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 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

 الغوطة الشرقية الجهات المانحة تزور مشاريع الصندوق اإلنساني السوري في 

 

قام ممثلون زائرون من الدول المانحة الرئيسية، بما في ذلك النرويج والسويد وسويسرا، مع فريق   -  2020فبراير /شباط   17دمشق، 

  إعالن وفق، بزيارة مشاريع إنسانية مؤخراً في الغوطة الشرقية في محافظة ريف دمشق،   (SHF) من الصندوق اإلنساني السوري

 .مكتب األمم المتحدة للتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( في سوريا اليوم

مشاهدة  ل جهات المانحة الفرصة الثانية لل نشابية في الغوطة الشرقية الو  بطناإلى سقبا وكفر  يوماً واحداً الزيارة التي استغرقت تعد هذه 

التي ال تزال متأثرة بشدة بسبب األعمال  والمساعدات األساسية التي تقدمها مشاريع الصندوق لدعم المجتمعات المحلية في المنطقة؛  

زراعة  والإلصحاح  المياه واشبكات الصحة والكهرباء ومجاالت  يشملبما  ،التي دمرت البنية التحتية المدنية على نطاق واسع قتاليةال

 .ومرافق التعليم

تقدم  ، من ضمن المشاريع الثالثة التي تغطي الصحة والتعليم والمساعدات الشتوية. عيادة طبية متنقلة في سقبافقد قام المانحون بزيارة 

يادة  العورعاية صحة األم خدمات حكومية،  الغير "التميز" الوطنية منظمة  مع  العيادة التي يديرها صندوق األمم المتحدة للسكان بالشراكة

بدون   التي قد ال تحصل على هذه الخدمات األساسيةواألطفال باإلضافة للدعم النفسي االجتماعي مستهدفة العائالت األكثر ضعفاً الداخلية  

فقد استمع  في المائة من السكان المتأثرين باألزمة في سوريا،  25النساء في سن اإلنجاب يمثلن حوالي  إلى أن  اً نظرو.  الدعمهذا 

 .الحاجة الماسة إلى خدمات شاملة للصحة اإلنجابية وطب األطفال  عاملي الصحة بخصوصاألسر و إلىلمتبرعون مباشرة ا

، طبيبة أمراض النساء في  ة الدكتورة براء ، تقول في حالة صحية سيئة"إلى العيادة هم  معظم األمهات الحوامل واألطفال القادمين إن "

ً أو تعمل جزئي ماً نصف مرافق الرعاية الصحية في سوريا إما خارج الخدمة تما أن ما يزيد على . وحيث"التميز"منظمة   ، باإلضافة إلى  ا

الفرص القليلة   يعد أحد  الغوطة الشرقية نقص عدد الموظفين المؤهلين ونقص الموارد األخرى، فإن المشروع الممول من الصندوق في 

وى  س الجيدة. "لقد أخبرتني امرأة محلية مؤخراً أنه ليس لديها خيار آخر في منطقتها الطبية لوصول إلى الرعاية لالمتاحة للمرأة المحلية 

 .ءة برا ةالدكتور تعيادتنا"، أضاف

بفضل الدعم القيم من المانحين، الذين ساهموا في  و. مناطق ريف دمشق في  اإلنسانية ات يحتاج أكثر من مليوني شخص إلى المساعد

على  المجتمعات المحلية والحصول  صمود ، يعمل الصندوق على زيادة 2019مليون دوالر أمريكي في عام  47.6مشاريع بقيمة 

 .أنحاء البالد كافةفي    منصفة ومنقذة للحياةات مساعد

هذه  المشاركة في  تمكنها منالزيارة األخيرة "كانت السويد راضية عن هذه قال السيد فرانسوا النديتش، مستشار سفارة السويد، عن 

من واقع  جعلنا أكثر قرباً شركائه على  الميدانية مع النرويج وسويسرا". وأضاف أنه "يشكر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية و مهمةال

 ."األشخاص الذين يعيشون اليوم في الغوطة الشرقية 

تنسيق الشؤون اإلنسانية، ويتلقى مساهمات  األمم المتحدة لهو صندوق مشترك متعدد المانحين، يديره مكتب  التمويل السوري صندوق إن 

لتوفير الحماية   ،منظمة إنسانية في سوريا 61الصندوق ، دعم 2014م في عا تأسيسه من مساهمين من القطاعين العام والخاص. منذ 

اإلغاثة األخرى، التي تعمل في إطار خطة االستجابة اإلنسانية السورية  مواد والصحة والغذاء والتعليم و  واإلصحاحاألساسية والمياه 

 .لتلبية االحتياجات األكثر أهمية ودعم استجابة إنسانية فعالة ومنسقة 

 الصندوق اإلنساني السوري حول 

المجلس   يسانده، المنسق المقيم والمنسق اإلنساني  2014يونيو حزيران/في    تأسس، الذي  (SHF) يرأس الصندوق اإلنساني السوري

  غير المتوقعة أو حداث االستشاري، لدعم تقديم االستجابة اإلنسانية االستراتيجية مع الحفاظ على المرونة في تخصيص األموال لأل



يتم دعمه بسخاء من بلجيكا وكندا والدنمارك وألمانيا وأيسلندا وإيطاليا واليابان وجيرسي وجمهورية كوريا  والمتطلبات الخاصة. 

 . ولوكسمبورغ والنرويج وهولندا وقطر وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة 

 

 https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/syriaللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط: 

 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/syria

