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جدید، یقف عمال اإلغاثة اإلنسانیة في جمیع أنحاء العالم على الخطوط عند إشراقة كل یوم . 2016 أغسطس 17الخرطوم، 
األمامیة للنزاعات، والكوارث یواجھون الخطر، والصعوبات لیتمكنوا من تقدیم المساعدات ألولئك الذین ھم في حاجٍة ماسٍة 

س، إلى إظھار الشعور باالمتنان لھا. ویھدف الیوم العالمي للعمل اإلنساني، الذي یقام كل عام في التاسع عشر من أغسط
تجاه موظفي اإلغاثة الذین یخاطرون بحیاتھم من أجل خدمة اإلنسانیة، ویھدف كذلك إلى حشد المجتمع للدعوة للعمل 

 .اإلنساني
 

ملیون شخص في  130وفي ھذا الیوم العالمي للعمل اإلنساني، تدعو األمم المتحدة وشركاؤھا للتضامن الدولي مع أكثر من 
 .یع أنحاء العالم ممن ھم في حاجة للمساعدات اإلنسانیة للبقاء على قید الحیاةجم

 
لتسلیط الضوء على حقیقة اجتماع العالم على صعیٍد واحد   -كمجتمع دولي  -وتحت شعار "إنسانیة واحدة"، نسعى جمیعاً 

 –لي شرف حضور فعالیتھا. وفي تلك القمة في شھر مایو المنصرم للمشاركة في القمة العالمیة للعمل اإلنساني، والتي كان 
قطعنا على أنفسنا التزامات قویة ودائمة، بدعم المتأثرین باألزمات، وأن نتأكد من أن  -والتي تعتبر األولى من نوعھا 

 .موظفي اإلغاثة یستطیعون تقدیم المساعدات للمحتاجین بشكل آمن، وأكثر فعالیة
 

ملیون شخص في السودان على المساعدات اإلنسانیة، بما  3.3حصل في العام الماضي  وبالتعاون مع الشركاء الوطنیین، فقد
في ذلك الغذاء، والمآوي، والمیاه النظیفة، والرعایة الصحیة، والخدمات التعلیمیة. وقد جرى تقدیم ھذه المساعدات من قبل 

 .السودانیینفي المائة منھم ھم من  98من موظفي اإلغاثة، أكثر من  8,000ما یزید على 
 

أما في ھذا العام، فقد جرى استھداف عدد أكبر من األفراد بالمساعدات اإلنسانیة. حیث یشمل ھذا العدد النازحین، وكذلك 
من الالجئین، وطالبي اللجوء، وغیرھم من األشخاص المعنیین الذین تجري استضافتھم بسخاء من قبل  700,000نحو 

 .ئ جدید من دولة جنوب السودان في ھذا العام وحدهالج  90,000السودان، بما في ذلك 
 

وأصبحوا  -أما األشخاص اآلخرین المستھدفین بالمساعدات اإلنسانیة ھذا العام، فھم أولئك الذین فقدوا وسائل كسب عیشھم 
شخص  160,000نتیجة لظاھرة النینو، وكذلك ألحقت الفیضانات الضرر بأكثر من   -عرضةً لحالة انعدام األمن الغذائي 

 .منذ بدایة الشھر الماضي، ودمرت آالف المنازل
 

ملیار دوالر  11ومن أجل تلبیة االحتیاجات اإلنسانیة في السودان فقد أسھمت األمم المتحدة، ومنظمات اإلغاثة بما یقرب من 
 .اآلن في ھذا العامملیون دوالر حتى  250ملیون دوالر في العام الماضي، و 600بما في ذلك أكثر من  2003منذ عام 
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وبمناسبة الیوم العالمي للعمل اإلنساني، أود أن أذكِّر الجمیع، بأن ھناك آالف العاملین في المجال اإلنساني یقومون بتقدیم 

مدفوعین بإحساسھم العمیق باإلنسانیة،  –بغض النظر عن العرق، أو الدین، أو السیاسة  -المساعدات لألشخاص المحتاجین 
  ن.دیم تضحیات كبیرة لمساعدة اآلخریفسھم لمخاطر جمة، ویقومون بتقومعرضین أن

 
ودعونا ال ننسى، أن العمل اإلنساني ال یجرى القیام بھ فقط من قبل أولئك الذین یعملون لدى منظمات اإلغاثة الوطنیة، أو 

محلیة الذین ھم غالباً من یقومون بتوفیر الدولیة، ولكن أیضاً من قبل المواطنین السودانیین العادیین أنفسھم، والمجتمعات ال
 .المأوى، والغذاء، والحمایة لآلالف من رصفائھم من الرجال، والنساء الذین أجبروا على الفرار من منازلھم

 
فالیوم العالمي للعمل اإلنساني ھو الیوم الذي نعبر فیھ جمیعاً عن تصمیمنا، لیس فقط على التعاطف مع المحتاجین، ولكن 

اركتھم أیضاً. وأود في ھذا الیوم أن أؤكد مجدداً التزام األمم المتحدة وشركائھا بتوحید جھودنا لتحقیق واجبنا على مش
 .اإلنساني واألخالقي المشترك

 
دعونا نعمل معاً لجعل السودان مكاناً أفضل للجمیع. ویطیب لي أن أتقدم ھنا بالشكر لجمیع شركائنا في مجال العمل 

ذلك حكومة السودان، ووكاالت األمم المتحدة، والمنظمات غیر الحكومیة، والجھات المانحة، والدول  اإلنساني، بما في
األعضاء لما ابدوهُ من التزام، ومشاركة، ودعم. كما أود بشكٍل خاص أن أتقدم بالشكر لشعب السودان، لإلنسانیة المتجذرة 

ساعدات التي یقومون بتقدیمھا ألشقائھم المواطنین، وجیرانھم في دواخلھم، والتي تتجلى مظاھرھا بشكٍل یومي في تلك الم
 .المحتاجین

 
*** 

 
ن اإلنسانیة لمزید من المعلومات، یرجى االتصال بالسیدة/ سامانثا نیوبورت، رئیس إدارة اإلعالم وقسم المعلومات بمكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤو

   )newports@un.org(: برید الكتروني، +249912174454في السودان (أوتشا) ، موبایل:  
 

 :أو
 

  +249912381206السید/ شاكر یحیى الحسن، مكتب االعالم، بمكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة، موبایل: 
 )  :ns@un.orgelhassa(: البرید اإللكتروني
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