
 

United Nations األمم المتحدة 
O FFI C E   OF   T H E   R ES I D ENT A N D H UMA N ITAR I AN C O O R D I NATOR 

 

S U D A N ا ل س و د ان 
 
 

 
 ماليين عشرة أي( إسترليني جنيه ماليين سبعة  بمبلغ تساهم الدولية للتنمية المتحدة المملكة إدارة

 2015 لعام للسودان المشترك اإلنساني للصندوق) أمريكي دوالر الف وتسعمائة
 
 

ساهمت إدارة المملكة المتحدة للتنمية الدولية بمبلغ سبعة ماليين جنيه إسترليني (أي عشرة ماليين   .2015 يناير 29 في ،الخرطوم
 .2015لعام وتسعمائة الف دوالر أمريكي) للصندوق اإلنساني المشترك للسودان 

 بلغ فقد 2006 عام في إنشائه منذ له قويا داعماً  كانت وقد للسودان المشترك اإلنساني للصندوق مانحة جهة أكبر المتحدة المملكة تزال وال
 اإلنساني للصندوق المتحدة المملكة تمويل وضمن). أمريكي دوالر مليون 525 أي( إسترليني جنيه مليون 300 من أكثر مساهماتها إجمالي

 من 91,500 لعدد الزراعية اإلمدادات قدمت كما التغذية، سوء من العالج طفل 35,000 من أكثر تلقي 2014 عام في للسودان المشترك
 القيمة مساهمتها وتأتي ؛2015 عام في للسودان المشترك اإلنساني الصندوق تدعم التي األولى المانحة الجهة هي المتحدة والمملكة. النازحين

 التمويل توفر لمحدودية ونظرا ذلك، إلى وباإلضافة. الجدب موسم اقتراب مع الزيادة نحو اإلنسانية االحتياجات تتجه بينما حرج وقت في
 أمر تعد للسودان المشترك اإلنساني للصندوق المتحدة المملكة من الحديثة المساهمة هذه فإن المنطقة، في األخرى اإلنسانية األزمات بسبب
 .للحياة المنقذة المشاريع استمرارية لضمان وخاصة حيوي

 النزاع إن: "قائلة األسبوع هذا للخرطوم زيارتها إبان الدولية للتنمية المتحدة المملكة لوزير البرلماني الوكيل نورثوفر البارونة صرحت وقد
 ."منازلهم من الفرار على الناس من المزيد القتال حدة تصاعد أجبر ولقد أفريقيا، في  النزاعات أطول من واحد هو دارفور في

 هذا لدارفور زيارتي خالل بنفسي رأيت وقد. النزاع من سنوات بسبب بالفقر محاصرة نفسها وجدت التي لألسر ظهرها بريطانيا تدير ولن"
 الرعاية إلى الوصول على ويساعدهم المحتاجين، الناس حياة في اختالفاً  يُحِدثُ  للسودان المشترك اإلنساني الصندوق تمويل أن كيف االسبوع
 هو فقط الدائم السالم فإن األساسية، االحتياجات تلبية على يساعد المتحدة المملكة من الجديد التمويل هذا أن ومع. والتعليم والتغذية، الصحية،

 ". المساعدات عن مستقلة مزدهرة حياة ببناء للناس سيسمح الذي

 للحياة، المنقذة الفورية المساعدات على الناس حصول ضمان على العمل في 2015 عام في السودان في اإلنساني المجتمع وسيستمر
 تطوير على اإلنساني المجال في الشركاء يعمل ديارهم، إلى العودة من الناس من للماليين والنزاع االستقرار، عدم منع ومع. والحماية
 .عملها صميم في المتأثرة المحلية المجتمعات مصالح تضع والتي التكلفة حيث من وفعالية استدامة أكثر إنسانية تدخالت

 ضروري أمر به التنبؤ يمكن نحوٍ  وعلى مبكر، وقت في التمويل إن: " اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب رئيس فرايسن إيڤو وقال
 من الدولية للتنمية المتحدة المملكة إدارة لمساهمة االستراتيجي التخصيص وسيساعد. السودان أنحاء في اإلنسانية البرامج استمرارية لضمان

 العمل ودعم العاجلة، اإلنسانية لالحتياجات والتصدي للقطاعات، إلحاحا األكثر الفجوات سد على للسودان المشترك اإلنساني الصندوق خالل
 ."السودان أنحاء في المنسق اإلنساني

 األموال وصرف المناسب، الوقت في التخصيص ويدعم المانحة الجهات متعدد مجمع صندوق هو للسودان المشترك اإلنساني الصندوق إن
 للمنظمات اآلن حتى دوالر مليار من أكثر ومنح للسودان، المشترك اإلنساني الصندوق تلقى وقد. للسودان أهمية األكثر اإلنسانية لالحتياجات

 الصندوق وكان. للحياة المنقذة المشاريع تنفيذ من مكنهم مما وبرامجها وصناديقها، المتحدة، األمم ووكاالت والوطنية، لدوليةا الحكومية غير
 .2014 عام في للسودان أمريكي دوالر مليون 54.8 خصص قد المشترك اإلنساني
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