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 ةسوريفي شمال شرق  األكثر ضعفا  مليون دوالر أمريكي لدعم المجتمعات  14.5 يخصص اإلنساني السوريالتمويل صندوق 

مليون دوالر أمريكي   14.5)أوتشا( مبلغ نسيق الشؤون اإلنسانيةاألمم المتحدة لت مكتب خصص - 2020 ،يناير/كانون الثاني 23 دمشق، 

 كما، ةسوريلتقديم الدعم الفوري للعائالت المتضررة من تصاعد العنف في شمال شرق  (SHF) اإلنساني السوري التمويل من صندوق

شخص  800,000سيتلقى أكثر من . السيد عمران رضا ةمنسق الشؤون اإلنسانية في سوريوالمنسق المقيم لألمم المتحدة أعلن اليوم 

 .بما في ذلك في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور وحلب األكثر احتياجا  المجتمعات  فيمساعدات إنسانية 

ة سورياإلنساني السوري إلى آالف العائالت في شمال شرق التمويل من قبل صندوق  األخيرةقال السيد رضا: "ستصل هذه المساهمة  

اآلخرين في المجال اإلنساني تقديم  بسبب العنف". "إن استمرار كرم المانحين يضمن لألمم المتحدة والشركاءازدادت معاناتها التي 

 ."أينما كانوا ضعفا   األكثرالفئات إلى  الملحة اتالمساعد

مجاالت الصحة والمساعدات الغذائية والمياه عا  تشمل مشرو 26لتقديم  شريكا  إنسانيا    19 من قبل الصندوق  الحاليالتمويل يدعم هذا 

في المائة من األموال مشاريع  43حوالي وستدعم الشتاء. مساعدات فصل المتعلقة باأللغام والحماية وواإلجراءات   والنظافة واإلصحاح

في المائة  28و  ،مليون دوالر( 4.2في المائة للمنظمات غير الحكومية الدولية ) 29 ومليون دوالر(،  6.2األمم المتحدة ) منظمات

 .ر(مليون دوال 4.1للمنظمات غير الحكومية الوطنية )

خدمات طبية  ABASS منظمات غير حكومية وطنية تتلقى التمويل. ستوفر ست إحدى (ABASS) جمعية البر للخدمات االجتماعيةتعد  

مراكز عائالت النازحة التي تعيش في المتضمنة   ةسوريشخص في الحسكة وتل تمر في شمال شرق  31,000أسبوعية ألكثر من 

لألشخاص ذوي اإلعاقة  ABASS قدمست كما. نا  عيادة المتنقلة الرعاية الصحية األساسية واألدوية مجا. سيوفر المركز الطبي والاإليواء

 .الكراسي المتحركة والنظارات وأجهزة السمع المساعدات الضرورية التي تشمل

لمعظم  يا  ألساسية يمثل تحدخدمات الرعاية الصحية الإن الوصول " :ABASS يوقال محمد العباسي أحد العاملين في المجال اإلنساني ف

بالفعل في المتوفرة الخدمات الصحية وبرغم األخيرة وحتى ارتفاع األسعار". " قتاليةاألشخاص الذين يعانون من النزوح واألعمال ال

 " .بشدةإلى دعمنا فإن الطلب هائل. من خالل مشروعنا، سنساعد عشرات اآلالف من األشخاص الذين يحتاجون ، الحسكة

 ن فيهو صندوق مشترك متعدد المانحين تديره األمم المتحدة ويتلقى مساهمات من مساهمي اإلنساني السوريالتمويل صندوق إن  

تعمل ضمن  ةسوريمنظمة إنسانية في  58 السوري اإلنساني التمويل صندوقدعم ، 2014القطاعين العام والخاص. منذ تأسيسه في عام 

 معايير خطة االستجابة اإلنسانية السورية لتلبية االحتياجات األكثر أهمية ودعم استجابة إنسانية فعالة ومنسقة. 

هدف ، وهو 2019مليون دوالر في عام  80هدف التمويل البالغ في المائة من  90مليون دوالر أو  71.9وقد ساهم المانحون بمبلغ 

، يهدف الصندوق إلى الوصول إلى المزيد من األشخاص المحتاجين، وخاصة في 2020في عام  .الصندوق األكثر طموحا  حتى اآلن

 .القطاعات اإلنسانية كافةالمناطق التي تعاني من نقص الخدمات من خالل زيادة الشركاء في 

 

 



 

 اإلنساني السوري التمويل حول صندوق 

، يقوده منسق الشؤون اإلنسانية بدعم من المجلس 2014يونيو تأسس في حزيران/، الذي (SHF) اإلنساني السوري التمويل صندوقإن 

ذات غير المتوقعة أو  حداثاالستشاري، لدعم تقديم االستجابة اإلنسانية االستراتيجية مع الحفاظ على المرونة في تخصيص األموال لأل

. يتم دعمه بسخاء من بلجيكا وكندا والدنمارك وألمانيا وأيسلندا وإيطاليا واليابان وجيرسي وجمهورية كوريا الخاصة متطلباتال

 الموقع: ولوكسمبورغ والنرويج وهولندا وقطر وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة. لمزيد من المعلومات ، تفضل بزيارة
https://www.humanitarianresponse.info/ar/operations/syria 

 

 للحصول على معلومات إضافية يرجى التواصل مع:
 un.orgmoylan ،81771978-+961@، سوريةوتشا في دانييل مويالن، المتحدثة الرسمية باسم منظمة األ
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