
 

 

 

United Nations المتحدة   ألمما  
السودان مكتب المنسق المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية في   

SUDAN  السودان 
 

 

 العالمي في  والية شمال دارفور ية غذمنسق الشؤون اإلنسانية تدين نهب اإلمدادات الغذائية لبرنامج األ

 

أدانت منسق الشؤون اإلنسانية في السودان، السيدة خاردياتا لو ندياي، نهب اإلمدادات الغذائية    .2021ديسمبر    29الخرطوم،  

 .العالمي في الفاشر، بوالية شمال دارفور يةغذمن مستودع برنامج األ

لهجوم من جماعات مسلحة مجهولة. ويأتي هذا الحادث في أعقاب أعمال النهب  المبانيديسمبر، تعرضت  28في مساء يوم ف

 .وأعمال العنف المبلغ عنها حول قاعدة اليوناميد السابقة في الفاشر األسبوع الماضي

إن األمم  "وقالت خاردياتا لو ندياي، نائب الممثل الخاص لألمين العام، والمنسق المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية في السودان،  

األصول   تعرض  عن  دارفور  شمال  والية  من  الواردة  التقارير  بشأن  للغاية  قلقون  اإلنساني  المجال  في  والشركاء  المتحدة 

ي السودان. إن المساعدات األكثر ضعفا فألشخاص  لمساعدات غذائية مخصصة  عبارة عن  اإلنسانية للهجوم. وكانت هذه  

 ." اإلنسانية ينبغي أال تكون هدفا أبدا 

ومضت قائلة، "يحتاج واحد من بين كل ثالثة أشخاص في السودان إلى مساعدات إنسانية. ومثل هذا الهجوم يعيق بشدة قدرتنا  

. وإننا نطلب على وجه االستعجال من جميع األطراف اعلى توصيل المساعدات إلى األشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه

 لألرواح."   التوصيل اآلمن للمساعدات المنقذةااللتزام بالمبادئ اإلنسانية والسماح ب

بمدينة الفاشر، عاصمة والية شمال   بورصةالعالمي الواقع في منطقة    يةغذووفقًا للتقارير األولية، فإن مستودع برنامج األ

عانون طن متري من المواد الغذائية، مخصصة لمئات اآلالف من األشخاص الذين ي  1,900دارفور، يحتوي على ما يصل إلى  

العالمي يقدر بنحو    يةغذمن انعدام األمن الغذائي في تلك المنطقة. ويأتي ذلك وسط عجز غير مسبوق في التمويل لبرنامج األ

 .ديسمبر، تمت استعادة الوضع األمني، بحسب سلطات الوالية 29مليون دوالر أمريكي. وحتى  358

حكومة السودان  لطات المحلية ومنعها تدهور الوضع. ولكننا ندعو  واختتمت منسق الشؤون االنسانية "نحن ممتنون لتدخل الس

 ".ضمان حماية وسالمة المباني واألصول اإلنسانية في جميع أنحاء السودانتكثيف الجهود لإلى 

 25، 2022مليون شخص في السودان إلى مساعدات إنسانية وفقًا لخطة االستجابة اإلنسانية لعام  14.3عدد ويحتاج ما يقدر ب

 .العيش سبل كسبإلى األمن الغذائي ودعم ويحتاجون في المائة منهم 

*** 

 :لمعلومات أكثر، يرجى االتصال

 العالمي بالسودانغذية ببرنامج األ

 ليني كينزلي، رئيس فريق االتصاالت:  

+249 9 1200 2000 [ext.2112]  | Mob +249 91277 1269 Leni.kinzli@wfp.org   

 أوتشا السودان  

 عاليمبيك تاشتانكولوف، مسؤول اإلعالم: 

 +249 912 160361  | WhatsApp: +249 160361 | tashtankulov@un.org  

 العالمي / السودان(.  يةغذللصور )المصدر: برنامج األ الرابطانقر فوق هذا 
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