
 

 

 

 

 
 السورية حدة األزمة وسط مخاوف من تفاقم إنسانية على اإلطالق مناشدة أضخم تطلق المتحدة األمم

 3162عام في الجئين ال توقعات استمرار تدفقاإلنسانية داخل سوريا، و  في األوضاع المحتمل تدهورالمواجهة سعيا منها ل( :  3162 /كانون األولديسمبر 61نيف، )ج
أكبر مبلغ مطلوب حتى اآلن  ، وهومليار دوالر أمريكي 1.6 بمبلغللجهات المانحة اليوم، االثنين، مناشدة وكاالت األمم المتحدة  ، أطلقتوتأثير ذلك على الدول المجاورة 
 عن حالة طوارئ إنسانية واحدة. 

فاليري  السيدة اإلغاثة في حاالت الطوارئ ةوكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية منسقمانحين في جنيف اليوم نيابة عن على العرض خطط االستجابة ب وقامت
متعددة الجهات االستجابة اإلنسانية الدولية اللتان يمثلهما المسؤوالن ن المنظمتوتقود اأنطونيو غوتيريس .  السيدآموس، والمفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 

 .خل سوريا وفي المنطقة المحيطة بهاالجارية دا

 ا اختبار  يعدعلى الماليين من السوريين  مروعال هاثر فإن أ، خيفةالمالسنة الرابعة من هذه األزمة  وتقول السيدة فاليري اموس: "في الوقت الذي أصبحنا فيه على مشارف
المجتمع الدولي واألمم المتحدة والهالل األحمر والمنظمات غير الحكومية الشريكة، سوف نستمر في التي يقدمها  ومع المساندةقدرة المجتمع الدولي على االستجابة.  ل

 ". في خضم الصراعالمحاصرين لنساء والرجال واألطفال للمدنيين من اطلب الحماية سنسعى لو  الالزمة تقديم المساعدات الحيوية

لى البلدان المجاورة خالل عام  نزوحالتوسع حتياجات اإلنسانية و اال إلى التوقعات بتزايديوم االثنين ال مناشدةستند تو  نحو ووفقا للمناشدة، سيوجه . 3162داخل سوريا وا 
خطة ل مليار دوالر سيخصص 2,3وهو تبقى يما و سوريا لمساعدات اإلنسانية االستجابة لللخطة  ( مليار دوالر أمريكي 1.6من إجمالي المبلغ )مليار دوالر  3.2

خطط الدعم  3162عام  مناشداتتمثل و لالجئين والمجتمعات السورية في البلدان المجاورة.  ، بما يسهم في تقديم العون الالزم( RRP6 ) لالجئين اإلقليمية االستجابة
 .احتياجات السوريينالذين يعملون معا لتلبية  -وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية  -منظمة شريكة  611كثر من أل

أكبر من عدد  سيصبح 3162بحلول نهاية عام  حيث أن"اننا نواجه وضعا مرعبا هنا  في هذا الصدد، صرح المفوض السامي لشؤون الالجئين السيد أنتونيو غوتيريس:و 
عديدة أي شيء شهدناه في سنوات  هذه الوضع " يتجاوز  :مقارنة بمن ال يحتاجون هذه المساعدة." وأضافالنازحين أو في حاجة للمساعدة اإلنسانية  السوريين من

فهناك حاجة ماسة إلى .  من األمور الملحة للغاية فيبقى أن تظل االستجابة اإلنسانية مدعمة ومعززة . أما اآلناألهمية مرا بالغ، ويجعل الحاجة إلى حل سياسي أماضية
فإن . بكل سخاء وكرم الجئيناستقبلت واستضافت الالبلدان التي لمساندة ، ولكن أيضا  متضررين من األزمةال ، ليس فقط لدعم السوريينواسع النطاقالتضامن الدولي 

 ومجتمعات هذه البلدان." وأمن اقتصادياتتأثير كبير على  لها ةسوريالزمة األ

الدعم المقدم يشمل و في التاريخ الحديث.   ةهجر موجات الر في واحدة من أكب 3166 /آذارسوريا منذ بداية النزاع في مارسمن مليون شخص  3.2أكثر من  فروقد 
الدعم أوجه سوريين المأوى األساسي والحماية و يوفرون للمساعدة المجتمعات المحلية المضيفة لالجئين في مصر والعراق واألردن ولبنان وتركيا، الذين  لبلدان المجاورةل

 األساسية األخرى . 

عاملين في المجال اإلنساني على االستمرار في بذل كل ما يجب أن يكون تركيزنا ك"وقالت: أهمية االستمرار في البحث عن حل سياسي .  قد شددت السيدة أموس علىو 
 ." لديهم نفوذ على األطراف الذين يواصلون القتالكل من . ويشمل هذا حث للفئات المتضررةللحياة والحافظة المنقذة  إليصال المساعداتفي وسعنا 
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