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مليون دوالر أمريكي لالستجابة لحاالت الطوارئ في  16الصندوق اإلنساني في سورية يخصص أكثر من 
 الغوطة الشرقية وعفرين

 

مليون دوالر أمريكي لتمويل  16.3يخصص الصندوق اإلنساني في سورية مبلغ  – 2018نيسان/أبريل  24 دمشق في
مشروعاً لالستجابة لحاجات النازحين من الغوطة الشرقية وعفرين. سيمول هذا المبلغ المساعدات الغذائية ومواد التغذية  21

 .اإلغاثية األخرى باإلضافة إلى توفير خدمات الحماية للمحتاجينوالصحة والمأوى والمياه واإلصحاح والمواد 

وقال علي الزعتري، الممثل المقيم لألمم المتحدة في سورية ومنسق الشؤون اإلنسانية: "سيستفيد من نزح من الغوطة 
بقي في الغوطة الشرقية وعفرين فوراً من هذه المشاريع التي سينفذها شركاء محليون ودوليون كما سيستفيد منها من 

 الشرقية".

إلنسانية للقطاعات اتيجي راالسترح وفقاً للمعايير الفنية ولتماشيها مع التوجه امقتمشروع  39م تقييم تفبعد استالم الطلبات، 
 21الممثل المقيم لألمم المتحدة في سورية ومنسق الشؤون اإلنسانية. وبالتالي فقد حاز عليها ق فوايل أن قبء وذلك کارلشوا

 10روًعا على أولوية التمويل؛ وستنفذ المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية والهالل األحمر العربي السوري مش
 .مشاريع منها في حين تنفذ وكاالت األمم المتحدة المشاريع األحد عشر المتبقية

نسبة المشاريع التي ستسجيب ألزمة بالمئة من المشاريع الموافق عليها ألزمة الغوطة الشرقية في حين تبلغ  51وسيستجيب 
بالمئة. وقال الزعتري: "مع تخصيص التمويل االحتياطي، تتمكن األمم المتحدة والشركاء من تعزيز االستجابة  49عفرين 

اإلنسانية في الغوطة الشرقية وعفرين، إال أّن الصندوق اإلنساني في سورية قد استنزف جميع موارده،" كما أضاف: "إننا 
 ."مناشدتنا للحصول على التمويل ليتمكن المجتمع اإلنساني من االستجابة للمحتاجيننواصل 

تبدأ معظم المشاريع في منتصف شهر نيسان/أبريل مع اكتمال تخصيص التمويل، وفيما يلي أسماء المنظمات التي ستنفذ 
ألنطاكية وسائر المشرق، هيلب، المشاريع: أدرا، كوبي، المجلس الدنماركي للالجئين، بطركية الروم األورثوذوكس 

أوكسفام، منظمة اإلسعاف األولي الدولية، الهالل األحمر العربي السوري، اليونيسيف، صندوق األمم المتحدة للسكان، 
 .مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين، منظمة الصحة العالمية

 

 :حول الصندوق اإلنساني في سورية

بعد تطبيق الالمركزية في الصندوق اإلقليمي لحاالت  2014ي في سورية في حزيران/ يونيو انطلق الصندوق اإلنسان
الخطط دعم سورية من أجل في  إلنسانيةون الشؤامنسق الطوارئ في سورية والذي شمل األردن ولبنان وسورية، ويديره 

 لالستجابة اإلنسانية. لقطرية ا

مع المحافظة على مرونة  الستراتيجية المحددة في خطة االستجابة اإلنسانيةيدعم الصندوق اإلنساني في سورية االستجابة ا
 .وسرعة تخصيص التمويل للطوارئ غير المتوقعة أو المتطلبات الخاصة

 

 :ـيرجى االتصال ب، لمزيد من التفاصيل

 للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال:
 +088896395 950هاتف:   toml@un.org ،دمشقاإلعالم في مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في ة التواصل ومسؤول، ليندا توم

 963953300078+هاتف:  seifo@un.org ،دمشقاإلعالم في مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في ة التواصل ومسؤول، غالية سيفو
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