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 مليار دوالر ٤.٤ألمم المتحدة يرحب بتعهد المانحين بمبلغ في االشؤون اإلنسانية  مسؤول

 ٢٠١٨والمنطقة في عام  سوريةلمساعدة المتضررين في 
 

اليوم  ،والمنطقة سوريةدعم مستقبل مؤتمر بروكسل الثاني حول  ، الذي اجتمع فيالمجتمع الدولي أكد (٢٠١٨أبريل نيسان/ ٢٥ ،)بروكسل
التي تخدم  نميةوالتعلى الصمود رة قدالأنشطة باإلضافة إلى  ،مليار دوالر لدعم المساعدات اإلنسانية المنقذة للحياة ٤.٤ بمبلغ هدالتع
 والمنطقة هذا العام.  سوريةلماليين من المتضررين في ا
 

خطة االستجابة  لدعمتعهدات  ،م المتحدةشارك في استضافته االتحاد األوروبي واألمالذي  ،المؤتمر خالل ةمانحجهة  36 توقدم
اللجنة الدولية للصليب نداءات و  ،مواجهة األزماتوالخطة اإلقليمية لالجئين والقدرة على  ،سوريةتي تنسقها األمم المتحدة في اإلنسانية ال
 . سوريةوغيرها من األنشطة. كما تضمنت التعهدات دعم الالجئين الفلسطينيين في  سورية،المتعلقة باألزمة الاألحمر 

 
"في وأضاف أنه ألمم المتحدة في بروكسل: "إن التعهدات المعلنة اليوم هي بداية جيدة". في االشؤون اإلنسانية  مسؤول ،وكوكلوقال مارك 
الحصول على تمويل إضافي هذا العام. إن األموال التي يقدمها بالفعل ع ونتوقحشد المزيد من الوارد المالية، كنا نود  ،عالم مثالي

 في هذه األزمة الرهيبة." العالقينالمانحون بسخاء ُتحدث فرقًا حقيقيًا في حياة السوريين 
 

نمائية مليار دوالر لتمويل أنشطة إنسانية  ٣.٤مبلغ تقديم وقد أكد المجتمع الدولي أيضًا  عامي في  ة على الصمودأخرى تتعلق بالقدر و وا 
 زمة السورية. لألستجابة بهدف اال ٢٠٢٠و ٢٠١٩

 
وفر داخل البالد. وحماية مليون شخص إلى مساعدات إنسانية ١٣.١يحتاج حيث  ،في العالم نزوحتمثل األزمة السورية أكبر أزمة حماية و 

 إلى تركيا ولبنان واألردن والعراق ومصر. وتوجه غالبيتهم البالد  منمليون سوري  ٥.٦أكثر من 
 
مليار دوالر لتوفير المساعدة  ٣.٦ سوريةتنسق األمم المتحدة نداءين دوليين استجابة لألزمة السورية. تتطلب خطة االستجابة داخل و 

مليار  ٥.٦ ى مواجهة األزماتقدرة علتتطلب خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين والو مليون شخص.  ١٣.١ نحوالحماية لالمنقذة للحياة و 
 في البلدان المجاورة. صموداإلنساني وال لالحماية والعم بدعم في مجاالتدوالر لمساعدة أكثر من تسعة ماليين شخص 
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