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 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
 

 مليون دوالر   40قدره  السوري تمويالً قياسياً صندوق اإلنساني  ال صدر 
ً مليون شخص  1.3لدعم   في سوريا  من الفئات األكثر ضعفا

 

مليون دوالر أمريكي   40 تمويالً قدره مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا(  أصدر -  2020 أكتوبر/تشرين األول  7دمشق، 
يم لألمم المتحدة  المنسق المقوفق ما أعلنه اليوم أكبر مخصصاته على اإلطالق،  وهو (، SHFمن الصندوق اإلنساني السوري )

سيمكن   اإلنساني السوري صندوق لتمويل ال سوريا السيد عمران ريزا. هذا اإلصدار القياسي في  ومنسق الشؤون اإلنسانية  
التي  دعم العائالت في المناطق  يشمل أنحاء سوريا، بما  كافةمليون شخص في  1.3المساعدة المنقذة للحياة من الوصول إلى 

 . 19-وتتفاقم في ظل الضغط اإلضافي لفيروس كوفيد   خاصةون االحتياجات اإلنسانية حادة  الخدمات حيث تك تنقصها

 

والتدهور االقتصادي األخير إلى مضاعفة االحتياجات اإلنسانية العميقة   19-كوفيد: "لقد أدت اآلثار المدمرة ليزا قال السيد ر
لقد دفعت العديد من العائالت، التي تعاني بالفعل من عشر سنوات من األزمة،  كما أضاف "في جميع أنحاء سوريا".   والمنتشرة

 أكبر مخصصاتتناوهي   -  السوريمليون دوالر من الصندوق اإلنساني  40إلى حافة الهاوية. ستكون هذه المخصصات البالغة 
هذا  سيعزز كما  عم إنساني محدود. ضرورية لمساعدة المجتمعات الضعيفة، التي كان سيحصل الكثير منها على د  -حتى اآلن  

 أنظمة الرعاية الصحية، ويزيد من األمن الغذائي وفرص كسب العيش، ويعزز خدمات الحماية الهامة ". التمويل 

 

من  في المائة  61، مع حصول المنظمات غير الحكومية على التمويلصرف ب وقد بدأ مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بالفعل 
مليون   15.5منظمة غير حكومية دولية ) 21مليون دوالر( و  8.7منظمة غير حكومية وطنية ) 19ك بما في ذل التمويل،
نطاق حتى اآلن، حيث يدعم   الصندوق اإلنساني السوري على أوسع هذا التخصيص من إضافة إلى ذلك، فقد توزع  دوالر(. 

ً مشروع 62 ف دمشق وريف حلب وحمص ودرعا وحماة  المناطق ذات الحاجة الماسة في ري  تتضمن ناحية فرعية  93في  ا
 ألول مرة.  الصندوق اإلنساني السوري ، والتي سيستفيد بعضها من المشاريع المدعومة من الزور وريف الالذقية والرقة ودير 

 

ً وتجدر اإلشارة إلى أنه اعترا   مليون دوالر ستدعم 15بتدهور الوضع االجتماعي واالقتصادي في البالد، فإن ما يقرب من  فا
مليون   7.6قسائم الطعام وسالل الغذاء وفرص كسب العيش للمزارعين في المناطق الريفية. باإلضافة إلى ذلك، فإن   إيصال

ماليين دوالر ستدعم الطالب للعودة بأمان إلى المدرسة،    4دوالر من المخصصات الحالية ستعزز خدمات الرعاية الصحية، و 
تحسين وصول الناجين إلى خدمات جيدة لالستجابة للعنف   يتضمناألساسية، بما  الحمايةخدمات ماليين دوالر ستوفر  4و 

 القائم على النوع االجتماعي. 
 

اإلنساني السوري  صندوق ال تمويل ، الشريكة أحد المنظمات غير الحكومية الدوليةوهي ،  Intersosتستخدم هذا وسوف 
  ستحصلة متنقلة في حماة وريف دمشق، حيث شخص من خالل عيادات صحي  60.000للوصول إلى ما يقدر بنحو 

. قالت ماريون كاسيات، مديرة البرامج في  من غيرها لم تكن متوفرة لرعاية الصحية األولية ل المجتمعات المحلية على فرص 
في هذه المناطق، وعدم قدرة العديد من العائالت  لكثير من الضرر  العيادات ومراكز الرعاية الصحية تعرض إنترسوس "مع 

"يتيح لنا الصرف  وأضافت  في الرعاية الصحية األولية".    هامةفجوة تمأل  ياداتنا الصحية المتنقلة فإن ععلى دفع تكاليف النقل، 
 لتي تحتاج إلى دعمنا اآلن." دعم عاجل للمجتمعات ا تقديمالسريع ألموال الصندوق 

 

منظمة إنسانية في سوريا، تعمل ضمن معايير خطة   65 اإلنساني السوري  لصندوق ا ، دعم 2014منذ إنشائه في عام 
حتى اآلن،   2020في عام و االستجابة اإلنسانية لسوريا لتلبية االحتياجات األكثر أهمية ودعم استجابة إنسانية فعالة ومنسقة. 

 مليون دوالر.  67.5وبفضل سخاء المانحين، التزم الصندوق بتمويل مشاريع بقيمة 
 

 ني السوريالصندوق اإلنساحول 

اظ بقيادة المنسق المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية بدعم من المجلس االستشاري، يدعم الصندوق تقديم استجابة إنسانية استراتيجية مع االحتف
يا بالمرونة لتخصيص األموال لألحداث غير المتوقعة أو المتطلبات الخاصة. يتم دعمها بسخاء من قبل بلجيكا وكندا والدنمارك وألمان

وأيسلندا وإيطاليا واليابان وجيرسي وجمهورية كوريا ولوكسمبورغ والنرويج وهولندا وقطر وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة. 
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