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 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

 

 الصندوق اإلنساني المشترك لمشاريع في سوريةمليون دوالر أمريكي من خالل  19تخصيص 

 

 – 2016آذار/مارس  23دمشق، 

مليون دوالر أمريكي للشركاء من خالل الصندوق اإلنساني المشترك في سورية. ويمول  19تم تخصيص ما يقرب من  

والصحة واألمن هذا الصندوق من خالل هذا التخصيص مشاريع تعنى بالمياه والصرف الصحي والنظافة والتغذية 

مليون شخص وإحداث  1.4الغذائي والزراعة والتعليم والمشاريع المشتركة بين القطاعات لتلبية احتياجات ما يقرب من 

 .تغيير حقيقي في حياتهم

وذكر السيد يعقوب الحلو، الممثل المقيم ألنشطة األمم المتحدة في سورية ومنسق الشؤون اإلنسانية: " إنه مع الظروف 

تية األخيرة، ستسعى األمم المتحدة وشركاؤها لزيادة التدخالت اإلنسانية أّن أمكن وبخاصة إلى المجتمعات المحلية الموا

 التي لم تصلها المساعدات منذ عدة أشهر". 

مليون شخص في  4.6مليون شخص في سورية إلى مساعدات إنسانية، بما في ذلك  13.5، يحتاج 2016خالل عام 

 .نصف مليون منهم يعيشون في المناطق المحاصرة—ب الوصول إليهاالمناطق التي يصع

مقترح مشروع من الناحية االستراتيجية والفنية من قبل القطاعات  66قيّمت القطاعات اإلنسانية والشركاء حوالي 

انية في اإلنساإلنسانية والشركاء قبل أن يوافق عليها الممثل المقيم ألنشطة األمم المتحدة في سورية ومنسق الشؤون 

 سورية. 

الموافق عليها تعود للمنظمات غير الحكومية المحلية. وفي  17ومن الجدير بالذكر إن ما يقارب من نصف المشاريع الـ

في المئة من األموال للمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، والباقي إلى وكاالت األمم  57المجموع، تم تخصيص 

في المئة من المشاريع الممولة على االحتياجات في المناطق المحاصرة أو تلك التي  60المتحدة في سورية. تركز 

 يصعب الوصول إليها. 

 المؤهلين تقدموامن  أن الكثيرهذا العام، وأشار إلى  األول فيونوه السيد يعقوب الحلو: " إلى أن هذا التخصيص هو 

ة وفي تحديد أولويات المشاريع التي يتم تنفيذها مباشر ي إلىترموأضاف إن استراتيجيتنا كانت  التمويل،للحصول على 

 المناطق المحاصرة وتلك التي يصعب الوصول إليها."

من المتوقع أن تبدأ معظم المشاريع في بداية نيسان/ابريل. والمنظمات التي حصلت على تمويل من خالل هذا التخصيص 

، وصندوق العافية وجمعية البر وجمعية اإلنشاءات الخيرية في حمص، وجمعية البر واإلحسان ADRAو ACF :هي

في رأس العين، وجمعية اإلحسان الخيرية والتنموية في حلب، والجمعية اآلشورية الخيرية، ومنظمة األغذية والزراعة 

ية السورية للتنمية االجتماعية ومنظمة ومؤسسة أوكسفام والجمع األرثوذوكسأنطاكية وسائر المشرق للروم  وبطركيه

  .أرض اإلنسان واليونيسيف واألونروا وبرنامج األغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية
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 حول الصندوق اإلنساني المشترك في سورية 

لمقيم ألنشطة الممثل ايتولى مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في سورية إدارة الصندوق اإلنساني المشترك بالنيابة عن 

األمم المتحدة في سورية. يقّدم الصندوق اإلنساني المشترك للشركاء التمويل المرن وفي الوقت المناسب بالتوافق مع 

الهدف العام المتمثل في توسيع إيصال المساعدات اإلنسانية، وزيادة وصولها وتعزيز الشراكات مع الهالل األحمر 

 .ير الحكومية الوطنية والدوليةالعربي السوري والمنظمات غ

في عام  مليون دوالر في تمويل الصندوق اإلنساني المشترك في سورية 37.9وقد ساهمت البلدان التالية ما مجموعه 

وهي: بلجيكا وألمانيا والهند والكويت ولوكسمبورغ وماليزيا وهولندا والنرويج وجمهورية كوريا  2016و 2015

 .د وسويسراالجنوبية واسبانيا والسوي

 

 لمزيد من المعلومات برجاء اإلتصال:

 095 300 953 963+جوال:    toml@un.orgليندا توم، 

 078 300 953 963+جوال:     seifo@un.orgغالية سيفو، 

 www.reliefweb.int أو  www.unocha.orgيمكن الحصول على كافة بيانات المكتب الصحفية من خالل: 

mailto:toml@un.org
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/

