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اإلنساني في السودان باليوم العالمي للعمل اإلنساني الذي يُعقد كل يحتفل المجتمع  .2017أغسطس  21الخرطوم، 

عام لتسليط الضوء على مساهمة العاملين في المجال اإلنساني الذين يقدمون المساعدات ويعملون على حماية 

هم في المحتاجين. ويُحيي هذا اليوم على وجه التحديد ذكرى عمال اإلغاثة الذين تعرضوا للمخاطر وفقدوا أرواح

 .مجال الخدمات اإلنسانية، ويُعبئ الناس للدعوة إلى العمل اإلنساني

 

إن عمال اإلغاثة في السودان يعملون في أوضاع صعبة لضمان حصول المحتاجين على المساعدات الُمنقذة للحياة. 

ر الحكومية ٪ من الموظفين العاملين في منظمات المعونة الدولية )األمم المتحدة والمنظمات غي97وحوالي 

مما يعني أن معظم من يقدمون المساعدات للمحتاجين في السودان هم من العاملين  –الدولية( هم من السودانيين 

 .السودانيين في مجال اإلغاثة

 

وفي هذا اليوم العالمي للعمل اإلنساني أُشيد باآلالف من العاملين في المجال اإلنساني في السودان الذين يعملون 

الساعة لتقديم المساعدات وإعادة التأهيل على المدى الطويل للمجتمعات المتأثرة بالكوارث وللمحتاجين على مدار 

بغض النظر عن العرق والدين والسياسة وهي جهود مستوحاة من الشعور المشترك بالتضامن واإلنسانية. وتستند 

نسانية والنزاهة والحياد واإلستقالل، وال يزال المساعدات اإلنسانية إلى عدد من المبادئ األساسية، بما في ذلك اإل

إحترام هذه المبادئ أمراً جوهرياً في السودان كما هو الحال في أماكن أخرى. وتمشياً مع هذه المبادئ ينبغي على 

جميع األطراف أن تواصل الدعم والتمكين لإلستجابة اإلنسانية، كما تجب حماية العاملين في مجال تقديم 

 .لذين يتحملون المخاطر ويقدمون التضحيات لمساعدة اآلخرينالمساعدات ا

 

وشركاء آخرون الغذاء  ةيوالوطن ةيالدول ةيالحکوم ري، قدمت وکاالت األمم المتحدة والمنظمات غ2016وفي عام 

شخص من المحتاجين في  ونيمل 3.9من المساعدات لحوالي  رهايوالمآوي وخدمات المياه والصحة والتعليم وغ

مليون شخص مساعدات غذائية ومواد تغذية  2.5نحو  2017السودان. وقد تلقى في النصف األول من عام  أنحاء

ومساعدات أخرى وكان ذلك ممكناً بفضل مزيد من اإلنفتاح إلتاحة وصول المساعدات اإلنسانية منذ بداية عام 

ناطق كان يتعذر الوصول إليها ، حيث تمكنت وكاالت المعونة من الوصول إلى األشخاص المحتاجين في م2017

سيما في أجزاء من منطقة جبل مرة. ونُثني على جهود حكومة السودان في هذا  الخالل السنوات األخيرة، و

الصدد، ونأمل أن تستمر إتاحة وصول المساعدات اإلنسانية في التحسن بما يسمح للمزيد من األشخاص المحتاجين 

 .رىبالحصول على المساعدات في مناطق أخ
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كان أقل بكثير مما كان عليه في السنوات السابقة، فقد زاد عدد الجئي دولة  2017ومع أن النزوح الجديد في عام 

لوحده  2017الجئ في عام  176,000جنوب السودان الذين يلتمسون المأوى والمساعدات في السودان بحوالي 

الجئ. إن حكومة وشعب  416,000إلى أكثر من  2013حتى اآلن، ليصل العدد اإلجمالي لهم منذ ديسمبر من عام 

من  رهميالسودان لديهم تقاليد راسخة في الكرم تجاه المهاجرين وقد إستضافوا الجئي دولة جنوب السودان وغ

بسخاء. ونأمل أن يستمر هذا الُعرف، وأن تستمر سياسة تقديم المساعدات لالجئين المقيمين خارج  نيالالجئ

 .على الخدمات األساسية إلى جانب المجتمعات المضيفة ولهمالمعسكرات لضمان حص

 

 وال يزال مئات اآلالف من النازحين في دارفور يعيشون في معسكرات وهم في حاجة إلى المساعدات والدعم.

ونحن نعمل مع المؤسسات القومية إليجاد حلول لهذا الوضع كما ندعو جميع أصحاب المصلحة إليجاد حلول دائمة 

 .بزمام حياتهم كونهم مواطنين سودانيين يأخذواحتى يتمكن هؤالء النازحون الذين يعيشون في المعسكرات من أن 

 

هال المائي الحاد في أنحاء البالد. وقد تحركت حكومة كما كان الوضع اإلنساني هذا العام معقداً بسبب تفشي اإلس

السودان بحيوية لإلستجابة لهذا الوضع، الذي يتطلب بذل جهود إستثنائية للسيطرة عليه. وتدعم الوكاالت اإلنسانية 

 .بذلكجهود الحكومة في هذا الصدد وستواصل القيام 

 

مليار دوالر أمريكي للعمل اإلنساني في السودان  11حو وقد ساهمت األمم المتحدة ومنظمات اإلغاثة بوجِه عام بن

نداء خطة  2017مليون دوالر في العام الماضي. وقد أُطلق في عام  570، بما في ذلك نحو 2003منذ عام 

مليون دوالر منها حتى اآلن.  182إستالم حوالي  ىمليون دوالر أمريكي وقد جر 804اإلستجابة اإلنسانية بمبلغ 

إستمرار كرم المانحين لضمان معالجة اإلحتياجات الحرجة في الوقت المناسب. كما جرى في عام ونتطلع إلى 

إطالق اإلستراتيجية اإلنسانية متعددة السنوات للسودان للتحرك نحو حلول أكثر دواماً والعمل على ضمان  2017

 .لتلبية اإلحتياجات الجديدة والمطولة تعاون الشركاء اإلنسانيين واإلنمائيين معاً لتنفيذ نهج مستدام طويل األجل

 

وباإلضافة إلى المنظمات الوطنية والدولية أود أن أُسلط الضوء على مساهمة الشعب السوداني نفسه والمجتمعات 

المحلية، فضالً عن مشاركة القطاع الخاص السوداني الذي يوفر المآوي والغذاء والحماية لآلالف من مواطنيهم من 

اإلنساني هو فرصة لتأكيد تصميمنا على المشاركة، وأغتنم  لعمللرجال والنساء. إن اليوم العالمي لالمحتاجين من ا

هذه السانحة ألؤكد من جديد التزامنا في األمم المتحدة والشركاء بتوحيد طاقاتنا للوفاء بالتزاماتنا اإلنسانية 

األمم  تنساني جميعاً: حكومة السودان ووكاالواألخالقية المشتركة. وأتقدم بالشكر لكم شركائنا في المجال اإل

المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمانحين والدول األعضاء على إلتزامكم ومشاركتكم ودعمكم. ونشكر بصفة 

 خاصة شعب السودان على تواضعه وإنسانيته التي تتجلى يومياً للعيان تجاه مواطنيهم وجيرانهم المحتاجين.
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