محتاج 11.2 نحو، وصلت األمم المتحدة وشركاؤها في سوريا وعبر حدودها إلى ما يقدر ب2016خالل عام 
 مليون شخص. 12.8، تهدف األمم المتحدة والشركاء إلى الوصول إلى 2017وفي عام 
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 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال ب:
 +laerke@un.org، 9750 472 79 41، أوتشا جنيف، ينسأليركه
 +geekie@un.org ،8340 963 212 1، أوتشا نيويورك، راسلأغيكي

 www.reliefweb.intأو   www.unocha.org : مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية متاحة علىالصحفية التي يصدرها ات البيان
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