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املعلومات  من  ملزيد  واألفراد.  واملؤسسات  الخاص،  والقطاع  اإلقليمية،  والهيئات  واملراقب�  املتحدة،  االمم  يف  األعضاء  الدول  من  السنة  مدار  عىل  التربعات  الصندوق  يتلقى  (أوتشا).  اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق  املتحدة  األمم  مكتب  قبل  من  الطوارئ  ملواجهة  املركزي  املتحدة  األمم  يدار صندوق 
ht tp: / /www.unocha .org/cerf / الصندوق  زيارة موقع  ترجى 

http://www.unocha.org/sudan/central-emergency-response-fund-cerf/cerf                                    املنح – السودان (Christiaens@un.org) االنتاج: 29 مارس 2016                          للمزيد من املعلومات حول الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ – السودان، يرجى االتصال ب: بافو كريستيانز

Sudan: CERF 2015 allocations overview 
As of 29 March 2016

    تلقى الســـودان مبلــغ 24 مليــون دوالر أمريـــ± يف شكل ثالثة من مخصـصات املنح لالستجابة لالحتياجات العاجلـة
       والحـرجة يف عام 2015.  و¸وجـــب نافذة االستجــابة الرسيعة، جرى تخصيص ما مجموعـه 9 مليون دوالر أمري± يف
       اثنت� من هذه املنح:  يف استجــابة للتدفـــق املستمــ ر لالجئ� من دولة جنوب السودان اىل السودان (أغسطس - 7 
       مليون دوالر)، وكذلك يف استجابة لتفيش مرض الحصبة (يف أبريل -  1.9 مليون دوالر أمري±). وباإلضافة إىل ذلك، كان 
      السودان أيضا أحد املستفيدين من الجولة الثانية للتخصيصات تحت نافذة الطوارئ ضعيفة التمويل، وتلقي 15  مليون 

  دوالر  أمري± يف استجابة لالحتياجات اإلنسانية للنازح� الجدد، وأولئك الذين طال أمد نزوحهم يف والية شÉل دارفور.

السودان: ملحة عن تخصيصات الصندوق املركزي  ملواجهة الطوارئ لعام 2015 
حتى 29 مارس 2016 
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التمــــويل حســــب النافــــذة: 2006 – 2015
(¸الي� الدوالرات)

   التمـــويل حســـب القطــــــاع والنافـــــذة 
   (¸الي� الدوالرات)

التمــــويل حســـــب الوكـــــالة والنافــــذة 
(¸الي� الدوالرات) 

0

10$مليون

20$مليون

30$مليون

40$مليون

50$مليون

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

35.5

19.5
16.0

25.823.9

18.314.0

6.2

16.9

30.520.0

11.5

6.0

ناقصة التمويل

استجابة رسيعة

0$20m$40m$60m$80m$100m

ÏاÐالربنامج اال

 لألمم املتحدة

صندوق األمم

 املتحدة للسكان 

منظمة األمم املتحدة 

 لألغذية والزراعة 

املنظمة الدولية للهجرة 

مفوضية األمم املتحدة 

لشئون الالجئ� 

الصحة العاملية 

اليونسيف

برنامج الغذاء العاملي 

0 / 0

0 / 2

2 / 3

1 / 13

5 / 17

6 / 20

15 / 66

11 / 80

0$1m$2m$3m$4m$5m$6m

التنسيق

التعليم

الصحة

الحÉية

املواد غ× الغذائية

 ومآوي الطوارئ 

امليــــــــــــــاه 

واملرافق الصحية 

 التغذية 

 Ï1.5االمن الغذا

2.6 0.4

1.7

2.4 3.3

0.9

1

1.4 1.11.4

0.8

4

2.4

1

2015

15.1

9.1

15.1

النسبة املئوية


