
 
 السودان في المتعّددة الطوارئ حاالت وطأة تحّمل في األطفال یستمر

 االحتیاجات توفر لكي أمریكي دوالر ملیون 22 مقداره مبلغ إلى السرعة وجھ وعلى الیونیسف تحتاج

  طفل 100,000 من أكثر حیاة إلنقاذ الالزمة
 

 نتیجة الطوارئ حاالت من العدید الماضیة القلیلة األشھر خالل السودان واجھ: 2017 یونیو/حزیران 28 – الخرطوم

 وكذلك البالد، في 18الـ الوالیات أصل من والیة 12 في وذلك الحاد، المائي اإلسھال من بھا مشتبھ لحاالت السریع االنتشار
 مرة لجب منطقة في خاصة التغذیة سوء معدالت وارتفاع السودان، جنوب من القادمین الالجئین من كبیرة أعداد تدفق نتیجة

 .دارفور وسط في الواقعة

  

 حالة 317 وعن الحاد المائي باإلسھال إصابة حالة 16,600 من أكثر عن فقط الماضیة العشرة األشھر خالل أبلغ وقد ھذا

 ثیح السودان وسط والواقعة األبیض النیل والیة ھي تضّرراً  األكثر الوالیة. الخطر مؤّشر لمستوى المعدل ضعف وھو وفاة،

 .األطفال من ھم المتضررین السكان من المائة في 20 حوالي. حالة 5,800 من أكثر عنھا المبلّغ الحاالت عدد بلغ

  

ً  عنھا االبالغ یتم التي الحاالت عدد یقارب: "فاضل هللا عبد السودان، في الیونیسف ممثل ویقول  الحالي الوقت في أسبوعیا

 واجدیت حیث األبیض النیل والیة في األمطار موسم بدء ومع. الماضي العام في وتھذر في األمطار موسم شھده الذي المستوى

 على یبعث مّما سوءاً  الوضع یزداد أن یمكن المخیمات، في یعیشون الجئ ألف100الـ یقارب ما عددھم والبالغ الالجئین معظم

 ".الشدید القلق

  

ً  بینھم السودان، جنوب من قدموا الجئ 155,000 من ثرأك العام بدایة منذ السودان إلى لجأ ذلك، إلى باإلضافة  تقریبا

 الالجئین عدد فإنّ  واسع، نطاق على الغذائي األمن انعدام وانتشار السودان جنوب في النزاع استمرار مع. طفل 100,000

 األكثر الوالیات. العام بدایة في متوقعا كان ما أضعاف ثالثة یبلغ قد 2017 العام في السودان یصلوا أن المتوقع من الذین

 .كردفان وغرب جنوب والیتيّ  وكذلك األبیض والنیل دارفور وجنوب دارفور وشمال دارفور شرق والیة ھي تضّرراً 

  

ً  النازحین عدد جانب إلى السودان، جنوب من لالجئین المتزاید التدفق إنّ : "فاضل ویضیف  عددھم والبالغ السودان في  داخلیا

 كثراأل ھم األطفال ویبقى. ضئیلة اصالً  ھي التي المضیفة، المجتمعات موارد على ءالعب من یزید نازح، ملیون 2.3 من أكثر

 ال اسب،المن الوقت في للحیاة المنقذة اإلنسانیة االستجابة تقدیم اجل من األھمیة غایة في امر ھو الفوري الدعم. للّضرر عرضة

 ".التغذیةو والصحة الصحي والصرف المیاه قطاعات في سیما

  
 صولالو أتیح والتي دارفور وسط في الواقعة مرة جبل منطقة في مؤّخراً  أجریت التي التقییمات أظھرت ذلك، إلى باإلضافة
 من المستویات ھذه بلغت إذ طوارئ، حالة یعتبر ما تخطّت التغذیة سوء من عالیة مستویات وجود على وجیزة، فترة منذ إلیھا
 من سنوات سبع بلغوا أطفال وجود مع جّداً، منخفضة التلقیح معدالت أن كما. المائة في 5.4 نسبة دیدوالش الحاد التغذیة سوء

 دعم إلى یحتاجون المدرسة سن في طفل 23,000بـ عدده یقدر ما وھناك االطالق، على اللقاحات على حصولھم دون العمر



 .التعلیم مجال في عاجل

  

 جاالتم في القطاعات متعددة خدمات توفیر على الحكومیة غیر والمنظمات الدولة طاتسل مع بالتعاون حالیا الیونیسف تعمل
 لشمالا في الجاریة" والعالج البحث حملة" خالل من والحمایة للنظافة والترویج الصّحي، والصرف والمیاه، والصّحة، التغذیة،

 .مرة جبل منطقة وسط في وكذلك الغرب وفي

 14 نسبتھ ما ذلك في بما المائة، في 33 بنسبة إال األطفال أجل من اإلنساني العمل تمویل یتم لم یونیو،/حزیران منتصف حتى

 .الالجئین الحتیاجات المخصصة للبرامج فقط المائة في

 :مع االتّصال یرجى المعلومات، من للمزید

 aparker@unicef.org ،249+- 91-217-9116  السودان، الیونیسف، باركر، ألیسون

 jtouma@unicef.org ، 962+-79-867-4628االقلیمي، الیونیسف مكتب توما، جولییت

 ))https://twitter.com/unicefsudan تویتر على السودان، -الیونیسف تابعوا

 )https://www.facebook.com/UnicefSudan123( بوك فیس وعلى

 :للمحّررین مالحظة
 الیونیسف استجابة
 السودان جنوب من الالجئون

 .والّشدید الحاد التغذیة سوء من طفال 1,713 وعالج طفل 90,000 لدى التغذیة سوء فحص •

ً  بالدعم الیونیسف تمّده الذي والعدد تعلیمّي، دعم إلى الدراسة سن في طفل 60.000 نحو یحتاج •  وھ حالیا

 .طفل 10.000

 النیل والیة في األمني القطاع إصالح مخیمات من خمسة في للمیاه مستدامة معالجة نظمةأ 5 بناء  •

 ).المضیف المجتمع وأفراد الالجئین من( شخص 118,000 من أكثر منھا استفاد والتي األبیض،

 الطفل، حمایة خدمات السودان جنوب من الجئین تستضیف التي المخیمات في طفل 8,560 حوالي یتلقى •

 من دارفور وشرق كردفان غرب ووالیتيّ  األبیض النیل والیة في اإلجتماعي-النفسي الدعم تشمل والتي

  .والمعلمین اإلجتماعیّین والمرشدین المدّربین، من 90 عن یزید ما خالل
 الحاد المائي اإلسھال

 1,243 شملت( الحاد المائي باإلسھال اصابتھا في یشتبھ حالة 4.394 األبیض النیل والیة في معالجة •

 الفمویة باإلماھة عالج زاویة 22 إقامة خالل من وذلك) 18 سن دون طفالً 

 مستلزمات من رزمة 25و الفمویة، اإلماھة ملح من علبة 100 تشمل أساسیة، صحیة لوازم توفیر •
 من نموذجیّة حاالت إدارة على الصحیة الرعایة یقدمون أشخاص وتدریب أیضاً، األولیّة الصحیة الرعایة

 .وعالجھا الحادّ  المائي إلسھالا

 المائي باإلسھال اإلصابة لخطر معرضین شخص 800,000 لنحو للحیاة المنقذة المیاه بإمدادات التزوید •
 معالجة خالل من وذلك األبیض، النیل والیة في المرض من المتضررة المناطق في والموجودین الحادّ 

 .للمیاه الطارئة للمعالجة وحدات وثالث خّزانا 15 وتركیب بالشاحنات، ونقلھا بالكلور، المیاه



 في النظافة تعزیز على یساعد بما الطوارئ حاالت بسبب متضرر شخص 650,000 من أكثر تزوید •

  .المتضررة المناطق جمیع

 دارفور وسط مّرة جبل

 فتحت التيو بھما، المحیطة والقرى وقولو نرتیتي قریتيّ  في" والعالج البحث حملة" قیادة الیونیسف تتولى •
 ومنظمات حكومیة جھات مع بالتعاون وذلك دارفور، وسط مرة جبل في اإلنسانیة المساعدة أمام مؤّخراً 

 .للناس خدماتھا تقدم حكومیة غیر

 لدیھم ظھرت وقولو نیرتیتي منطقتي في طفل 23,000 من أكثر فحص الماضیة الخمسة األیام خالل •

 ).الوذمة( االستسقاء وأعراض دّ الحا التغذیة سوء مستویات ارتفاع أعراض

 وذلك مرة، جبل ووسط وغرب شمال أنحاء جمیع في تعمل التي الخارجیة للعیادات مركز 32 یوجد •

 .للحیاة المنقذة التغذیة خدمات لتوفیر

ً  24 تخصیص استباقي وبشكل تم •  لخدمة وتھدف الطفولة، ألمراض المتكاملة اإلدارة تحوي صندوقا

 .شخص 240,000

 یاتوالوال والسوید والیابان ألمانیا من كلّ  وحكومات األوروبي، االتحاد من لكلّ  بالّشكر الیونیسف تتقدم
 المركزي وللصندوق دارفور في المتحدة األمم صندوق من لكلّ  المانحة الجھات عن فضالً  المتحدة،
 لحاالت تمرةالمس الیونیسف استجابة لدعم وذلك السوداني، اإلنساني وللصندوق الطوارئ لمواجھة

 .السودان في الطوارئ

  

 الیونیسف عن
 ائناشرك مع بالتّعاون. بھ نقوم عمل أيّ  خالل من طفلٍ  كلّ  ورفاھیّة حقوق تعزیز على الیونیسف في نعمل 

ً  جھداً  باذلین عملي، واقع إلى ھذا التزامنا بترجمة نقوم ومنطقة دولة 190 في  األطفال إلى للوصول خاّصا

 حول المعلومات من للمزید. مكان كلّ  وفي األطفال، كلّ  صالح أجل من وذلك استقصاًء،و ھشاشةّ  األكثر

   www.unicef.org: التالي اإللكتروني الموقع زیارة یمكنكم األطفال، أجل من وعملھا الیونیسف

 


