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اإلنساني مليون دوالرأمريكي) للصندوق  2,3مليون كرونة دنماركية ( 15حكومة الدنمارك تتبرع بمبلغ 

 2015المشترك في السودان لعام 
 

مليون كرونة دنماركية (أي مليونان و ثالثمائة ألف  15تبرعت حكومة الدنمارك بمبلغ   .2015 مارس 02 الخرطوم، في
. وقد ظلت 2015لعام   (Common Humanitarian Fund)أمريكي) للصندوق اإلنساني المشترك في السوداندوالر 

الدنمارك داعماً ملتزماً للصندوق، حيث تبرعت بمبلغ مائة وست وعشرون مليون كرونة دنماركية (إِثنان وعشرون مليون و 
. وتأتي هذه المساهمة القيمة في وقٍت حرج يكون التمويل فيه للعمل اإلنساني شحيحاً 2008سبعمائة ألف  دوالر أمريكي) منذ عام 

 .ات اإلنسانية في تزايدواالحتياج

وفيما يتعلق بمساهمة هذا العام، فقد قال وزير التجارة والتعاون اإلنمائي الدنماركي، السيد موغنس جنسن: "إن الوضع اإلنساني 
في السودان ما زال خطيراً للغاية ويزداد سوًء في بعض المناطق. فاالضطرابات المستمرة في أجزاٍء من دارفور وأبيي وواليتي 

جنوب كردفان والنيل األزرق ال تزال تتسبب في موجات النزوح الشديد للمدنيين الذين يحتاجون إلى المساعدة والحماية. و 
الجئ من الذين يفرون من العنف الدائر في دولة جنوب السودان. لذا،  120,000باإلضافة إلى ذلك فقد استقبل السودان أكثر من 

التمويل للصندوق اإلنساني المشترك في السودان يعكس التزام الدنمارك المستمر بمساعدة المدنيين فإن القرار الذي اتخذته لتقديم 
 ."السودانيين المحتاجين ويوفر لمنسق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية تمويالً مرناً وضرورياً لالستجابة لهذه االحتياجات

لضمان استمرار التدخالت اإلنسانية ذات الجدوى الفعالة من حيث ويواصل الشركاء في المجال اإلنساني في السودان دعمهم 
التكلفة والتي لها تأثير على معالجة االحتياجات الملحة للناس في السودان. وسيتم صرف األموال التي تبرعت بها الدنمارك 

، والتي تقدم الخدمات الصحية، ضمن الجولة األولى لتخصيص التمويل للمشاريع الحيوية المنقذة للحياة 2015للصندوق في عام 
 .والتغذية، والمرافق الصحية في المناطق المتأثرة بالنزاع

وقد قال منسق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية والتنموية باإلنابة، السيد عدنان خان، "إن مساهمة الدنمارك للصندوق اإلنساني  
اسب، ألنها سوف تساعد على ضمان استمرار وصول المساعدات المشترك في السودان، هي موضع تقدير وتأتي في الوقت المن

اإلنسانية إلى المجتمعات األكثر عرضة للخطر". وأردف السيد  عدنان خان قائالً، "وسوف تستخدم أموال الصندوق اإلنساني 
 ."المشترك في دعم التدخالت اإلنسانية الضرورية ذات األولوية القصوى في جميع أنحاء السودان

صندوق اإلنساني المشترك في السودان هو صندوق لتجميع األموال من العديد من الجهات المانحة التي تدعم تخصيص إن ال
وصرف األموال في الوقت المناسب لمقابلة االحتياجات اإلنسانية األكثر أهمية في السودان. وحتى اآلن تلقى الصندوق ومنح أكثر 

ظمات الوطنية، ووكاالت األمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، لتمكينهم من تنفيذ المشاريع من مليار دوالر للمنظمات الدولية والمن
مبلغ أربعة وخمسين مليون وثمانمائة ألف دوالر أمريكي للعمل اإلنساني في  2014المنقذة للحياة. وقد خصص الصندوق في عام 

 جميع أنحاء السودان.
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