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  الطوارئ لمواجهة المرآزي الصندوق من دوالر مليون 10 السودان تمنح المتحدة األمم

لتلبية االحتياجات الطارئة لسودان ل مليون دوالر 10مبلغ منح الصندوق المرآزي لمواجهة الطوارئ التابع لألمم المتحدة 
  .هذا العاملتمويل الصندوق المستفيدين من  أآبرمن  ًا، مما يجعل السودان واحددارفور وآردفان مناطقب
  
سلسلة من االشتباآات بين الجماعات المسلحة والقوات الحكومية فضال عن العديد من  2013شهد النصف األول من عام قد و

 نظرًا"  ،االشتباآات بين القبائل في السودان. وقال علي الزعتري المنسق المقيم لألمم المتحدة ومنسق الشؤون اإلنسانية للسودان
في ة ئاجفمزيادة هناك  آانت جنوب و شمال آردفان،في و ،عات في دارفورنزااآلالف من األسر من منازلهم نتيجة لهذه ال فرارل

 .حتياجات المتوقعة "اإلبما يتجاوز الطلب على المساعدات اإلنسانية 
  
والشرآاء ألمم المتحدة لفي وقت حاسم لضمان أن تكون  الصندوق المرآزي لمواجهة الطوارئ من يتم توفير هذا التمويلو
   األآثر عرضة للمخاطر. حتياجات اإلنسانية لهؤالء األشخاصعلى تلبية اإل قدرةال
  

  دارفور
شخص  300,000حيث يعيش أآثر من  ماليين دوالر أمريكي في واليات دارفور 8 بمبلغم الخدمات المنقذة للحياة َعَدُت فسو

   . في دارفور في العامين الماضيين معًا وانزحاألشخاص الذين عدد  متجاوزين بذلك 2013نزحوا في عام 
  

، مما يزيد من خطر بشدة موجودةال اإلمداداتخدمات وال أنهكواات قد عسكريصلون إلى المالذين األعداد الهائلة من الناس إن 
حاالت قطاع الصحة بنسبة  حجم. وقد زاد الشحيحة أصًالوالموارد الطبيعية األخرى  ،ويستنزف المياه ،تفشي األمراض المعدية

خدمات الرعاية الصحية  تقديم واصلت الصندوق المرآزي لمواجهة الطوارئمنحة تتيح سوف وشخص .  250,000 عددتقدر ب
 ًاهناك توزيعأن ضمان  علىأيضا التمويل ساعد يسوف واألدوية والمستلزمات الطبية.  توفرو ضمان  ،مومةاأل رعايةو ،األولية

  . آثر عرضة للمخاطرل العيش للفئات األائسلو دعمًاألغذية ول
  

 جنوب وشمال آردفان
واليتي جنوب في  الحكومية المسلحة والقوات شتباآات بين الجماعاتاإل بسببوحده  2013على األقل في عام  90,000نزح 

الصندوق المرآزي لمواجهة مليون دوالر أمريكي من  1,9األمم المتحدة والشرآاء  مشاريع تلقىحيث ت. وشمال آردفان
  . الطوارئ

  
تقييم في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في جنوب وغرب الأظهرت عمليات فقد قلق خاص.  مبعثنعدام األمن الغذائي هو إ

انعدام األمن  من شديدةمستويات أو أزمة النزاع برة أثاألسر الفقيرة في المناطق المتفي الحبوب، و يتوقع أن تشهد  ًاآردفان نقص
المساعدات الغذائية متاحة أن على ضمان  لطوارئالصندوق المرآزي لمواجهة اتمويل يساعد سوف والغذائي في الخريف . 

  . ولئك الذين في حاجة إليهاأل
  
مرحلة طفل في سن دراسة  16,000 عددضطر ما يقدر بأفقد تعطلت دراستهم: قد ين نازحيعني الصراع أيضا أن األطفال الو
شراء وتوزيع على  لمواجهة الطوارئالصندوق المرآزي تمويل ساعد يسوف لو. منازلهم تركعلى في شمال آردفان  ساساأل

من عض بستعادة إيمكن  همتعليم لوتعطللخلل حياتهم  تطفال الذين تعرضأن األحاالت الطوارئ بحيث ل يةتعليممستلزمات 
   .لطبيعيتهم اياحروتين


