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53.5 مليون
إج يل مساه ت املانح�
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ملحــــة عــــــامة
يف عام 2015 خصص صندوق السودان اإلنساÌ (املعروف يف السابق باسم الصندوق اإلنساÌ املشرتك) ما مجموعه 53  مليون دوالر أمري¬ من خالل جوالت التخصيص القياسية وخطوط االمدادات األساسية، ونافذة االحتياطي ملواجهة حاالت الطوارئ.  

وخالل التخصيصات القياسية االولية، Õ تتأهل سوى املنظ�ت غ» الحكومية، واملنظمة الدولية للهجرة للحصول عىل التمويل، يف الوقت الذي تحصل فيه وكاالت األمم املتحدة عىل التمويل من خالل نافذة خط االمدادات األساسية، (دائرة األمم املتحدة 

لخدمات النقل الجوي للمساعدات اإلنساÌ، منسق ومسئويل قطاع الرصد واملتابعة).  واستهدفت الجولة الثانية من التخصيصات القياسية واليتي جنوب، ووسط دارفور بالتكامل مع الجولة الثانية للمنح املخصصة للمشاريع ضعيفة التمويل التابعة 

للصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ للعام 2015  لوالية ش�ل دارفور.  وعالوة عىل ذلك، جرى تخصيص أموال إضافية لالستجابة لتفيش وباء الحصبة، وجهود االستجابة لالجئÁ من دولة جنوب السودان (والية النيل األبيض)، ومصفوفة خدمات األمم 

املتحدة للنقل الجوي للشحنات االنسانية،  وتَتبُْع النازحÁ (املنظمة الدولية للهجرة).

56
اج�يل عدد الرشكاء

167
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