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 لصندوق) أمریكي دوالر ملیون 3.9( إضافیة إسترلیني جنیھ مالیین ثالثة بمبلغ تتبرع المتحدة المملكة

 2016 لعام اإلنساني السودان
 
 

 دوالر ملیون 3.9( سترلیني جنیھ ملیون ثالثة قدره بمبلغ المتحدة المملكة حكومة تبرعت .2016 سبتمبر 28 الخرطوم، في
 المملكة من الثانیة المساھمة ھي وھذه. اإلنسانیة لالستجابة المتحدة األمم صندوق وھو اإلنساني، السودان لصندوق) أمریكي
 .2016 عام من أبریل في تخصیصھا جرى التي أمریكي دوالر ملیون التسعة إلى باإلضافة ،2016 لعام المتحدة

 خطة تلقت وقد. 2016 عام في السودان من مختلفة أنحاء في اإلنسانیة بالمساعدات مستھدفین شخص ملیون 4.6 حوالي وھناك
 المبلغ من اآلن حتى المائة في 41 اإلنسانیة، االحتیاجات مع للتعامل العام اإلطار یضع الذي النداء وھي اإلنسانیة، االستجابة
 صندوق خالل من تخصیصھ جرى أمریكي دوالر ملیون 38 مبلغ یشمل وھذا. أمریكي دوالر ملیون 952 البالغ المطلوب
 في السودان في عدیدة أماكن في والفیضانات دارفور؛ في مرة جبل منطقة وحول داخل، النزوح تسبب وقد. اإلنساني السودان

 ھذا السودان إلى السودان جنوب دولة من الجئ 90,000 من أكثر تدفق على عالوة ؛2016 عام في جدیدة إنسانیة احتیاجات
 .العام

 المملكة حكومة ستظل" قائالً، السودان في) المتحدة المملكة( الدولیة التنمیة إدارة رئیس بایكروفت كریستوفر الدكتور صرح وقد
 لصندوق المساھمة ھذه وستتیح. السودان في للمخاطر عرضة األكثر الفئات احتیاجات لتلبیة الشركاء مع بالعمل ملتزمة المتحدة

 وذلك للمخاطر عرضة األكثر األشخاص من ولغیرھم السودان، جنوب من الجدد للوافدین االستجابة زیادة اإلنساني السودان
  ."االستجابة على األقدر ھي التي والمحلیة الدولیة، المنظمات إلى لاألموا بتوجیھ

 لتقدیم استراتیجیة تمویل أداة ھو اإلنساني السودان صندوق إن" السودان، في اإلنسانیة الشؤون منسق رویدس مارتا السیدة وقالت
. السودان من مختلفة مناطق في اإلنسانیة لالحتیاجات استجابتنا في الحرجة الفجوات وتسد المناسب، الوقت في المساعدات
 2016 لعام اإلنساني السودان صندوق احتیاطي ضمن لصرفھا المتحدة المملكة بھا ساھمت التي األموال تخصیص وسیجري

 خدمات تقدم التي للحیاة المنقذة المشاریع عبر المتوقعة غیر لالحتیاجات عاجل نحو على االستجابة بغرض الطوارئ لحاالت
 ." والحمایة والمآوي، الصحیة، والمرافق والمیاه والتغذیة، الصحة،

 عام في إنشائھ منذ اإلنساني السودان صندوق نحو الملتزمة المانحة الجھات من) المتحدة المملكة( الدولیة التنمیة إدارة وتعتبر
 .2016 عام في المتوقعة غیر االحتیاجات بسبب حرج وقت في األخیر التبرع ھذا ویأتي ،2006

 في أولویة وذات مبادئ، على ومبنیة ومنسقة، فعالة، إنسانیة استجابة توفیر في حیویاً  دوراً  اإلنساني السودان صندوق ویلعب
 لتلبیة المناسب الوقت في األموال وصرف تخصیص، لدعم متعددة مانحة جھات اإلنساني السودان صندوق ویضم. السودان

 دوالر الملیار على یزید مبلغاً  2006 عام منذ وصرف الصندوق، تلقى وقد. السودان في أھمیة األكثر اإلنسانیة االحتیاجات
 أسھم وقد. للمحتاجین اإلغاثة توفیر من الجھات ھذه مكن مما المتحدة ولألمم والوطنیة، الدولیة الحكومیة غیر للمنظمات أمریكي

  .اإلنساني المجال في للشركاء المتاح التمویل إجمالي من المائة في 8 بنسبة ،2015 عام في الصندوق
 

*** 
 

ون اإلنسانیة في لمزید من المعلومات، یرجى االتصال بالسیدة/ سامانثا نیوبورت، رئیس إدارة اإلعالم وقسم المعلومات بمكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤ
 )newports@un.org / 912 249+ 741 454(، السودان (أوتشا)

 :أو
 

 (أوتشا)،، في السودان السید/ شاكر یحیى الحسن، مكتب االعالم، بمكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة
)206 381 912 +249 / elhassans@un.org( 
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