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 سوريالجهات المانحة تزور مشاريع الصندوق اإلنساني السوري في جنوب ا

 

من المانحين، يضم ممثلين من بلجيكا والنرويج وإسبانيا رفيع المستوى للمرة األولى، قام وفد  - 2019ديسمبر /كانون األول 23دمشق، 

مكتب  بحسب، ةجنوب سوري فيفي محافظة القنيطرة  منطقتين، بزيارة  (SHF)وريوسويسرا، مع فريق من الصندوق اإلنساني الس

 .ليومسورية ااألمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( في 

اإلنسانية  اريعهي الفرصة األولى للمانحين لزيارة المش ،ديسمبرشهر كانون األول/في أوائل  دا  واح يوما  كانت الزيارة التي استغرقت 

شخص يحتاجون  60,000حالة اإلنسانية الصعبة في محافظة القنيطرة. يقدر أن أكثر من لل فعليةال والمشاهدةن الصندوق مالمدعومة 

شخص  10,000 إلىباإلضافة ح داخلي زنا 5,000ما ال يقل عن ا  . تستضيف المنطقة أيضفي أنحاء القنيطرة اإلنسانية اتإلى المساعد

 فيها.عادوا إلى المنطقة هذا العام بعد انتهاء األعمال العدائية 

صندوق الوأم بطنة. في كودانا، استخدمت منظمة الصحة العالمية تمويل  ازار الوفد مشروعين يدعمهما الصندوق في مدينتي كودان

المنطقة، حيث توفر للنساء والرجال واألطفال المحليين الرعاية الصحية الجيدة لتأسيس المركز الوحيد للرعاية الصحية األولية في 

غير حكومية، دولية وهي منظمة  ،دراآأم بطنة، تقوم و اوفي كل من كودانلألمهات والطب الباطني ودعم األطفال النفسي واالجتماعي. 

من المتوقع و. وتمكن األطفال من اكمال تعليمهماإلصالحات فيها زار الوفد مدرسة واحدة اكتملت فقد بإصالح المدارس المتضررة. 

 .2020يناير كانون الثاني/افتتاح مدرسة أخرى للفصل الدراسي التالي في 

من رؤية أنفسهم ب"يسرني أن المانحين تمكنوا  ة:قال السيد عمران رضا، المنسق المقيم لألمم المتحدة والمنسق اإلنساني في سوري

على  قدرتنا". "إن دعمهم المستمر يضمن ةيوية التي يقدمها الصندوق اإلنساني السوري في حياة الناس في جنوب سوريالمساهمة الح

 ."أينما كانوا للفئات األكثر ضعفا  تلبية االحتياجات اإلنسانية 

ة، ويتلقى مساهمات من هو صندوق مشترك متعدد المانحين، يديره مكتب تنسيق الشؤون اإلنساني إن الصندوق اإلنساني السوري

بلغت قيمتها و، شريكا  إنسانيا   31 نفذها عا  مشرو 57الصندوق اإلنساني السوري ، دعم 2019القطاعين العام والخاص. في عام 

على االحتياجات اإلنسانية  للتركيزمليون دوالر أمريكي أخرى،  15تخصيص حاليا  يجري ومليون دوالر أمريكي.  36,45اإلجمالية 

 .ريةايدة في شمال شرق سوالمتز

 واإلصحاحلتوفير الحماية األساسية والمياه سورية منظمة إنسانية في  58 اإلنساني السوري، دعم الصندوق  2014منذ إنشائه في عام 

اإلغاثة األخرى، التي تعمل في إطار خطة االستجابة اإلنسانية السورية لتلبية االحتياجات األكثر أهمية مواد والصحة والغذاء والتعليم و

، زار أعضاء الفريق مشاريع  2019عام وفي منتظمة. رصد ميدانية بزيارات  الصندوق يقومهذا وودعم استجابة إنسانية فعالة ومنسقة. 

 .والقنيطرة درعاحماة وفي حلب والحسكة والرقة ودير الزور وحمص و

 

 حول الصندوق اإلنساني السوري

، المنسق المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية بدعم من  2014يونيو حزيران/في  تأسس، الذي  (SHF) اإلنساني السورييرأس الصندوق 

غير المتوقعة  تطوراتيص األموال للالمجلس االستشاري ، لدعم تقديم االستجابة اإلنسانية االستراتيجية مع الحفاظ على المرونة في تخص

يتم دعمه بسخاء من بلجيكا وكندا والدنمارك وألمانيا وأيسلندا وإيطاليا وجيرسي وجمهورية كوريا ولوكسمبورغ وأو المتطلبات الخاصة. 

 .والنرويج وهولندا وقطر وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة

 https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/syriaرابط: ال لمزيد من المعلومات ، تفضل بزيارة

 


