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United Nations ألمم المتحدةا  
الشؤون اإلنسانية في السودان مكتب المنسق المقيم ومنسق  

S U D A N ن ا د سو ل ا  
 

 

مايو  24-23الذي سينعقد في اسطنبول في المدة من  مؤتمر القمة العالمي للعمل اإلنساني األمم المتحدة:
2016 

 

اإلنساني األول من نوعه، في المدة  للعمل العالمي القمة يعقد األمين العام لألمم المتحدة مؤتمر  )2016 مايو 3لخرطوم، ا
 األزمات والتزامهأثرين بلتأكيد تضامنه مع المت ،معاً  مايو، في اسطنبول، بتركيا. وستجمع القمة المجتمع الدولي 24-23من 

 الجماعي تجاه االنسانية.
 

ات، ومن األعمال مومن القادة على الصعيدين العالمي والمحلي، من الحك 5,000ومن المتوقع أن يعلن ما يقرب من 
نزاعات، والتخفيف من المعاناة والحد إنهاء الب إجراءات ملموسة تعكس التزاماتهم التجارية والمجتمع المدني، مع آخرين،

أفضل من المخاطر. وسوف تكون القمة أيضا بمثابة منصة لتبادل الخبرات وعرض االبتكارات، وكذلك التعرف على 
 الممارسات.

 
 العالمي القمة " يعد مؤتمر س، منسق األمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية في السودان:تا رويدقالت السيدة مارو

 أثرين بالصراعات والكوارثالمت ناسف المعاناة الرهيبة للاإلنساني، فرصة ثمينة من أجل ابداء التضامن الدولي لوق للعمل
بالنسبة للسودان، فهو يعني رفع درحة المرونة لدى كٍل من الرجال، والنساء، في جميع أنحاء العالم ". وأردفت قائلةً: "وأما 

 أثرين بالنزاعات وسوء التغذية."ة، مع توفير اإلغاثة آلالف المتواألطفال، وكذلك تعزيز القدرات المحلية والوطني
 

اص بالقادة"، وجلسة عامة إلعالن وكذلك هناك "جزء خواحتفاالت،  وتشمل فعاليات القمة: جلسات عامة اقتتاحية وختامية،
ايضاً قام ة خاصة. وستجلس 15وي المستوى، قادة رفيعمن السبعة بيان القمة، باإلضافة الى جلسات مائدة مستديرة ل

لِد القمة اإلرادة  باإلضافة إلى ذلك، عدد من الفعاليات الجانبية، ومعرض، وسوق لعرض االبتكارات. ومن المتوقع أن تُوَّ
بجدول االعمال من أجل اإلنسانية، وأن ينتج عنها مجموعة من االلتزامات الملموسة لدعم جدول قدما  دفعللالالزمة السياسية 

 األعمال هذا. 
 

للسودان، كجزء من خطة االستجابة اإلنسانية لتلبية  مليون دوالر 600، بمبلغ 2015وقد أسهم المجتمع الدولي في عام 
أنحاء البالد. وخالل ذات العام، قدمت األمم المتحدة وشركائها، بالتعاون مع حكومة السودان، االحتياجات اإلنسانية في جميع 

مليون نازح في دارفور. وباإلضافة إلى ذلك، فقد جرى  1.8، بما في ذلك مليون شخص 3.3 المساعدات الغذائية لنحو
مليون من األطفال ضد الحصبة،  8.6مليون شخص من الحصول على مياه الشرب النظيفة، وجرى تطعيم  1.6تمكين 

وقُدمت المساعدات إلى ما يقرب من مليون طفل عبر برامج التغذية المدرسية. ومن أجل االطالع على تفاصيل اإلنجازات 
 .الرابطهذا ، الرجاء الضغط على  2015اإلنسانية الكاملة  لعام 

*** 

ون لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بالسيدة/ سامانثا نيوبورت، رئيس إدارة اإلعالم وقسم المعلومات، بمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤ
 (newports@un.org)  :)، بريد الكتروني(454 174 912 249+، موبايل: اإلنسانية في السودان (أوتشا)

 
 أو:

 
 + )249912381206شاكر يحيى الحسن، مكتب االعالم، بمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، موبايل: (السيد/ 

  (elhassans@un.org)البريد اإللكتروني: 
 

http://reliefweb.int/report/sudan/humanitarian-partners-achievements-sudan-2015-enar
mailto:newports@un.org

