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 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
 

 وريف دمشق ةمليون دوالر لدعم مليوني شخص في جنوب سوري 25صندوق اإلنساني السوري مبلغ يخصص ال

 

اإلنسانية  اتمليون دوالر أمريكي لتقديم المساعد 25مبلغ صندوق التمويل اإلنساني  خصص - 2019نوفمبر /تشرين الثاني 7دمشق، 
المنسق المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية في عمران رضا، ، وفق بيان السيد دمشقوريف ة لحوالي مليوني شخص في جنوب سوريالعاجلة 
األولوية لمساعدة النساء والرجال بإعطاء هذا العام،  الصندوق اإلنساني السوري أكبر تخصيص من الذي يمثل، سيقوم هذا التمويل. ةسوري

 .رعاالغوطة والقنيطرة ود، وال سيما في شرق األكثر عوزا  واألطفال المحتاجين في المناطق 

األمم المتحدة وشركائها على توفير الغذاء والماء منظمات ساعد وف تقال السيد رضا: "إن هذه المساهمة من الصندوق اإلنساني السوري س
 ."هايلإشخاص الذين هم بأمس الحاجة لألحة لالموالصحة وغيرها من الخدمات 

مساعدات مشروع توفر  35لـ  شريكا  إنسانيا   22تمويًل  من الصندوق إلى  )أوتشا( الشؤون اإلنسانيةتنسيق األمم المتحدة لسيقدم مكتب 
ما يدعم وسوف القادمة.  را  شه 12اإلغاثة خًلل الـ  من موادالحماية األساسية والمياه والصرف الصحي والصحة والغذاء والتعليم وغيرها 

في المائة  40 حواليومليون دوالر أمريكي(،  10.3األمم المتحدة ) تقدمها منظماتريع مشاالتمويل في المائة من  42حوالي يقدر ب
منظمات غير الحكومية الوطنية اللدعم في المائة  18 حواليباإلضافة إلى مًليين دوالر أمريكي(  9غير الحكومية الدولية )منظمات لل
 .مليون دوالر أمريكي( 4.4)

ندوق مشترك متعدد المانحين تديره األمم المتحدة ويتلقى مساهمات من مساهمين من القطاعين العام هو ص التمويل اإلنسانيصندوق إن 
، تعمل ضمن معايير خطة االستجابة ةسوريمنظمة إنسانية في  58جهود بدعم الصندوق  قام، 2014منذ تأسيسه في عام ووالخاص. 

 .ودعم استجابة إنسانية فعالة ومنسقة إلحاحا  اإلنسانية السورية لتلبية االحتياجات األكثر 

 -في الصندوق حتى اآلن  ا  وهو الهدف األكثر طموح - 2019مليون دوالر أمريكي في عام  80 يبلغتمويل الحصول على هدف وضمن 
كما يجري . 2019منظمة إنسانية حتى اآلن في عام  29مشاريع من  لدعممليون دوالر أمريكي،  48.8غ ساهم المانحون بالفعل بمبل

 ةشمال شرق سوري لمنطقةهذا العام اإلعداد حاليا  لتخصيص تمويل 

ث هذه . وستحد2019نعرب عن خالص تقديرنا للدعم السخي الذي قدمه المانحون الستة عشر الذين ساهموا في الصندوق في عام " 
وريف ة في حياة اآلالف من الناس. لكن في الوقت نفسه، نعلم أن االحتياجات ال تزال هائلة، ليس فقط في جنوب سوري فرقا  كبيرا  المساهمة 

مليون دوالر أمريكي إضافي لشمال شرق البًلد، ونحث  15لتخصيص مبلغ  حاليا  اإلعداديجري وأنحاء البًلد.  كافةدمشق ولكن في 
 "، يضيف السيد رضا. أينما كانوا ضعفا  ن على مواصلة دعمهم لضمان قدرتنا على تلبية احتياجات الفئات األكثر المانحي

 

 حول الصندوق اإلنساني السوري

، لدعم 2014يونيو حزيران/في أطلق اإلنساني، الذي التمويل صندوق  بدعم من المجلس اإلستشاري بترأسيقوم منسق الشؤون اإلنسانية 
 غير المتوقعة أو المتطلبات الخاصة. يتم دعم لألحداثتقديم االستجابة اإلنسانية االستراتيجية مع الحفاظ على المرونة في تخصيص األموال 

ج وهولندا بلجيكا وكندا والدنمارك وألمانيا وأيسلندا وإيطاليا وجيرسي وجمهورية كوريا ولوكسمبورغ والنرويقبل بسخاء من  الصندوق
 .وقطر وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة

  https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/syriaانظر الرابط: لمزيد من المعلومات، 
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