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 2015 لعام السودان في المشترك اإلنساني للصندوق دوالر مليون 1.6 بمبلغ إيرلندا حكومة تساهم

 

.  2015 لعام السودان مليون دوالر، للصندوق اإلنساني المشترك في 1.6بمبلغ إيرلندا تبرعت  .2015 مايو20  الخرطوم، في
وتأتي هذه المساهمة  .مليون دوالر امريكي 36.9بحوالي  2006للصندوق، حيث تبرعت منذ عام  اً داعماً ملتزم إيرلندا وقد ظلت
 .حتياجات اإلنسانيةفيه اإلوتتزايد  ،العمل اإلنساني في السودانتمويل  ، يتقلص فيهحرجٍ  في وقتٍ 

 يتحدث عن قرار وهوشون شرلوك،  /السيدالدولة لشؤون التنمية والترويج التجاري والتعاون بين الشمال والجنوب وزيروقال 
وقد . للسودان دائمينالداعمين الي من يرلندا هإإن " ،نساني المشترك في السودانبتقديم مساهمة أخرى للصندوق اإل إيرلندا

في مساعدة وكاالت األمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية لتوفير مواد  في العام الماضي استخدم التمويل الذي قدمته إيرلندا
ألفراد ألسر، واكذلك لوالمستلزمات المنزلية للمجتمعات المعرضة للمخاطر، و واألدوات يواء في حاالت الطوارئ، والتقاوي،اإل

 ."في السودان

على درجة من الخطورة.  لسنة المقبلةفي االسودان  هلالتوقعات حول األوضاع اإلنسانية أل "تظل ،وأردف السيد شرلوك قائالً 
 ،إنسانية موثوق بهامساعدات في دعم عملية توفير  إيرلندا من خالل توفير هذا التمويل للصندوق اإلنساني المشترك، تساعدو

 ."لوقت المناسب للناس الذين هم في أمس الحاجة، والذين نزح الكثير منهم من ديارهم بسبب النزاعاتفي اوتأتي 

المنظمات اإلنسانية لتتمكن من الوصول إلى األشخاص األكثر عرضةً للمخاطر  السودان يساعد الصندوق اإلنساني المشترك في
على المنظمات غير  2015جولة التخصيص األولى في عام في المائة تقريباً من  91توزيع  وسيجرى .في جميع أنحاء السودان

تسمح بتحديد ي تال يعتمد على هياكل التنسيق اإلنساني القائمةيعزز وفالصندوق اإلنساني المشترك . والوطنية ،الحكومية الدولية
  .إلنسانية األخرى المتاحة في السودانالتكامل مع مصادر التمويل ابو ،األولويات القائمة على األدلة

الصندوق اإلنساني المشترك هو "يظل  ،المصطفى بلمليح /نابة السيدقيم ومنسق الشئون اإلنسانية باإلقال ممثل األمم المتحدة المو
 قائالً، . وأضافالوطنية"للمنظمات غير الحكومية بالنسبة لعلميات اإلنسانية في السودان، ال سيما لتمويل األكثر بروزاً المصدر 

بالنسبة للمنظمات العاملة  خاصةً استجابة إنسانية فعالة، دعم وبناء قدرات الشركاء الوطنيين لتعزيز  فيتساعد س أموال الصندوق"
 ".والنائية ،في المناطق الصعبة

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

ذة المنقالعاجلة والمنظمات والوطنية، ووكاالت األمم المتحدة، لتمكينهم من تنفيذ المشاريع  ،أكثر من مليار دوالر للمنظمات الدولية
 للحياة.
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