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 ،منسق األمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية باإلنابة في السودان ،هللا فاضلدببيان منسوب إلى السيد ع

2018بمناسبة اليوم العالمي للعمل اإلنساني لعام   

 

 
 

 

يحتفل المجتمع اإلنساني اليوم في السودان باليوم العالمي للعمل اإلنساني الذي يعقد في كل . 2018 أغسطس 19 ،الخرطوم

عام تكريما ألولئك الذين يخاطرون بحياتهم في الخدمة اإلنسانية، ولحشد الدعم للمتضررين من األزمات في جميع أنحاء 

 .Notatarget#: ا اليوم االنتباه إلى ماليين المدنيين المتأثرين بالصراع المسلح كل يومالعالم، ويجلب هذ

 

على الرغم من المكاسب الهائلة التي تحققت على مدى العقد الماضي في االستجابة والمساعدة اإلنسانية، إال أن السودان ال 

االجتماعي. ومع ذلك، فأن السودان يستضيف بسخاء يزال يواجه احتياجات كبيرة بسبب تقلب كل من الوضع االقتصادي و

مليون الجئ يطلبون اللجوء من دول في المنطقة. وعلى وجه الخصوص فال يزال المدنيون يعانون من  1.2حوالي 

 .األوضاع المتقلبة في منطقة جبل مرة بوسط دارفور

 

زحين والالجئين هم من السودانيين، وكثير منهم في المائة من عمال اإلغاثة الذين يساعدون النا 97في السودان، حوالي 

 ص المتفانون في مواقف صعبة لضمانيعملون في الميدان لمنظمات المعونة الوطنية والدولية. ويعمل هؤالء األشخا

 .األشخاص على المساعدة المنقذة للحياة والمستدامة حصول

 

ن في المجال اإلنساني في السودان، الذين يقدمون مساعدات في هذا اليوم العالمي للعمل اإلنساني، أشيد بجميع العاملي

الطوارئ وإعادة التأهيل على المدى الطويل للمجتمعات المتأثرة بالكوارث بغض النظر عن العرق أو الدين أو السياسة. إنهم 

دات اإلنسانية. إن احترام مبادئ المساع -يستوحون ذلك من الحس المشترك من اإلنسانية وعدم التحيز والحياد، واالستقاللية 

 .هذه المبادئ هو العمود الفقري لالستجابة اإلنسانية، فضالً عن أنها تضمن الحماية لعمال اإلغاثة

 

، وبالشراكة مع الوكاالت الحكومية، قدمت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية 2018خالل النصف األول من عام 

مليون  2.5طعام والمأوى والمياه والصحة والتعليم وغيرها من المساعدات لحوالي الدولية والوطنية، وشركاء آخرون، ال

شخص من المحتاجين في أنحاء السودان. كان ذلك ممكنا بسبب تحسن حرية الوصول اإلنساني، حيث تمكنت وكاالت 

، ال سيما في أجزاء من اإلغاثة من الوصول إلى مناطق جديدة، والتي كان يتعذر الوصول إليها خالل السنوات األخيرة

منطقة جبل مرة بوسط دارفور، النيل األزرق وجنوب كردفان. إننا نثني على حكومة السودان جهودها ونأمل في تعاون 

 .أوثق وأوسع من أي وقت مضى، مما يسمح لمزيد من األشخاص المحتاجين تلقي المساعدة بشكل أسرع وفي أماكن أكثر

 

مليون دوالر حتى  327زهاء مليار دوالر، من ذلك تم تلقي هذا العام حوالي  2018ية لعام تناشد خطة االستجابة اإلنسان

اآلن. ويعكس هذا انخفاًضا ملحوظًا في التمويل للسودان عن المستويات السابقة. خالل موسم الجفاف، يتزايد عدد األشخاص 

https://twitter.com/hashtag/notatarget
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ار سخاء المانحين لتلبية االحتياجات الملحة في المعرضين لخطر انعدام األمن الغذائي والمرض. ونحن نتطلع إلى استمر

 .الوقت المناسب

 

إن اليوم العالمي للعمل اإلنساني هو يوم نؤكد فيه مجددا عزمنا على مساعدة السودان في معالجة تحديات الوضع اإلنساني. 

ي السودان، واحترام وأغتنم هذه الفرصة ألؤكد من جديد التزامنا المتحد لخدمة األشخاص األكثر عرضة للمخاطر ف

كرامتهم، وضمان الحلول الدائمة، ودعم تحديد المستقبل الذي يريده لمواطنيه. أشكر جميع شركائنا في المجال اإلنساني، 

وخاصة حكومة السودان، والمانحين، والمنظمات غير الحكومية والدول األعضاء في األمم المتحدة على التزامهم 

 .ومشاركتهم ودعمهم

 

 

*** 

 

  (OCHA ،OCHASudan@un.orgلمزيد من المعلومات ، يرجى االتصال بمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في السودان )
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