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 تخصیص أموال لإلحتیاجات اإلنسانیة في جبل مره

 

دوالر أمریكي   400,000خصص الصندوق اإلنساني المشترك في السودان مبلغ  2014السودان | أغسطس 

للمجلس الدانمركي لالجئین بغرض التصدي لمشكلة إنعدام األمن الغذائي في منطقة جبل مرة في والیة وسط 

 من األھالي ھناك.  15,000الي دارفور والتي  تؤثر على حو

 

ضوء الحاجة اإلنسانیة الملحة في محلیتي روكرو و نرتتي، یقوم الصندوق اإلنساني المشترك في السودان  وفي

غذائي التي دوالر أمریكي للمجلس الدنماركي لالجئین للتصدي لحالة إنعدام األمن ال 400,000مبلغ  خصیصبت

 من األھالي في منطقة جبل مرة في والیة وسط دارفور.  15,000تؤثر على حوالي 

 

ن وكاالت أإال  خالل الثالث سنوات الماضیةلى حد كبیر لمنطقة جبل مرة إتعذر وصول المجتمع اإلنساني قد و

محلیتي من لمحتاجین في أجزاء اإلغاثة قد منحت اإلذن مؤخرا لتقدیم المساعدة اإلنسانیة المطلوبة بشدة  إلى ا

باإلضافة الى عوامل أخرى إلى نقص حاد في الغذاء في  ،و روكرو. و قد أدى ضعف إنتاج المحاصیل ،تينرت

 ھذه المناطق. 

 

ستسھم أنشطة مجلس الالجئین الدنماركي على المدى القصیر والطویل في تحسین مستوى األمن الغذائي في 

. اءغذإنتاج العملیات ، باإلضافة الى تحسین ألمراضلإلصابة با الوفیات والتعرضالمنطقة عبر تقلیل معدالت 

وتشمل ھذه األنشطة بناء قدرات المزارعین المحلیین، ال سیما النساء وكبار السن، من خالل توفیر التقاوى 

 ستخدام أسالیب اإلدارة المستدامة.ا(البذور) إلنتاج المحاصیل و

 

جبل مرة منطقة تدھور الوضع اإلنساني في  قدل"، لشؤون اإلنسانیةلألمم المتحدة اوقال علي الزعتري، منسق 

الصعوبات التي تواجھ العاملین إلى بیئیة باإلضافة العوامل البسبب  ةثالثة الماضیالام وعبشكل كبیر خالل األ

ي المشترك المجلس الصندوق اإلنسانأموال ساعد تس. والوصول إلى المناطق النائیةفي في المجال اإلنساني 

 ."األساسیة اتإلى المساعدماسة من الناس الذین ھم في حاجة ف اآلالإلى  ولصالو في الدانمركي لالجئین

 
الجھات  من ةعومجمكونتھ ھو صندوق  2006الذي أنشئ عام وإن الصندوق اإلنساني المشترك في السودان 

السودان. في حتیاجات اإلنسانیة األكثر أھمیة لتلبیة اإل حینھاالمانحة التي تدعم تخصیص وصرف األموال في 

أكثر من ملیار دوالر للمنظمات غیر  ومنح وقد تلقى الصندوق اإلنساني المشترك في السودان حتى اآلن

 من تنفیذ المشاریع لیتمكنوا المختلفة  وبرامجھا ،وصنادیقھا ،الحكومیة الوطنیة والدولیة، ولوكاالت األمم المتحدة

 .ستراتیجیة للسوداناإلستجابة خطة اإلفي  المدرجة 


