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لالستجابة لحاالت دوالر أمريكي مليون  19يخصص  سوريةمنسق الشؤون اإلنسانية في والمقيم لألمم المتحدة المنسق 

 سورية في الطوارئ في مدينة حلب

 

الزعتري  عليالمنسق المقيم لألمم المتحدة ومنسق الشؤون اإلنسانية في سورية  أقر  —2017كانون الثاني/يناير  18دمشق 

لحياة واإلنعاش المبكر لعشرات المنقذة ل المساعدات لدعم سوريةفي من الصندوق اإلنساني دوالر أمريكي مليون  19تخصيص 

 .اآلالف في حلب

 المساعدات الغذائية وغير الغذائية اإلنسانية بما في ذلك حاجة ماسة إلى المساعدةبشرق حلب  فيعائالت إن ال": قال الزعتريو

كثير منهم ويعود الوبينما . األخرى ةالخدمات القانونيتسجيل حاالت الزواج والوالدات والوفيات واألوراق العائلية وباإلضافة إلى 

مراكز في قيمون يه وبالتالي يلعودة إلل بيت  لبعض اآلخر ه لم يبق لأنإال الشتاء  منتصفبالغة في  أضرار  إلى بيوتهم التي لحقتها 

والتغذية  والماء والغذاءلتقديم خدمات اإليواء الوصول إلى جميع المحتاجين أينما كانوا بتلتزم األمم المتحدة . وائهمبأقرأو مع إيواء 

 ".والصحة والحماية والتعليم واإلنعاش المبكر ودعم سبل كسب العيش

 وتمهيد الطريق لجهود اإلنعاش تلبية االحتياجات األكثر إلحاحا  ها بتسارع ملحوظ من أجل ها عملياتؤاألمم المتحدة وشركازادت و

فورا  مشاريع من قطاعات مول يسحيث هذه الجهود،  كأحد سوريةفي الصندوق اإلنساني من هذا التخصيص ويأتي . المبكر

الجماعية وغيرها من المجاالت ذات األولوية في مدينة مراكز اإليواء جميع األحياء المتضررة في شرق حلب، وكذلك متعددة في 

وسبل  المبكراإلنعاش مشاريع لب والنازحين مع ص هذه األموال أيضا للمقيمين في شرق حخص  ن. وست  وحلب حيث يقيم النازح

 .منازلهمالمناسبة ليعود الناس إلى العيش ودعم إعادة تأهيل الخدمات األساسية وإزالة األنقاض لتهيئة الظروف 

 220 أكثر من 2016في عام  قد أنفقواوعبر الحدود  سوريةالعاملين في  هاشركاءاألمم المتحدة ووكاالت ومن الجدير بالذكر أن 

دوالر أمريكي قدمه مليون  14ومن بين هذا التمويل  ،همخدمتبرامج للمحتاجين في مدينة حلب ودوالر أمريكي لتمويل  مليون

 .سوريةالصندوق اإلنساني في 

لتمويل مشاريع  2016في عام دوالر أمريكي مليون  46متعددين وقد قد م نحين في سورية من ماصندوق اإلنساني يأتي تمويل ال

لشؤون تنسيق ااألمم المتحدة لمكتب يدير . سوريةوكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية في نفذتها 

 .دمشق منالصندوق هذا  سوريةفي اإلنسانية 

 

 كم زيارة الرابط أدناه:يمكن، سوريةفي الصندوق اإلنساني للمزيد حول 
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fund-humanitarian-office/syria 
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