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االسفيیر االيیاباني يیدعو إإلى ووضع حد للنزااعع وومعاناةة ااألططفالل في ددااررفورر    

 
-االخرططومم٬، االسودداانن  - 2015مايیو  28  ااختتم االسفيیر االيیاباني لدىى   

االسودداانن سعاددةة   مايیو  26االى  24االسيید/هھھھيیديیكي إإيیتو ززيیاررةة ااستغرقت ثالثة أأيیامم من يیومم   
٬، للمشرووعاتت االمدعومة من االحكومة االيیابانيیة في مجاالتت االتغذيیة٬، االصحة٬، االميیاهه 2015

حيیة في شمالل ووغربب ددااررفورر.وواالصرفف االصحي ووااالررتقاء بالعاددااتت االص  
ووما ززاالل االصرااعع االمسلح وواالعنف االقبلي يیتسببا فى نزووحح االسكانن في ددااررفورر. منذ بداايیة   

2015عامم  قامت منظماتت ااإلغاثة في ددااررفورر بتقيیيیم لالحتيیاجاتت وواالتحقق منهھا   
لعددد   50,605    ً شخصا يیقدرر نحو ستيین في االمائة   من االناززحيین من ااألططفالل حيیث يیمثل   
ططفالل نسبة متزاايیدةة من هھھھؤالء االناززحيین االذيین هھھھم في حاجة ماسة للتدخل االفورريي.ااال  

  

ووززاارر سعاددةة االسفيیر هھھھيیديیكي إإيیتو من بيین أأماكن أأخرىى االمرااكز االصحيیة وومرااكز 
ااالستقراارر للتغذيیة االعالجيیة للمرضى االخاررجيیيین في معسكر ززمزمم للناززحيین. حيیث   

تحدثث مع عاملي صحة االمجتمع وواالرعايیة لصحيیة ااألووليیة إإضافة للعامليین االصحيیيین اا  
االذيین يیقدمونن االخدماتت االصحيیة في االمناططق االطرفيیة. كما تحدثث سيیاددتهھ إإلى عددد من 

االمستفيیديین من االخدماتت االصحيیة في تلك االمناططق.  

كما ززاارر ووإإلتقى بالناززحيین االجددد في مدخل   معسكر ططويیلة االمدعومم بوااسطة منظمتي   
. ووقد رراافق سعاددةة االسفيیر في هھھھذهه االزيیاررةة كل من دد. علي االيیونيیسف وواالهھجرةة االدووليیة

ااسماعيیل مديیر عامم ووززااررةة االصحة وواليیة شمالل ددااررفورر وودد. وواالي عبد االسالمم االمديیر 
االقطريي لمنظمة رريیليیف اانترناشيیونالل باإلضافة االى عددد من االعامليین بمنظمة االيیونيیسف.  

  

ووصرحح االسفيیر إإيیتو معلقاً على هھھھذهه االزيیاررةة بقولهھ   ددعمت االيیابانن من خاللل االيیونيیسف "  
ااالشخاصص ااألكثر حوجة في ددااررفورر ووهھھھم ااألططفالل٬، االذيین يیناضلونن من أأجل   

االبقاء لبلوغغ   سن االخامسة. وويیسرني أأنن أأررىى كيیف تسعى االيیونيیسف لتحسيین فعاليیتهھا في   
تقديیم االمساعدااتت. لم أأستطع االتوقف عن االتفكيیر في مستقبل ااألططفالل االذيین ررأأيیتهھم االيیومم. 

لقد بتوو أأكثر إإقتناعا من أأيي ووقت مضى بضرووررةة ووضع   حد للمعاناةة ااإلنسانيیة   
للناززحيین من خاللل تحقيیق االسالمم وواالتنميیة في هھھھذهه االمنطقة.  

وومن ناحيیتة أأعربب ممثل االيیونيیسف في االسودداانن جيیرتت كابيیليیريي عن ااستمراارر قلقهھ 
إإززااء تزاايید حاالتت ااالططفالل االتي تستوجب االتدخل االسريیع.    ابيیليیريي "االسودداانن في ووقالل ك  

حاجة ماسة إإلى االمساعدااتت ااإلنسانيیة لمكافحة حاالتت االطوااررئئ االمتعدددةة".  

إإنن هھھھناكك أأووضاعا مأساوويیة ناجمة عن ووجودد   ااآلالفف من االناززحيین٬، وونحو   
2,000,000 من ااألططفالل ددوونن سن االخامسة االذيین يیعانونن من سوء االتغذيیة االحادد    



،٬ 550,000وومنهھم حواالى    مصابونن   سوء االتغذيیة االشديید االحدةةب   ووصارروواا معرضيین   
لخطر االموتت٬، إإلى جانبتفشي أأمرااضض متعدددةة في أأجزااء مختلفة من االبالدد بما في ذذلك 

ااإلسهھالل االمائي االحادد وواالحصبة االتى تهھددد حيیاةة مئاتت ااآلالفف من ااألططفالل.    

 
ووررةة ملحة ووااختتم كابيیليیريي كلمتهھ قائال "إإنن ااإلستثمارر في ااألططفالل في االسودداانن يیشكل ضر

ألنهھم ما ززاالواا يیتحملونن االعبء ااألكبر من االمعاناةة االمتزاايیدةة من حاالتت االطوااررئئ االتي 
ططالل أأمدهھھھا وومن عدمم االحصولل على االخدماتت االتنمويیة".    
************  

لمزيید من االمعلوماتت حولل كيیفيیة االمشارركة٬، يیرجى ااتباعع االيیونيیسف على تويیتر 
)https://twitter.com/unicefsudan االفيیسبوكك  
)https://www.facebook.com/UnicefSudan123(  

لإلتصالل:  

ةة أأليیسونن بارركر٬، ررئيیس ااإلتصاالتت٬، االيیونيیسف٬، االسودداانن٬،االسيید  +249- 912 179 
116  aparker@unicef.org  

  
  

عن االيیونيیسف  

تشجع االيیونيیسف حقوقق ووررفاهھھھيیة كل ططفل٬، في كل ما نقومم بهھ. جنبا إإلى جنب مع شركائنا فإننا نعمل   
االتركيیز بشكل خاصص على جهھودد  بلداا ووإإقليیما لترجمة هھھھذاا ااإللتزاامم إإلى إإجرااءااتت عمليیة٬، مع 190في 

االوصولل إإلى ااألططفالل ااألكثر ضعفا ووإإستبعادداا٬، بما يیعودد بالنفع على جميیع ااألططفالل٬، في كل مكانن. 
لمزيید من االمعلوماتت حولل االيیونيیسف ووعملهھا٬، يیرجى ززيیاررةة االموقع   

	  


