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 مليون دوالر أمريكي لتقديم الدعم السريع للمجتمعات 23مبلغ الصندوق اإلنساني السوري يخصص  

 19-كوفيد إلحتواء

أن الصندوق اإلنساني ، اليوم يزا، السيد عمران رةأعلن منسق األمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية في سوري - 2020مايو أيار/ 21دمشق ، 

لمكافحة انتشار  ةأنحاء سوري كافةتقديم الدعم السريع والمنقذ للحياة للمجتمعات المحلية في مليون دوالر أمريكي ل 23اليوم مبلغ السوري قد خصص 

المبكرة  ، بما يشمل االستثماراتلدعم اللوجيستيواوالحماية  واإلصحاحمجاالت الصحة والمياه  لدعم  وسوف يعطي هذا التمويل األولوية. 19-كوفيد

 ، وتعزيز القدرة على إجراء االختبارات والتتبع.الصحية في تعزيز االستعداد مثل الوقاية من العدوى والرقابة

أزمة صحية وإنسانية واجتماعية واقتصادية عالمية لم يسبق لها مثيل تؤثر بشكل غير متناسب على أفقر الناس  19-يعد كوفيد: " يزاقال السيد ر

"ستوجه هذه المساهمة من الصندوق اإلنساني السوري مباشرة نحو اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة ستساعد على  ، كما أضافوأضعفهم في العالم". 

 للوباء". المنهكةاملين الصحيين في الخطوط األمامية، ودعم المجتمعات الضعيفة التي ال تستطيع تحمل اآلثار كبح انتقال الفيروس، وحماية الع

. وسيخصص ما يقرب من اً مشروع 32عبر شريكاً  27ـ ل ، الذي يديره مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، التمويلالصندوق اإلنساني السوري وسيقدم

مليون  4.7في المائة للمنظمات غير الحكومية الدولية ) 21مليون دوالر أمريكي( و  14.4األمم المتحدة ) منظماتالمائة من األموال لفي  62

االستثمار في المنظمات غير الحكومية  الصندوق اإلنساني السوريدوالر(. ولتعزيز التدخالت المحلية المرتكزة على المجتمع المحلي، واصل 

للهالل األحمر العربي  لمنظمة في المائة 4مليون دوالر(، و  2.9في المائة من األموال للمنظمات غير الحكومية الوطنية ) 13مع تخصيص  الوطنية، 

 مليون دوالر(. 1السوري )

شراء معدات الوقاية الشخصية لحماية رفاهية العاملين الصحيين، وإمدادات  الدعم يسشمل، فإن الصندوق اإلنساني السوريومن خالل شركاء 

لحصول على المياه أكبر لفرص بالمستشفيات والمختبرات الحرجة لتعزيز القدرة على اختبار وعالج المرضى. سيتم تزويد المجتمعات المحتاجة 

خصص صول إنساني أكبر عبر سورية، ووفي سبيل دعم ، أيار/مايو 10افة لذلك، ففي إضولوازم النظافة للحد من خطر العدوى. و واإلصحاح

لمناطق ال يمكن الوصول لتمكين الوصول الجوي لدعم تأسيس خدمات النقل الجوي لألمم المتحدة دوالر مليون  1,5الصندوق اإلنساني السوري مبلغ 

 إليها بسهولة عبر طرق أخرى.

ً أيضإال أن لديها أزمة صحة عامة في المقام األول،  يعد 19-كوفيدفي حين أن  القدرة على التأثير العميق على المجتمعات الضعيفة اجتماعياً  ا

ومساعدة الدعم النفسي االجتماعي النقدية وخدمات  اتالمساعد يشملالحماية، بما لقطاع مليون دوالر  2.8 سيتم تخصيصواقتصادياً. ولهذه الغاية، 

 كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة.

 االعتيادية للصناديقالمرنة العالمية الجديدة وغير  التوجيهاتممكناً بفضل  19-كوفيدالمناسب لمواجهة تحديات ذو التوقيت وقد أصبح هذا الدعم 

قف آثار الفيروس، أعطى مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية تمكين اإلجراءات الفورية لوومن أجل القطرية التي يديرها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية. 

 األولوية لنهج مرن ومبسط لتسريع التخصيص الحالي مع االحتفاظ باستراتيجية قوية إلدارة المخاطر.

ِّن شركائنا من الوصول إلى المزيد من األشخاص بمساعدة فيتمتع بها الصندوق اإلنساني السوري ت"إن المرونة الفريدة التي  ورية ومبدئية وأكثر مك 

ً إنصا لشراكتهم المستمرة. إن دعمهم في هذا  لصندوق اإلنساني السوريللجهات المانحة ل. كما أعرب عن خالص شكري ة، أينما كانوا في سوريفا

 "19-كوفيدووقف انتشار كبح الوقت الحرج سيساعد في الحفاظ على سالمة المجتمعات ويعزز مرونتها ويساعد في نهاية المطاف على إبطاء و

 عن الصندوق اإلنساني السوري

لشؤون اإلنسانية بدعم من المجلس االستشاري، لدعم تقديم ، بقيادة منسق ا2014( في حزيران/يونيو SHFتأسس الصندوق اإلنساني السوري )

سخاء من االستجابة اإلنسانية االستراتيجية مع االحتفاظ بالمرونة في تخصيص األموال لألحداث غير المتوقعة أو المتطلبات الخاصة. وهو مدعوم  ب

ورية كوريا ولوكسمبورج والنرويج وهولندا وقطر وإسبانيا والسويد بلجيكا وكندا والدنمارك وألمانيا وأيسلندا وإيطاليا واليابان وجيرسي وجمه

 وسويسرا والمملكة المتحدة.

 

  https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/syriaلمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة: 

 moylan@un.org   + ،96181771978،يةالن ، المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في سوريمو دانييل زيد من المعلومات:لم
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