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 اإلنسانية الفاعلة  ةنشطيعمل مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( على حشد وتنسيق األ

 بالشراكة مع جهات وطنية ودولية والقائمة على المبادئ

 مليار دوالر ٧لغ بتعهد المانحين بمب مم المتحدة ترحباأل
 ٢٠١٩للسوريين والمنطقة في عام 

 
 
ماليين األشخاص مليار دوالر لدعم  ٧مبلغ قياسي بلغ تقديم مانحة دولية اليوم ب جهاتتعهدت  - (٢٠١٩مارس ١٤)بروكسل،  

جزء من وسوف يخصص وكذلك لالجئين والمجتمعات المضيفة في البلدان المجاورة.  سوريةاإلنسانية في  ةالمحتاجين إلى المساعد
 مرفق االتحاد األوروبي لالجئين في تركيا هذا العام.لمليار دوالر ٢.٥ البالغ التعهد الكلي

  
إجمالي  وكان ،مليار دوالر ٤.٤تعهدوا بتقديم  ،٢٠١٨وفي عام  ،ر دوالر في بروكسلمليا ٦ تقديمتعهد المانحون ب،،٢٠١٧في عام 
 نهاية العام.حلول مليار دوالر ب ٦ن مقلياًل أكثر  ٢٠١٨عام التي ُجمعت في التبرعات 

  
تضامن المجتمع الدولي مع  كسالتي تعوقال منسق الشؤون اإلنسانية باألمم المتحدة مارك لوكوك: "إنني سعيد بهذه اإلشارة المهمة 

 ".و استضافتهم للالجئين همجراء سخائة من الالجئين ويشعرون بضغوط هائل الذين يستضيفون أعداداً  سوريةومع جيران  سوريال شعبال
  
والذي استضافه االتحاد األوروبي في  ،المؤتمر الثالث لدعم مستقبل سورية والمنطقةالذي تم اإلعالن عنه خالل التمويل  وجهوف يُ س

سورية التي تنسقها األمم المتحدة والخطة اإلقليمية في خطة االستجابة اإلنسانية تمويل نحو  ،األمم المتحدة تهرئاسوشاركت في بروكسل 
على مدار  حشد المواردر مليار دوالر وسيستم ٨.٨ن يأخرى. يتطلب هذان النداءان مجتمع ةنشطأالصمود و القدرة على الجئين و دعم الل

 العام.
  

مبكر من العام يمنحنا الثقة بأننا سنكون قادرين الوقت هذا الضح لمستويات التمويل في وا"إن وجود موقف وأضاف السيد لوكوك قائاًل: 
مليون سوري داخل البالد من خالل  ١١.٧أمل في الوصول إلى نو مج على مدار العام. امن البر  على الحفاظ على مستوى عال جداً 

لذلك في هذه المرحلة من مخصص تمويل  وجودالمساعدات الغذائية والماليين اآلخرين من خالل خدمات الصحة والمياه. إن معرفة 
 "السنة أمر مهم للغاية.

  
بهدف والتنمية  قدرة على الصمودوال انياإلنسالمتعلقة بالعمل مليار دوالر لألنشطة  ٢.٣٧يبلغ تمويل تقديم كما أكد المجتمع الدولي 

 .سوريةتقديم الدعم لالجئين الفلسطينيين في  وشملت التعهدات أيضاً وما بعده.  2020لألزمة سورية في عام الستجابة ا
  
مليون شخص  ١١.٧يحتاج و  ،مستوى النزوحالحماية و من حيث توفير في العالم طوارئ حاالت الواحدة من أكبر  سوريةاألزمة العد تُ 

إلى تركيا ولبنان واألردن وتوجه معظمهم مليون سوري من البالد  ٥.٦فر أكثر من لقد إلى المساعدة اإلنسانية والحماية داخل البالد. 
 والعراق ومصر.
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