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Your Excellency Soltan bin Saad Al 

Muraikhi, your Excellency Achim Stainer  

Your excellencies, Ladies and 

Gentlemen,  

 

Let me begin by thanking the State of 

Qatar and UNDP for hosting this event 

which importantly focuses on a more 

effective and new way of doing 

business through building dynamic 

partnerships across multiple actors to 

utilise the SDGS to bridge the 

humanitarian and development divide.  

 

Today 141 million people are suffering 

and in need of humanitarian assistance.  

More than 20 million of those in need 

face famine and the effects of famine in 

Africa. During the holy month of 

Ramadan, I undertook a mission to the 

Horn of Africa including Ethiopia and 

Somalia witnessing the effects of famine 

and drought. My own fasting hunger 

experienced during Ramadan pales in 

comparison to the millions facing long-

term hunger and the sunken faces of 

countless children desperate for food.   

 السید سلطان بن سعد المریخيسعادة 
 السید أشیم شتاینر  سعادة

  
، أصحاب السعادة  

 السیدات والسادة،
 

 قطر دولة بشكر كلمتي أبدأ بأن لي اسمحوا

 ھذا  تنظیم على اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج

 على أساسي بشكل یركز والذي ،الھام الحدث

 من  األعمال لممارسة فعالیة كثراأل  طرقال

  وذلكفاعلة،ال جھاتال مع شراكات بناء خالل

 لمد المستدامة التنمیة أھداف من المثلى االستفادةب

  . والتنمویة اإلنسانیة االعمال نبی الجسور

 
 

 العمل عن عامة لمحة ناخذ ان أردنا لو الیوم

ً  ملیون  ١٤١  ھناك ان فنجد اإلنساني  في شخصا

 ملیون ٢٠ من اكثر ،إنسانیة مساعدات إلى حاجة

 وتاثیرھا المجاعة یواجھون المحتاجین ھؤالء من

 رمضان شھر خالل  قمت  لقدو .افریقیا في

 ذلك في بما األفریقي القرن إلى بمھمة  المبارك

 المجاعة آثار على شاھداً  وكنت والصومال أثیوبیا

 الصیام مع الشخصیة تجربتي  .ھناك والجفاف

 بشكل تتضائل رمضان شھر خالل الطعام عن

 على الجوع یواجھون الذین بالمالیین مقارنةً  كبیر

 الذین شاحبةال األطفال ووجوه الطویل، المدى



 

 

This partnership mission that I co-lead 

with OCHA and the African Union, 

humanitarians from donor countries, 

particularly Qatar, Kuwait, the Kingdom 

of Saudi Arabia, the USA and South 

Africa also participated. For the first 

time such a mission also involved the 

participation of the World Bank and the 

African Development Bank as 

development organization. These new 

partnerships between humanitarians 

and development actors are critical if 

you are going to have any chance of 

effectively delivering sustainable 

assistance.  

 

Distinguished guests, 

Humanitarian appeals now last an 

average of seven years and have long 

term effects on the sustainable 

development. For example, famine can 

affect health, the ability to learn and 

immediate action must not only respond 

to immediate needs but builds resilience 

for tomorrow.  

 

While visiting the neighbouring 

countries of Syria, at a camp in Jordan I 

met a Syrian teenager who had finished 

  . الطعام على الحصول أجل من یعانون

 

 مكتب فیھا شارك والذي المشتركة المھمة ھذه

 واإلتحاد (االوتشا) اإلنسانیة الشؤون تنسیق

 الدول من اإلنساني المجال في وعاملین األفریقي،

 العربیة والمملكة والكویت قطر  ،المانحة

 وجنوب األمریكیة المتحدة والوالیات السعودیة

 شارك ، لمھمةا ھذه مثل في مرة وألول .أفریقیا

 كمنظمات للتنمیة األفریقي البنكو الدولي البنك

 العاملین بین الجدیدة الشراكات ھذه  وتعد .تنمویة

 مجال في ةالفاعل والجھات اإلنساني المجال في

 المساعدات لتقدیم فرصة و أھمیة ذات التنمیة،

  فعال نحو على المستدامة

 
 
 
 

 الحضور الكریم 
 في تدوم اْلیَْوَم  اإلنسانیة النداءاتأصبحت 

 طویل تأثیر ولدیھا ، سنین سبع إلى المتوسط
 المثال، سبیل علىو.  المستدامة التنمیة على األمد

 ،التعلیم و  الصحة على تؤثر أن بإمكانھا المجاعة
 فقط تستجیب ال أن یجبالمتخذة  واإلجرائات
 علىال بد ان تركز  ولكن ، الفوریة لالحتیاجات

 .في المستقبل الصمودو القدرة بناء
 

 

 

 لسوریا، المجاورة للبدان زیارتي خالل من

 المراھقین احد األردن مخیمات إحدى في التقیت

 الثانوي تعلیمھ أنھى قد كان و المخیمات احد في



secondary school and was looking to 

continue his education or work but the 

lack of opportunities meant he spent 

much of his time idle and unproductive. 

He represents the larger young adult 

population who are capable and willing 

to work but require innovative 

mechanisms to help them flourish in 

difficult environments. Working with the 

private sector will not only utilise the 

technologies of the 21st century to 

relieve suffering through innovative 

ways of providing assistance but also in 

offering opportunities. Facebook and 

twitter have revolutionised the way 

information is disseminated and brings 

us the devastating pictures of suffering. 

Let us use rapidly changing technology 

to help find solutions for a large youth 

population left vulnerable and idle. 

 

The SDGs are a global call to action 

and whether one is a hungry child or a 

teenager looking for a way to build a life 

for oneself those affected are relying on 

the world to step up and meet their 

humanitarian needs. 

 

As the UN Secretary General’s 

Humanitarian Envoy, I will continue to 

advocate for and facilitate ground 

breaking partnerships to better respond 

 العمل، أو العلم نحو سعیھ مواصلة إلى ویتطلع

 عاطل أنھ یعني لھا، واإلفتقار الفرص قلة أن إال

 غیر من وقتھ من الكثیر یمضي و العمل عن

 من كبیرة شریحة یمثل الشاب، ھذا .انتاجیة

  ونحن العمل، على والقادرین البالغین الشباب

 التنمیة على لمساعدتھم مبتكرة آلیات إلى بحاجة

 القطاع جھات مع العمل إن .صعبةال بیئاتال في

 استخدام على فقط محدودا یكون لن الخاص

 لتخفیف والعشرین الحادي القرن تكنولوجیات

 ، مبتكرة طرق خالل من المساعدة وتقدیم المعاناة

 قد المثال سبیل على .الفرص لتوفیر أیضا ولكن

 نشر طریقة في ثورة وتویتر الفیسبوك أحدث

 صور جلب یتم خاللھما ومن المعلومات،

 ھذه مثل باستخدام نقوم دعونا لذا .المعاناة

 إیجاد في للمساعدة بسرعة، المتغیرة التكنولوجیا

 ضعفاء تركوا الذین الشباب من كبیر لعدد حلول

  .العمل عن وعاطلین

 

 عالمیة دعوة ھي المستدامة التنمیة أھداف إن

ً  طفال اجل من ذلك كان سواء للعمل،  أو جائعا

 ً  ھؤالء لنفسھ، حیاة لبناء ھطریق عن یبحث مراھقا

 موقف ألخذ العالم على یعتمدون المتضررون

  .اإلنسانیة اإلحتیاجات وتلبیة

 

 لألمم العام لألمین اإلنساني المبعوث بصفتي

 الشراكات وتسھیل الدعوة سأواصل المتحدة،

 أفضل بشكل االستجابة أجل من الرائدة

 لكي للعالم اآلوان آن لقد  .الناس الحتیاجات



 

to people’s needs. It is time for the 

world to enter a new way of doing 

business in the humanitarian sphere 

and I believe one of them is by building 

bridges and encouraging new 

partnerships will all potential actors for 

an effective humanitarian response.  

Thank you. 

 في نشطةالأ لممارسة جدیدة طریقة في یدخل

 ھو منھا واحد بأن أؤمن وأنا  اإلنساني، المجال

 لجمیع جدیدة شراكات إقامة وتشجیع جسورال بناء

  . مؤثرة إنسانیة استجابة أجل من الفاعلة الجھات

 
 شكرا لكم 


