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 إنسانیة مساعدات إلى حاجة في ھم ممن اآلالف لمساعدة أمریكي دوالر ملیون 21 تخصص المتحدة األمم
 السودان في

 

 من العدید یضم صندوق وھو  - اإلنساني السودان صندوق خالل من المتحدة األمم خصصت .2017 رفبرای 20 الخرطوم، في
 من اآلالف لمساعدة أمریكي دوالر ملیون  21مبلغ  - السودان في الحرجة اإلنسانیة لالحتیاجات لإلستجابة المانحة الجھات

 .2017 عام في السودان أنحاء شتى في اإلنسانیة المساعدات إلى یحتاجون الذین األشخاص

 في شخص مالیین 3 من أكثر ھناك بأن یقدر حیث دارفور في ذلك في بما ومعقدة، متنوعة ھي السودان في اإلنسانیة التحدیات إن
 وكذلك والالجئین، للنازحین، الطارئة المساعدات توفیر على اإلنساني السودان صندوق ویركز. اإلنسانیة للمساعدات حاجة

 صندوق تخصیصات من الجولة لھذه األموال بھذه التبرع جرى وقد. النزوح من طویلة فترة بعد األصلیة دیارھم الى للعائدین
 .المتحدة والمملكة وسویسرا، والسوید، والنرویج، وإیرلندا، الدنمارك، من كل حكومات قبل من اإلنساني السودان

 دعم في اإلنساني السودان صندوق  سیستمر" السودان، في اإلنسانیة الشؤون ومنسق المقیم المنسق رویدس، مارتا السیدة وقالت
 یوم، كل في اإلغاثة تقدیم مجال في العاملة المنظمات وھي السودان، في األمامیة الخطوط في باالستجابة تقوم التي الجھات
 ."واألطفال النساء، مثل للمخاطر عرضةً  األكثر للفئات وخاصة

 من متطاولة لمدة دیارھم من نزحوا الذین ألولئك اإلنسانیة المساعدات لتقدیم بدیلة أسالیب على اإلنساني السودان صندوق ویعتمد
 لألشخاص العینیة المساعدات من بدالً  النقود تمنح مشاریع بتمویل اإلنساني السودان صندوق یقوم المثال سبیل فعلى. الزمن
 صندوق یقوم كما. إلیھ یحتاجون ما شراء من األفراد تمكین یجري وبالتالي نزوحھم، أمد طال الذین للمخاطر عرضةً  األكثر

 على التركیز خالل من الصندوق ویھدف. دیارھم إلى العائدین االشخاص احتیاجات أولویات بتحدید أیضاً  اإلنساني السودان
 على والتنمیة السالم، بناء مبادرات وبین اإلنسانیة، االستجابة بین الصلة تعزیز إلى والعائدین نزوحھم، أمد طال الذین النازحین

 السنوات متعددة مساھمات دوالر ملیون 21 ال مبلغ من أمریكي دوالر مالیین الخمسة یتجاوز مبلغ وسیمثل. الطویل المدى
 . السنوات المتعدد التخطیط لتسھیل

 مبادئ على ومبنیة أولویة، وذات وفعالة، منسقة، إنسانیة استجابة تقدیم ضمان في حیویاً  دوراً  اإلنساني السودان صندوق ویلعب
 الدولیة، الحكومیة غیر للمنظمات أمریكي دوالر ملیار من أكثر ومنح ،2006 عام منذ الصندوق تسلم وقد ھذا،. السودان في

 خصص وقد. للمحتاجین اإلغاثة توفیر من الجھات ھذه مكن مما وبرامجھا، وصنادیقھا المتحدة األمم ووكاالت والوطنیة،
 المجال في للشركاء المتاح التمویل إجمالي من المائة في 8 نحو تمثل دوالر، ملیون 38.8 مبلغ ،2016 عام في الصندوق
 .اإلنساني
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