
 

United Nations  أألمم المتحدة
 اإلنسانية في السودان لشؤونلمكتب المنسق المقيم 

  صحفيتصريح 
  

وعدد أمن حيث التمويل المطلوب  ، سواًءفي السودان حتياجات الضخمةستجابة لإلاإل دوليالمجتمع اليواصل . 2013مارس  13 في الخرطوم
  .اإلنسانية اتلمساعدلاألشخاص الذين يحتاجون 

  
حتياجات اإلتحديد مجاالت تستخدم ل أداًةهي خطة تعتبر وبالتشاور الوثيق مع حكومة السودان  2013لسودان لعام لعت خطة العمل اإلنساني ِضلقد وو
  .لذلك وفقًاالالزم تخصيص التمويل مع وأفضل على نحٍو  لها لمشاريع اإلنسانية أن تستجيبليمكن  التيفي السودان  انيةنساإل
  

مليون  4.3 حوالي مساعدةمريكى لأمليار دوالر المن خالل خطة العمل اإلنساني  2013تمويل المطلوب للمشاريع اإلنسانية في عام ال إجمالي يقارب
  .إنسان

  
  :حتياجات اإلنسانية في السودان آبيرةاإلتعد و
  
  .دارفورواليات في  خيماتفي الم اتمليون شخص يتلقون المساعد 1.4 ًا مننحو فهناك  •
  
عليم. تمن ال بدوام آامل ال يحظونمسة عشر عاما من العمر اخالوالرابعة بين أعمارهم ماليين طفل في السودان تتراوح  وهناك ما يربو على الثالثة• 
لعدد مدارس تعليم األساس، وتوفير المواد التعليمية باألطفال من  150,000 حواليإلى تسجيل خالل العام  لمعالجة هذه المشكلة، نحن نهدفو

  .جددوالمعلمات ال ينمعلممن ال 5,500ألطفال وتدريب أآثر من من ا 350,000
  
 علىقطاع التغذية سيقوم . والعالمية الطوارئ مستويات% متجاوزًا بذلك 16.4 يشير اآلن إلى لسودانباسوء التغذية لدى األطفال  معدالتومتوسط  •

  .هاعالج ومن ثمَّ لهاستعداد اإلو مشاآل التغذية تحديدلوزارة الصحة والشرآاء  اتتعزيز قدربخطة العمل اإلنساني  في المبين النحو
  
أمراض ب أو ،عن طريق المياه ساريةاألمراض البيموت هم آثير من. وسن الخامسةدون  ونيموتاآلن من األطفال في السودان  %10أآثر من ن آما أ  •

  .يفوداالتو ،واإلسهال ،مثل المالريا ة العامةالصحب ذات صلة
  
  .ألمهات للوالدة اآلمنةل الالزمةاألساسية الوصول إلى الرعاية الصحية  هنلتاح ي السودان ال من نساء % 20 وحوالي  •
  
، حيث ستقدم هناكحتياجات اإلنسانية إلا تلبيةل خطة العمل اإلنساني ٪ من60سيتم تخصيص حوالي  في دارفور األزمة ايةبعد عشر سنوات من بدو  •

  .مليون شخص 3.5آثر من أل اتالمساعد
  

بنسبة  2012إلى عام  2011من عام نخفض التمويل اإلنساني للسودان فقد إحتياجات اإلنسانية للسودان قد تناقص بمعدل مثير للقلق. تمويل اإلن غير أ
بعض على في العام الماضي آان ف -إنقاذ األرواح والحد من المعاناة على التمويل على قدرة الوآاالت اإلنسانية  فيتراجع الهذا وقد يؤثر . % 9

في السودان على  الفاعلةاإلنسانية لجهات اعلى ويجب  ،هذهتحديات التمويل  جابهالقطاعات تقليص أنشطتها وضبط أهدافها عند نقطة منتصف العام لت
  .بموارد أقلالمزيد بذل تأن  هذا

  
زيادة االآتفاء الذاتي والقدرة ببشكل أفضل،  عرضة للمخاطراألفراد األآثر ستهداف إالمنظمات اإلنسانية على رآزت فقد بموارد أقل  لبذل المزيدو

  .حتياجات اإلنسانيةدرات والموارد المحلية لتلبية اإلستخدام القإبرة، وأثعلى التكيف بين الجماعات المت
  

  .يةوطنقييم وتحسين بناء قدرات الجهات الفاعلة اإلنسانية العمليات الت عبرآما من المتوقع أن يتحسن األداء العام 
  

دعم توفير المع السوداني لتجمالمختلف فئات مع حكومة السودان و الدوليالمجتمع يعمل و هي الراعي إلحتياجات مواطني السودان حكومة السودان
  .من خالل العمل معًا للسودان وأمًال آثر إشراقًانساعد في بناء مستقبل أفضل وأ جميعًا نحنفحتياجات اإلنسانية. ة اإلتلبيل
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