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 أثناء زیارتھا إلى دارفور وكاالت األمم المتحدة تستنكر الھجمات على عملیات األمم المتحدة 
 

ینایر،   17إلى    16أثناء زیارة لھم إلى الفاشر عاصمة والیة شمال دارفور في المدة من    -  2022ینایر    17الفاشر،  
شجب مسؤولو األمم المتحدة من الیونیسیف وبرنامج الغذاء العالمي ومفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین ومكتب  

 التي وقعت خالل األسابیع القلیلة الماضیة. األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة الھجمات على عملیات األمم المتحدة  

 
وتشكل أعمال العنف ھذه ھجوًما مباشًرا على األشخاص األكثر عرضة للمخاطر في السودان الذین حرموا ظلماً من 
المساعدات الغذائیة والذین ھم بأمس الحاجة إلیھا. وأجبرت أعمال النھب برنامج الغذاء العالمي على تعلیق عملیاتھ في 

 .والیة شمال دارفور أواخر العام الماضي

 
وبعد تقییم تدمیر مستودعات برنامج الغذاء العالمي التقى رؤساء وكاالت األمم المتحدة بالسلطات، بما في ذلك حكام 
الوالیات واألقالیم، وقادة الشرطة والقوات المسلحة السودانیة، ومفوضي العون اإلنساني بتلك الوالیات. ووجد ممثلو  

مم المتحدة تشجیعًا على مشاھدة االستعادة المستمرة لألغذیة واألصول المنھوبة والتزام والة الوالیات في دارفور األ
 ."بإعادة التحقیق، "بنتائج ملموسة تحدد الجناة وتقدیمھم للعدالة من أجل الشعور  بالقدرة الكاملة للقانون

 
سانیة وممثل مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین في السودان،  وقال أكسل بیشوب، القائم بأعمال منسق الشؤون اإلن

ینبغي الوفاء بالتزامات ومسؤولیات الحكومة تجاه الخطة القومیة لحمایة المدنیین لضمان تقدیم المساعدات اإلنسانیة "
التنفیذ اآلمن لبرامج بناء السالم والتنمیة. ویجب التحقیق بسرعة في أي ھجم ات من ھذا النوع دون عوائق وكذلك 

 ."والتي ال ینبغي أن تحدث مرة أخرى أبدًا

 
ومنذ نوفمبر لوحظت زیادة كبیرة في حاالت عدم استتباب األمن في جمیع أنحاء اإلقلیم، مما یشكل تھدیدًا لعملیات  

فب الذي تحتاجھ.  الدعم  الحصول على  لخطر عدم  بالفعل  للمخاطر  األكثر عرضة  المجتمعات  ض  دون  اإلغاثة ویعِرّ
القانون والمستویات األساسیة للسیطرة الحكومیة وقوات األمن ذات المصداقیة یصبح من الصعب على   سیادة حكم 

 .العملیات اإلنسانیة القیام بوظائفھا الحاسمة، وتوفیر الغذاء والصحة والتعلیم وغیرھا من المساعدات اإلنسانیة

 
حتاجون إلى المساعدات اإلنسانیة في جمیع أنحاء السودان،  ملیون شخص ی  14.3ھناك ما یقدر بـعدد    2022في عام  

بینما یعاني واحد من كل أربعة أشخاص في السودان من عدم استتباب األمن الغذائي. وقد یؤثر تعلیق عملیات برنامج 
 .الغذاء العالمي في والیة شمال دارفور على ما یصل إلى ملیوني شخص ھذا العام

 
ملیون شخص بشكل من أشكال المساعدات في السودان.    8.1إلى أكثر من    2021اإلغاثة في عام  وقد وصل عمال  

ملیون من األشخاص   10.9التي تھدف إلى تقدیم المساعدات اإلنسانیة إلى    2022وأطلقت خطة االستجابة اإلنسانیة لعام  
 .ملیار دوالر 1.9 تبلغ  األكثر عرضة للمخاطر بتكلفة
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