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 تستجابة انإنتسانية لزأممة يي تسوريالالأمريكي مليار دوالر  5.1الجهات المانحة تتعهد بتقديم 
 

مليار دوالر أمريكي  2.1أكثر من قديم بتاليوم  ةالدولي ةالمانحتعهدت الجهات (: 1320 /كانون الثانييناير 03)مدينة الكويت، 
 في سوريا.لدعم االستجابة اإلنسانية لألزمة 

 

سوريا، الذي استضافته  نسانى فىإلالدولى للمانحين لدعم الوضع ا المؤتمر خاللألمم المتحدة بان كي مون لأعلن األمين العام 
لعمل اإلنساني في تمويل امليار دوالر ل 2.1قيمتها حوالي تبلغ ت اتعهد عندولة الكويت ورأسه األمين العام لألمم المتحدة، 

في المؤتمر، إلى جانب المنظمات الحكومية  ولةد 03أكثر من  تالتي تستضيف الالجئين. شارك سوريا والبلدان المجاورة
 الدولية والمنظمات غير الحكومية.

 

سنواصل الوقوف إلى جانبهم و حالة اإلنسانية الطارئة. الشعب السوري في هذه ال إلى جانبوقال بان كي مون "إن العالم يقف 
يجاد نهاية سلمية لهذه الكارثة".على انعمل بينما   لمساعدة في انتشال سوريا من دوامة العنف والموت وا 

 

من أربعة ماليين ، وهناك أكثر أكثر من مليوني شخص من ديارهم نزوحشخص و  60,000أكثر من إلى مقتل الصراع  أدى
ة واألحذية لمواجهة فصل الشتاء ثقيلالغذاء والماء والمأوى، وكذلك المالبس الإلى فهم من األطفال، في حاجة ماسة شخص، نص

 القاسي.
 

 لقد تمالعديد من البلدان لدعم الشعب السوري.  اجتماع"يسعدني  :فاليري أموس األمم المتحدة منسقة اإلغاثة اإلنسانية في توقال
ولكن  -ولكن هذه مجرد بداية. علينا اآلن أن نفعل كل ما بوسعنا لتحويلها إلى عمل على أرض الواقع  ال،و ماألبتقديم التعهد 

 الصعوبة". ةالبيئة التي نعمل فيها بالغ
 

تركيا والعراق وأماكن أخرى في شمال أفريقيا وأوروبا. و األردن و لبنان  ينشدون السالمة إلى شخص 700,000أكثر من لجأ 
مليون الجئ سوري  2.2أن هذا العدد قد يرتفع إلى أكثر من من لالجئين السامية لشؤون اة األمم المتحدة مفوضيوحذرت 

 .1320بحلول نهاية عام 
 

أن  ، مؤكدا  نه "غير مسبوق"أبمؤتمر المانحين  وصف المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، أنطونيو غوتيريس،و 
تلبية االحتياجات األساسية للشعب السوري الذي يعاني لكبير استجابتنا إلى حد توسيع نطاق ب"مساهمات اليوم سوف تسمح لنا 

 كثيرا".
 

 2.1تقديم مبلغ إجمالي يصل إلى إلى  ةوالدول المجاورة، داعي اوقد أطلقت األمم المتحدة نداءين لالستجابة اإلنسانية في سوري
 .هذين النداءينتمويل  علىفي الكويت  ها الجهات المانحةالتي قطعتية المالجزء من التعهدات سوف يساعد مليار دوالر. و 
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