
 United Nations  المتحدة األمم

 

 للسوريين المستمر الدعم تقديم إلى تدعو المتحدة ألمما
 بروكسل مؤتمر بل انعقادق والمنطقة

 

 ،والمنطقة سورية مستقبل دعم حول الثالث بروكسل مؤتمر خالل الخارجية وزراء اجتماع عشية - (2019 مارس 13 )بروكسل،
 النطاق واسعالمستمر وال دعمال تقديم إلى ودعوا ،بعد تنته لم السورية األزمة أن من اليوم المتحدة األمم كبار مسؤولي من ثالثة حذر

 .تستضيفهم التي والمجتمعات والالجئين ينضعفمستال للسوريين

 شخص مليون 11.7 يحتاج حيث ،قياسية مستويات عند سورية داخل اإلنسانية االحتياجات ال تزال التاسع، عامها األزمة دخول مع
عدد األطفال غير  ربويو  ،شخص مليون 6.2 حوالي ةيبلغ عدد النازحين داخل سوريو . والحماية اإلنسانية ةالمساعد أشكال أحد إلى

يتعرض و  الفقر، خط تحت السوريين من المئة في 83 بنحو يقدر ما يعيشو . وفتاة فتى مليوني الملتحقين بالمدارس في سورية على
 .المستدامة العيش سبل نقص أو فقدان على نحو متزايد جراء للخطر الناس

 توقفي أن حرجالم منف فور،على المن التمويل  مبالغ كبيرة تتوفرما لم " :لوكوك مارك المتحدة األمم في اإلنسانية الشؤون منسق قال
 المجتمع ستمري أن بمكان األهمية منو . والحماية والمأوى الصحية والرعاية هايوالم الغذاءالخدمات المنقذة للحياة في مجاالت  توفير

 قدم إذا. كريمة لحياة األساسية بالمتطلبات للوفاء مساعدتنا إلى يحتاجون ممن سورية في فتىو  وفتاة ورجل امرأة كل دعمب الدولي
 ".ذلك تحقيق في للمساعدة الخطط تنفيذ يمكنناس التمويل، المانحون

 مليون 3.9 قرب مني وما سوري الجئ مليون 5.6 من أكثر يوجد ، حيثالعالم في الجئين أزمة أكبر أيضا   الوضعهذا  خلقيو 
 .المجاورة البلدان فيباألزمة  المتأثرة المضيفة المجتمعاتشخص في 

من  دوالر مليار 3.3 لجمع مبلغ نداءتوجيه  خالل من المحتاجين لمساعدة التمويل زيادة إلى عاجل بشكل المتحدة األمم تسعى ،لذلك
 .المجاورة البلدان دعم القدرة على الصمود فيو  لالجئينلمساعدة ا دوالر مليار 5.5تتطلب  وخطة سورية، داخل الستجابةتمويل ا لأج

 لبنان، في السوريين والالجئين سورية بزيارة للتو قمت أن بعد" :قال مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين فيليبو غراندي
 ضيم بعد. لالجئينألزمة ا الدولية لالستجابة المتاح والدعم الضخمة احتياجاتهم بينخذة في االتساع األ الفجوة إزاء عميق بقلق شعرأ

 خط تحت الهاوية حافة على السوريين الالجئين من المئةفي  70 حوالي يعيش عقود،عدة  منذ الجئين أزمة أكبر على سنوات ثماني
 األطفال إخراج مثل يوم، كل مؤلمة خيارات بنيت لىإ ضطرونيس الالجئين أن يعني التمويل خفض بسبب المساعدة إن تقليص. الفقر

 ".واإليذاء لالستغالل عرضة مأنه كما. الوجباتتقليص  أو للعمل رساالمد من

 الذين السوريين الالجئين ماليين دعم في مسارهالثبات على  الدولي المجتمع يواصل أن الضروري من" :وأضاف غراندي قائال  
 المحلية المضيفة المجتمعات إلىأقل  دعم تقديم ينبغي الو . والمساعدة الحماية إلى بحاجة زالوا ما والذين المجاورة البلدان في يعيشون

 مساعدة إلى أيضا   حاجة هناكو . الماضية الثماني السنوات ارمد على السوريين الالجئين ماليين تؤويظلت  التي والحكومات
 ".للغاية صعبة ظروف في ديارهم إلى العودة يختارون الذين - داخليا   النازحين من ا  كثير  كبراأل عددالو  - الالجئين

 الوطنية، الخدمات توفير وضمان لالجئين، الدعم تقديم لمواصلة به التنبؤ يمكن تمويل إلى ومجتمعاتها المضيفة البلدان تحتاج
 حوااتأو  والحماية، اللجوءحق  قدموا لهمو  بسخاء، الالجئين استضافوا لقد. والمواطنين الالجئين من لكلالمتاحة  الفرصنطاق  وتوسيع



 حد على والمضيفين الالجئين قدرة وبناء المحلي االقتصاد في المشاركة من الالجئين منأعدادا  أكبر  نمك  مما  العامة، الخدماتلهم 
 .على الصمود في مواجهة األزمة سواء

 التحتية والبنية ،سورية فيتتصاعد إلى عنان السماء  الفقرإن معدالت " :اإلنمائي المتحدة األمم برنامج مدير شتاينر خيمآ وقال
 البلدان في المضيفة والمجتمعات الحكومات تحتاج. حد أقصى إلى متوتر االجتماعي والنسيج مدمرة، أو تالفةإما  األساسية اتللخدم

 بحاجة إننا. بها الخاص التنمية مسار زخم علىنفسه  الوقت في الحفاظ، و لالجئين دعمها السخي لمواصلة دعمنا إلى لسورية المجاورة
 ".سواءحد  على المجاورة والبلدان سورية في صمودقدرة على اللل الدولي المجتمعزيادة الدعم المقدم من  إلى

 دوالر مليار 3.4مبلغ  من فقط المئة في 65 استالم تم ،2018 عام في نو المانح الذي قدمه السخي التمويل من الرغم على
 التيقدرة على الصمود، وال لالجئينلدعم ا اإلقليمية الخطة تمويل نسبةأما  ،الماضي العام في سورية داخل لخطةتمويل ال المطلوب
إلى  جتمعينم ةالثالث كبار مسؤولي األمم المتحدة توجهوي. المئة في 62 تتجاوزفلم ، 2018 عامفي  دوالر مليار 5.6 طلبكانت تت
 .غداالمقرر انعقاده  المستوى رفيع المؤتمر خالل 2019 عامفي  بسخاء برعلتبالدعوة لالدوليين حين لمانامجتمع 
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