
 
 

 إعالمي بيان
 

  ،حمايةالإلنقاذ األرواح، وتعزيز  يوحد الجهود ا  مؤتمر  انالمتحدة تعقد ممحكومة فنلندا واأل
 ةسوريالاستجابة لألزمة  االنساني قدرة على الصمودوبناء ال

 
 مؤتمر هلسنكي حول دعم السوريين والمنطقة  ماذا:

 
سعادة  سيجمع بين، و مساء   04:21 إلى الساعة 04:11من الساعة  /كانون الثانييناير 42عقد مؤتمر صحفي مشترك يوم سي    :متى

المتحدة: ستيفن أوبراين، مكتب تنسيق الشؤون  مموكاالت األ من مديري، وزير التجارة الخارجية والتنمية، وثالثة ميكانن
 نمائي.المتحدة اإل مملين كالرك، برنامج األ؛ وهيمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئينفيليبو غراندي،  ؛اإلنسانية

 
-9 ينكاتوسنيلمان (،العقارات)دار  ساتيتالوالمستوى والمؤتمر الصحفي هو  ةرفيع وحلقات النقاشمكان انعقاد الجلسة العامة،   أين:

 ، هلسنكي، فنلندا.00
 

في  /كانون الثانييناير 42و 42واإلنمائي يومي  اإلنسانيالرئيسيين في مجالي العمل ة أصحاب الصل بينحكومة فنلندا سوف تجمع 
تمر مؤ سوف يجمع اآلن عامها السادس. و التي دخلت ستجابة لألزمة التي طال أمدها في سوريا والدول المجاورة، و الهلسنكي لمناقشة ا

 ،الجهات المانحةو  ،المؤسسات المالية الدوليةو  ،المتحدة مموكاالت األو  ،كبار ممثلي الحكومات في المنطقة لسوريين والمنطقةلعم ادال هلسنكي
والقطاع الخاص. وسيركز المؤتمر على األولويات اإلنسانية الرئيسية داخل سوريا، حيث  ،ممثلي المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنيةو 
 يعيشون مليون الجئ سوري 2.4ن تعزيز الحماية ألكثر مو  ،لمساعدة اإلنسانيةإلى امليون شخص في حاجة ماسة  02.1أكثر من وجد ي

في المجتمعات  مستضعفمليون شخص  2.2ألكثر من بالنسبة داخل سوريا وكذلك  صمودوبناء القدرة على ال ،اآلن في البلدان المجاورة
 المضيفة في البلدان المجاورة.

 
  http://www.helsinki2017.orgانظر: 
      press-24-01-https://formin.videosync.fi/2017  

 
 وسائل االعالممسؤولو االتصال ب

 
 فنلندا:

 
 mari.lankinen@formin.fi ،+358 40 7431887، النكينناالتصاالت ماري المحتوى و  ةترتيبات وسائل اإلعالم: اختصاصي

 ،minna.havunen@suomenlahetysseura.fi، هافونن: مينا منظمات المجتمع المدني الجانبي اجتماع
+358 40 632 6099 

 

http://www.helsinki2017.org/
https://formin.videosync.fi/2017-01-24-press
mailto:mari.lankinen@formin.fi
mailto:minna.havunen@suomenlahetysseura.fi


 لشؤون الالجئين: ة األمم المتحدة الساميةمفوضي
 

 saltmars@unhcr.org، +41 79 217 3140سولتمارش:  في جنيف: ماثيو
 craigs@unhcr.org +962 7 9276 0640في عمان: سكوت كريغ: 

 
 :اإلنمائي المتحدة ممبرنامج األ

 
 anja.karppinen@undp.org ،+358 4457 50 368كاربينن: ا أنيفي فنلندا: 

 Trygve.olfarnes@undp.org ، +47 9415 6028أولفارنس:  هفي أوسلو: تريغف
 Theodore.murphy@undp.org ،2097-915-718-+1في نيويورك: ثيودور مورفي: 

 Noeman.alsayyad@undp.org ،+962 79 567 2901 السيد: في عمان: نعمان
 

 الشؤون اإلنسانية:المتحدة لتنسيق  مممكتب األ
 

 swanson@un.org ،882-417-791-+ 962في عمان: ديفيد سوانسون: 
 toml@un.org ،+963 958 880 095في دمشق: ليندا توم: 

 laerke@un.org ،+41 (0) 79 472 9750 ليركه في جنيف: ينس
 geekie@un.org ،+1 917 331 0393 غيكي: في نيويورك: راسل
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