بيان صحفي
إنذار من اليونيسف! نقص التمويل يھدد توفير الدعم الحاسم ألكثر من 100,000
طفل متضرر من الحرب في جنوب السودان
الخرطوم ،السودان  10 -يونيو .2015
تعمل اليونيسف بالتنسيق مع شركائھا التنفيذيين والمفوضية العليا لالجئين على دعم حكومة السودان في اإلستجابة
لإلحتياجات اإلنسانية للبنات واألوالد المتضررين من الحرب في جنوب السودان ،منذ ديسمبر من العام .2013
ويمثل األطفال أكثر من  ٪60من األسرالسودانيين الجنوبيين و فضال عن ذلك أكثر من  ٪60من السودانيين
العائدين .وإتسم األطفال في المجتمعات المضيفة بكرمھم حيث شاركوا األطفال العائدين في المدارس التي بدأت تعاني
من شح اإلمكانيات و المعينات.
سوف تنفذ األموال المتاحة لإلستجابة للعديد من اإلحتياجات الملحة لألطفال ھذا الشھر .وتوجد ثغرات حرجة حاليا
في توفير الخدمات المنقذة للحياة بما في ذلك المياه والصرف الصحي والتثقيف الصحي ،والعالج من سوء التغذية
ودعم األطفال المنفصلين عن ذويھم ،فضال عن التحصين.
و ھذه اإلحتياجات في تزايد .فقد شھدت األسابيع األخيرة وحدھا وصول اآلالف من األسرالسودانيين الجنوبيين
معظمھم من األطفال .ويھدد إقتراب موسم األمطارالوشيك بتعريض األطفال وأسرھم لظروف معيشية شديدة القسوة.
ويقول ممثل اليونيسف جيرت كابيليري"إن األطفال ھم الضحايا الرئيسيون إلزدياد حدة الصراع في جنوب السودان.
لقد عانوا من التعرض لحرب عنيفة تسببت في تشريدھم من منازلھم و بيئتھم .وليس بوسعنا أن ندع ھؤالء البنات و
األوالد يتعرضون لمزيد من المعاناة بفشلنا في توفير المساعدة اإلنسانية والحماية في الوقت وبالجودة والمستوى
المناسب ".
إن إحتياجات األطفال الماسة في السودان ضخمة وتتجاوز تأثير األزمة فى جنوب السودان .فھناك أكثر من 3.2
مليون طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية .وقد تلقت اليونيسف في السودان حتى اآلن دعما سخيا من مجموعة واسعة
من الجھات المانحة .ومن سوء الطالع أن ھذا التمويل يغطي  ٪16فقط من مبلغ  117مليون دوالر أمريكي
المطلوبة .وبحلول نھاية يونيو لن يكون ھناك أي تمويل متاح لدعم الألطفال الذين يعانون من الحرب في جنوب
السودان.
وتدعو اليونيسف الحكومة السودانية والشركاء الحكوميين و غير الحكوميين لضمان وجود بيئة مواتية للوصول في
وتقديم المساعدة لجميع األطفال الذين ھم فى أمس الحاجة الوقت المناسب مع الخدمات الكافية ذات الجودة.
وتدعو اليونيسف المجتمع الدولي إلى زيادة تمويله على وجه السرعة لمساعدتنا في ضمان حصول البنات واألوالد
األكثرعرضة للخطر على الحماية والتعليم والحياة الصحية.
لمزيد من المعلومات حول كيفية المشاركة ،يرجى إتباع اليونيسيف على تويتر
) https://twitter.com/unicefsudanالفيسبوك )(https://www.facebook.com/UnicefSudan123

لإلتصال:
سوسن يوسف ،يونيسيف الخرطوم ،
دانا السيد ،يونيسيف الخرطوم daelsied@unicef.org ،+249 904 415 253
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----------------------------عن اليونيسف
تشجع اليونيسف حقوق ورفاه كل طفل ،في كل ما نقوم به .جنبا إلى جنب مع شركائنا ،ونحن نعمل في  190بلدا
وإقليما من أجل ترجمة ھذا االلتزام إلى إجراءات عملية ،مع التركيز بشكل خاص على جھود الوصول إلى األطفال
األكثر ضعفا واستبعادا ،بما يعود بالنفع على جميع األطفال ،في كل مكان .لمزيد من المعلومات حول اليونيسف
وعملھا ،يرجى زيارة الموقعwww.unicef.org :

