
United Nations  المتحدةألمم ا  
ألمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیةامكتب   

 
من األكثر عرضة للمخاطر في ملیون شخص  7.1 لرئیس الشؤون اإلنسانیة لألمم المتحدة یدعو إلى زیادة المساعدات 

 السودان
 

 رئیس الشؤون اإلنسانیة أیام، دعاالتي استمرت لثالثة السودان و لىإفي ختام زیارتھ  :2018مایو  14 - الخرطوم
 ملیون شخص 7.1عدد الدولي لتكثیف جھوده لدعم االحتیاجات اإلنسانیة ل لوكوك، المجتمع ، ماركالمتحدةلألمم 

 تاحة الوصولإن أ علىوشدد  .دللبال االقتصادي-االجتماعي المجال لتنمیةیستثمر ن أمن األكثر عرضة للمخاطر و
  لھو أمر بالغ األھمیة لتقدیم اإلغاثة.في كافة أرجاء السودان األشخاص المحتاجین  ىلإ دون قیود ومن المستدام

 
اإلغاثة في حاالت الطوارئ مارك  عملیات ون اإلنسانیة ومنسقئوكیل األمین العام للشفي خالل زیارتھ، قابل 

لبا في جنوب وككما قام بزیارة أماكن النازحین في مورتا و، اإلنساني وشركاء العملمسؤولي الحكومة  وككلو
 كردفان.

 
الماضیة،  عاماً  15خالل ال  ى. الكثیر منھم عانومتزایدةإنسانیة خطیرة  احتیاجات"یواجھ المالیین من األشخاص 

 مناشداً  وككوالسید لقال " ،على المساعدات اإلنسانیة في وضع یصبحون فیھ معتمدین بالكامل جعلھمولكن ال یمكننا 
 اتعلى الحاجة إلى توسیع نطاق المساعدكما أكد  مجتمع المانحین الدولي لدعم االستجابة العاجلة المنقذة للحیاة.

 والمساعدة في بناء المرونة. دائرة المساعدات الطارئة تخطياإلنمائیة طویلة األجل لمساعدة السودان على 
 
للعمل اإلنساني الي معظم وصول ال إتاحةلتحسین  التي تبذلھا الحكومة السودانیة بالمجھوداتوك كالسید لو رحبو

. وقد أدى وقف الحكومیةالتي تسیطر علیھا الجماعات المسلحة غیر المناطق بما في ذلك تلك  المناطق في السودان،
كردفان والنیل األزرق.  دارفور وجنوبوالیات تحسین الحالة األمنیة في كل من  إطالق النار من جانب واحد إلى

قد منطقة جبل مرة بدارفور جیوب ببین الجماعات المسلحة في  إال أن المناوشات التي وقعت في األسابیع األخیرة
للمجتمع  وحث السید لوكوك جمیع أطراف النزاع في السودان على السماح. موجة جدیدة من النزوحتسببت ب

ودعا إلى اتخاذ مزید من التدابیر لتحسین البیئة التشغیلیة للوكاالت  المحتاجین،إلى  اتاإلنساني بتقدیم المساعد
 .اإلنسانیة

 
عرضة للمخاطر، بما في كثر األفئات وقال السید لوكوك إنھ من األھمیة بمكان تعزیز آلیات الحمایة االجتماعیة لل

عن قلق خاص للنساء واألطفال وضرورة حمایتھم من  وقد أعرب ذلك العائدین والنازحین والمجتمعات المضیفة.
 العنف الجنسي.

 
ملیون الجئ ھذا العام، بما في  1.2كما أشاد السید لوكوك بسخاء الحكومة السودانیة والشعب في استضافة نحو 

وحث المجتمع الدولي على تقدیم المزید من الدعم للسودان  جنوب السودان. دولة من 770,000ذلك أكثر من 
 للمساعدة في تغطیة تلكم التكالیف.

 
على نحو متزاید حیث أن الزیادات األخیرة في أسعار الغذاء تركت  اً الوضع اإلنساني في السودان معقد أصبح

نقص ال ضافة إلى ذلك، أثرإ .طعامھمإمن  یكفيتكالیف ما یر قادرین على تحمل غ العدید من األشخاص اإلضافیین
 .كثر عرضة للمخاطراألإلى المجتمعات  اتالمساعد توصیللوقود على قدرة الوكاالت اإلنسانیة على الحالي ل

 
ملیار دوالر، وقد ترتفع  1.4مبلغ  حالیاً  2018لب خطة االستجابة اإلنسانیة المنسقة لألمم المتحدة لعام وتط

العام،  ن من ھذااآل تىحو لمخاطر بسبب الوضع االقتصادي.بااألشخاص ر تأثاالحتیاجات بشكل أكبر مع تزاید 
 ملیون دوالر. 229قدم المانحون حوالي 

 
 
 



 :ب یرجى االتصال المعلوماتلمزید من 
 

 249912174454+ ،، السودانكریستینا مولر، مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة (أوتشا)
 cristina.muller@un.org  

 + 41229171142 ،جنیف، مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة (أوتشا) الیرك،جینس 
laerke@un.org 

أو  http://www.unocha.orgتتوفر النشرات الصحفیة لمكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة على الموقع 
http://www.reliefweb.int  

 
عال عمل إنساني ف) في تعبئة وتنسیق OCHAمكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة ( بعثة تتمثل مھمة

 لوطنیة والدولیة.بالشراكة مع الجھات الفاعلة اقائم على مبادئ و
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