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  والمنطقة المستضعفين للسوريين الدعم من زيدم إلى يدعون المتحدة األممرؤساء منظمات 

 بروكسل مؤتمر مستهل في
 

 وجه على المتحدة األمم قادة يدعو ،"والمنطقة سورية مستقبل لدعم بروكسل مؤتمر" مستهل في - (٢٠١٨ أبريلنيسان/ ٢٤ )بروكسل،
 .لهم المضيفة والمجتمعات والالجئين ينضعفمستال السوريين إلى المقدم الدعم زيادة إلى السرعة

 
حيث  البالد داخل والحماية اإلنسانية المساعدة إلى شخص مليون ١٣.١ يحتاج الثامن، عامه اآلن سورية في المروع الصراع دخول مع

 المضيفة المجتمعات أعضاء من مستضعف شخص مليون ٣.٩ يحتاج حين في المجاورة، البلدان في جئينال آخرين مليون ٥.٦ أصبح
 .الصمود على رتهمدق دعم إلى أيضا  

 
 دوالر مليار٢.٣١سوى  اآلن حتى واإلنمائية اإلنسانية المتحدة األمم وكاالت تلقت لم ن،و المانح يقدمه الذي السخي التمويل من الرغم وعلى

 ةحاجب شخص مليون 22 من أكثر إلى حياةلل ةنقذالم المساعدة قديمت ستمرارال ٢٠١٨ عام في مطلوبة كانت دوالر مليار ٩.١ أصل من
 .ا  ويأس ضعفا   األكثر لألسر أقل دعما   التأكيدب عنيت قلاأل األموال إن. إليها

 
 العنف بسبب شخص.٧٠٠.٠٠٠ من أكثر نزححيث . سورية في اإلنسانية األزمة تفاقم ٢٠١٨ عام من األولى القليلة األشهر لقد شهدت"

" ،مدقع فقر من اآلن السكان من مئةال في سبعين من يقرب ماويعاني . العام بداية منذ مرة، من أكثربل ونزح كثيرون منهم  الشديدة، والحاجة
 السوريون يعرف أن نريد المقبلين، اليومين مدار على" ، مضيفا :وككلو  مارك الطوارئ، حاالت في لإلغاثة االمم المتحدة منسق حذر كما
 بتقديم التعهد إلى ةالمانحالجهات  ندعوإننا  .الفظيع الوضع هذا في لمساعدتهم أفضل طرق إيجاد نحاول أنناو  يصبحوا طي النسيان،م ل أنهم

 ".نستسلم لن فإننا والعنف، والقصف القتال من الرغم علىو . كانوا أينما هموحمايت السورية األسر لمساعدة أموال
 

 خط تحت ينسوريال الالجئينمن  في المئة ٨٠ما يقرب من  يعيش ن،و المضيف الذي يقدمه السخي الدعم من الرغم على المجاورة، الدول في
 متميزا   كرما   المضيفة البلدان تبدأ وقد. رساالمدب غير ملتحقين الالجئين األطفال منئة ن في الميثالث خمسة وو  ،في بعض البلدان الفقر

 نظرا  أكبر بكثير  دعم إلى يحتاجون لكنهم الوطنية، التحتية والبنية الخدمات على الهائل الضغط من الرغم على ،السوريين لالجئينتجاه ا
 في التخفيض أو اإلغالقخطر  ستواجه يةحيو ال البرامج فإن عاجل، بشكل التمويل من المزيد تلقي يتم لم وما. هوادة بال األزمة ستمرارال

 الذيناألشخاص  عددتقليل و  فقر،ال من األسر من المزيدمعاناة و  التعليم، من األطفال من المزيدحرمان  إلى سيؤدي مما المقبلة، األشهر
 .همإلعالت يكفي ما يكسبون

 
 بأكمله السوري الشعب وربع سوريون، العالم في الالجئين ربع" أن غراندي فيليبو الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامي المفوض وقال

 أو الحجم حيث من سوريةاألزمة ال مع يتطابق ام اليوم نواجهها التي اإلنسانية الطوارئ حاالت جميع بين يوجدال " همضيفا  أن" ،الجئون
 مثلما ةهائلو  ملحة فإنها المضيفة، لمجتمعاتا أو المضيفة البلدان أو لالجئينتخص ا االحتياجات هذه كانت وسواء  . اتاجتيحاال ضخامة

 ".ا  دائم كانت
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 أكثرفهناك  - العالم في الجئين أزمة كبرالدافع أل يزال ال سورية في الصراع إن" :مدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي شتاينر آخيم وقال

تزداد  وتنموية واجتماعية اقتصادية تحديات تواجه منطقة في - أطفال منهم مليون ٢.٦ من وأكثر مسجل، سوري الجئ مليون ٥.٦ من
 على الهائل الضغط من الرغم على ،عديدة لسنوات السوريين لالجئيننحو ا متميزا   كرما   المضيفة البلدان أظهرت لقد"وأضاف قائال : " ا .عمق

 خط علىالتي تقع  البلدان هذهفي  المدىالطويلة  التنمية لجهود دعمه تعزيز الدولي المجتمع على ويجب الوطنية، التحتية ىوالبن الخدمات
 ."الصالح العام العالمي، والتي تعمل لخدمة المواجهة

 
 ملحوظة

 
دعم والحماية و  للحياة المنقذة المساعدة لتقديم ٢٠١٨ عام في دوالر مليار ٣.٥١ مبلغ سورية داخل للدعم اإلنسانية االستجابة خطة تتطلب

 االحتياجات لتلبية دوالر مليار ٥.٦ مجتمعةالخطة اإلقليمية لالجئين وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات  وتتطلب قدرة على الصمود؛ال
 .المنطقة فيصمود ال على المحلية المجتمعات قدرة وبناء الفورية

https://fts.unocha.org/emergencies/600/summary/2018  
 

  اإلعالمية االتصال جهات
 laerke@un.org،  4729750 +4179     أوتشا: 

swanson@un.org،  882 417 791 +962 
 mahecic@unhcr.org،  9709 642 79 +41 مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين: 

aminr@unhcr.org،  045849 790 962 + 
 theodore.murphy@undp.org، 2097 915 718 +1    برنامج األمم المتحدة اإلنمائي:

ludmila.tiganu@undp.org، 702903 471 +32 
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