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مليون دوالر أمريكي لتقديم المساعدات الحيوية آلالف األشخاص  21صناديق التمويل الجماعي لألمم المتحدة تخصص 

 المحتاجين للمساعدات اإلنسانية في المناطق التي أتيح الوصول إليها حديثاً في السودان
 

 

خصص صندوق األمم المتحدة المركزي لإلستجابة لحاالت الطوارئ وصندوق السودان . 2017 أغسطس 31الخرطوم، 

مليون دوالر أمريكي لتلبية اإلحتياجات اإلنسانية األكثر إلحاحاً، ولزيادة اإلعتماد على الذات لدى  21اإلنساني معاً مبلغ 

الوصول إليها مؤخراً في دارفور بمنطقة جبل مرة، وكذلك في واليتي جنوب المجتمعات المحلية في المناطق التي أُتيح 

 .كردفان، والنيل األزرق

 

محدوداً في السابق.  هايوستدعم الوكاالت اإلنسانية الفئات األكثر عرضة للمخاطر في هذه المناطق التي کان الوصول إل

فق المستمر لالجئين من دولة جنوب السودان إلى إنهاك الموارد وباإلضافة إلى ذلك، أدت حاالت اإلسهال المائي الحاد، والتد

 .المتاحة، وزيادة الضغط على الخدمات األساسية المحدودة في المناطق المستهدفة

 

السيدة مارتا رويداس منسق األمم المتحدة المقيم للشئون التنموية واإلنسانية في السودان، "هذا الدعم المالي الذي يأتي  وقالت

لوقت المناسب سيتيح للشركاء في المجال اإلنساني في السودان تقديم الدعم الغذائي الُمنقذ للحياة، ومساعدات التغذية، في ا

والصحة وغيرها من المساعدات آلالف األطفال، والنساء، والرجال في المناطق التي أُتيح  ية،والمياه، والمرافق الصح

جنوب كردفان والنيل األزرق. وستلبي إستجابتنا اإلحتياجات الفورية من خالل الوصول إليها مؤخراً في واليات دارفور و

مساعدات الطوارئ المنقذة للحياة، وتُعزز من قدرة أشد الفئات عرضة للمخاطر، ومجتمعاتها على الصمود في المستقبل 

 ."وفي وجه الصدمات المتكررة

 

ان اإلنساني في وقت كان فيه تمويل خطة اإلستجابة اإلنسانية مساهمات الصندوق المركزي للتمويل، وصندوق السود وتأتي

ماليين  804للحصول على  2017للسودان منخفضاً جداً. وقد وجهت نداءات خطة االستجابة اإلنسانية لعام  2017لعام 

 لمطلوب(.في المائة من التمويل ا 25مليون دوالر حتى اآلن )أي  200دوالر أمريكي، أُستُلَِّم منها ما يقرب من 
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لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بقسم الشؤون اإلنسانية وتعبئة الموارد، مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في السودان 

(/ +249 912 174 454 christiaens@un.org) 
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