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للسودان مليون دوالر أمريكي 900بأكثر من عالمي نداء إنساني  
 

 
ديسمبر أطلقت وكيل األمين العام لالمم المتحدة  للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة الطارئة،  14في . 2012ديسمبر  17، الخرطوم
مليون شخص  51ر أمريكي لمساعدة ما يقدر بحوالي  مليار دوال 8.5، داعية إلى  2013أموس، النداء اإلنساني العالمي لعام فاليري 

. أدلت السيدة أموس النداء نيابة عن االمم المتحدة و المنظمات اإلنسانية الدولية 2013من الذين يحتاجون  إغاثة إنسانية عاجلة في عام 
.لبلدان المتأثرة باألزماتادولة  حول العالم من 16العاملة في    

 
مليون دوالر أمريكي، على وجه الدقة) لتمويل  983مليار دوالر أمريكي ( 1بالنسبة للسودان، تطلب الوكاالت اإلنسانية على ما يقارب 

لسودان لتقديم المساعدة االنسانية . إن المجتمع اإلنساني سوف يستخدم ھذه األموال لمواصلة دعم حكومة ا2013مشروع لعام  364عدد 
 العاجلة للمحتاجين.

 
٪ من سكان السودان) يتطلبوا شكال من أشكال 12مليون شخص ( 4.3احتياجات السودان اإلنسانية ال تزال مرتفعة مع ما يقدر ب 

النيل األزرق وجنوب كردفان  اليتيو ، بما في ذلك كثير من النازحين  أو المتضررين بشدة من النزاع الدائر في2013المساعدة في عام 
مليون شخص، تطلب ما يقرب من ثلثي احتياجات  3.4. وفي الوقت نفسه، عمليات إنقاذ الحياة المستمرة في دارفور و التي تستھدف 

 التمويل.
 

مات الوطنية على المساعدة في تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية والمنظ 2013عام واحدة من أھداف المنظمات اإلنسانية الدولية ل
 االستجابة بشكل أفضل لألزمات اإلنسانية في المستقبل في السودان.

 
ستواصل دعم االنتقال من التدخالت قصيرة األجل الي  االنشطة التى  تقلل االعتماد على   2013ان خطة العمل اإلنسانية للسودان لعام 

عاما من وصول الالجئين  40ية في دارفور تدخل عامھا العاشر، وبعد نحو المساعدات فى  المدى الطويل. "وبما أن االستجابة اإلنسان
الى شرق السودان، ينبغي عمل المزيد للمساعدة في تقديم حلول دائمة وتعزيز القدرات الوطنية للتخطيط واالستجابة لالحتياجات 

ودان السيد علي الزعتري. "يجب علينا أن نفعل المزيد ألمم المتحدة في السلاإلنسانية"، وقال المنسق المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية 
 لتعزيز االعتماد على الذات و التقليل من االعتماد على المعونة"، 

 
في المائة من احتياجات التمويل. ھذا انخفاض حاد في التمويل مقارنة مع السنوات السابقة. القيود  54، لم تتم تغطية سوى 2012في عام 

ل وكذلك خفض ميزانيات المعونات الدولية والمنافسة للحصول على التمويل لعمليات أخرى ذات احتياجات المفروضة على الوصو
. 2012انسانية اكبرقد ادوا الي عدم تنفيذ العديد من المشاريع فى السودان في عام   

 
سن التخطيط واختيار  أكثر كفاءة ، مما يعكس تح2012مليون دوالر أمريكي و ھى أقل من عام  82ھي  2013متطلبات التمويل لعام 

. ذلك نتيجة 2013مليون شخص  في عام  4.3الي   4.2ودقة ألنشطة المشاريع ، إال أن عدد األشخاص الذين يتلقون المساعدة زاد  من 
ات األمم شخص، وفقا لتقدير 700،000حوالى علي لالزمةاالنسانية المتفاقمة في جنوب كردفان والنيل األزرق و التي أثرت بشدة 

 المتحدة.
 

ھذاالنداء يأتي في وقت تستمر فيه األزمات االقتصادية العالمية وموارد أقل لمعالجة العدد المتزايد من حاالت الصراع والكوارث 
 الطبيعية.

 
ن نسعى لمساعدة "أني أحث الشركاء لبذل المزيد من الجھود والعمل معا بشكل أكثر كفاءة لتقديم المساعدة على نحو أكثر استھدافا. نح

. ھذا ھو التحدي الذي يجب مواجھته "، قال السيد 2012ويجب أن نفعل ھذا مع تمويل اقل من عام  2013المزيد من الناس في عام 
 الزعتري.
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