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 ياألردنصندوق اإلنساني لدعم للحشد ال تلتقي الجهات المانحة
 سوريةوتعزيز المساعدة اإلنسانية في األردن وجنوب 

 
( JHFإلى المساهمة في الصندوق اإلنساني األردني )اليوم  الجهات المانحةدعا منسق الشؤون اإلنسانية في األردن  - ٢٠١٨مايو أيار/ ١٠

ة إلى حاجشخص ب ٧٠٠،٠٠٠و الجئ سوري في األردن ٦٦٠،٠٠٠ نحوالمزيد من االحتياجات اإلنسانية العاجلة ل تلبية حتى يتمكن من
 .سوريةفي جنوب  المساعدة

 
يمتاز بدور محوري  ياألردن صندوق اإلنسانيال“ :االجتماع عقب ،المنسق المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية في األردن ،وقال أندرس بيدرسن

على حد سواء. وفي نفس السياق تمتاز مساهمات الجهات اإلنسانية  سوريةفي األردن وجنوب في تغطية االحتياجات اإلنسانية الطارئة لألفراد 
اذ حياة المئات من بنفس األهمية بحيث انها تيسر تمويل وتنفيذ المشاريع الطارئة لتلبية االحتياجات اإلنسانية الطارئة والتي من شأنها انق

األفراد المستضعفين. نشعر باالمتنان الشديد لهذا السخاء والدعم من الجهات المانحة ونتطلع قدما الى زيادة حجم ونطاق مجال عمل 
 ي".األردن اإلنساني الصندوقومساعدات 

 
 اإلنسانية حياة بما يتماشى مع أهداف خطة االستجابةالمساعدات المنقذة لل ستمرار تقديمأداة حاسمة في االصندوق اإلنساني األردني لقد كان 

التنوع والشراكة من خالل دعم مجموعة متنوعة من الصندوق اإلنساني األردني سورية. كما عزز في األردنية وخطة االستجابة اإلنسانية 
ها لالستجابة لالحتياجات إلي بالموارد التي يحتاجون ،بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الوطنية ،اإلنسانيجهات الفاعلة في المجال ال

 اإلنسانية.
 

اإلنسانية والحماية داخل البالد.  ةمليون شخص إلى المساعد ١٣.١ حوالي يحتاجإذ  ،في العالمنزوح وحماية تعد األزمة السورية أكبر أزمة 
 ولبنان واألردن والعراق ومصر. إلى تركياوتوجهت غالبيتهم  ،مليون سوري من البالد ٥،٦أكثر من  نزحوقد 

 
لدعم االستجابة  ٢٠١٤يوليو تموز/ي ُأنشئ في ذال ،الصندوق اإلنساني األردني )أوتشا( تنسيق الشؤون اإلنسانيةل األمم المتحدة يدير مكتب

أردني وسوري  فرد استفاد أكثر من مليون وقد. دوليقرارات مجلس األمن المقدم بموجب لتفويض الل ا  وفق ،سوريةاإلنسانية في األردن وجنوب 
 .حتى اآلن الصندوقهذا من 

 
األموال لتمكين الصندوق من دعم حشد بهدف  جهات المانحةمع مختلف ال )أوتشا( تنسيق الشؤون اإلنسانيةل األمم المتحدة مكتبيتواصل و 

خدمات تزويد السكان المتضررين ب من خالل ا  مشروع ٤٠يخطط الصندوق لتنفيذ أكثر من  ،٢٠١٨في عام و . متنوعة مشاريع إنسانية
 والحماية والمأوى واالحتياجات األساسية. صحاحالصحة والمياه واإل

 
. سوريةفي األردن وجنوب  ا  مشروع ٢٧ من خاللها تمويلتم  ،مليون دوالر١١.٩ لحوالي الصندوقوصل اجمالي تمويل ، ٢٠١٧في عام 

 بلجيكا والسويد والمملكة المتحدة وأيرلندا وألمانيا. مقدمة بسخاء من قبلمليون دوالر  ٤٠ لغاية تاريخه بما يقدر بحوالي لصندوقيبلغ تمويل ا
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أهمية خاصة ألنه يكتسب ن اجتماع اليوم فإ ،منذ إنشاء الصندوق مرارا  األردني اإلنساني للصندوق  حةالمانممثلو الجهات جتمع في حين او 

 تشمل جهات مانحة غير تقليدية جديدة.كي الصندوق ويسعى إلى توسيع قاعدة المانحين ل يوسع استراتيجية
 
 :ب مات، يرجى االتصالزيد من المعلو لم

 +962( 0) 7955354227 هاتف: salah01@un.org، في مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ألمم المتحدةالتابع لتمويل ال، رئيس وحدة أماني صالح
  +962( 0) 708690448 هاتف: abubarhamhtayyeb@un.org ،محلل برامج ،حنا أبو برهم

  www.reliefweb.intأو  www.unocha.orgبيانات أوتشا الصحفية متوفرة على 
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