
 

 لالتصال:
 اإلنسانية: مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون

 ،41+ 9750 472 79  ، هاتف:laerke@un.org ينس الركي )جنيف(
 1810 442 917 1+. هاتف pitta@un.org)نيويورك(، : أو أماندا بيت

 
 ألمم المتحدة لشؤون الالجئين:لمفوض السامي المكتب 

 557 79 41+-9122 هاتف fleming@unhcr.org ميليسا فليمينغ )جنيف(
 7616 200 79 41+ هاتف .rummery@unhcr.org يري )جنيف( مأو أريان رو

 29 12 416 170 49+ هاتف teloken@unhcr.org أو  ستيفان تيلوكن )برلين(
 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي:
 8910 991 (212) 1+  هاتف boaz.paldi@undp.org بوعاز بالدي )نيويورك(

 9446 607 (917) 1+ هاتف christina.lonigro@undp.orgأو كريستينا لونيجرو )نيويورك( 
 +   20 10  0181  1876  هاتف  .noeman.alsayyad@undp.org )القاهرة( ونعمان الصيادأ

 

 
 
 
 

 
 

  للععوة  لاائدة ووريا واملنطة األمم املتحدة والشركاء يعلنون عن خطتني رئيسيتني
 
 

يف الوقت الذي تدخل فيه احلرب يف سوريا سنتها اخلامسة، وجهت األمم املتحدة  - (2014كاةون األول/ديسعرب   18برلني )
بليني دوالر من أجل  8.4يربو على  متويل   طلبياملساعدة اإلنسانية واإلمنائية،  أجل من جديدا   رئيسيا   ا  والشركاء اليوم نداء
 . 2015مليون شخص يف سوريا ويف املنطقة كلها يف عام  18مساعدة ما يقارب 

 
ل سوريا، اع داخز النمن واألشخاص املتضررين  النازحنيمن مليون  12 ألكثر منويتضمن النداء عنصرين رئيسيني مها: توفري الدعم 

 وتلبية احتياجات مليني اللجئني السوريني يف املنطقة والبلدان واجملتمعات احمللية اليت تستضفيهم. 
 
 أخرى قد يف برلني، جوانب إمنائية رئيسية إضافة إىلعلى املاحنني يف اجتماع ع   هضعر ذي مت الو  2015تضمن نداء عام ألول مرة، يو 

 شهدها العامل.ي نزوحأكرب أزمة يف  ،ذ األرواحاالحتياجات اإلنسانية إلنقا تليب
 

االحتياجات اإلنسانية احلادة داخل سوريا، وذلك بغرض توفري احلماية  2015ووريا لعام يف خط  االوتجاب  االورتاتيجي  وتتناول 
وحتشد املنظمات  ،بليون دوالر 2.9 قدرهوتتطلب متويل  ،مليون شخص 12.2 حلواىلسبل العيش توفري واملساعدة املنقذة لألرواح و 

 اإلنسانية العاملة داخل سوريا ويف البلدان اجملاورة لتعزيز عملية املعونة. 
 

قد دمر النزاع إن ’’وس، وكيلة األمني العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسقة اإلغاثة يف حاالت الطوارئ موقالت فالريي أ
هبم السبل يف اشتباكات عنيفة مما حرمهم من احلصول على اإلمدادات األساسية والرعاية عيش املليني من السوريني، فانقطعت 

   ‘‘الذهاب إىل العمل. اآلباءيتعذر على األطفال الذهاب إىل املدارس كما يتعذر على فيعيش العديد منهم يف خوف، و  الصحية.
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لى توفري الغذاء والدواء لألطفال، ووقاية األسر من الربد، ودعم هذه اخلطة بالكامل، فإهنا ستساعدنا ع ليو ا مت متإذا م’’أضافت، و 
العمل يف سوريا صعب للغاية وحمفوف باملخاطر لكن دوائر إن يعانون من الصدمة. ممن احلاجة إىل املساعدة  أمسمن هم يف 

 ‘‘. مةمبساعدة أشد الناس ضعفا ممن انقطعت هبم السبل يف هذه األز  ةاملساعدة اإلنسانية تظل ملتزم
 

حتوال اسرتاتيجيا يف هنج املعونة يف املنطقة.  2016-2015اخلط  اإلقليعي  لالجئني وتعزيز الةدرة على مواجه  األزمات ومتثل 
تدخلت طويلة األجل ترمي إىل تعزيز من خلل ودعم اجملتمعات احمللية املضيفة جتمع بني العمليات اإلنسانية الطارئة فهذه اخلطة 
بليني دوالر  5.5توفري التكاليف يف هناية املطاف. وحتتاج هذه اخلطة إىل متويل قدره  ، مبا يؤدي إىلمواجهة األزماتالقدرة على 

عدد اللجئني يف البلدان اجملاورة لسوريا يف هناية  فرضيات تقدرعلى  هاختطيطيف مليني شخص، وترتكز  6للدعم املباشر ملا يقارب 
يف معدل تدفق اللجئني من اخنفاض طفيف  2014يعكس ما لوحظ يف عام ما  وهوني الجئ )ملي 4.27 حبواىل 2015عام 

 يف اجملتمعات احمللية املضيفة. يعانون الضعف واهلشاشةن مم إىل مساعدة ما يزيد على مليون شخص اخلطة ترمي، كما من سوريا(
 

احلالة  مما يطيل أمدتتفاقم  ما فتئتإن احلرب يف سوريا ’’وقال مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون اللجني أنطونيو غيترييس، 
جديد حنتاج إىل هيكل اليوم . حد اإلنكسارمدخراهتم ومواردهم، وبلغت البلدان املضيفة  والنازحوناإلنسانية. وقد استنفد اللجئون 

 ‘‘. للجئني مبا جيري القيام به لضمان استقرار اجملتمعات اليت تستضيفهممعونة يربط دعم الل
 

املبالغ النقدية لتلبية االحتياجات األساسية لألسر توزيع اخلطة بنود املعونة الغذائية واملأوى واإلغاثة و هذه يف  عنصر الالجئنيويشمل 
من فيتعلق مبساعدة ما يزيد على مليون شخص  األزماتمواجه  عنصر الةدرة على خدمات التسجيل. أما توفري املعيشية و 

يف اجملتمعات احمللية املتضررة ممن سيستفيدون من برامج املساعدة مع تعزيز الرتكيز على سبل املعيشة وخلق الفرص  ستضعفنيامل
 االقتصادية. 

 
 رفع كفاءةيف األردن ولبنان ومصر من مليون شخص  20.6وباإلضافة إىل من يتلقون الدعم املباشر، سيستفيد عدد إضايف قدره 

الصحة والتعليم واملياه والصرف الصحي والتدريب وبناء قدرات مقدمي  تشملالبىن التحتية واخلدمات على النطاق احمللي يف جماالت 
 الدعم اإلداري للسلطات احمللية والوطنية. توفري اخلدمات، ودعم السياسات و 

 
دان املضيفة للجئني لالب ينتعا’’نامج األمم املتحدة اإلمنائي واملديرة املعاونة لرب العام لألمم املتحدة  وكيلة األمنيوقالت جينا كاسار، 

دد أيضا هتفحسب، بل  هذه الدول استقراردد هتال ر اثلك اآلتهتا وجمتمعاهتا وبناها التحتية، على اقتصادا عميقة آثارا  السوريني 
تتطلب تصديا شامل لألزمة يبين قدرة  اليت أمامنا اآلناملهمة و  .عد تكفيتمل  اإلنسانية التقليديةاستقرار املنطقة برمتها. االستجابة 

 .‘‘مواجهة األزمات والتعايف من آثارهاتلك اجملتمعات احمللية واملؤسسات احلكومية على 
 

لطاملا خذلنا الشعب السوري يف خضم ’’ئيسيني وقال يان إجيلند، األمني العام جمللس اللجئني النروجيي، أحد الشركاء املنفذين الر 
أخريا احلماية والغوث ألولئك الذين انقطعت هبم  ي نوفر فيهذال هو العام 2015 عامأبشع حرب شهدها جيلنا. ينبغي أن تكون 

 . ‘‘االشتباكات غمرةالسبل يف 
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