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 تصريح صحفي منسوب لمنسق األمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية باإلنابة في السودان، السيد عبد هللا أ. فاضل

 

 

االستراتيجية اإلنسانية المتعددة السنوات لألعوام  يطلق المجتمع اإلنساني في السودان اليوم . 2017 مايو 31الخرطوم، 

وذلك لتلبية االحتياجات اإلنسانية باستخدام نهج متعدد  2017، وخطة االستجابة اإلنسانية للسودان لعام 2019- 2017

 .السنوات يهدف إلى العمل على تخفيض مستدام لالحتياجات، ومواطن التعرض للمخاطر

 

 امن نوعه ىاألول يه. وهذه االستراتيجية اإلنسانية المتعددة السنوات بتعاون وثيق مع حكومة السودان االستراتيجيةجرى وضع وقد 

 .مختلفة من التدخالت أنواعا   انتطلبت مدىطويلة الأخرى و ،السودان احتياجات إنسانية جديدة ىأن لدهي تشير إلى و .في السودان

 

تحقيق والسعي إلى  مدى،االحتياجات الطويلة ال للتصدي بشكل أفضلمجتمع اإلنساني من جانب ال وتمثل هذه االستراتيجية التزاما  

حتياجات المنقذة للحياة لتلبية اال للتدخالتولوية ألا منَحلمخاطر. وست  تعرض للخطر، وامواطن الفي و ،خفض مستدام في االحتياجات

تَْعهَد  بها في مؤتمر القمة العالمي للعمل إلالجديدة بما يتماشى مع المبادئ ا نسانية. وسيؤدي هذا النهج إلى النهوض بااللتزامات الم 

مساري العمل اإلنساني، واإلنمائي على نحو أفضل، وذلك لتعزيز العالقة  بيناإلنساني من أجل اتباع طريق جديد للعمل يدمج 

، والشركاء في المجال ةالمانح الجهات  ويل األنشطة اإلنسانية؛ ويجمع بالتالي بينالتنموية كجزء من الصفقة الكبرى بشأن تم-اإلنسانية

 اإلنساني لمتابعة التخطيط اإلنساني المتعدد السنوات دعما  لهذا الهدف.

 

تزال كبيرة، حيث  النسانية في السودان حتياجات اإل، فإن اال2017في عام الوقت الذي حدثت فيه موجات نزوح جديدة محدودة وفي 

وسوء  ،األمن الغذائي استتباب مليون نازح. ويواجه الماليين من الناس عدم 2.3، بما في ذلك تالمساعدامليون شخص إلى  4.8يحتاج 

. وقد وصل أكثر من ةالصحي مرافقوهم بحاجة إلى الحصول على الخدمات الصحية، وتحسين خدمات المياه وال التغذية الحاد

هذا العام، ومن المتوقع أن وصلوا في الجئ  137,000، بما في ذلك حوالي 2013جنوب السودان منذ عام دولة من  الجئ 400,000

 .هذا العدد رتفعي

 

على هذا  تعزيز المواءمة بين األهداف اإلنسانية واإلنمائية. وبناء  لاإلنمائية  اتوسوف ترتبط االستراتيجية بإطار األمم المتحدة للمساعد

 .طر المعيارية الدوليةاألبما يتماشى مع  -جئين والال ،لنازحينلقضايا اسس للحلول الدائمة ألا االستراتيجيةتضع هذه النهج، س

 

ماليين دوالر أمريكي،  804االستجابة اإلنسانية  خطةللمشاريع اإلنسانية من خالل  2017التمويل المطلوب في عام  إجماليبلغ وي

 .ماليين شخص 4لفائدة نحو 

 

نساني يعمل مع حكومة السودان المجتمع اإلغير أن  ،مسؤولية شعب السودان الرئيسي على عاتق حكومة السودانعبء تحمل قع يو

 ،نحن نساعد على بناء مستقبل أفضلفمتطلبات المساعدات، ل لتصديل من خالل العمل معا  ونسانية. حتياجات اإلفي تلبية اال الدعمه

 .للسودان وأكثر إشراقا  
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