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S U D A N ن  ا د و س ل ا  

 

 

ي يوب سون، منسق األمم المتحدة المقل يبيان صحف في السودان، بشان  ةيللشؤون التنموية واإلنسان  ميلسيدة/ قُوِّ

 زيارتها األخيره إلى دارفور

 

 

ي يوب . 2018 سبتمبر 10 الخرطوم، في  ةيللشؤون التنموية واإلنسان  مي، منسق األمم المتحدة المقسونزارت السيدة قُوِّ

 .2018سبتمبر  10إلى  3السودان، ثالث واليات في دارفور )شمال، وسط، شرق( في الفترة من 

 

 الوصول اإلنساني ةدت بالتدابيرالمتخذة لتحسين حريوالتقت السيدة/ سون بالمسؤولين الحكوميين في الواليات الثالث وأشا

حتى اآلن. ورحبت بإلتزام السلطات الحكومية بالتنفيذ الكامل لموجهات وإجراءات العمل اإلنساني في السودان   2016منذ 

 والتي كان لها دور فعال في تيسيرالوصول إلى األشخاص المتضررين.  2016للعام 

 

في  ةيللشؤون التنموية واإلنسان  ميدة المقوسط جبل مره منسق األمم المتح ةي وسط دارفور، إستقبل معتمد محليفي قولو، ف

، كما إلتقت أيضاً بأشخاص وصلوا حديثاً إلى قولو بسبب إنعدام األمن. وأعربت السيدة/ سون عن إعجابها بالجهود السودان

نة وشجاعة أنا في غاية اإلعجاب من مرومعات المحلية المتضررة. وقالت: "المبذولة لتلبية اإلحتياجات األكثر إلحاحاً للمجت

. وعلي الُرغم من التحديات التي يواجهونها كل ةالنازحين والالجئين الذين التقيت بهم في دارفور خالل األيام العشرة األخير

 تطبيع حياتهم وسبل معيشتهم".  لالذات من خال ىقد أظهروا عزمهم علي اإلعتماد عليوم، ف

 

عودة النازحين والالجئين. وشددت علي ضرورة حشد الجهود  سون الجهود الرامية إلى تيسير /كذلك ناقشت السيدة

، كريمة، وغير تمييزية لهؤالء األشخاص ةع الدولي لضمان عودة طوعية، آمنالجماعية من جانب كٍل من الحكومة والمجتم

نسانية في الجئاً بحاجه إلى المساعدة اإل 1,200,000نازح داخلي و  2,000,000 ةوأعاده توطينهم ودمجهم. وهناك قراب

من واالستقرار، الظروف المواتية إليجاد حلول دائمة، بما في ذلك األ ةسون السلطات إلى تهيئ /السودان. ودعت السيدة

 الدعم المطلوب. ديمالخدمات األساسية واألراضي، وأكدت إستعداد األمم المتحدة الكامل لتق ىوحصول األشخاص عل

 

كيز بوجه الخصوص علي الفئة األكثر ضعفاً، وبصورة رئيسية األسرالتي تعولها سون أنه "ينبغي التر /وأضافت السيدة

النساء، والمعاقون، والشباب، واألطفال، لضمان عبورهم خط الفقر من خالل حصولهم على وسائل كسب العيش للمدى 

ة مخصصة لضمان قدرلتنبؤ بها وغير متعددة السنوات ويمكن ا ةمالطويل". وسلطت الضوء إلى الحاجة إلى موارد ضخ

اإلستجابة بسرعة في الوقت الذي تُرسي فيه األعمال اإلنمائية أساساً قوياً لتعزيز قدرات وسبل العيش  ىعل المجتمع اإلنساني

المنقذة  ةلدعم األنشط مليون 13، يخصص صندوق السودان اإلنساني حالياً مبلغ األمد لتلك الفئة. وفي هذا الصددطويلة 

 للحياة.

 

سون إلى دارفور بصفتها منسقاً مقيماً لألمم المتحدة  للشؤون التنموية  /م بها السيدةالزيارة أول زيارة تقو هوتعتبر هذ

المحليين وأهل دارفور  في السودان، وهي تهدف إلى البناء علي التعاون الوثيق الذي أقيم مع الحكومة والشركاء ةيواإلنسان

 .ارهادارفور وإستقر ةلدعم تنمي

 

*** 

 

 (.OCHASudan@un.orgن )نية في السودامن المعلومات، يرجى االتصال بمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسالمزيد 
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