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 2016 لعام اإلنساني السودان لصندوق أمريكي دوالر مليون 6 بمبلغ تتبرعان وإيرلندا الدنمارك

 

 على دوالر مليون 3.2 و أمريكي، دوالر مليون 2.8 بمبلغ وإيرلندا الدنمارك حكومتاتبرعت  .2016 أبريل 26 الخرطوم، في
 في  اإلنسانية المنظمات بتحديدها قامت التي األولويات وفق للحياة المنقذة المشاريع لتمويل اإلنساني السودان لصندوق التوالي

 .السودان

 اآلالف عشرات أن ورد حيث دارفور في مرة جبل منطقة من النطاق واسعة نزوح موجات األخيرة األشهر في السودان شهد وقد
 تتسبب ذلك، ومع. الواقع أرض على لالحتياجات حالياً  اإلنسانية المنظمات وتستجيب. للنزوح تعرضوا قد هناك األهالي من

 القدرات، على بالضغط الصحية الخدمات وتوفير والتغذية، المياه، مثل للحياة، المنقذة المساعدات مجاالت في الحادة الفجوات
 جنوب دولة مواطني من الالجئين تدفق مثل األخرى الجديدة اإلنسانية االحتياجات أدت فقد ذلك، على وعالوة. المتاحة واألموال
  .المناسب الوقت في اإلنسانية المساعدات تقديم عملية على إضافية ضغوط إلى السودان

 والمقدمة الهادفة المساهمات تظل" السودان، في اإلنسانية الشؤون ومنسق المقيم المتحدة األمم منسق رويدس، مارتا السيدة وقالت
 ومرنة استراتيجية، تمويل كآلية اإلنساني السودان صندوق يستمر أن لضمان جداً  حيويةً  المانحين مجتمع من المناسب الوقت في

 سيوجه" السودان، في اإلنسانية الشؤون ومنسق المقيم المتحدة األمم منسق رويدس السيدة وأردفت". للحياة المنقذة التدخالت لدعم
 من باعتبارها االستجابة على والوطنية الدولية، الحكومية غير المنظمات قدرة دعم نحو الغالب في  2016 عام في  المقدم التمويل
 ."الطوارئ لحاالت للتصدي األمامية الخطوط في يرابط

 تدخالت تجريب إلى ويهدف السودان، أنحاء جميع في الحالية الطوارئ لحاالت االستجابة أنشطة الجديد التمويل هذا وسيدعم
 اإلنساني السودان صندوق من الممولة المشاريع وتستند. الواقع أرض على التأثير من قدر أقصى إحداث لضمان مبتكرة إنسانية

 النوع مثل الحرجة القضايا ودمج التكامل، تعزيز مواصلة إلى 2016 عام في الصندوق ويهدف اإلنسانية، المبادئ على
 .والحماية االجتماعي،

 وصرف تخصيص، عمليات لدعم المانحة الجهات من العديد من األموال لتجميع صندوق هو اإلنساني السودان صندوق إن
 من أكثر اإلنساني السودان صندوق تلقى وقد. السودان في أهمية األكثر اإلنسانية االحتياجات على المناسب الوقت في األموال

 األمم وكاالت وكذلك والوطنية، الدولية، الحكومية غير المنظمات لدعم بصرفها وقام ،2006 عام منذ أمريكي دوالر مليار
 عام في اإلنساني السودان صندوق قام وقد. للمحتاجين اإلغاثة توفير من الجهات هذه مكن مما وبرامجها وصناديقها، المتحدة
 .السودان أنحاء جميع في اإلنساني العمل لدعم امريكي دوالر مليون 54.8 مبلغ بتخصيص ،2015
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