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S U D A N ا ل س و د ان 
 

 

 2015 للعام السودان في المشترك اإلنساني للصندوق أمریكي دوالر ملیون 6.6 بمبلغ تتبرع النرویج حكومة
 

ملیون دوالر أمریكي للصندوق اإلنساني المشترك في السودان  6.6. تبرعت حكومة النرویج بمبلغ 2015یولیو   26الخرطوم، 
عام ي فمنذ إنشائھ  دوق اإلنساني المشترك في السودانالملتزمین للصنالنرویج أحد المانحین الرئیسیین  تعتبر. و2015للعام 
2006. 

 
 ،أضاف قائًالوالنرویج بالقلق إزاء الوضع اإلنساني في السودان"،  تشعر" ،سلندآقال سفیر النرویج لدى السودان، السید مورتن و
وقد أجبر النزاع المستمر في  ت آخٌذ في اإلرتفاع.خاص ألن عدد األشخاص الذین یحتاجون إلى المساعدا نحن قلقون بشكٍل"

النرویج أن تقوم  یسرلذلك و. المساعدات إلى ھم بحاجةوقراھم، و ،على الفرار من منازلھمدارفور عشرات اآلالف من العائالت 
 ." بدعم الصندوق اإلنساني المشترك، جنبا إلى جنب مع غیرھا من الجھات المانحة األخرى

 
  .الوقت الذي تتزاید فیھ اإلحتیاجات، یتناقص التمویل اإلنساني المتاح للسودان على مدى السنوات القلیلة الماضیة "ففي ،قالو 

ومن حاالت الطوارئ اإلنسانیة في جمیع أنحاء العالم، وبالتالي یشكل ھذا ضغطًا على  ،من الالجئینفنحن نشھد أعدادًا قیاسیة 
 مستوى العالم". على تمویل االحتیاجات اإلنسانیة 

 
ملیون شخص  5.4، نحو 2015ومع التمویل المحدود المتاح للعمل اإلنساني في السودان، تستھدف خطة االستجابة اإلنسانیة للعام 

بوضع أولویات لتنفیذ األنشطة وقد شرع الصندوق اإلنساني المشترك  .ھم في أمس الحاجة إلى المساعدات اإلنسانیة المنقذة للحیاة
المواقع األكثر عرضًة و ،، مستھدفًا األشخاصافة القطاعات المنقذة للحیاةفي ضوء فجوات التمویل الحرجة على ك اإلنسانیة

 فاعلة في البالد". شاملة، وللمخاطر. ھذا، باإلضافة إلى توفیر دعم إلستجابة إنسانیة منسقة، و
 
إن ما یحرك المجتمع اإلنساني في السودان، بما في ذلك "، السودان منسق الشئون اإلنسانیة باإلنابة في قال السید عدنان خانو

"إن  ،أردف قائًالضمان حصول البشر على اإلحترام الالزم". والصحة، وو ،الجھات المانحة، ھو مبدأ حمایة الحیاةو ،الشركاء
رك على تعزیز قدراتھم في یساعد شركاء الصندوق اإلنساني المشت ھذه ة النرویجمتوفر دعم یمكن التنبوء بھ مثل مساھ

 األكثر عرضًة للمخاطر". لألشخاصتوفیراإلستجابة اإلنسانیة 
 

 ،ھو صندوق لتجمیع األموال من العدید من الجھات المانحة التي تدعم تخصیص الصندوق اإلنساني المشترك في السودانإن 
في عام خصص الصندوق وقد ة في السودان. وصرف األموال في الوقت المناسب لمقابلة اإلحتیاجات اإلنسانیة األكثر أھمی

 لتمكینھا من تنفیذ المشاریع المنقذة للحیاة. والوطنیة، وكذلك لوكاالت األمم المتحدة ،تمویال لدعم المنظمات الدولیة 2015
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