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أوتشا     

 ) 2016في طویلة  في والیة شمال دارفور (أوتشا  نازحون من جبل مرة

 في ھذا العدد                                        
 

 1ص. شخص یفرون من جبل مرة  90,000أكثر من 

 2ص. والیة جنوب كردفان إعادة تسجیل النازحین في 

 3ص. ك بحمى الضنحالة اشتباه باالصابة  612بالغ عن اإل

 4ص.  لى والیة شرق دارفور. جنوب السودان یصلون إمن د 5,000
 

  التطورات أبرز  
•  ً  21 ، فقد نزح حتى تاریخلمنظمات اإلغاثة وفقا

منطقة  شخص من  90,000 أكثر من فبرایر

  .النزاع بسبب جبل مرة

ئین في والیة ـــین والالجـــجیل النازحـعادة تسإ •

 .تقدیم أفضل للمساعداتجنوب كردفان بھدف 

جرى اإلبالغ عن فجوات كبیرة في المیاه في  •

في مناطق العودة التي قام بتحدیدھا النازحون 

 .محلیة الریف الشرقي بوالیة جنوب كردفان

من مواطني دولة جنوب  5,000وصل نحو  •

لى معسكر خور عمر بوالیة شرق إالسودان 

 دارفور في المدة ما بین شھري ینایر وفبرایر

2016. 

 

 2015من خطة االستجابة االنسانیة لعام  أرقام

 ملیون 3,2
 
 

 ملیون 2,6
 
 
 

 ملیون 2

 النازحون في السودان
 

 النازحون في دارفور
 ) 2015دیسمبر (حتى  
 

عدد المصابین بسوء 
             الحاد الشامل  التغذیة 

 
 
 
 

199,608          

 دولة جنوب من الالجئون
منذ   السودانالسودان في 

 2013دیسمبر،  15
(مفوضیة األمم المتحدة 

 لشئون الالجئین)

 
 
 

173,441 

من الالجئون في السودان 
(مفوضیة  جنسیات أخرى

األمم المتحدة لشئون 
 الالجئین)

 

 التمویل   

 )أمریكي دوالر( ملیون 1,004
  2015مطلوبة في عام 

  
*57 % 

 المتوفر من التمویل المطلوب
 2015للعام  اإلنسانیةخطة االستجابة ب العمل تمدید*

 2016عداد خطة إمن  غلحین الفرا

    
     

 

 جبل مرةمن شخص  90,000أكثرمن  فرار
 

 ً ً دارفور التابعة لاع في منطقة جبل مرة نزعدد األشخاص الذین فروا من ال ارتفعقد ف ،لمنظمات اإلغاثة وفقا  طلبا
شخص قد   90,000أن أكثر من بفبرایر، یقدر  21. وحتى تاریخ حاد خالل األسبوع الماضي بشكلٍ  اتلمساعدل

كان  يذال  عبد الواحدفصیل  –تحریر السودانجیش حركة قوات و ،بین القوات الحكومیةالذي اندلع القتال  إثرنزحوا 
ً لمنظمات اإلو .ینایرشھر منطقة في منتصف الفي  نشب قد من شخص   87,500 نحوالعدد ھذا غاثة، یشمل وفقا

ً نازح  2,750 كذلكشمال دارفور، ووالیة في  النازحین الجدد مفوضیة العون كما ذكرت وسط دارفور، والیة في  ا
 .الحكومیة اإلنساني

 
 شمال دارفوروالیة النازحین الجدد في تضاعف أعداد 

 
 ً من منطقة جبل  نازحٍ   87,500 نحوفبرایر   21وصل حتى تاریخ  شمال دارفوروالیة لمنظمات اإلغاثة في  وفقا

وفقاً و .فبرایر 14في  بالغ عنھالذي جرى اإلكبكابیة وطویلة، أي أكثر من ضعف عدد النازحین  لى محلیتيإمرة 
ً نازح 63,223 العدد نحو یشمل ھذاللمنظمة الدولیة للھجرة  ً نازح  22,261وسورتوني،  في ا بلغت وقد أ .في طویلة ا

منظمة أوكسفام ، والوطنیةمنظمة غیر الحكومیة وھي  كبكابیةالخیریة ألصحاب الحیازات الصغیرة ب الجمعیة كل من
 .ة كبكابیةمدینفي  نازح آخرین 2,018 عن وجود نحوالدولیة 

 
برنامج قبل الغذائیة الطارئة المقدمة من المساعدات الطعام، وفبرایر  21 حتى تاریخشخص  50,000تلقى نحو وقد 

عملیة التحقق الفراغ من  حالاآلخرین برنامج إلرسال مساعدات غذائیة إضافیة للنازحین الیستعد . وميالغذاء العال
 ً قد تلقى ما یقرب من نصف النازحین الجدد المستلزمات ف حتى اآلنو .المنظمة الدولیة للھجرةالتي تقوم بھا حالیا

ً ینتظر اآلخرون المنزلیة الضروریة، و ً تبدو إمدادات المیاه ورغم أن  ق.عملیة التحق من الفراغ أیضا في  كافیة تقریبا
ً ھناك نقصال أن إ طویلة، عملیة تواصل منظمات اإلغاثة . ومنطقة سورتوني في ةالصحی مرافقفي المیاه وال اً كبیر ا

 سورتوني منطقةى لإغادر الفاشر تالمقرر أن التي من قافلة المساعدات  عبروالتغذیة،  ،توفیر اللوازم الصحیة
ً  یجريو .األسبوع المقبل ً أ اإلعداد حالیا لمزید من  2لخدمات المتعلقة بالحمایة (انظر الجدول في صفحة ا لتوفیر یضا

من  ھناك فجوات كبیرة جداً ف، سورتوني فيأما  .على أرض الواقع حادٌ  ومع ذلك، ال یزال ھناك نقصٌ . )التفاصیل
، وھو ما یقل من المیاه للشخص الواحد في الیوملتر  1.14 النازحون تلقيوی .ةالصحیالمرافق و ،حیث خدمات المیاه

للفرد في الیوم  تلترا 7.5 والذي یقدر ب ،السودانالخاص ب 2015لعام االستجابة للطوارئ  إطار معاییرعن 
 .الواحد

 
یستنزف خدمات، والو ،اإلمداداتل یصایاً كبیراً لعملیة إتحدعداد القادمین الجدد كل االرتفاع الكبیر والمفاجئ في أیشو

ھناك تحدیات لوجستیة و .تلبیة االحتیاجات في الوقت المناسبویحد من قدرتھا على منظمات اإلغاثة مجھودات 
كذلك صالبة و ،بسبب سوء حالة الطرقسورتوني  طویلة لنقل اإلمدادات إلىالرحلة ال، بما في ذلك أخرى یةمادو

 .مراحیضالرض لبناء األ
 

 وسط دارفوروالیة الوصول في قیود على عملیة اتاحة ال تزال ھناك 
 

وسط دارفور نتیجة والیة وتقییم احتیاجاتھم في  ،عداد النازحینأال تزال منظمات اإلغاثة غیر قادرة على تحدید 
بعثة  رلتسیی خمسة طلبات للسلطات جرى تقدیمقد فینایر،  24 تاریخ منذو .جبل مرةمنطقة اع في نزلندالع اال

التواصل تواصل األمم المتحدة و منھا، والیزال الخامس قید االنتظار. رفض أربعة جرىمشتركة بین الوكاالت، حیث 
السماح كذلك و ،التحقق من النازحینعملیة الشركاء في المجال اإلنساني في ستیعاب ال مع مفوضیة العون االنساني

 فیھا عن وجوداإلبالغ جرى لبعثات المشتركة بین الوكاالت لتحدید االحتیاجات اإلنسانیة في جمیع المواقع التي ل
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أیضاً  جرىوفي الوقت نفسھ،  .رياووادي ب وباري،، وجلدوقولو، وثور، وي، تِ جدد، بما في ذلك في نرتِ النازحین ال
 .لك الوالیةتشخص في  70,000 نحووضع خطة طوارئ لتلبیة احتیاجات 

 
ً و وسط والیة فبرایر في   21یقف عدد النازحین الجدد حتى تاریخ ، الحكومیة اإلنسانيمفوضیة العون ل وفقا

ً  2,750عند حدود دارفور ً نازح  425وھذا یشمل  .)أسرة 550( شخصا ین حناز 1,810و، جلدو ) فيعائلةً  85( ا
ً نازح 515و  ،عائلة) في ثور 362( ً و .نرتتي) في أسرة 103( ا  من قرى باري،عن فارین تقاریر كانت ھناك أیضا

، ویقال أن ھناك آخرون قد لجأوا الى مدینة جبل مرةعماق في أصخریة المناطق الفي باري التمسوا المالذ ووادي 
 .جلدو

 
 للنازحین من منطقة جبل مرة اإلنسانیة ستجابةاال
 

 

االستجابة المستھدفة حسب خطة اطار  القطاع الوالیة
  2015االستجابة للطوارئ لعام  

 یة بواسطة المجتمع الدولي حتى تاریخھفعلاالستجابة ال

والیة شمال 
 دارفور

85,000 
 نازح

طن متري من الطعام جرى تسلیمھا لتغطي احتیاجات  551 حصة طوارئ لمدة شھر واحد الغذاء ووسائل العیش
 32,000شخص. وھذه تشمل مساعدات غذائیة لنحو  47,000

 1,227في طویلة، و 14,300في سورتوني لمدة شھر واحد، و
 في كبكابیة  لمدة شھرین. 

المآوي والمستلزمات 
 المنزلیة

طقم واحد(جركانة، عدة مطبخ، غطاء 
بطانیات لألسرة بالستیكي)، حصر نوم، 
 الواحدة (خمسة اشخاص)

 14,888في المائة من االحتیاجات. وھناك  50جرى تغطیة 
 7,200اسرة بحاجة الى اطقم مواد غیر غذائیة. وھناك عدد 

اسرة قد تسلمت أطقم مواد غیر غذائیة (ھناك بعض امدادات 
 المواد غیر الغذائیة قامت بتأخیرھا سلطات الجمارك).

 لتر في الیوم للفرد  7.5الماء:  والمرافق الصحیةالمیاه 
 
 
 
 
 
 

 50المرافق الصحیة مرحاض لكل 
 شخص

ً في طویلة. والتزال ھناك  امدادات المیاه المتوفرة كافیة تقریبا
فجوة كبیرة في عملیة توفیر المیاه في سورتوني، حیث لم یجر 

الواحد لتر للفرد  1.14في المائة (بما یعادل  14تغطیة سوى 
 في الیوم).

ھناك فجوة كبیرة في عملیة التغطیة فیما یتعلق بالمراحیض: 
مرحاض الى سورتوني، وما زالت عملیة حفر  500جرى نقل 

 390المراحیض جاریة. أما في طویلة فھناك حاجة لعدد 
 75مرحاضاً الستیفاء المعاییر الدنیا، اال أنھ لم یجر حفر سوى 

 مرحاضاً.
 50,000، وصحیة لكل وحدة 10,000 الصحة 

 صحيلكل مركز 
لكل موظف استشارة یومیة  50أقل من 

 عیادة.
 

 بمعدل الوفیات واالعتالل أسبوعیةنشرة 
 

 شخص 125,000لكل  اطفالاخصائي 

 63,223من أصل  20,000جرى نقل أدویة تغطي حاجة 
عیادات عاملة في المنطقة  3سورتوني. وھناك  إلى اً شخص

في  52شخص. تقدر الفجوة ب  30,000تغطي احتیاجات 
المائة. وقد جرى االبالغ عن فجوات مماثلة في طویلة 

 وكبكابیة.
قد جرى تحویل  من أصل اربعة تقاریر.  2جرى الفراغ من 

 حالة تحتاج لتحویل. 625من أصل  37
من  13,000للرضع تستھدف خدمات رعایة طارئة اساسیة 

ً  33,900أصل   رعایة. إلىفي حاجة  رضیعا
 في المائة ببرامج 70من تغطیة أكثر  التغذیة 

دون  المتكاملة لألطفال التكمیلیة التغذیة
والنساء الحوامل  ،سن الخامسة

 والمرضعات.
في المائة من المستفیدین  90أكثر من 

 یستطیعون الحصول على العالج

من اصل  13,300التغطیة بالمكمالت: نحو الفجوات في 
من  األطفال دون سن الخامسة ولنساء الحوامل  23,700

 التكمیلیة التغذیة والمرضعات قد جرى تغطیتھم ببرامج
 في المائة من المستھدفین. 56المتكاملة. أو 

تسجیل االطفال غیر المصحوبین بذویھم،  الحمایة 
والمفقودین، وجمع شمل االطفال 

 المنفصلین بذویھم.
 ة لالطفال.صدیقتعزیز وانشاء أماكن 

توفیر أطقم مساعدات لمعظم االطفال 
 المعرضین للمخاطر.

تحدید االشخاص ذوي االحتیاجات 
 الخاصة وتقدیم الدعم لھم.

الوصول الى ضحایا العنف المبني على 
 تحویلھم لتلقي العالج.تماعي والنوع االج

 توفیر اطقم النظافة
 

من االطفال المنفصلین وغیر المصحوبین  588تحدید جرى 
 132طفل): جرى االبالغ عن  1,700بذویھم (االحتیاجات: 

طفال مفقودا وتجرى عملیة التحقق والبحث عنھم على قدم و 
موظف من الشكاء و ستة موظفي  13ساق. جرى ارسال 

رعایة اجتماعیة كفرق للتحقق من وتعقب االفراد في االسر. 
من أغطیة البالستیك،  1,213طقم ترفیھ،  57یع جرى توز

بطانیة لالسر التي لدیھا أطفال معرضین للخطر. یجرى  830و
مخطط  15أمكان صدیقة لالطفال من أصل  5العمل على تشیید 

فتاة وأمرأة أطقم نظافة  23,000من أصل  3,100لھا. تسلمت 
 20,000صحیة. جرى توفیر وحدة تجھیزات مجتمعیة لعدد 

 ).2016فبرایر  23(حتى تاریخ  شخص

وتسجیل  ،تجرى عملیة التحقق من تتبع النازحین 
النازحین الجدد في سورتوني على قدم 

 ً التحقق ، وتسجیل وساق. وجرى تقریبا
 من جمیع الوافدین الجدد في طویلة.

تجري عملیة تسجیل النازحین الجدد على قدٍم وساق في 
عملیات التسجیل وقد جرى الفراغ من معظم سورتوني. 

 في طویلة.والتحقق 

ً  جمیع القطاعات وسط دارفور بسبب انعدام اتاحة  عملیة توفیر المساعدات الى تاریخھلم تجر  كما ذكر أنفا
 شخص. 70,000الوصول. جرى اعداد خطة طوارئ لنحو 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 حاالت مشتبھ بھا حاالت وفاة واردة بالتقاریر

 إعادة تسجیل النازحین والالجئین في والیة جنوب كردفان
 

، والمنظمة الدولیة للھجرة في عملیة الحكومیة اإلنسانيفي والیة جنوب كردفان، استمرت كل من مفوضیة العون 
فبرایر،  18وحتى تاریخ . محلیات األجزاء الشرقیة من الوالیةإعادة تسجیل النازحین والالجئین الذین یعیشون في 

وتلودي، وكذلك في منطقة كلوقي. والھدف من  ،النتائج المؤقتة لمحلیتي اللیري إصدارمن  إعادة التسجیل فریقتمكن 
للتدخالت  عملیة إعادة التسجیل ھو توفیر فھم أفضل ألعداد األشخاص المحتاجین لتسھیل القیام بعملیة تخطیط أفضل

 .اإلنسانیة ھناك
 

ً  4,623شخص عن رقم ال  2,602 لىقد انخفض عدد النازحین المسجلین إأما في محلیة اللیري، ف  نالذیشخصا
. أما بالنسبة لالجئین في محلیة اللیري، الحكومیة اإلنسانيفي العام الماضي كما ذكرت مفوضیة العون  مجرى تسجیلھ

ً الجئ 13,044فقد أعید تسجیل  من في شھر نوفمبر  الحكومیة اإلنسانيوقد أشارت مفوضیة العون  .أسرة) 2,016( ا
ً الجئ 14,415وجود  إلى 2016عام  ویوجد أكبر عدد لالجئین في والیة جنوب كردفان في محلیة . في الوالیة ا

 .اللیري
 

من النازحین بالمقارنة  13,285تسجیل  إعادة إلى الحكومیة  اإلنسانيأما في كلوقي فقد أشارت مفوضیة العون 
في تلودي حیث أعید تسجیل عدد  كبیراً  ولم تظھراألرقام تغیراً  .شخص 13,751 عددبالرقم القدیم الذي قدر ب

وسوف تبدأ عملیة  وال یوجد الجئون في تلودي أو كلوقي.. القدیم 9,003من النازحین مقارنة مع رقم ال  8,041
 .بوجبیھة ھذا األسبوعأ عادة التسجیل في محلیةإ
 

 نازح في والیة جنوب كردفان. 422,000یوجد عدد  اإلنسانیةووفقاً للمنظمات 
 

 وجود فجوة كبیرة في المیاه في مناطق العودة في محلیة الریف الشرقي بوالیة جنوب كردفان
 

تقییم للمیاه في المناطق التي  بإجراء بناًء على طلب مجلس وزراء الوالیة برنامج المیاه وإصحاح البیئة الحكوميقام 
مضخة یدویة  168حددھا النازحون للعودة المحتملة في محلیة الریف الشرقي. وقد أظھرت نتائج التقییم أنھ من أصل 

ة التي تحتاج إلى إعادة تأھیل، بینما عطلتممن المضخات الیدویة ال 56وھناك مضخة.  48في المحلیة، ال تعمل سوى 
وستقوم  وست صغیرة. ،كبیره) دوانكي(میاه  اتمحط 10في المحلیة . كما توجد تالفة أخرى مضخةً  28توجد 

دراجھا في خطط إو ،منظمات اإلغاثة التي تعمل على تقدیم المساعدات في مجال المیاه في الوالیة بمراجعة النتائج
 .2016عملھا لعام 

 

 السودان فيحالة  612صابة بحمى الضنك تصل إلى اشتباه باإلحاالت 
 

 ً حالة وفاة في  106بما في ذلك بحمى الضنك  باإلصابةحالة اشتباه  612عن  اإلبالغ، فقد جرى لوزارة الصحة وفقا
 29 ا بینــمدة ـــي المـفودان، ــالس

أول (عندما بدأ  2015 طســأغس
 .2016فبرایر  7) وتفشي للمرض

 ،دارفور بالوباء والیاتوقد تأثر 
ً ــقــووف .وكردفان ،وكسال لوزارة  ا
في المائة من  54 نإفة، ـــالصح

ھي االت المبلغ عنھا ـــموع الحــمج
بینما جرى تسجیل  ،ورــــمن الذك

الفئة بر عدد من الحاالت بین ـــــأك
 سنة 14إلى  واتسن 5 من العمریة

ركز الشركاء یو ).في المائة 41.9(
لى مكافحة ـــحة عـــــوزارة الصو

خالل  التعامل معھا یجبالمجاالت الرئیسیة الثالثة التي ھي و صابة،حاالت اإلإدارة رصد وناقالت األمراض، و
 .تفشي المرض

 
 28في حالة وفاة  101، بما في ذلك اشتباه باالصابة بالمرض حالة 558فقد جرى االبالغ عن في دارفور، أما 
 حاالتمجموع في المائة من  96دارفور وسجلت . 2016فبرایر  5و 2015أغسطس  29بین  ة في المدة محلی

في منطقة  . أماوفاةالأعلى عدد من حاالت  والیة غرب دارفورحیث سجلت في المائة من الوفیات،  97و االصابة
، وكیلك، وبابنوسة أبیي، :في محلیات حاالت وفاةبما في ذلك أربع حالة اشتباه،  47فقد سجلت كردفان الكبرى، 

في والیة قاوة (ولھبیلة، وكادوقلي، و، شرقيوالریف الغرب كردفان)، في والیة ومنطقة الدبب ( ،السالمو، والسنوط
حاالت سبع  عن اإلبالغفقد جرى  في والیة كسال ). أماشمال كردفانفي والیة شیكان ( ومحلیة ،جنوب كردفان)

 .عاصمة الوالیة مدینة كسالواحدة في  ةحالة وفا، بما في ذلك بالمرض باإلصابةاشتباه 

حالة  612جرى اإلبالغ عن 
بحمى الضنك  اشتباه باإلصابة

في  حالة وفاة 106بما في ذلك 
 2015 أغسطس 29 بینالمدة 

 للوباء) األولالتفشي  عندما بدأ(
ً لما  ،2016فبرایر   7إلى وفقا

 .في السودان جاء في التقاریر 

 

جیل ادة تســإعملیة ــتمرار عـــاس
یة والئین في ـین والالجـــالنازح

ان بھدف تسھیل ـــنوب كردفـــج
 لمساعداتأفضل لتخطیط 

 
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org


اإلنسانیةنشرة السودان   |4      
  
 

 
 
 
 

www.unocha.org/sudan | www.unocha.org | ochasudan_feedback@un.org | Facebook: UNOCHASudan | Twitter: @UNOCHA_Sudan  
 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

 مم المتحدة)لأل أرشیفیةیة شرق دارفور (صورة بوال  الجئون من دولة جنوب السودان في معسكر خور عمر
  

 
رة أثدعم أنشطة تعزیز الصحة في المناطق المتب بالوالیةوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمیة، قامت كل من و

ً قد جرى أو. اً شخص 188,617 وایصال رسائل التوعیة حول حمى الضنك لعدد القنوات  عبررسائل البث  یضا
الصحیة في  اتالمساعد بتقدیم العالمیة لإلغاثة فقد قامت المنظمةغرب دارفور، والیة في أما  .واإلذاعیة ،التلفزیونیة

   المنظمة اشرفتكما ) ھناك. غرف العزلالكرنتینات (تأھیل عادة قامت كذلك بإو ،العیادات المتنقلةعبرقریة  20
ً متطوع 196 على تعلیم وتدریب عدد  .یةصحة المجتمعفي مجال ال ا

 

 خور عمرمعسكر  لىإجنوب السودان دولة من  مواطنٍ  5,000 وصول
 دارفورفي والیة شرق  للنازحین

 
 فبرایر 15 تاریخ في بوالیة شرق دارفورلنازحین لعمر  خور معسكرفي  ةتقییم االحتیاجات المشترك عملیة انتھت

ري ینایر ــــبین شھ كرــالمعسلوا إلى ــــودان الذین وصـــنوب الســـجمواطني دولة تقییم احتیاجات  وذلك بغرض
ً 2016وفبرایر  یوجد  للنتائج . ووفقا

من ائلة ـــع 1,000 وــــنحھناك حالیا 
  5,000ودان (حوالي ـــجنوب السدولة 

توقع وصول ، مع عسكرشخص) في الم
  تلك الدولة.من  شخاصالمزید من األ

رصد وتسجیل  لجنة د جرى تكوینــوق
، جمعیة الھالل األحمر السودانيتضم 

 انيــــاإلنسون ـــومفوضیة الع
 ،ة، ومنظمة مبادرون الوطنیكومیةــالح

الرحمة لتسجیل األشخاص كذلك منظمة و
ووفقاً  .فبرایر 15الذین وصلوا بعد 

المتحدة لشئون الالجئین مم لمفوضیة األ
 شھرمنذ منتصف لى السودان فقد وصل إ

 الجئ من دولة 200,000نحو دیسمبر 
 .جنوب السودان

 
 ً جنوب دولة شمال بحر الغزال في والیة غادروا منازلھم في فقد جنوب السودان، الجدد من دولة للوافدین  ووفقا

ً  .وارتفاع أسعار الحبوب في األسواق ،فشل الموسم الزراعيو ،من الغذائي الحادالسودان بسبب انعدام األ  ووفقا
 .لمزیدلحاجة  ولكنھم في ،بعض اإلمدادات الغذائیة من المجتمع المحلي واتلق فقدللسلطان (زعیم محلي)، 

 
لیھ ویمكن الوصول إمصدر المیاه على مسافة قریبة قطاع المیاه. ویقع  دیرهی عسكري المفلمیاه عامل لوھناك نظام 

منظمات اإلغاثة اإلنسانیة بتكثیف تقوم أوصت البعثة بأن و  .المیاه أوعیة حفظحاجة إلى بولكنھم  ،األقدامعلى  سیراً 
وعیة أوتوزیع  ،جدید للمیاه يبِ رَ وتركیب خزان قِ ثالث، ) الالدوانكي( نقاط توزیع المیاهإصالح وساعات ضخ المیاه، 

 .المراحیض وبناء ،تعزیز النظافة الصحیة إلىوھناك حاجة أیضا  .حفظ المیاه
 

معظم ویعیش  .واللوازم المنزلیة ،حاالت الطوارئل يوآإلى الم بشدةالجدد و ،القدامىكل من الالجئین ویحتاج 
 یة.مجتمعال المراكزأحد یعیشون في شخص)  250أسرة (حوالي  50ن ھناك ولك ،ن الجدد مع األقاربوالقادم

غیر أن  تابعة لوزارة الصحة الوالئیة عسكرفي الم عیادة عبرن الحصول على الخدمات الصحیة والالجئویستطیع 
 ،ء الحصبةوباالقیام بحملة تلقیح ضد بیوصي الشركاء في مجال الصحة و. والمعدات الطبیة ،لدواءلحتاج ت العیادة

 نظراً تحتاج االستشارات المجانیة للوافدین الجدد إلى معالجة و المكتسب.وفیروس نقص المناعة  ،والكشف عن السل
 .اتجنیھ 5تكلف الفحوصات المعملیة و ،للمقابلة الواحدة ةسودانی اتجنیھ 5عیادة الحالیة ھي الرسوم ألن 

 
عن  عسكرمنظمات اإلغاثة البرامج العالجیة للمرضى الخارجیین في المستدعم  الراھن لمنع تدھور الوضع الغذائيو

 .توعیة المجتمعو ،لتواصل مع، وتوزیع اإلمدادات الغذائیة، وتنفیذ حمالت لالذراععلى أطریق إجراء فحص محیط 
الیونیسیف إمدادات غذائیة كافیة لتلبیة احتیاجات التغذیة في و ،العالمي غذاءبرنامج ال  أن لدى كل من ،جدیر بالذكرو

 .مدینة الضعین
 
لغة ن ال أإاألساس،  الصفوف بمرحلةطالب وطالبة في مختلف  100 نحوھناك ف. قلقلل اً یشكل تعلیم األطفال مصدرو

 وتتداول .، أما في السودان فیجرى التدریس باللغة العربیةھي اللغة اإلنجلیزیة جنوب السوداندولة في التدریس 
  .ھذه القضیةیجاد حل لالوالئیة إل لتعلیماالیونیسیف مع وزارة 

معسكر خور عمر وصل إلى 
للنازحین بوالیة شرق دارفور 

 من دولة مواطنٍ  5,000 حوالي
ما بین في المدة  السودانجنوب 

 2016فبرایر إلى ینایر 
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