اليابان ومنظمة العمل الدولية تدعمان قدرة السودان على التكيف البيئي واالجتماعي واالقتصادي
بيان صحفي | الخرطوم ،السودان | تاريخ اإلصدار 30 :مارس ( 2021قيد التاكيد)

ساهمت حكومة اليابان بمبلغ  1.9مليون دوالر أمريكي لالستجابة المزدوجة لمنظمة العمل الدولية للفيضانات األخيرة وجائحة الكرونا
( )COVID-19في الخرطوم ،السودان .وبفضل هذه المساهمة من اليابان ،ستدعم منظمة العمل الدولية إعادة تأهيل مرافق مستودعات المياه
وتزويد الطرق المتضررة بأنظمة تصريف عاملة (قيد الخدمة) ،وتحسين امكانية الوصول إلى البنية التحتية للمياه والصرف الصحي
والنظافة.
وقد أدى تغير المناخ في السوووووووودان وهطول األمطار بمعدالت غير مسوووووووبوقة منذ يوليو  2020إلى العديد من الكوارث الطبيعية ووقوع
أضوووورار واسووووعة النطاق فى البنية التحتية .ونتيجة للفيضووووانات المتكررة في ضوووواحية مايو بالخرطوم ،على سووووبيل المثال ،ف دت أكثر من
 2800أسووورة منازل ا ،مما اقتضوووى إخالء تلك االسووور إلى مالجئ مؤقتة ،كما تضووورر أكثر من  2000منزل أضووورارا جزئية ،خلفت تلك
االسر دون مرافق صحية .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن أكثر من نصف مضخات المياه ال ائمة ،والتي تعد المصدر الرئيسي المدادات المياه
في المنط ة ،معطلة حاليًا .وتحتاج هذه المجتمعات إلى تحسين مستوى الحصول على المياه  -ليس ف ط من أجل ب ائ ا بشكل اساسى ولكن
أيضًا للتخفيف من مخاطر جائجة الكرونا (.)COVID-19
استجابة ل ذه االحتياجات الطارئة والعاجلة ،سيسمح هذا المشروع لمنظمة العمل الدولية بتحسين البنية التحتية للمياه والصرف الصحي
والنظافة العامة ،وإعادة تأهيل الطرق الجانبية .وسيؤدي ذلك إلى ربط األسر بالمرافق االجتماعية واالقتصادية ،مع خلق فرص عمل محلية
تسمح لتلك المجتمعات بخلق دخول فورية بجانب تعزيز م ارات افراد تلك المجتمعات .كما سيعمل هذا التدخل على تجسير آصرة "العمل
اإلنساني-التنمية-السالم" من خالل إشراك المجتمعات المحلية ،بمختلف خلفيات ا ،فى إعادة تأهيل البنية التحتية االساسية (الحيوية) في سياق
جائحة الكرونا ( )COVID-19دعما العادة تنشيط االعمال واألنشطة االقتصادية.
وستدعم منظمة العمل الدولية أيضًا وزارة العمل والتنمية االجتماعية ) (MoLSDومؤسسات التعليم والتدريب الت ني والم ني )(TVET
لتطوير قدرت ا على صيانة البنية التحتية المعاد تأهيل ا ،بجانب تصميم وتنفيذ استثمارات كثيفة العمالة وف ا السس ومبادئ "العمل الالئق"
لمواج ة الصدمات المست بلية .وسيشمل ذلك ن ل المعارف المتصلة بت نيات رسم خرائط الوصول الخاصة بنظام المعلومات الجغرافية
( )GISلبناء قاعدة األدلة الخاصة بتلك المؤسسات لتصميم التدخالت والمشروعات وزيادة الوعي بمعايير السالمة والصحة الم نية (.)OSH
وستكون المواد التدريبية في متناول الجميع في أي وقت بفضل الت نيات الرقمية المبتكرة.
وتحدث السيد أليكسيو موسيندو ،مدير المكتب ال طري لمنظمة العمل الدولية في السودان ،قائال" :ستؤدي المساهمة السخية الم دمة من
حكومة اليابان إلى تطوير البنية التحتية وخلق فرص العمل الالئق للشباب والشابات في مجتمع ضاحية مايو .وباإلضافة إلى توفير فرص
العمل،على المدى ال صير ،وتنمية الم ارات وريادة األعمال على مستوى المجتمع ،من أجل ضمان االستدامة ،سوف نستخدم الخبرة
والدروس المستفادة من هذا المشروع كثيف العمالة في التطوير المستمر لسياسة التوظيف ال ومية في السودان".
وقال معالي السيد تاكاشي هاتوري ،سفير اليابان في السودان" :إنه لمن دواعي سرورنا البالغ أن ندعم أنشطة منظمة العمل الدولية ()ILO
في توفير المرافق األساسية للمياه والصرف الصحي لتحسين معاش المجتمع المحلى فى ضاحية مايو ،بجانب بناء قدرات مؤسسات التعليم
والتدريب الت ني والم ني ،استجابةً لإللتماس العاجل من وزارة العمل والشؤون االجتماعية" .وأضاف" :من الضروري ت ديم مساعدات
إنسانية ألولئك المعرضين للخطر ،ولكن من الم م بنفس ال در أن نكون على دراية باآلصرة التى تربط بين العمل اإلنسانى والتنمية،
وت يئة البيئة التى يتم في ا تدريب شعب السودان جيدًا وتطوير م اراته من أجل تيسيرالحصول على فرص توظيف".
وتحتسب هذه األنشطة ،التى ترتكز على خبرة منظمة العمل الدولية البالغة  48عا ًما في ت ديم بنية تحتية عالية الجودة باستخدام االساليب
كثيفة العمالة في جميع أنحاء العالم ،ضمن البرنامج الرائد لمنظمة العمل الدولية حول الوظائف من أجل السالم وال درة على الصمود
والتكيف من اجل تعزيز التماسك االجتماعي والحد من مخاطر الكوارث عبر توفير الوظائف الالئ ة..

ويمثل هذا المشروع اصطفافا كامال مع ال دف ( )8من أهداف التنمية المستدامة "العمل الالئق والنمو االقتصادي" ،وال دف (" )6المياه
والصرف الصحي للجميع" ،باإلضافة إلى إعالن يوكوهاما الصادر عن مؤتمر طوكيو الدولي بشأن تنمية افري يا ( ،)TICADومبادئ
مجموعة العشرين الخاصة باالستثمار الجيد في البنية التحتية.
لمزيد من التفاصيل ،يرجى االتصال بالمكتب ال طري لمنظمة العمل الدولية في السودان عبر البريد االلكترونى:
addisababa@ilo.org

