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 المشترك في السودان دوق اإلنسانيللصنالنرویج مساھمة ترفع ملیون دوالرأمریكي  1,6بمبلغ  مساھمة
 ملیون دوالرأمریكي ھذا العام  8,4 لحوالي

 
 

للصندوق اإلنساني ملیون دوالر أمریكي  ملیون وستمائة ألفقدمت حكومة النرویج مبلغ   2014نوفمبر  3الخرطوم في 
ثمانیة  مبلغإلى مساھمتھا السابقة التي بلغت  إضافي )Sudan Common Humanitarian Fund( المشترك في السودان

  السودان. المتنامیة فياإلنسانیة اإلحتیاجات  لمواجھة ي وذلكأمریكملیون وأربعمائة ألف دوالر 
 

یقدم المساعدة في الوقت المناسب،  الصندوق اإلنساني المشترك،: " إن ، سفیر النرویج لدى السودانأسلندمورتن السید وقال   
ھذا العام " و أضاف قائالً: .السودان" في لإلحتیاجات اإلنسانیة في المناطق المعرضة للخطرویسد الثغرات الحرجة في إستجابتنا 

 خاصة سودانلل الدول المجاورةشھدنا عدداً غیر مسبوق من األزمات اإلنسانیة الكبیرة في أجزاء مختلفة من العالم، بما في ذلك 
و  .ھائالً على التمویل ھذا یخلق ضغطاً و ،في سوریالنزاع الدائرجانب ا إلىن وجمھوریة أفریقیا الوسطى، دولتي جنوب السودا

 لكلذ في والیات دارفور، وجنوب كردفان، والنیل األزرق.، خاصةً في الوقت نفسھ، ھناك إحتیاجات إنسانیة كبیرة في السودان
 ."داعي لھا ال تصل المساعدات إلى المحتاجین دون تعقیدات یثأن تكون الظروف مالئمة بح فمن المھم جداً 

  
  .تقدیم المساعدة العاجلة للمتأثرین بنقص الغذاء جراء النزاعات والفیاضاناتمن  اإلنسانیةالمنظمات  ھذه ستمكن مساھمة النرویج

كما ستمكن ھذه المساھمة األمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة  الدولیة والوطنیة من العمل في المناطق النائیة في دارفور  
  .رق السودان  إلى جانب مساعدة الالجئین الذین فروا من العنف في دولة جنوب السودانوش

 
اد عدد األشخاص المحتاجین للمساعدات دزإ: " اإلنسانیةالتنمویة ولشؤون لمنسق األمم المتحدة الزعتري،  عليالسید وقال 

یحتاجون إلى المساعدة  نسمةملیون   6,9مع وجود حوالي  اً شخص  800,000 بنحو 2014منذ بدایة عام اإلنسانیة في السودان 
اإلحتیاجات اإلنسانیة  المزید من ستمكن الوكاالت من مواجھة مساھمة النرویج السخیةثم أردف قائالً: " إن   "في الوقت الراھن.

في وكذلك  في المناطق النائیةرعایة الصحیة ونقص ال خاطرإنعدام األمن الغذائي وسوء التغذیةآلالف الذین یواجھون مة الملح
  ".في التمویل نقصٍ من التي تعاني  األقالیم السودانیة

 
ملیون دوالر  137 بتخصیص مبلغحكومة النرویج ، قامت 2006ن في عام اإلنساني المشترك في السودامنذ إنشاء الصندوق 

ة  للنازحین والالجئین ناجعالمساعدة ال المشتركتوفرالمشاریع الممولة من قبل الصندوق اإلنساني و دعماً للصندوق أمریكي
 المحلیة.للمجتمعات و
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