
 
 

 

 
 

 
النشرة اإلنسانیة      
السودان       
 2017مارس  26 – 13 | 8العدد          

   

 
 
 
 
   
 
 

   
     
     
   

   

أوتشا     

 في ھذا العدد                              
 

 1ص.  جنوب السودان جدید للمساعدات إلى دولة  ممر

 2ص. شخص  8,000یتسبب في نزوح   قبليلالقتال ا

 3ص. مارس  22بیوم المیاه العالمي في  االحتفال

 4ص.النزاع المسلح واألطفال في السودان 

  التطورات أبرز  
یم المساعدات اإلنسانیة من قدممر جدید لتفتح  •

جنوب في دولة بانتیو مدینة السودان إلى 

 السودان 

الذین فروا من  األھاليمن  8,000ل ووص •

جراء القتال شرق دارفور والیة دیارھم في 

 شمال دارفوربوالیة یت، عإلى اللالقبلي 

في السودان  في المائة من األسر  68في إمكان  •

 صول إلى مصادر میاه محسنةوال

ملیون  3.3ملیون یورو ( 3یرلندا بمبلغ إ تتبرع •

 اإلنسانيالسودان دوالر أمریكي) لصندوق 

 2017یة لعام نسانخطة االستجابة اإل  أرقام

 
 

 ملیون  4.8
 
 
 

 ملیون  3
 
 
 

 

 

 ملیون  2.2

عدد األشخاص المحتاجین في 
االحتیاجات السودان (لمحة 

 )2017لعام اإلنسانیة 
 

في  عدد األشخاص المحتاجین
(لمحة االحتیاجات  دارفور

  )2017اإلنسانیة لعام 
 

 عدد المصابین بسوء التغذیة 
(لمحة  الحاد الشامل 

االحتیاجات اإلنسانیة لعام 
2017(            

 
 
 
 
 

351,000          

دولة مواطني  من الالجئون
 السودان في السودان جنوب

 2013دیسمبر،  15منذ 
مفوضیة المسجلون من قبل (

 األمم المتحدة لشئون الالجئین)
 2017 مارس 15حتى  –

 
 
 

140,626 

 جنسیات أخرىمن الالجئون 
مفوضیة المسجلون من قبل (

 األمم المتحدة لشئون الالجئین)
 2016أكتوبر 31حتى  –

 التمویل  
 )أمریكي دوالر( ملیون 566.8

 2016جرى استالمھا في عام 
 
  

   
   

 في المائة  58.3  
 الذي جرى اإلبالغ عنھجمالي التمویل إ  

 )2017 مارس 26 (حتى 
 

، سویسرا -منظمة كیر الدولیة (  دولة جنوب السودان في معسكر في دارفور الجئون من
 )2017ر ینای

 
   

ِ بَ لتسلیم المساعدات اإلنسانیة من مدینة األُ  فتح ممر جدید  ض بالسودان إلى یّ
 نتیو في دولة جنوب السودانبا
 
برنامج الغذاء  من قِبَلْ مارس افتتاح ممر إنساني جدید لتقدیم المساعدات اإلنسانیة   26أعلنت حكومة السودان في 

من مدینة األبیض في وسط السودان إلى بانتیو، وھي مدینة تقع في والیة الوحدة بدولة جنوب السودان، حیث  العالمي
 ة في جمیع أنحاء البالد.متفاقمالذین یعانون من المجاعة وسط أزمة إنسانیة  من األشخاص 100,000نحو بھا یوجد 

في دولة  كثر عرضة للمخاطرعة إلى المجتمعات األوسیضمن الممر الشمالي الجدید وصول المساعدات الغذائیة بسر
 .جنوب السودان قبل بدایة موسم األمطار

 
طن متري تبرعت بھا حكومة  000,1ألف طن متري من الذرة الرفیعة، بما في ذلك  11وسیعمل البرنامج على نقل 

 مدة ثالثة أشھر.شخص ل 300,000شاحنة، وھي شحنة تكفي إلطعام  40إلى  30السودان في سبع قوافل من 
 .كلم 500یبلغ طولھا  التيالستكمال الرحلة  األسبوع إلىوستحتاج القوافل مدة قد تصل 

 
. ولن یسمح الممر اإلنساني أبریلشھر  أوائل فيشاحنة  27 فيطن من الذرة الرفیعة  1,200 األولىوستنقل القافلة 

ً ، بل حسبف بتسلیم المعونة الغذائیة في الوقت المناسب تقلیل االعتماد على العملیات الجویة، التي  على سیساعد أیضا
الطریق البري. وفي الوقت نفسھ، یواصل  أو يالنھرالنقل  سبعة أضعاف قیمة نقل الغذاء عبر إلىتكلف ما بین ستة 

الرنك  البرنامج استخدام الممر الحالي عبر مدینة كوستي بوالیة النیل األبیض للوصول إلى المحتاجین في منطقة
طن متري إلى أكثر من  57,900بتسلیم  2014بدولة جنوب السودان. وقد قام البرنامج منذ شھر نوفمبر عام 

 .2017طن متري منھا في عام  3,490شخص في الرنك، جرى تسلیم  200,000
 

یقرب من ثلثي أي ما  -ملیون شخص في جمیع أنحاء دولة جنوب السودان  7.5جدیر بالذكر، أن ھناك ما ال یقل عن 
ً  –السكان  الجئ من تلك الدولة، من  350,000أكثر من  ھم بحاجة إلى مساعدات إنسانیة. ویستضیف السودان حالیا

 .2013الذین كانوا قد وصلوا إلى السودان منذ اندالع النزاع في شھر دیسمبر عام 
 

والوالیات المتحدة األمریكیة یدعمان األشخاص الذین یعانون من انعدام األمن الغذائي في  برنامج الغذاء العالمي
 ودولة جنوب السودان ،السودان

مارس، إن ھناك سفینتین أمریكیتین قد رستا في میناء بورتسودان،  20أصدره في  بیانفي  برنامج الغذاء العالميقال 
ألف طن متري  20طن متري من الذرة الرفیعة التي سیجرى نقل أكثر من  47,880حیث جرى تفریغ أكثر من 

http://www.wfp.org/news/news-release/united-states-and-wfp-support-food-insecure-populations-sudan-and-south-sudan
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 )2017ون جدد من شرق دارفور في اللعیت بشمال دارفور (بعثة مشتركة، مارس، قادم

حدة في شھري مارس وأبریل، منھا عبر السودان إلى دولة جنوب السودان. وستصل سفن أخرى من الوالیات المت
طن متري من  1,700طن من العدس، و 5,000طن متري إضافي من الذرة الرفیعة، و  47,500محملةً بعدد 

 .والنازحین في السودان ،لالجئین من مواطني دولة جنوب السودان اتالزیوت النباتیة بھدف تقدیم المساعد
 

كثر عرضة ملیون من األشخاص األ 4.4من  إلى ما یربو عنات مساعدال تقدیم 2017ویعتزم البرنامج في عام 
وذلك   -والمجتمعات المضیفة  ،والسكان المتأثرین بالظروف المناخیة ،، والالجئینوالنازحین في السودان، للمخاطر

تغذوي، من خالل مجموعة من األنشطة، بما في ذلك تقدیم المعونات الغذائیة الطارئة، والتحویالت النقدیة، والدعم ال
 .المعیشي االستقاللوبناء قدرات المرونة لمساعدة المجتمعات المحلیة على 

 

من األھالي من منازلھم في والیة شرق دارفور،  8,000فرار حوالي 
 إلى مدینة اللعیت بوالیة شمال دارفور مھوءولج

 
عقب صدور تقاریر من السلطات الحكومیة في والیة شمال دارفور عن وصول آالف األشخاص إلى محلیة اللعیت، 

والرعاة في والیة شرق دارفور، قامت بعثة مشتركة بین الوكاالت بزیارة  ،بین المزارعین القبليمن النزاع  فراراً 
مارس  23إلى  19المنطقة في المدة من 

وقد ضمت  لتقییم االحتیاجات اإلنسانیة ھناك.
البعثة ممثلین من مفوضیة العون اإلنساني 

االت األمم المتحدة، ـــــــــــــــالحكومیة، ووك
 ،ومیة الدولیةـــــــــــــــوالمنظمات غیر الحك

 والوطنیة، والوزارات ذات الصلة بالوالیة.
 

وقد كشفت النتائج األولیة للبعثة أن ھناك 
شخص قد وصلوا إلى قرى  8,000حوالي 

وفجاخ  ،وفتاحة ،ودلیل الدخري ،دلیل بابكر
ً  القریبة من حدود والیة شرق دارفور.  ووفقا

ي المجال ر التي تلقاھا الشركاء فـــــــــللتقاری
الة الوحیدة ـــــھي الح هتعتبر ھذاإلنساني، 

ینایر عام  للنزوح في دارفور منذ األول من
2017. 

 
وقد أكملت كل من المنظمة الدولیة للھجرة 

اني في والیة شمال ـــــومفوضیة العون اإلنس
 ،دین الجددـــــــــدارفور التحقق من الواف
النتائج في ال ـــــــوتسجیلھم، وسیجرى إرس

 .األسابیع المقبلة
 

وتشمل االحتیاجات العاجلة للنازحین الجدد 
وارئ، والمیاه، ــــــــفي حاالت الط يوآالم

ول على الخدمات ـــــــوالغذاء، وكذلك الحص
الصحیة والتعلیمیة. وقد قامت منظمة الصحة 
العالمیة ووزارة الصحة بالوالیة بتقدیم ثالث 

الدخري"، التي ستلبي احتیاجات  دلیلو " ،و "دلیل بابكر" ،اسیة للمرافق الصحیة في "فتاحة"أطقم تجھیزات طبیة أس
وسیبقون في  ،وقال النازحون إنھم لن یعودوا إلى مناطقھم األصلیة شخص لمدة شھر واحد. 18,000 ما یصل إلى

ت اإلنسانیة بتقدیم المساعدات والتسجیل، ستبدأ المنظما ،المواقع الجدیدة. وبمجرد إرسال نتائج عملیة التحقق
 .للمحتاجین

 

 مساعدات إنسانیة لمنطقة جبل مرة
 

الواقعة في والیة وسط  لمحتاجین في عدد من المناطق في منطقة جبل مرةل اتمساعدتقدیم الاإلغاثة تواصل منظمات 
ً  دارفور. التي قامت بھا كل من المنظمة الدولیة  التسجیلنتائج عملیة  وینتظر الشرکاء في المجال اإلنساني حالیا
والعائدین وغیرھم من السکان المتأثرین في  ،ومفوضیة العون اإلنساني، لتحدید األعداد الدقیقة للنازحین، للھجرة

 .ابة المطلوبةمنطقة قولو لتحدید االستج
 

 تقدیم  تواصل منظمات اإلغاثة
األشخاص  ات إلىمساعدال

المحتاجین إلى المعونة اإلنسانیة 
 في منطقة جبل مرة

شخص من  8,000نحو فر 
 شرق دارفور ة یوالب دیارھم

إلى ي ووصلوا قبلجراء العنف ال
 شمال دارفوروالیة یت في عالل

 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 (الیونسیف)شرق السودان في موقع صدیق لألطفال في كسال،  األیديفتاتان تغسالن 

 المنظمات اإلنسانیة لتحسین خدمات المیاه ىتسع
 
المیاه واإلصحاح البیئي الحكومي في مدینة قولو بمحلیة نرتتي في والیة وسط دارفور، بإعادة تأھیل  برنامجقوم ی

 .محطة ضخ المیاه التي تعمل بالطاقة الشمسیة
 

 13، وھي منظمة غیر حكومیة دولیة، بتأھیل األدنىقامت مؤسسة الشرق  فقد روكروأما في مدینة روكورو، بمحلیة 
 من 190، وفرغت كذلك من صنع اً شخص  350أطقم تجھیزات النظافة الصحیة على عددمضخة یدویة، ووزعت 

ً  13، ودربت مراحیضالبالط   .على صیانة المضخات الیدویة شخصا
 

ً  21بتدریب  - مستھدفةً النازحین الجدد والسابقین - وقد قامت منظمة اإلغاثة العالمیة في مدینة نرتتي على  شخصا
كذلك بتنفیذ حملتین  وقامتومدینة نرتتي؛  ،إنشاء أربع لجان لمستخدمي المیاه في قریة طورصیانة محطات المیاه؛ و

مرحاض في قریة  200كما قامت المنظمة بتشیید  شخص في مدینة نرتتي. 5,000لتنظیف حاویات المیاه استھدفت 
 .طور

 
ء تدریب على تعزیز النظافة الصحیة لعدد وتقوم منظمة المعونة الكنسیة النرویجیة الدولیة باإلضافة إلى ذلك، بإجرا

50  ً  .في معسكرات النازحین في محلیة نرتتي شخصا
 

 شخص 26,000الوصول بالمساعدات في مجالي األمن الغذائي ووسائل كسب العیش ألكثر من 
 

(البذور) واألدوات، إلى المحتاجین في منطقة قولو، وبدأ المجلس  التقاويجرى تسلیم اللوازم الزراعیة، بما في ذلك 
ً  1,250أسرة (یستفید منھا نحو  250لالجئین عملیة التوزیع لعدد  يالدانمارك أول عملیة توزیع  هھذعتبر تو). شخصا

 .2015للمدخالت الزراعیة لألھالي في قولو منذ عام 
 

بتوزیع حصص غذائیة لمدة شھر في مدینة قولو، لیتمكن بذلك من  لعالميبرنامج الغذاء اوباإلضافة إلى ذلك، فقد قام 
شخص. وھذه ھي المرة الثانیة التي یقوم فیھا البرنامج بتوزیع المساعدات الغذائیة في المنطقة  25,000الوصول إلى 

 .2016منذ شھر أكتوبر عام 
 

 شخص  6,000كثر من ألواللوازم المنزلیة  ،مآوي الطوارئتسلیم 
 
أسرة  1,281مارس لعدد  23بتاریخ واللوازم المنزلیة  ،زعت منظمة المعونة الكنسیة النرویجیة مآوي الطوارئو

وطور للنازحین في  ،شخص) في موقعي نرتتي 6,400(استفاد منھا حوالي من األسر األكثر عرضة للمخاطر 
. ویجري 2016محلیة غرب جبل مرة. وقد شمل التوزیع النازحین الجدد من أجزاء أخرى من جبل مرة في عام 

ووسط جبل  ،في محلیات غرب األكثر عرضة للمخاطر اآلخرینحالیاً حشد المزید من الموارد لمساعدة األشخاص 
 .مرة

 

ة من األسر في السودان بإمكانھا في المائ 68بمناسبة الیوم العالمي للمیاه: 
 الحصول على مصادر میاه محسنة

 
مارس الیوم العالمي للمیاه الذي  22صادف تاریخ 

یحتفل فیھ العالم بالتقدم المحرز في مجال تحقیق 
وكان موضوع ھذا العام ھو  األھداف العالمیة للمیاه.

ً  استخداماإلسراف في  مَ "لِ  للھدف  المیاه؟" وذلك دعما
من أھداف التنمیة المستدامة بشأن تحسین  6.3

ومعالجة  في استخدامھا، واالقتصاد ،نوعیة المیاه
 .إلعادة استخدامھا المستعملةمیاه ال
 

 ً أصدرتھ الیونیسیف بمناسبة الیوم العالمي  بیانل ووفقا
في المائة من األسر في  68للمیاه، فإن بإمكان 

السودان الحصول على میاه محسنة، مع وجود 
سكان  تفاوت في فرص الحصول على تلك المیاه بین

في  78و ،في المائة 64الریف والحضر بنسبة 
 ً أوجھ تفاوت بین الوالیات؛ حیث یحصل نحو ثلث األسر على المیاه المأمونة في  المائة على التوالي. وھناك أیضا

في المائة في والیة الخرطوم والوالیات الشمالیة. وذكر  90والیات البحر األحمر، والنیل األبیض، والقضارف مقابل 

 برنامج الغذاء العالميقام 
 تكفي بتوزیع حصص غذائیة
 25,000لمدة شھر واحد على 

 ة قولوشخص في مدین

، ساعدت 2016وفي عام 
  ملیوني الیونیسف وشركاؤھا

 للمخاطر ینمعرضمن ال شخص
إمكانیة الحصول على میاه ب

 محسنة في مناطق الطوارئ
فیھا تنقص  والمناطق التي

 خدماتال

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ACFrOgB4tCOlDNK8jJQBa1a1b7ks_I6Z_oIm1FhnG6NlEi4M6lcRzDTXcxNQO2YbbfP3_s0r8ek0LGAvPareyMZTGWMqL54zDJX6isANtWGsxtTZ3JfvR5UPpFFG5ys%3D.pdf
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للیونامید) أرشیفیةمیاه في شمال دارفور (صورة لل یدویة مضخة انتستخدم تانامرأ  

وعدم كفایة المشاركة المجتمعیة ھي بعض األسباب الرئیسیة لتدني  ،وعدم كفایة اإلدارة ،لبیان، إن نقص التمویلا
 .نسب الحصول على المیاه النظیفة

 
 ً ملیون  13للیونیسیف، ال یزال ما یقدر بنحو  ووفقا

شخص في السودان یستخدمون مصادر میاه شرب 
في المائة من  32غیر محسنة، حیث یشرب حوالي 

 .السكان المیاه الملوثة من مصادر میاه غیر محسنة
وتشتمل غالبیة مصادر المیاه غیر المحسنة على 
المیاه السطحیة كما تشكل المیاه الجوفیة بعض 

(اآلبار المفتوحة وخزانات المیاه  المصادر األخرى
 ً من النفایات  الجوفیة الملوثة). وتأتي الملوثات أساسا

والتجاریة التي  ،والنفایات المنزلیة ،الصناعیة
تجري عملیة تصریفھا في المسطحات المائیة 
السطحیة أو تتسرب إلى خزانات المیاه الجوفیة. 

 لوث المیاهنع توھناك سیاسات وطنیة ووالئیة تم
  .ولكنھا تحتاج إلى التطبیق

 
 ً للیونیسیف، یمكن أن یكون نقص المیاه  ووفقا

بالنسبة لألطفال ألن  الصالحة للشرب خطراً 
أمراض اإلسھال المرتبطة بمیاه الشرب غیر 
المأمونة خاصةً وأن سوء حالة المرافق الصحیة أو 
تدھور مستوى النظافة الصحیة ھي من األسباب 

سیة لسوء التغذیة ووفیات األطفال في الرئی
 ،ویتعین على الحكومة السودانیة السودان. 

بقوة ووالقطاع الخاص أن تلجأ  ،والجھات المانحة
 ،وااللتزام بتحقیق الوصول الشامل ،إلى االستثمار

والمقبولة  ،والمنصف إلى میاه الشرب اآلمنة
 .للجمیع

 
والشركاء ، وتعمل الیونیسف مع حكومة السودان

الرئیسیین اآلخرین على دعم زیادة فرص الحصول على إمدادات المیاه المحسنة األساسیة للمجتمعات ومعسكرات 
وشركاؤھا بحلول نھایة عام  فالیونیسیوالمدارس، مع التركیز على النساء واألطفال. ھذا، وقد نجحت  ،النازحین
واألشخاص المعرضین لخطر اإلسھال  ،والالجئین ،نمن النازحی (في مساعدة ملیوني شخص معرض للخطر 2016

إمكانیة الحصول على  علىالمائي الحاد) في المناطق التي تسود فیھا حاالت الطوارئ  أو التي تقل فیھا الخدمات 
 ،وتطھیرھا بالكلور على مستوى المجتمعات المحلیة ،وصیانتھا ،المیاه المحسنة من خالل تشغیل مصادر المیاه

 .واألسر
 

 ً في المائة من التمویل المطلوب لتنفیذ خطة  59لخدمة التتبع المالي الخاصة بالسودان، فقد تلقى السودان  ووفقا
في المائة من ذلك التمویل لدعم قطاع المیاه والمرافق  5حیث جرى تخصیص  2016في عام  االستجابة اإلنسانیة

 .الصحیة والنظافة
 

 المسلح على األطفال في السودانصدور تقریر جدید حول أثر النزاع 
 

یتضمن تفاصیل عن أثر النزاع المسلح على األطفال  جدیداً  تقریراً مارس،  6أصدر األمین العام لألمم المتحدة بتاریخ 
في والیات دارفور، وجنوب كردفان، والنیل األزرق وفي منطقة أبیي اإلداریة. وقالت لیلى زروقي، الممثل الخاص 

لھا إن تجنید األطفال واستخدامھم في النزاعات المسلحة قد  بیانلألمین العام المعنیة باألطفال والنزاعات المسلحة في 
إلى  2011ة المشمولة بالتقریر (مارسمدانخفض خالل ال )، بید أن الفتیان والفتیات قد ظلوا ضحایا 2016دیسمبر  

واالعتداءات على  ،والعنف الجنسي ،والتشویھ ،یمة ارتكبتھا جمیع أطراف النزاع، بما في ذلك القتلالنتھاكات جس
والمستشفیات ،المدارس . 

 
ً  ،ویعتبر ھذا التقریر ھو الخامس الذي أعده األمین العام عن األطفال  والنزاع المسلح في السودان. ویعتبر ھو أیضا

المسلحة الذي ینشر منذ استقالل دولة جنوب السودان وبدایة النزاع في والیتي التقریر األول عن األطفال والنزاعات 
 .والنیل األزرق ،جنوب كردفان

 ً ر عن لتقریر جدید صاد وفقا
، فقد لمتحدةلألمم ا األمین العام

ألطفال اتجنید عملیة تراجعت 
واستخدامھم في النزاعات 

في المدة المسلحة في السودان 
 2011 بین مارسمن 

 2016ودیسمبر 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2017/191&Lang=E&Area=UNDOC
https://childrenandarmedconflict.un.org/press-release/sudan-new-report-details-deep-impact-of-armed-conflict-on-children/
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www.unocha.org/sudan | www.unocha.org | ochasudan_feedback@un.org | Facebook: UNOCHASudan | Twitter: @UNOCHA_Sudan  
 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

 
وجنوب  ،دارفوروالیات ة المشمولة بالتقریر، كان وصول األمم المتحدة إلى المناطق المتأثرة بالنزاع في مدوطوال ال

ً  األزرقوالنیل  ،كردفان معلومات الواردة في التقریر سوى تقییم جزئي للحالة الفعلیة وقد ال توفر ال یشكل تحدیا
 لألطفال المتأثرین بالنزاعات المسلحة في السودان كما ذكر البیان الذي أدلى بھ الممثل الخاص.

. 
ألمم المتحدة إلى جمیع مناطق النزاع لضمان القیام بعملیتي لغیر المقید  وصولالإتاحة  إلىودعا الممثل الخاص 

تنفیذ خطط العمل وتسھیل إیصال المساعدات اإلنسانیة المنقذة للحیاة لورصد االمتثال  ،واإلبالغ المطلوبتین ،الرصد
 .آلالف األطفال

 

 مالیین یورو لصندوق السودان اإلنساني 3تتبرع بمبلغ  إیرلندا
 

ملیون دوالر أمریكي) لصندوق   3.3مالیین یورو (حوالي  3تبرعھا بمبلغ  مارس عن  20في  إیرلنداأعلنت حكومة 
ً  صندوق السودان اإلنساني.  -للمساعدات اإلنسانیة في السودان  المشترك األمم المتحدة صادر عن  بیان صحفيل ووفقا

، سیجري استخدام ھذا التمویل في توفیر المساعدات المنقذة للحیاة من خالل شركاء األمم المتحدة االیرلندیةالحكومة 
الذین یواجھون النزاع،  كثر عرضة للمخاطرإلى احتیاجات األشخاص األ مات غیر الحكومیة، استناداً والمنظ

 .ویجبرون على مغادرة دیارھم، ویعانون من عدم كفایة الغذاء إلطعام أسرھم
 

 ویعد صندوق السودان اإلنساني ھذا عبر عملیة التخصیص الحالیة للصندوق.  االیرلنديوسیجري صرف التمویل 
منسق الشؤون  ھشرف علیتویھدف الصندوق الذي  وسیلة فعالة من حیث التكلفة لدعم العمل اإلنساني في السودان.

وصرفھا في الوقت المناسب لسد أھم االحتیاجات اإلنسانیة على النحو  ،اإلنسانیة إلى دعم تخصیص موارد المانحین
ویوفر صندوق  تفق علیھا من قبل منسق الشؤون اإلنسانیة.استراتیجیة م أي أوالمحدد في خطة االستجابة اإلنسانیة 

ویتلقى الصندوق   .ووكاالت األمم المتحدة ،والوطنیة ،السودان اإلنساني التمویل للمنظمات غیر الحكومیة الدولیة
 .عامویدعم االستجابة اإلنسانیة على مدار ال ،مساھمات طوعیة من المانحین

 
من الشركاء في المجال اإلنساني في  47ملیون دوالر لتمویل  39تخصیص نحو ب 2016في عام وقد قام الصندوق 

 .السودان
 
 
 
 
 
 
 

السودان  صندوقخصص 
نحو  2016في عام  اإلنساني

 عددملیون دوالر أمریكي ل 39
من الشركاء في المجال  47

 اإلنساني في السودان

 ، األمم المتحدة)األرشیفكبري مشاه في الضعین (شرق دارفور) بني بتمویل من صندوق السودان اإلنساني (صورة من 
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