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يدعو المنسق اإلنساني في سوريا المجتمع الدولي للتمويل الطارئ لإلستجابة اإلنسانية الشتوية
دمشق  /سوريا 16 ،كانون الثاني  – 2015لقد نجم أثر انساني بليغ عن العاصفة الشتوية التي اجتاحت الشرق األوسط،
وخاصة فيما يتعلق باألشخاص النازحين داخلياً.
وبينما تزداد األحوال الجوية سوءاً ،فسوف يزداد تعرض األشخاص النازحين لألمراض المترافقة مع الطقس البارد،
وخاصة هؤالء الذين يقطنون الخيام واألبينة غير المكتملة وغيرها من المآوي غير الرسمية
أشار السيد يعقوب الحلو ،المنسق اإلنساني المقيم في سوريا "لقد تسبب الشتاء بمعاناة أكبر للسوريين الذين يصارعون
إليجاد المأوى اآلمن وسبل لتأمين الغذاء واللباس والحماية ألسرهم من المرض والتعرض للمخاطر".
واستعداداً لفصل الشتاء البارد هذا ،أطلقت األمم المتحدة وشركاؤها خطة للمساعدات اإلنسانية الشتوية في تشرين األول
 2014بقيمة  206مليون دوالر أمريكي ،وتستهدف  3.3مليون شخص داخل سوريا.
وفي نطاق هذه الخطة ،قامت خالل األشهر األخيرة ،كل من منظمات األمم المتحدة مثل المفوضية السامية لشؤون
الالجئين ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة صندوق الطفولة "اليونيسيف" واألونروا ومنظمة الغذاء العالمي باإلضافة
لمنظمة الهالل األحمر العربي السوري والمنظمات غير الحكومية ،بتوزيع المساعدات الشتوية لمئات اآلالف من
األشخاص عبر سوريا .وقد تضمن ذلك ،على سبيل المثال ،البطانيات والمالبس الشتوية والمحروقات والمعدات الشتوية
والمساعدات النقدية.
إال أن خطة االستجابة الشتوية ينقصها التمويل بقيمة  70مليون دوالر أمريكي .ففي  15كانون الثاني ،أعلن المنسق
اإلنساني السيد الحلو أنه سيتم تخصيص مبلغ  4مليون دوالر أمريكي لدعم جهود المساعدات االنسانية الشتوية .وسيتم
تخصيص هذا المبلغ من من صندوق اإلستجابة الطارئة في سوريا الذي يقوم بإدارته مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في
سوريا (أوتشا) .وتهدف هذه الخطوة إليصال مساعدات شتوية أكبر للعائالت األكثر ضعفا ً للمساعدة في تدفأتهم خالل
ظروف الطقس الصعبة.
يتابع السيد الحلو أنه "بعد أربع سنوات من األزمة ،فقد اتسعت مقدرة الناس على التأقلم ،بينما تستمر اإلحتياجات بالتزايد.
ورغم أن المجتمع الدولي كان كريما ً ،فإن التمويل لم يحافظ على ذات السوية لمواجهة اإلحتياجات المتزايدة .لذا فهناك
حاجة طارئة ألموال جديدة لتمكين الجهات اإلنسانية من إيصال المساعدات الشتوية لعدد أكبر من الناس وفي الوقت
المناسب".
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