United Nations

امأـــــــم المتحـــــــــدة

أكــــتب تنســــــــــيق الشــــــــــؤون النســـــــــانية

وييل امأين العام للأم المتحدة للشوون النسانية يدعو إلى تقديم دعم عاجل للسودان
لتلبية كير احاتياجا النسانية الملحة
شوك وك يششل امأين ال عششام لمأم المت حششدة لل شششئون
(الخ طوم 24 ،نوفمب  :)2019دعا اليوم أششارك لو كش ش
النسانية المجت مششعا لششدوليإلى الع مششلب شششكل أ سششرعأن أ جششل ز يششادة ا لششدعمالن سششانيلل سششودان .حيث
تتدهور اموضاعش النسانية بالنسبة لمييين امخاا ،،سيما في المناطقش الوسطى والشرقية ،بين مششا
ت سششعى البيدجا هششدة لمعال جششة آ ثششار الم نششاا المتتللب و حششا ت تف شششي ام أششراا المت عششددة وامز أششة
ا قتصادية .وفيش ختام زيارته إلى السودان التي داأت يوأين ،وهي أول زيارة يتوم ببا إلى البيد أنذ
شوكوك يششلامأين ال عششام لل شششؤون
شرح أششارك لو كش ش
تشكيلالحكوأة ا نتتال يششة فيأغ سششطس ،2019ش صش َ
النسانية وأنسق الغاثة في حا ت الطوارئ قائيً"،إ نششه وقتحا سششمبالن سششبة لل سششودانو لششذلك يتعين
علينا أن نتأكد أن تلبية ا حتياجات امساسية لمخاا".،
ورغم أن النزاع يزال أحركا ً رئيسيا ً ليحتياجات الن سششانية في ال سششودان ،ف تششد اناف ضششت ال حششوادث
بشكل كبير في السنوات امخيرة .كما أن امزأة ا قتصادية المتفاقمةوأز أششةالم نششاا وج يششوبالع نششف
تستمر في زيادة ا حتيا جششات الن سششانية .لششذا فششإن أ كششثر أن  8.5أل يششون خششاص يح تششاجون إلى ال غششذاء
والتغذيةوالحما يششةأو غير هششاأن الم سششاعداتللب تششاء على ق يششدالح يششاة بين مششاي كششافح  أييين ام خششاا،
اخخرين لتغطية نفتاتبم .وأن المتوقعش أن تزداد هذه امرقام.ش فتد أدت سنوات النزاع إلى نزوح حوالي
أليوني خاص في أناطقش دارفورش وجنوب كردفان والنيل امزرق في السودان.
وخيل زيار تششهإلى ك سششي ،في خششرقال سششودان ،قا بششل أن سششق عمل يششات الغا ثششة في حششا ت ال طششوارئ
المجتمعات المحلية التي تأثرت بالصدأات ا قتصادية والمناخية امخيرة وتفشي امأراا المتكررة.
وأضاف أنسق عمليات الغاثة في حا ت الطوارئش قائيً" ،لمز أششة ا قت صششادية تششأثير أبا خششر للغا يششة
على حياة امخاا ،العاديين ،سيما بالن سششبة للن سششاء والفت يششات .وهم يعي شششون في أنط تششة ت عششاني أن
تفشي حمى الضنك والميرياب شششكل أ سششتمر ،لكنبم ي سششتطيعوند فششعت كششاليفامدو يششة .إن الج فششاف
والفيضانات المتكررة تعني أنبم يستطيعون إنتاج أا يكفي أن الغذاء".
ويعيش أكثر أن  400,000خاص في و ية كسي في أستوياتأز أششة عششدما سششتتباب امأن ال غششذائي
و يح صششل سششوى  13في الما ئششة أن المجتم عششات الريف يششة على الم يششاه ال صششالحة لل شششرب .ك مششا تنت شششر
امأراا المعدية في نفس الوقت الذي يعيق فيه الوضع ا قت صششادي قششدرة الحكو أششة على ا سششتجابة.
وهناك نتص حاد في امدوية امساسية والادأات الصحية في جميع أنحاء البيد.

وخيل لتاءات لشه أششع رئيس ا لششوزراء ع بششد ل ح مششدوك ،وأع ضششاء الحكو أششة وأجلس ال سششيادة ،رحلب
شالتزام البيد بتح سششينإتا حششة و صششولالمنظ مششات
وكيل امأين العام لمأمالمت حششدة لل شششئونالن سششانية بش ش
شالاطوات اليجاب يششة ا لششتي ات اششذت حششتى اخن .حيث قششال ال سششيد
ش
الن سششانية إلى المح تششاجين .وا عششترف بش
لوكوك" ،في اميام التليلة الماضية ،اتاذتالحكوأة الجد يششدة قششراراتش حتيت يششة وها أششة لتح سششين إتا حششة
شوظ".وأ خششار إلى أن ال حششد أن
الوصول ،والوضع بالفعل أفضل أما كان عليه أنذ سنواتب شششكلأل حش ش
الجراءات الدارية أأر حاسم لتسبيل حركة ع مششال الغا ثششة دا خششل البيد .ك مششا تششدعم الحكو أششة أي ضشا ً
الجبود المبذولة للوصولش إلى المناطقش التي تزال خاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة غششير التاب عششة
للدولة .وامولوية التي توليبا الحكوأة لبناء السيم وحل النزاعاتفي جم يششع أن حششاء البيدت عششد حششافزا ً
لمأم المتحدة.
واختتم وكيل ال شششؤون الن سششانية بششامأم المت حششدة زيار تششه بالت شششديد على هشا خششة الو ضششع .و قششال ال سششيد
لوكوك" ،إن تتديم المساعدات النسانية بشكل أسرع أأر ضروري لضمان إحراز تتدم أبكر في تلبية
التطلعات المعتولة لشعلب السودان".

لمزيد أن المعلوأات وطلبات العيم ،يرجى ا تصال بش:
أيدانياً ،أثناء المبمة :سيڤيانو آبريو  ،Saviano Abreu: +249 912130340 :واتسآب،279 498 628 34+ :
deabreuisidoro@un.org
في السودان :أاري كييي،ش  ، / kellerm@un.org ، 249912174454+وعالم بيك طشطانكلوف ، 912160361 249+
tashtankulov@un.org
في جنيفِ :جنز ليركlaerke@un.org ، 9750 472 79 41+ ،
في نيويورك :زوي باكستونzoe.paxton@un.org ،
تتمثلش أبمة أكتلبش امأم المتحدة لتنسيقش الشؤون النسانية (أوتشا) في تعبئة وتنسيق العمل النساني الفعال والمبدئي بالشراكة أع الجبات
الفاعلة التوأية والدولية.

