
 معاناة الشعب السوري  العالم نظره عن ميلمكن أن ييال 

 دعو لزيادة الموارد ت و  ة سوري تزور ألمم المتحدة ى ادق الشؤون اإلنسانية لمنسَ نائبة 
 

منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ،  نائبة  األمين العام للشؤون اإلنسانية و  ة ، مساعدااختتمت جويس مسوي   -   2022  ، مايوأيار/ 18  دمشق 
التقت مسويا خالل زيارتها بعائالت    .رسمية لها إلى المنطقة منذ توليها مهامها  زيارة ، وهي أول  ثالثة ايام  استمرت   ةزيارة إلى سوري   اليوم

ون تحول سورية الى ازمة  من هم بحاجة ودعت الجهات المانحة الى الحؤول د  متضررة من النزاع وجّددت التزام االمم المتحدة مساعدة 
  منسية. 

 
المجتمعات  ان ازور  كان من األهمية بمكان بالنسبة لي  لم يعرف المدنيون في سورية يوم راحة.  اع،  نزقالت مسويا "بعد أكثر من عقد من ال

  ."كافة أنحاء البالدفي   كثر ضعفاالذين يساعدون الماليين من األ اصغي الى العاملين في المجال االنسانيهذه األزمة، و زرالتي تتحمل و
 

، وهو صندوق  الصندوق اإلنساني السوريمن  ة  م ع مدعوي راحمص، حيث زارت مشالى  ت مساعدة األمين العام  توجه مايو،  أيار/ 17 في
  . ة تديره األمم المتحدة في سوري و  تساهم فيه الجهات المانحة  قطري 

  
. خالل  اً ، رغم أنهن من بين األكثر تضررالتقيتوال سيما النساء اللواتي على الرجوعية المذهلة للسوريين  قدرة اعة واللقد أدهشتني الشج"

اماً لثالثة اوالد عادت مؤخراً إلى حمص بعد ثماني سنوات من النزوح. انها تعيد بناء حياتها شيئاً فشيئاً بفضل الدعم الذي  زيارتي التقيت  
ندوق االنساني السوري. إّن قصتها وقصص العديد من النساء والرجال السوريين األقوياء اآلخرين هي ما اوّد أن أنقل  تحصل عليه من الص

  إلى العالم. اننا ندين لهم بصوتنا". 
 

  منذ   وهو اعلى رقم   2021% عن العام  9اي بزيادة    هذا العاماإلنسانية    ات لمساعدمليون طفل ل  6.5 من بينهممليون شخص    14.6يحتاج  
مليون شخص إلى المساعدة    4.1يحتاج    عبر الحدود شريان الحياة ات  المساعد  تبقىحيث    ة في شمال غرب سوري .  2011عام  بداية النزاع  

  والحماية.  
 .مليون شخص  12حادا للغاية ويؤثر على ما ال يقّل عن انعدام األمن الغذائي مستوى زال ي ال و

تتزايد احتياجات أولئك النازحين،  و  وابعد منها. مليون الجئ سوري في البلدان المجاورة    5.6و  مليون نازح داخلي    6.9  وفي سورية اليوم 
الخطر على سالمة األطفال خالل العام  ازداد  العنف القائم على النوع االجتماعي و  تستقبله موقد تفاقممجتمعات التي  كذلك احتياجات الو

ال يزال خطر التعرض لمخلفات الحرب من  التأثير على المدنيين بمن فيهم النساء واألطفال. هذا والعدائية في  األعمال    ستمر وت الماضي.  
ً المتفجرات مر ً عدائية شديدة، حيث يقدر أن شخص أعماالً  تشهد شهدت او ما زالتفي المناطق التي داخل سورية للغاية  تفعا ين  اثن من كل  ا

  .ض للخطر معرّ 
 

وتأثير عشر سنوات من النزاع  الجفاف،    السيماتفاقم األزمة االقتصادية والنزوح المستمر والصدمات المناخية، وتيجة لوتتزايد االعداد ن 
    .قسم كبير منها ري دمت أو  التحتية والخدمات العامة في البالد ىالكثير من البن  تسببت بتضرر

 
على األسر التي تعيلها نساء، وكبار السن الذين ليس لديهم دعم    متكافئاالحتياجات األساسية، مع تأثير غير    أمينيكافح الناس من أجل ت 

ف، بما في ذلك عمالة األطفال وزواج  تُجبر العائالت بشكل متزايد على اتباع طرق سلبية للتكّي   إذ   واألطفال.   المعّوقين عائلي، واألشخاص  
  .األطفال وبيع األصول اإلنتاجية

 
ً مليون شخص شهري   7.3إلى    ات إيصال المساعد  ات االستجابة اإلنسانية في العالم، حيث تمّ ال تزال سوريا واحدة من أكبر عملي  في العام    ا

  .منصرمال
 
  د سيفتقوفقط.    المئة في    9مليار دوالر أمريكي، بنسبة    4.4سعى لجمع  ، والتي ت 2022لعام    المعدة تمويل االستجابة اإلنسانية    حتى اآلن، تمّ و

إلى المساعدات الضرورية والخدمات األساسية ووسائل التعافي هذا العام، إذا لم يتم توفير تمويل    ةوري مليون شخص في س  14أكثر من  
  للتمويل. تسديد في بروكسل إلى عنها   علنتي أتحويل التعهدات السخية اللقد بات من الملّح للغاية  .جديد

 
. إن تأمين األموال لمساعدة األشخاص على التأقلم مع وضعهم والبدء  ة ي األزمة السورية لم تنته، وال ينبغي نسيان سور“  سويا وقالت السيدة م

  لقاءاتها سلطت مسويا الضوء على أهمية الشراكات في وقد  ."في التعافي والوصول إلى المزيد من األشخاص المحتاجين أمر بالغ األهمية
  اإلنساني.في المجال   على األرضن ي املالع جميع به  يقوم الذي  ّيزمع أصحاب المصلحة، وأثنت على العمل المم

 
الخارجية  وخالل زيارتها   المقداد  التقت السيدة مسويا بوزير  الجعفري و  هونائب فيصل  لتوسيع    اناقشت معهمبشار    ايصال السبل الممكنة 

أفضل مستقبل  تصور  على  المتضررين  السوريين  ومساعدة  المدنيين  وحماية  المحتاجة،  المجتمعات  إلى  اإلنسانية    .لهم  المساعدات 
 



شركاء في العمل االنساني  إلى األردن في زيارة تستغرق يومين من المتوقع أن تلتقي خاللها بالمسؤولين الحكوميين و  مسوياالسيدة    وستنتقل
 وجهات مانحة.  

 


