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أوتشا     

 )امرأة قابعة في عریشتھا في طویلة بوالیة شمال دارفور (المصدر: األمم المتحدة

 في ھذا العدد                                        
 

 1ص. في أبوكارنكامفوضیة العون اإلنساني تقود االستجابة لتقدیم المعونة     

 2ص. ورود تقاریرعن نزوح  في والیة النیل األزرق 

 3ص. قرى أبیي تعاني من ظروف مناخیة قاسیة 

 4ص. شخص  77,139النیل األبیض بجنوب السودان  عدد مواطني دولة بلغ

  التطورات أبرز  
 زمام المبادرةمفوضیة العون اإلنساني تمسك ب •

، دارفور شرقوالیة في  اإلنسانیة لالستجابة
 24,000 عددل مواد اإلغاثةوتقوم بإرسال 

 .وكارنكاأب في شخص
إلى والیتي  دارفور شرقوالیة من  نزوح جدید •

 غرب كردفان.و ،شمال دارفور
بالقرب  خمس قرى ضربت طقس سيءموجة  •

 أسرة في 210 ، مخلفًة وراءھا أبیي من مدینة
 .اتى مساعدحاجة إل

 جنوبدولة في  القتالمن المتوقع أن یتسبب  •
في ، السودان إلىالالجئین  تدفق في السودان

توطین مواقع  العدید من تشكوا فیھ الوقت الذي
 من اإلكتظاظ. الالجئین

 

 أرقام

 
 ملیون 3,1

 
 ملیون 2,5

 
 
 

 ملیون 2

 
 النازحون في السودان

 
 النازحون في دارفور

 (حتى تاریخھ)  
 

 عدد المصابین بسوء التغذیة 
             الحاد الشامل 

 
 
 

168,000          

بإستثناء  السودان في نوالالجئ
الالجئین من دولة جنوب 

األمم  (مفوضیة السودان
 )لالجئینشئون ال المتحدة

 
 
 

143,363 

 دولة جنوب من نوالالجئ
 15منذ   في السودان السودان

مفوضیة ( 2013دیسمبر، 
  )لالجئینشئون ااألمم المتحدة ل

 التمویل  

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

 

  
28 % 

 المتوفر من التمویل المطلوب
 

    
     

 
 

تقود جھود االستجابة اإلنسانیة في  الحكومیة مفوضیة العون اإلنساني
 والیة شرق دارفور

 
االستجابة اإلنسانیة في حالیًا جھود تقود  ھاأنبأبلغت مفوضیة العون اإلنساني الحكومیة الشركاء في المجال اإلنساني 

مفوضیة العون ت . وقالیةجنوبالرزیقات الو ،االمعالی قبیلتي مایو بین 11یوم  النزاع الذي اندلع  إثر، كارنكاأبو
 ووقوفھاالمساعدات من تقدیم  حال فراغ المفوضیةح للشركاء اإلنسانیین بالوصول إلى المدینة اإلنساني أنھ َسُیْسَم

عدد ل مواد إغاثة كافیةبالفعل تقییما سریعا في المنطقة، وارسلت  المفوضیةأجرت وقد . على الفجوات المتبقیة
من  كیس 5,000 علىمواد اإلغاثة المرسلة وتشتمل في حاجة إلى المساعدة. قدرت بأنھم األفراد من  24,000
من  4,800كیس من الملح،  250زیوت النباتیة، والمن عبوات  1,250و ،یاتكیس من البقول 2,500و الحبوب،

وقد خیمة.  700 كذلكو ،الطھيمن معدات  250و، یةالبالستیك النوم حصرمن  4,800و األغطیة البالستیكیة،
دیوان ولخیریة، ا الزبیروجمعیة التحادیة، وجمعیة الھالل األحمر السوداني، قامت كل من مفوضیة العون اإلنساني ا

یة الھالل وجمعتتولى مفوضیة العون اإلنساني، سوف و بالتبرع بھذه المواد المذكورة. ة الدفاع المدني الزكاة، وإدار
بالنزاع ن ان أخریاقریت تتأثركارنكا، فقد باإلضافة إلى أبووذكرت المفوضیة أنھ التوزیع.  ةاألحمر السوداني عملی

شخصا  740 إلى تأثروتشیر التقدیرات األولیة والضعین.  ،والختمة على الحدود بین محلیتي أبوكارنكا ،ھما القدامیة
 .على التوالي  القریتینفي كالآخرین شخص  840 كذلكوفي ابو كارنكا، 

 
لتفاوض مع االشركاء في المجال اإلنساني مع  (أوتشا)تنسیق الشؤون اإلنسانیة األمم المتحدة لیواصل مكتب ھذا، و

قال الشركاء قد رة. وأثدون عوائق إلى المناطق المتبو ،الوصول الفوريبإتاحة  لسماحواالتحادیة ل ،السلطات المحلیة
وقد  لالحتیاجات اإلنسانیة في المنطقة.  ةتقییم مستقلبعملیة  تمكنوا من القیام إال إذا  اتمساعد ةأی قدمھ لن ُتالدولیین أن

قد  ولمن ،الحالیةاالغاثة الحكومیة یع مواد توزكیفیة أكثر أن یفھموا بوضوح طلب الشركاء في المجال اإلنساني أیضا 
 .تسلیمھاجرى 

 
 غرب كردفانوالیة إلى  ینتقلونمن والیة شرق دارفور  وننازح

 
لتقییم احتیاجات النازحین  المجلد  -بابنوسة وأبیيإلى محلیتي  بعثةكردفان في والیة غرب ة لوالئیسلطات اسیرت ال

في  موھنزحوا إلى ھناك  فرد قد 6,000وتشیر األرقام األولیة إلى أن حوالي شرق دارفور. والیة الذین وصلوا من 
األدوات المنزلیة. كذلك إلى و، والمأوى في حاالت الطوارئ ،والخدمات الصحیة ،حاجة إلى المساعدات الغذائیة

على  المجال اإلنسانيالشركاء في ع طِلُتوسوف  ،على إعداد تقریر البعثة وتعكف مفوضیة العون اإلنساني حالیًا
 .النتائج

 
 المساعدات ون إلى محلیة اللعیت في والیة شمال دارفور ویتلقون دارفور یصل نازحون من والیة شرق

 
من  م بعدالتحقق منھ جرلم یالذین النازحین الجدد من  5,340وصل فقد ، تنمیة المجتمعات المحلیةووفقا لمنظمة 

قرى ن من والنازحھؤالء جاء و قد شمال دارفور. والیة في اللعیت ستة مواقع في محلیة  إلى ،شرق دارفوروالیة 
وفتاحة، وشق السعد،  ،ل بابكردلیبلدات واستقروا في  ،شرق دارفوروالیة نایر في ، والبویِتل، كارنكاوأبو ،جاد السید
سبع  باإلقامة فيمن ھؤالء النازحین  4,733 وقد قام نحوشمال دارفور. والیة في  واللعیت ،أبو سفیانوجودة، و

 . في محلیة اللعیتمدارس 
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 طفلة تخضع لفحص محیط منتصف الذراع العلوي (األمم المتحدة) 
 

الدراسة ستستأنف  اال أن، یةعطلة الصیفالالمدارس حالیا في و تعتبرھذه 
المدارس بعد ھذا ھذه بقى النازحون في ما إذا ویونیو.  14فیھا في 
لنحو میة ییتسبب بقاؤھم في تعطیل العملیة التعل یمكن أنفالتاریخ، 
توزیع مالجئ ل منح الشركاء األولویة ،لذلكوطالبة.  طالب 2,639

 لنازحین المقیمین في المدارس.ھؤالء ال یةاألسرالمستلزمات الطوارئ و
محیط منتصف وقد أجرت منظمة تنمیة المجتمعات المحلیة فحص قیاس 

بین ھؤالء من دون سن الخامسة  طفًال 821 العلوي لعدد الذراع
حالة من  136حاالت سوء التغذیة الحاد ومن  50 تحددلالنازحین، 

سوء التغذیة  قد بلغ معدل انتشارولمعتدل. حاالت سوء التغذیة الحاد ا
جمیع  جرى تحویلفي المائة. و 15بنسبة التي تقدر في المائة، وھي نسبة أعلى بكثیر من عتبة الطوارئ  22.7الحاد 

 ،السعرات عاليالبسكویت وكذلك جرى مد المصابین ب، اللعیتحاالت سوء التغذیة إلى مراكز التغذیة في 
   .الشاملة التكمیلیة التغذیة ضمن برامج والفیتامینات

 
 بلدة یاسین بسبب القتال إلىعودة النازحین  تأخر

المقرر إجراؤھا التي كان من  كویكاي قریة إلىنازح من بلدة یاسین  1,000 لنحوالمخطط لھا عملیة العودة تبدأ لم 
مفوضیة مع  حالیًاالشركاء في المجال اإلنساني یتناقش . ونتیجة لذلك، كارنكامایو بسبب انعدام األمن في أبو 21في 

نظرًا ألنھ الحالي في مدینة یاسین،  ملھؤالء النازحین في موقعھ اتم المساعدیتقد یةكیف حولالحكومیة العون اإلنساني 
 31وم ی كویكايقریة  تن إلى مدینة یاسین بعد أن أحرقوالنازحھؤالء  فرَّوقد . تھملعود جدید تحدید موعدبعد  جرلم ی

 .واشيم اتمارس خالل أعمال عنف ناجمة عن سرق

 في والیة النیل األزرقورود تقاریر عن نزوح 
 

 27في یوم أصدر المنسق المقیم لألمم المتحدة ومنسق الشؤون اإلنسانیة باإلنابة في السودان، السید جیرت كابیلیري 
نزوح واسعة النطاق في محلیة باو التابعة  مایو بیانا أعرب فیھ عن قلقھ إزاء ورود تقاریر عن حدوث موجات
التقاریر الواردة من الشركاء في  البیان إثر لوالیة النیل األزرق، وربما في مناطق أخرى من الوالیة. وقد صدر

 المیدان في محلیة الروصیرص الذین یتصدون لجھود االستجابة للوافدین الجدد من محلیة باو.
 
ومع . حاالت الطوارئل والمواد المنزلیة ،يوآاالستجابة على توفیر مستلزمات الم جھود وفي الوقت الراھن، تركز 

ذلك، فھناك مخاوف من أن تنشأ نزاعات حول األراضي مع المجتمعات المضیفة نظرًا الن مناطق الوصول تلك 
جرد دخول موسم األمطار ویمكن أن یتفاقم التوتر أیضًا بم .والخدمات األساسیة ،تواجھ بالفعل حالیًا نقصا في المیاه

 .وشروع المزارعبن في فالحة أراضیھم
 

 وسط دارفوروالیة تقدیم المساعدات في جمیع أنحاء  شركاءیباشرال
 

قریة الطوارئ في لحاالت مرحاضا  150بناء بمن الیونیسیف  الدولیة بدعٍم معونة الكنیسة النرویجیة قامت منظمة
عملیات العودة  الذین یفدون عبرالمراحیض المجتمع الحالي باإلضافة إلى  . وستخدم ھذهة زالنجيیمحل فيا اتأب

إدارة العون اإلنساني وحمایة المدنیین من  أیضا تمویال المنظمةتلقت  . وقدالمتوقعة خالل موسم األمطار الموسمیة
خمسة دقائق، و، الحصاحیصامعسكرات في  ةالصحی نشآتمللمفوضیة األوروبیة لتحسین مرافق المیاه وال ةالتابع

 .زالنجية مدینللنازحین في الحامدیة و
 

أدوات التنظیف من  150من مستلزمات النظافة، ووحدة  596 بتوزیع جیال اإلنسانیةاألمثلث وقامت منظمة 
 تحسنال بعدتوزیع وقد جاءت عملیة ال .أم دخنفي محلیة ، عسكر كبار للنازحینأسرة في م 3,320إلى  ،والصابون

الشھر في سالمات الالمسیریة و بین قبیلتياتفاق السالم توقیع عن  ذي تمخضالالوضع األمني لذي طرأ على ا
في  تسییروشكلت لجنة  تینبئرین مفتوح فقد قامت منظمة مثلث األجیال بحفر، معسكرمورالنقفي أما . الماضي
 .المحلي تسلیم أنشطتھا للمجتمعل تمھدخطوة 

 
 الحصاحیصا للنازحین في معسكر للقادمین الجدد الطوارئتوزیع امدادات 

 
في  يوآالم بمستلزمات معسكر الحصاحیصا للنازحینفي  نازح جدید 808 عدد المجلس الدانمركي لالجئین زود

حاالت الطوارئ ل يوآالم احتیاجاتت مقابلة جمیع جركون قد ت وبھذا التوزیع .واألدوات المنزلیة حاالت الطوارئ
برنامج ھم في المعسكر. وقد قام التحقق من أعداد من النازحین الذین جرى 1,448لعدد المستلزمات المنزلیة و

حالیا  ویقوم البرنامج تقدیم معونات غذائیة طارئة. عبر ھذه المجموعة شخص من 640نحو  بمساعدة الغذاء العالمي

النازحین  من 4,340 وصل نحو
الجدد الذین لم یجر التحقق منھم من 

والیة شرق دارفور إلى محلیة 
 .اللعیت، في والیة شمال دارفور

 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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الشركاء في  مع، فتقوم جنبا إلى جنب منظمة الیونیسیفأما  .المساعدات الغذائیة الطارئة للعدد المتبقي بتجھیز
 .الجدد من النازحین للوافدیناإلصحاح االحتیاجات من المیاه وتقییم ب، المحلي المجال اإلنساني

 
 وسط دارفور مدینة جلدو في والیةفي  ةالصحی منشآتلمرافق المیاه وا وضع تحسن

 
 من قواعد 500 بتوزیع السودانفي من الصندوق اإلنساني المشترك  ، بتمویٍلقام المجلس النرویجي لالجئین

أیضا المجلس  حددوغرب جبل مرة. في محلیة ، جلدوحملة تنظیف في مدینة  باشرو اإلسمنتیةمراحیض الطوارئ 
ھذا، و قد ظلت األسبوع المقبل. العمل فیھا بدأ یمن المقرر أن  ساحة میاهمواقع لحفر أربع مضخات یدویة وبناء 

لحصول على اإلذن من السلطات المحلیة للوصول إلى المنطقة قبل أن لأبریل شھر المنظمة تنتظر منذ بدایة 
في  ةصحیمنشآت الومرافق المیاه وال ساحة المیاه،ات الیدویة وبناء العملیات. ولكن، حتى بعد تركیب المضختباشر

ضم كال من المجتمع المضیف یي ذنسمة، ال 17,300لسكانھا البالغ عددھم  ةكافیامدادات المیاه كون تلن  جلدو،ة مدین
اه لتلبیة ما یكفي من المیعلى في المائة من مجموع السكان،  60 أو شخص، 9,500 ولن یحصل سوىوالنازحین. 

المیاه كمیة امدادات كانت قد لترا للفرد في الیوم الواحد. و 15 ، والتي تقدر بنحولطوارئل مقیاس اسفیرمعاییر 
 قد وردخالل األشھر الثالثة الماضیة. و 16,000 ھمعددالبالغ  یننازحال منذ وصول جلدو محدودةالنظیفة في بلدة 

ولم مسلحة. الجماعة إحدى البین القوات الحكومیة والذي اندلع القتال  جراءفروا من منازلھم قد النازحین ھوالء ن أ
تمكن مساعدات غذائیة بسبب عدم  من تلقي ايالوافدین الجدد، من  16,000 أصل من 12,000یتمكن سوى 

وھما شرطان مطلوب توفرھما ؛ النازحین وتسجیل من التحققت عملیاإجراء من الشركاء في المجال اإلنساني 
الشركاء في المجال قبل سلطات األمن مرارا الطلبات المقدمة من  وقد رفضت. إیصال المساعدات الغذائیةمباشرة ل

 لمنطقة.لبعثة تحقق  تسییراإلنساني ل
 

 موجات عودة ونزوح جدیدة في والیة شمال دارفور
 

شخص  16,800 نحوقد عاد  2006مایو أنھ منذ عام  21إلى  18منخالل المدة بعثة مشتركة بین الوكاالت  أكدت
من العائدین فرد  2,600 وقد استقر نحو .شمال دارفورالیة بو وكرنوي ،الطینة محلیتيتشاد إلى قراھم في من دولة 

 في قریة ساسا، 700و ،أندر في قریةمنھم  1,400، حیث استقرفي األجزاء الجنوبیة في محلیة الطینةفي ثالث قرى 
شیر . ویكرنويفي محلیة في منطقة الھاللیة  افقد أقامو شخص 14,200عدد ال من طنطباي. أما ما تبقى  في 500و

االفتقار إلى الخدمات االجتماعیة األساسیة،  يالتي یواجھھا العائدون ھ ةرئیسیال حدى العوائقإأن إلى  قادة المجتمع
 .التعلیم خاصًة

 
 شمال دارفورفي والیة طویلة، إلى نازح جدید  200وصول 

 
الذي یقع بالقرب من مقر الفرقة الرواندیة طویلة في  إلى معسكر النازحینمایو، 15یوم في  شخص 200 نحووصل 

یونامید، الوفقا لبعثة و . مایو 8یوم  حجرعلى قریة حلة  التابعة لبعثة الیونامید، وذلك إثر الھجوم الذي ورد أنھ قد وقع
ولم یبلغ عن وقوع   ة.طویلغرب م لك 23حوالي  التي تقعجر، حمنزال في حلة  90نحو  واقھب الجناة ثم أحرفقد ن

المنظمة وتقوم   سویت باألرض. القریة قدفي المائة من منازل  70اال ان ما یقدر بنحو ، حینھا إصابات أو وفیات
 .لھوالء النازحین اإلنسانیة اتالمساعدتوفیر بعد ذلك  جريسی ومن ثمتسجیل النازحین الجدد، حالیًا بالدولیة للھجرة 

 

 مصحوبًة بأمطاٍر غزیرةقرى أبیي ریاح قویة تضرب 
 

وفي  . في القرى القریبة من مدینة أبیي بیتًا  60مایو، حوالي 19یوم في غزیرة  أمطاٍرمصحوبًة بریاح قویة دمرت 
أجرت مفوضیة إغاثة وإعادة تعمیر أبیي مع الشركاء اإلنسانیین عملیة تقییم احتیاجات عاجلة شملت  مایو، 21یوم 

قنق بالل. و قد اتضح من ، ووأبیي ثونيكواك،  و ننجونغ یم،  ، وأبیيو ھي ململ، و  :المتضررةالقرى الخمس 
األغطیة بحاجة إلى أیضا ھي أسرة  150نحو  فھناك، من المآوى التي دمرت 60ال  باإلضافة إلىالتقییم أنھ 

شئون األمم المتحدة لمفوضیة و المنظمة الدولیة للھجرةكل من أكدت قد و .ألسقف واألرضیاتترمیم االبالستیكیة ل
. لتغطیة االحتیاجاتكاٍف ة في مدینة أبیي لمنزلیاالطوارئ مستلزمات من األغطیة البالستیكیة وأن المخزون الجئین ال
 .االسبوعھذا مبكر من  توزیع اإلمدادات في وقٍتعملیة ستبدأ الوكاالت اإلنسانیة و
 

والیة النیل األبیض  صل عدد الالجئین من دولة جنوب السودان فيو
 77,139إلى 

 
السودان منذ  إلىجنوب السودان من دولة العدد اإلجمالي للوافدین صل ومم المتحدة لشئون الالجئین األ وفقا لمفوضیة

ال تستطیع مرافق المیاه 
في مدینة  ةالصحی منشآتلوا

 60سوى  جلدو تلبیة احتیاجات
في المائة فقط من السكان وفق 

 .معاییر اسفیر

 

أسرة في حاجة إلى مواد  210  
اإلیواء الطارئة اثر تعرضھم 
لموجة طقس شدیدة بالقرب من 

 .منطقة أبیي

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


      4| نشرة السودان اإلنسانیة
  
 

 
 
 
 

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

عملیة نظرًا لاألسبوع الماضي مقارنًة ب. وقد انخفض ھذا الرقم ،مایو 20 حتى وذلك  143,363 نحو 2013دیسمبر 
ر من بأكثھناك الجوري، حیث انخفض عدد الالجئین  معسكرفي على قدٍم وساق حالیًا التسجیل الفردیة الجاریة 

 معسكرفي مماثلة عملیة تسجیل  مفوضیة شؤون الالجئین وجمعیة الھالل األحمر السودانيوقد بدأت شخص.  4000
من أكبر مواقع  الكشافة واحٌد ویعتبر معسكریونیو. شھر أن تنتھي في األسبوع األول من من المتوقع و .الكشافة
، إجماًال. من دولة جنوب السودانالجئ  12,300 نحوحیث یستضیف الالجئین في والیة النیل األبیض، توطین 

مصدر قلق متزاید في  و یعد اإلكتظاظجنوب السودان. من دولة الوافدین من  77,139والیة النیل األبیض تستضیف 
ھي من ضافیة لالجئین اإللتدفقات ا الستیعابإیجاد مساحة حیث تبقى عملیة النیل األبیض، والیة  عسكراتمعظم م
القادة المحلیین كذلك مع مناقشات مع السلطات المحلیة وبحالیا  األمم المتحدة لالجئین . وتقوم مفوضیةولویاتأھم األ

 توسیع موقع العلقایة في محلیة الجبلینة على ستقبلی. وتركز الخطط المعسكرازدحام الممعالجة بشأن الحلول الممكنة ل
  جدیدة.إنشاء مواقع كذلك و

 في انتظار استیعابھم في معسكرات والیة النیل األبیض أشخاص
 

 توقع وصول المزید من الالجئین بسبب تصاعد حدة القتال في دولة جنوب السودان

یسبب زیادة في عدد قد جنوب السودان، مما بعتین لدولة االتووالیة الوحدة  ،أعالي النیلیزداد النزاع سوًء في والیتي 
مایو، أكدت مصادر  19یوم في  حركات كبیرة من لالجئین إلى السودان. تالنازحین في المنطقة واحتمال حدوث 

والیة النیل في السالم، محلیة وصلوا الى قد من والیة أعالي النیل  مواطني دولة جنوب السودانحكومیة أن العدید من 
في والیة جنوب أما . ترتفع للمئاتمن المتوقع أن فالتقدیریة لیست متاحة بعد،  على الرغم من أن األرقامواألبیض. 
كاستجابة والیة الالتضامن في الجزء الشرقي من  إلى محلیةتحقق  بعثة فقد سیرت مفوضیة العون اإلنسانيكردفان، 

، بعضھم كان قد شخص 600تسجیل أكثر من ب المفوضیة فریق وقد قام . في الطریقالجئین  عنتقاریر  لورود
تحدیث خطط الطوارئ وتدابیرالتأھب بمنطقة الالشركاء في المجال اإلنساني في یقوم ووصل في أوائل شھر مایو. 

 تحسبا لتدفق الالجئین.

 تصاعد الجریمة التي تستھدف العملیات اإلنسانیة في والیة وسط دارفور
 

راس االعتداء على أربعة حومایو باقتحام مجمع منظمة اإلغاثة الدولیة في زالنجي،  19یوم في سبعة مسلحین قام 
 نجاح اختطافن من المسلحین دون ااثنحاول مایو،  20یوم وفي وسرقة شاحنتین تحت تھدید السالح.  ،أمن محلیین

تابعة اختطفت سیارة فقد في األسبوع الماضي، أما زالنجي.  مدینةبالقرب من  تحركلألمم المتحدة كانت تتابعة سیارة 
ة أم دخن. أیضا في األسبوع مدینمھمة في قیامھا باألمم المتحدة من قبل اثنین من المسلحین أثناء  توكاالإلحدى 

 في محلیة ،كمساري للعودةحدیثا من اآلبار في قریة  جرى تركیبھازال مجھولون ثالث مضخات یدویة أ، ماضيال
یدویة واأللواح المضخات الأن إزالة  من عن قلقھممنطقة الزالنجي. وقد أعرب الشركاء في المجال اإلنساني في 

استمرار  عملیةتداعیات خطیرة على ب مما یبشراتجاھا متزایدا ھذا العام،  أصبحالشمسیة من آبار ومحطات المیاه 
العملیات اإلنسانیة وإیصال المساعدات في  تعرقلسرقة السیارات  وتیرةتقدیم المیاه للمحتاجین. وبالمثل، فإن تصاعد 

یونامید وإدارة كل من بعثة الدعا الشركاء في المجال اإلنساني في المنطقة  كإستجابًة لذلكمیدانیة النائیة. والمواقع ال
وتخطط مزید من التحقیقات وعملیات تقییم المخاطر األمنیة. الاألمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن إلجراء 

حمایة مرافق  حوللمجتمعات المحلیة لجلسات توعیة  لعقد الحكومیة ةالصحی قفارموإدارة المیاه وال ،الیونیسیف
  .المیاه

تزاید وتیرة إزالة المضخات 
واأللواح الشمسیة في  ،الیدویة
، مما یھدد بتداعیات 2015عام 

خطیرة على استمرار توفیر 
 .المیاه للمحتاجین

 

 المصدر (مفوضیة شؤون الالجئین ) 
 
 

 االكتظاظالقلق من  نظرًا لتزاید
في معظم معسكرات والیة النیل 
األبیض، تبقى عملیة إیجاد 
مساحة إلستیعاب التدفقات 
اإلضافیة لالجئین أحد أھم 

 األولویات.

 العدد الكلي                                  منتظرین 
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