
 

 

 

 

 

 

 

United Nations ألمم المتحدةا  
U N I T E D  N A T I O N S  C O U N T R Y  T E A M  I N  S U D A N  

 Sudan  السودان
 

 
  بيان من فريق األمم المتحدة القطري في السودان 

 تتطلع األمم المتحدة إلى  قرار إيجابي بشأن رفع العقوبات األمريكية

 

على مدى األشهر الستة الماضية منذ  يشير فريق األمم المتحدة القطري في السودان إلى أنه. 2017 يوليو 10الخرطوم، 

طرأ تحسن ملحوظ في إتاحة وصول المساعدات اإلنسانية  2017يناير  13في  13761التوقيع على األمر التنفيذي رقم 

  .نتيجة لتحسن التعاون بين حكومة السودان والجهات الفاعلة اإلنسانية

 

إلدخال  2016ي الصادرة عن حكومة السودان في ديسمبر كما أنه قد أتاح تنقيح موجهات، وإجراءات العمل اإلنسان

تحسينات على مدى ونوعية إتاحة وصول المساعدات اإلنسانية. وقد شهدت األشهر األخيرة عمل وكاالت األمم المتحدة 

لمساعدات وشركائها بشكل متزايد في المناطق التي كان يتعذر الوصول إليها في السابق إلجراء تقييم لإلحتياجات، وتقديم ا

اإلنسانية. ومن المناطق األبرز التي شهدت زيادة في إتاحة الوصول إليها، أجزاء من منطقة جبل مرة في دارفور، بعضها 

 .تعذر إتاحة الوصول إليها من قبل الجهات الفاعلة اإلنسانية خالل السنوات السبع الماضية

 

 -ال تزال تشكل تحدياً في واليتي النيل األزرق، وجنوب كردفان وفي حين أن اإلتاحة الكاملة لوصول المساعدات اإلنسانية 

أصبحت وكاالت األمم المتحدة  -ال سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحركات المسلحة والتي يتعذر الوصول إليها 

التي كانت وشركاؤها قادرين اآلن على تقديم المساعدات اإلنسانية في عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة و

محظورة في السابق. وقد سمح ذلك للمساعدات بالوصول إلى المجتمعات التي كانت تعاني من نقص في الخدمات بما في 

ذلك المساعدات في مجاالت التغذية، والمساعدات الصحية، والغذائية، والمياه والمرافق الصحية، وحماية الطفل، والتعليم، 

 .وإزالة األلغام

 

، عمل فريق األمم المتحدة القطري بشكل 2017ن المجاعة في أجزاء من دولة جنوب السودان في فبراير وإستجابة إلعال

وثيق مع حكومة السودان لدعم الالجئين من دولة جنوب السودان داخل السودان، فضالً عن فتح وتشغيل ثالثة ممرات 

 .دولة جنوب السودانإنسانية لتسهيل إيصال الخدمات األساسية من المعونة الغذائية إلى 

 

وقد أدى تحسن مشاركة الجهات الفاعلة اإلنسانية مع حكومة السودان مؤخراً إلى إتفاق على مجموعة من اإلصالحات 

اإليجابية إلجراءات التوظيف للمنظمات غير الحكومية الدولية، مما زاد من إستقالليتها التشغيلية في البالد. وقد الحظ فريق 

طري أيضا زيادة في القبول بالمنظمات غير الحكومية الوطنية العاملة في الميدان، فضالً عن إرتفاع وتيرة األمم المتحدة الق

 .مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في الشئون اإلنسانية

 

ض الواقع، وفي حين يدرك فريق األمم المتحدة القطري أن التحسينات الهيكلية قد تستغرق وقتاً كي تتحقق بالكامل على أر

وأن بعض المسائل ال تزال بحاجة إلى معالجة، إال أن األشهر الماضية قد أظهرت بوضوح أن التعاون البناء هو أفضل 

 .طريقة للحفاظ على التقدم المحرز بالفعل، فضالً عن حل القضايا العالقة بشكل جماعي

  

قريباً بشأن العقوبات، ويلتزم بمواصلة العمل من أجل زيادة ويتطلع فريق األمم المتحدة القطري إلى القرار الذي سيُتَخذ 

 تحسين إتاحة وصول المساعدات اإلنسانية.
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