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تصريح صحفي لمنسق األمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية في السودان، السيدة مارتا رويدس، عن نقص 

2017التمويل لخطة السودان لالستجابة اإلنسانية لعام   

 

 

المجتمع اإلنساني في السودان قلق عميق إزاء تأثير نقص التمويل لخطة االستجابة يساور . 2017 سبتمبر 19الخرطوم، 

على وضع ماليين األشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدات اإلنسانية في السودان.  2017اإلنسانية في السودان لعام 

في السودان عن شكرها للمانحين على  وأعربت السيدة مارتا رويدس، المنسق المقيم لألمم المتحدة ومنسق الشؤون اإلنسانية

كرمهم المتواصل تجاه المحتاجين في السودان، وحثتهم على زيادة التمويل لضمان حصول المحتاجين على المساعدات 

 .المنقذة للحياة التي يحتاجون إليها على وجه السرعة

 

َل منها  804مبلغ للسودان نداًء للحصول على  2017وقد أطلقت خطة االستجابة اإلنسانية لعام  مليون دوالر أمريكي، ُحصِّ

 .في المائة من جملة التمويل المطلوب 38ماليين دوالر تقريباً. وال يمثل هذا سوى  304حتى اآلن 

 

وقالت السيدة رويداس، "إن انخفاض مستوى التمويل سيكون له تأثيراً فورياً على حياة اآلالف من األشخاص الذين نقوم 

 ."بخدمتهم

 

ماليين دوالر في التمويل الصحي في واليات دارفور، والنيل األزرق،  3سبيل المثال، أدت الفجوة التي تبلغ حوالي  فعلى

. وشددت السيدة رويدس قائلة، "إن حاالت 2017مرفقاً صحياً في عام  49وجنوب كردفان، والواليات الشرقية إلى إغالق 

 ." شخص على الخدمات األساسية للرعاية الصحية األولية 637,000اإلغالق هذه قد أدت إلى عدم حصول نحو 

 

وهي خدمة مشتركة، وشريان للحياة ألكثر من  -وبالمثل، فإن دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدات اإلنسانية 

لنقل األفراد، والمواد من المنظمات اإلنسانية، ومشاريعها، والمستفيدين منها حيث تتولى الدائرة توفير وصالت جوية  70

لن تكون قادرة بمستويات التمويل الحالية إال على مواصلة  -إلى العديد من المواقع الميدانية في جميع أنحاء السودان 

العمليات حتى نوفمبر. وهذا سيترك خدمات األمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدات اإلنسانية على مستوى منخفض من 

بدون إمكانية للتوسع مما يعني أال يكون العاملون في المجال اإلنساني في وضع يسمح لهم بالسفر إلى النشاط بدرجة كبيرة، و

  .مواقع في العمق الميداني لتقديم المساعدات المطلوبة

 

آخذ في التناقص،  -بما فيها دارفور  -وفي الوقت نفسه، فإن وجود المنظمات غير الحكومية الدولية في بعض المناطق 

ويرجع ذلك أساساً إلى نقص التمويل. وكان على العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية تسليم إدارة المرافق إلى 

وزارات الصحة في الواليات، التي لديها أيضاً تمويالً وموارداً محدودة للحفاظ على استمرارية الخدمات برغم أن حكومة 

 .صحيالسودان تستثمر بشكل متزايد في القطاع ال

 

ويواجه السودان حالياً تفشياً كبيراً لإلسهال المائي الحاد الذي استمر لمدة عام كامل. وأضافت منسق الشؤون اإلنسانية في 

حالة أخرى من حاالت اإلسهال المائي الحاد في  40,000السودان قائلة، "إذا استمر انتشار المرض، يمكن توقع حدوث 

 ."أي أكثر من ضعف عدد الحاالت الحالية أشهر، 8و 5غضون مدة تتراوح بين 

 

ويؤثر نقص التمويل أيضاً على آالف النازحين، وغيرهم من األطفال السودانيين األكثر عرضة للمخاطر. حيث أن ما ال يقل 

مليون شخص الذين يعيشون في معسكرات في دارفور هم من األطفال الذين يتحملون وطأة  1.6في المائة من  60عن 

التمويل الالزم للعمليات اإلنسانية. والتعليم، والصحة، والمياه، والمرافق الصحية هي أكثر النواحي معاناة من نقص انخفاض 

 .التمويل
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في المائة  22فهو يقف حالياً عند  –وفي الوقت نفسه فإن تمويل االستجابة لالجئين من دولة جنوب السودان منخفض أيضاً 

عليم، والمآوي من بين القطاعات األكثر نقصاً في التمويل بالنسبة ألزمة الالجئين من دولة من المبلغ المطلوب. ويعتبر الت

 .جنوب السودان، في حين تتأثر أيضاً المياه، والمرافق الصحية، ووسائل العيش، والطاقة، والخدمات الصحية

 

ف العائالت الالجئة من الحصول على ومضت السيدة رويدس قائلة، "من دون الدعم المتواصل من المانحين، لن تتمكن آال

في المائة من الالجئين من دولة جنوب السودان هم من  65المآوي، وسيحرم األطفال الالجئين من التعليم". فحوالي 

 .في المائة من أولئك األطفال غير ملتحقين بالمدارس 60األطفال، وحوالي 

 

السودان للحصول على المأوى، والمساعدات منذ ديسمبر  الجئ من دولة جنوب السودان إلى 460,000وقد وصل نحو 

)وهم يمثلون  2017من الالجئين الذين وصلوا خالل األشهر الثمانية األولى من عام  182,000. ويشمل ذلك حوالي 2013

 .(في المائة من إجمالي الالجئين 40

 

 3.3ء حتى اآلن من تقديم المساعدات إلى حوالي وقد تمكنت وكاالت األمم المتحدة وشركاؤها بفضل الموارد المقدمة بسخا

مليون شخص في شتى أنحاء السودان شملت الغذاء، والماء، والصحة، والتغذية، والتعليم وغير ذلك من المساعدات في عام 

 .2017ماليين شخص في السودان في عام  4. ويخطط شركاء خطة االستجابة اإلنسانية لتقديم المساعدات إلى 2017
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