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  2012خطة عمل األمم المتحدة والشرآاء بالسودان لعام 
  مليار دوالر أمريكي الزمة لتقديم المساعدات اإلنسانية واإلنعاش 1 06.

  
 مليار دوالر لمشاريع اإلنعاش المبكر 1.06بحوجه إلى األمم المتحدة وشرآاؤها في السودان ] ، الخرطوم2011ديسمبر   13[

حيث . 2012 على النحو المبين في خطة العمل اإلنسانية لألمم المتحدة والشرآاء بالسودان لعام 2012والمشاريع اإلنسانية في عام 
  . عشر قطاعًاا مشروعا في إثن331تشمل خطة العمل 

  
إلنابه بمفوضية العون اإلنساني، والسيد بيتر دي آليرك المنسق المقيم لألمم المتحدة وقد رحب الدآتور محمد فضل اهللا، المفوض با

ومنسق الشؤون اإلنسانية في السودان، فى مؤتمر صحفى مشترك عقد اليوم في الخرطوم، رحبا بالتعاون الوثيق بين األمم المتحدة 
ة وإشراك المجتمعات المحلية من أجل تنفيذ البرامج اإلنسانية ودعوا إلى إستمرار الشراآ. والشرآاء والحكومة في وضع خطة العمل

  .وبرامج اإلنعاش وإليجاد حلول دائمة لتقليل اإلعتماد على المعونات حيثما آان ذلك مناسبا
  

،  منظمة في إعداد الخطة117وشارك ما مجموعه . آما حضر عملية اإلطالق ممثلين من المنظمات الدولية والوطنية غير الحكومية
 16 منظمة غير حكومية دولية و 58 من المنظمات غير الحكومية الوطنية، و مجموعة من الوزارات الحكومية، و 43بما في ذلك 

  .من وآاالت األمم المتحدة
  

 المنسق المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية أعضاء المجتمع اإلنساني في السودان على العمل القيِّم الذي يتضطلعون به إلنقاذ وشكر
وأثنى أيضا على المانحين الذين ساهموا بسخاء في العمل اإلنساني . األرواح وتخفيف المعاناة في ظل ظروف صعبة وخطيرة غالبًا

  .اتهم  تأثير عميق على حياة المجتمعات واألفراد السودانيينفي السودان، فقد آان إلسهام
  

وترآز الخطة على اإلحتياجات اإلنسانية واإلنعاش . و خطة عمل األمم المتحدة والشرآاء الثامنة هذه هي أآبر نداء إنساني في العالم
فور، حيث ال يزال يوجد ما يقدر ب وال يزال الجزء األآبر من هذه اإلحتياجات في دار. المبكر في جميع أنحاء السودان

  . شخص بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدات3,750,000
  

 مما أتاح تواصل تقديم المساعدات اإلنسانية وأنشطة اإلنعاش 2011 في المئة في عام 64وقد حظيت خطة العمل بتمويل و قدره 
 .2011لمقارنة مع المتطلبات في عام  ٪ با5.4 انخفاضًا بمقدار  2012و تمثل خطة العمل لعام . والتنمية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 http://www.unocha.org/sudan    : الوثيقة الكاملة متوفرة على العنوان التالي
 :  لمزيد من المعلومات

 illemassene@un.org ) +249 (912179076السودان رئيس االتصاالت  OCHA، إيالماسين آريستوف
 .www.reliefweb.int أو www.unocha.org ؤون اإلنسانية متوفرة فيمكتب تنسيق الشلالصحفية البيانات 

 .تعبئة وتنسيق العمل اإلنساني الفعال والمبدئي في شراآة مع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية تعمل على (OCHA) بعثة مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
 

 منسقال عاما من العمل اإلنساني 20تحتفل 


