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أوتشا     

 )2014أطفال نازحون في صف دراسي في والیة شمال دارفور(صورة ارشیفیة للیونامید، مایو 

 في ھذا العدد                                        
 

 1. ص اإلغاثةفي كمین على عمال  شخصینقتل م

 2ص. منظمة الفاو تتصدى لسوء التغذیة في شرق السودان 

 3ص. طویلة في حاجة للمساعدات محلیة من العائدین في  9,000نحو 

 4ص. النازحون في أم برو یحصلون على المیاه النظیفة 

  التطورات أبرز  
غرب دارفور والیة مسلحون مجھولون في  •

زارة الصحة، لوتابعة سیارة ل ًاكمینینصبون 
 .شخصینمما أسفر عن مقتل 

النظام ملیون طفل خارج  3.1 نحویوجد  •
 .في السودان يالمدرس

شخص  45,000ستھدف منظمة الفاو نحو ت •
والبحر  ،كسال یتيبالتدخالت التغذویة في وال

 .األحمر
خدمة  نتباشرا ا إغاثةمنظمت تمكنت •

دریج  معسكر َلُوالمجتمعات المحلیة في وَح
من جنوب دارفور والیة في  للنازحین

تمویل من منظمة الصحة  الحصول على
ا حتى نھایة عام مالعالمیة الستئناف عملیاتھ

2015. 
من العائدین في محلیة  9,000یحتاج نحو  •

شمال دارفور إلى المساعدات ة یوالفي طویلة 
 .اإلنسانیة

 

 أرقام

 
 ملیون 3,1

 
 

 ملیون 2,5
 

104,000 
 
 

 ملیون 2

 
 السودانالنازحون في 

 
 النازحون في دارفور

 ) 2014دیسمبر (حتى  
 

 ) 2015(في 
 

 عدد المصابین بسوء التغذیة 
             الحاد الشامل 

 
 
 
 

809,189          

 دولة جنوب من الالجئون
 15 منذ السودانالسودان في 

(مفوضیة  2013دیسمبر، 
األمم المتحدة لشئون 

 الالجئین)
 

 
 
 

175,250 

من الالجئون في السودان 
(مفوضیة  جنسیات أخرى

األمم المتحدة لشئون 
 الالجئین)

 التمویل  

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

 

  
39 % 

 المتوفر من التمویل المطلوب
 

    
     

 )2014المصدر: صورة ارشیفیة للیونامید (صف دراسي في  معسكر السریف للنازحین في نیاال بجنوب دارفور 

 
 

 دارفور غرب في والیة مقتل شخصین في كمین على عمال اإلغاثة
 

زارة الصحة بالوالیة ومنظمة الص�حة العالمی�ة ف�ي والی�ة     ولسیارة تقل ممثلین تابعین ل كمینًانصب مسلحون مجھولون 
ووقع الھجوم عل�ى بع�د    .مني وسائق من وزارة الصحةأ، مما أسفر عن مقتل مسؤول سبتمبر  8بتاریخ  غرب دارفور

ائدین من مھم�ة روتینی�ة كج�زء م�ن     وقت كان فیھ عمال اإلغاثة عفي محلیة كرینك، في  ،من الجنینة ترمولیك 40نحو 
تق�وم منظم�ة   حی�ث  . عملیة تقییم مستمرة في جمیع أنحاء دارف�ور للتأك�د م�ن وج�ود م�رض ال�دودة الغینی�ة ف�ي الس�ودان         

والق�رى لتقی�یم وج�ود طفی�ل الم�رض، بھ�دف        ،بعملیة أخذ عینات عشوائیة ف�ي المراف�ق الص�حیة    الصحة العالمیة حالیًا
 .ة الغینیةدرض الدوإعالن السودان خاٍل من م

 
 أح�د المحلی�ة  وتعتبر ن�ازح، ف�ي ثالث�ة معس�كرات رئیس�یة.      80,000جدیر بال�ذكر، أن محلی�ة كرین�ك تستض�یف نح�و      و

إلیھ�ا ب�وتیرة منتظم�ة العدی�د م��ن      تس�افر التي توج�د بھ�ا أش�د االحتیاج�ات اإلنس�انیة، حی�ث       من�اطق والی�ة غ�رب دارف�ور    
م��ن الح��وادث األمنی��ة ف��ي  131وقع��ت  2015تج��در اإلش��ارة، إل��ى أن��ھ من��ذ ش��ھر ین��ایر ع��ام  و المنظم��ات اإلنس��انیة.

، بم�ا ف�ي ذل�ك عملی�ات اإلختط�اف،      اإلنس�انیة، وعل�ى ق�وات حف�ظ الس�الم     دارفور، والتي أثرت سلبًا عل عمال اإلغاث�ة  
  . خطف السیارات وجرائموالھجمات المسلحة، 

 

 يالمدرسالنظام ملیون طفل خارج  3.1ھناك  السودان:
 

 إل�ى  س�نوات  5 م�ن  ملی�ون طف�ل ف�ي س�ن المدرس�ة (      7.9 م�ن إجم�الي   ملی�ون  3.1أكثر من ھناك  أن التقاریرجاء في 
ف�ي منطق�ة الش�رق األوس�ط وش�مال       تمع�دال الأعل�ى  ھذا م�ن   یعتبر، ويالمدرسالنظام خارج ھم ) في السودان سنة13

 .أفریقیا
 

سبتمبر، ح�ول   10بتاریخ الیونسكو وقد أشار التقریر األول الذي اصدرتھ وزارة التربیة والتعلیم  بالتعاون مع منظمة 
 ینتم�ون إل�ى   يالمدرس� ال�ذین ھ�م خ�ارج النظ�ام     طف�ال  األة أن غالبی� إل�ى  ف�ي الس�ودان،   األطفال خارج النظ�ام المدرس�ي   

ثر ؤ، ی� وفقا لنتائج التقری�ر ، وفي السودانات. فالنزاعبرة أثالمتالمنطق مجتمعات البدو الرحل وكذلك المناطق الریفیة و
أعلى وتوجد   .على تعلیم البنین والبنات ًاكبیر العنف المستمر، وعدم الوعي بأھمیة التعلیم، والتخلف االقتصادي تأثیرًا

وغرب  ،في المائة) 45.1كسال (و، )في المائة 46.8النیل األزرق (والیات في  يالمدرسالنظام نسب األطفال خارج 
 7.9 بنس�بة  ع�دد م�ن األطف�ال خ�ارج النظ�ام المدرس�ي      أقل  ، فیوجد بھاالوالیة الشمالیة أما .في المائة) 45.7دارفور (
 .في المائة
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مس��توى األم ك��ذلك و ،والمعتق��دات التقلیدی��ة فیم��ا یتعل��ق ب��دور الم��رأة  ،االجتم��اعيعوام��ل الن��وع ووج��دت الدراس��ة أن 

أكث�ر عرض�ة للتس�رب    شارت الدراسة إل�ى أن الفتی�ات، غالب�ًا ھ�ن     أو  .األطفال في المدارس التعلیمي تؤثر على انتظام
 اتغی�ر متعلم�  أمھ�ات   كن�ف ف�ي  أو  الذین ینشأون في غیاب أمھ�اتھم األطفال ، باإلضافة إلى أن من المدرسة من الفتیان

م�ات. أیض�ا، ربم�ا تس�ببت عملی�ة      أمھ�ات متعل  كن�ف ف�ي   ونأینش� من أولئك ال�ذین   لعدم ارتیاد المدارسھم أكثر عرضة 
 .بعض األسر الفقیرة من إرسال أبنائھم إلى المدرسة في إعاقة دفع الرسوم المدرسیة 

 
عل�ى التعل�یم األساس�ي الجی�د،     ك�ل الفتی�ات والفتی�ان    لضمان حص�ول   اتالیونیسف إلى وضع حد للنزاعو تدعو منظمة 

حم�الت  الوتدعم الیونیسف   .ةوالدعم المستمر من الجھات المانحقطاع التعلیم  على الحكومينفاق اإلزیادة كذلك إلى و
واألس�رة    ،المحل�ي  وعل�ى مس�توى المجتم�ع    ،والی�ات العودة إلى المدارس على مستوى اللحث األطفال على ة یالحكوم

وبي، وذلك بفضل الدعم من الجھات المانحة مثل االتحاد األور عرضًة للمخاطر،لضمان الوصول إلى األطفال األكثر 
ف�ي إع�ادة تأھی�ل وبن�اء الم�دارس، وت�وفیر الم�واد        بالمس�اعدة  ستقوم الیونیس�ف أیض�ا   . وطفلالتعلیم البرنامج العالمي لو

 تب�ع لنظ�ام خدم�ة الت  وفق�ا  و .م�ع التركی�ز عل�ى أف�راد المجتمع�ات الریفی�ة       ،التعلیمیة والتعلم والترفی�ھ، وت�دریب المعلم�ین   
 .2015 لعام تمویل برامج التعلیم في خطة االستجابة اإلنسانیةائة فقط من في الم  31المالي، لم یجر سوى تغطیة 

 

وق�ف إط�الق    اتف�اق عل�ى   للتوقی�ع  ھااس�تعداد الجبھة الثوریة السودانیة تعلن 
 النار لمدة ستة أشھر

 
، س�بتمبر   14 - 09في باریس في الفترة من  تھعقب االجتماع الذي عقد ر،سبتمب 15 بتاریخ وفقا لبیان صحفي صدر

لم�دة س�تة أش�ھر م�ع حكوم�ة الس�ودان       اط�الق  وق�ف  على إتف�اق  لتوقیع استعدادھا ل عن الجبھة الثوریة السودانیةأعلنت 
خارط�ة طری�ق   اقتراح وسعت إلى  ،القضایا الحرجة التي تواجھ السودانالجبھة   حیث ناقشت قیادة ،ألغراض إنسانیة

المقت�رح ف�ي جمی�ع أنح�اء      الع�دئیات  وق�ف س�یطبق إتف�اق   و .والح�وار ال�وطني الدس�توري الش�امل     ،الس�الم  لتحقی�ق بدیلة 
تقدیم المس�اعدات اإلنس�انیة إل�ى المحت�اجین     كذلك و ،وكردفان بغرض حمایة المدنیین ،ودارفور ،النیل األزرقیات الو

ت��دھور األوض��اع لس��ودانیة ف��ي بیانھ��ا بو اعترف��ت الجبھ��ة الثوری��ة ا .بیئ��ة مواتی��ة لعملی��ة الس��الم  إتاح��ةو ،دون عوائ��ق
 .عن شرق السودان فضًال ،وجنوب كردفان ،والنیل األزرق ،في دارفور اإلنسانیة واألمنیة في البالد، خاصًة

 
ھ��ي تح�الف لحرك��ات المعارض�ة المس��لحة، بم�ا ف��ي ذل�ك حرك��ة تحری��ر     ج�دیر بال��ذكر، أن الجبھ�ة الثوری��ة الس�ودانیة    و

 علی�ھ وق�ف األعم�ال العدائی�ة، إذا وافق�ت      ق�د یس�مح إتف�اق    . و2011التي تش�كلت ف�ي ع�ام    و، قطاع الشمال – السودان
 ك�ان م�ن الص�عب إل�ى درج�ة كبی�رة      المساعدات اإلنسانیة للمجتمعات المحلی�ة الت�ي   والتزم بھ الطرفان، بتقدیم الحكومة 

 .ةالماضی ربع سنواتعلى مدى األالشركاء في المجال اإلنساني  من قبلالوصول إلیھا 
 

 لمعالج���ة س���وء التغذی���ة ف���ي ش���رق ی���ورو 600,000الف���او تحص���ل عل���ى 

 السودان
 

تغذیة بین األس�ر  سوء الللتصدي للتدخالت تمویل امن حكومة إیطالیا لیورو  600,000الفاو منحة بمبلغ تلقت منظمة 
  45,000ھ�ذا  األم�ن الغ�ذائي المتكام�ل وس�بل الع�یش       سیس�تھدف مش�روع  و  ر.كسال والبحر األحم�  يتالریفیة في والی

محلیت��ي ك��ذلك یتین ف��ي والی��ة كس��ال، و و أروم��ا ال��ریف ،تلك��وكت��ي محلیمحلی��ات ف��ي ال��والیتین ھ��ي ( ش��خص م��ن أرب��ع
س�وء   ینتش�ر م�رض  و .أعل�ى مع�دالت س�وء التغذی�ة ف�ي الس�ودان      بھا ، والتي والیة البحر األحمر)بو دوردیب ، سنكات

اھم��ا تف��ي المائ��ة عل�ى الت��والي، وكل  20.2و  15.2 البح��ر األحم�ر بنس��بة  و ،الش�امل ف��ي والیت��ي كس�ال   التغذی�ة الح��اد 
بأنھ�ا م�ن أعل�ى    لتقزم تص�نف  بھما أیضًا معدالت ل الوالیتین. وفي المائة 15بنسبة  التي تقدرعتبة الطوارئ  انتجاوزت

 .فوق مس�توى األزم�ة  تالذي تصنف معدالت انتشاره بانھا سوء التغذیة الحاد والشدید المعدالت، باإلضافة إلى مرض 
س�نوات ف�ي والی�ة البح�ر      5 - 0 ین تت�راوح أعم�ارھم ب�ین   ال�ذ  في المائ�ة م�ن أمھ�ات األطف�ال     30ووفقا للفاو فإن  نحو 

 .من سوء التغذیة یعانیناألحمر، 
 

نش�اطات تھ�دف إل�ى زی�ادة ف�رص الحص�ول عل�ى الغ�ذاء م�ن خ�الل تحس�ین اإلنت�اج الزراع�ي              الف�او   وسیشمل مشروع
س�یوفر  و .وسوء التغذیة لألسر والمجتمع�ات المحلی�ة   ،استراتیجیة ھامة للحد من انعدام األمن الغذائي يھووالحیواني، 

ماش�یة  وإنت�اج   ،امن خالل دعم األسر المحلیة لزراعة المحاصیل الغذائیة الخاصة بھالمشروع أطعمة غنیة بالمغذیات 
ف�ي المائ�ة م�ن     60 أكث�ر م�ن   م�ن إنت�اج   امكنھمما یأشھر  5-3 بھا أطفال في سنألسر التي لوذلك ، تتمتع بصحة جیدة

بی�ع المحاص�یل    م�ن خلق فرص مدرة لل�دخل م�ن خ�الل تمك�ین األس�ر      على وسیساعد المشروع أیضا . لحوم والحلیبال
 ،لتلبی�ة احتیاج�اتھم األساس�یة، وبالت�الي الح�د م�ن الفق�ر المحل�ي        الالزم�ة  األم�وال   اواللحوم، ومنحھ�  ،والحلیب ،الفائضة

 .وتحسین صحة ورفاه األسر والمجتمع ككل
 

التتبع المالي  ةنظام خدملفقا و
تمویل برامج  لم تتجاوز تغطیة

التعلیم في خطة االستجابة 
نسبة  ،2015 لعام اإلنسانیة

 .المائة في 31

 

 45,000و ــــــالفاو نح ستھدفت
والبحر  ،كسالوالیتي شخص في 

ذویة في ــــالتدخالت التغباألحمر 
ة ارتفاع معدالت ــمحاولة لمكافح

 .تینالوالیسوء التغذیة في ھاتین 
 
 

 
 

 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 دارفور والیة جنوب للخدمات الصحیة فيتمویل تأمین 
 

جن�وب   معس�كر دری�ج للن�ازحین ف�ي والی�ة     ل ُومن منظمات اإلغاثة التي تخدم المجتمعات المحلیة في وَحتمكنت إثنتان 
كان��ت منظمت��ا . و2015ا حت��ى نھای��ة ع�ام  م� تموی�ل م��ن منظم��ة الص�حة العالمی��ة الس��تئناف عملیاتھ  م��ن ت��أمین دارف�ور  

عملیة أن  ،2015 من عام أغسطسشھر في أواخر الوطنیة قد أعلنتا  دوِنومنظمة  ،صندوق مساعدة المرضى الدولیة
العاملتین في الوالیة. وقد قامت منظمة صندوق  یھمایادتا الصحیة في عمعلى وقف عملیاتھ انقص التمویل قد أجبرتھم

ال ی�زال یعم�ل ف�ي مرك�ز الرعای�ة       الوحی�د ال�ذي  القس�م   تي كان� ت� إغالق وح�دة الص�حة اإلنجابی�ة، ال   ب�  مساعدة المرضى
عی�ادة  ش�یخ موس�ى    إغالق وقام�ت منظم�ة نی�دو ب�      ح.ناز 36,000 وي نحوأالذي ی في معسكر دریجالصحیة األولیة 

ن یال�ذ المجتم�ع المض�یف   أف�راد  تخدم كل م�ن الن�ازحین و  دریج والتي  تقع خارج معسكر التي، الصحیة األولیة للرعایة
مواص�لة الخ�دمات   من من منظمة الصحة العالمیة المنظمتین المقدم تمویل ال وسیمكن .شخص 20,000 نحوب ونقدری

 .أكتوبر وحتى نھایة العام األول من تاریخ مرة أخرى من
 

 جنوب دارفوروالیة ؤثر على الخدمات الصحیة في مناطق یزال ییل ال نقص التمو
 

القیود المفروض�ة عل�ى التموی�ل ف�ي     رفیدة للخدمات الصحیة  من شركاء اإلغاثة اآلخرین الذین تاثروا بمؤسسة وتعتبر
ومعسكر عطاش للن�ازحین، وم�ع    ،دافوق ة أممدینفي  تینصحیتین المنظمة الوطنیة عیاد دیروت  ر.جنوب دارفووالیة 
الوحی�د   وتعتبرعیادة المنظمة في أم دافوق مق�دم الخ�دمات الص�حیة   . سبتمبر 30قبل  ھاتین العیادتینتمویل سینفد ذلك، 
 78,000ع��ن أكث��ر م��ن  والعائ��دین فض��ًال ،ن��ازحینال م��ن 16,499 لنح��والخ��دمات  حی��ث تق��وم بت��وفیر،  ةی��محلالف��ي 

معس�كر عط�اش    ف�ي مق�دمي الخ�دمات الص�حیة     م�ن  من ثالث�ة  ةواحدمة رفیدة ھي ومنظ .المجتمع المضیف منشخص 
تموی�ل إض�افي م�ن منظم�ة الص�حة العالمی�ة        المنظم�ة عل�ى ت�أمین    وتعم�ل  .ن�ازح   90,440 الذي یضم نحوللنازحین، 

الخدمات الصحیة شریك آخر متاح لتولي یوجد تأمین تمویل إضافي، ال  وإذا لم یتوفر .نالعیادتیلمواصلة الخدمات في 
وجمعی�ة الھ�الل    لعی�ادات الت�ي ت�دیرھا منظم�ة الرؤی�ة العالمی�ة      لیمكن ف� في معسكر عط�اش،   محلیة أم دافوق. أما في أم

 .التي تقدمھا منظمة رفیدة بعض الخدماتب أن تقوم األحمر السوداني 
 

 طویلةإلى محلیة النازحین  من 9,000نحو عودة 
 

، الج�زء األكب�ر م�نھم إل�ى منطق�ة      ش�مال دارف�ور   بوالی�ة طویل�ة  محلی�ة  النازحین إل�ى دی�ارھم ف�ي    من  9,000 عاد نحو
حاجة إل�ى مس�اعدات إنس�انیة    ب مھو مرتل، في منطقة (200) تمواو )1,500الى قریتي قصدور (و )،7,250كاتور (

وك�ان  . س�بتمبر   9 - 2  تي س�یرت ف�ي  المشتركة بین الوكاالت ال األخیرةبعثة اللنتائج التي توصلت إلیھا لعاجلة، وفقا 
ب�ین الق�وات الحكومی�ة    ال�ذي ان�دلع   القت�ال   بع�د ة طویل�ة  ی� لج�أوا ال�ى معس�كرات الن�ازحین ف�ي محل     ق�د  ھؤالء االش�خاص  

ھ�م الی�وم ف�ي    و  .والجماعات المسلحة في وقت سابق من ھذا الع�ام 
ال�ى وس�ائل   وك�ذلك   ،والتعل�یم  ،والص�حة  ،حاجة إلى الغ�ذاء والمی�اه  

ق��د ع��اد ف ،وفق��ا لق��ادة المجتم��عو . والمس��اعدات الزراعی��ة ،الع��یش
إذا فیھ��ا مس��تعدون للبق��اء   ھ��مھ��ؤالء الن��اس لزراع��ة أراض��یھم، و  

تط�ویر خط�ة   عل�ى  عم�ال اإلغاث�ة   یعك�ف  و .تحسن الوض�ع األمن�ي  
 منطق��ةتستض��یف و  .اس��تجابة لتلبی��ة احتیاج��ات ھ��ؤالء العائ��دین

غاث��ة م��ن  منظم��ات اإلل��م ت��تمكن  ش��خص و 29,000 ك��اتور نح��و 
 .بسبب انعدام األمن،  2011الوصول إلى المنطقة منذ عام 

 
 نح��و 2015ف��ي ع��ام ورد أن��ھ ق��د ع��اد  وفق��ا لمنظم��ات اإلغاث��ة،  و

ش��رق إل��ى والی��ة  )25,000( م��نھمن��ازح إل��ى دی��ارھم   50,300
 اعتبارا منذلك و ،شمال دارفورإلى والیة  )25,300(و ،دارفور

 .أغسطس 31 تاریخ
 

 و كسال ،البحر االحمر يتفي والیمعدالت التغذیة 

 التقزم 
 

 سوء التغذیة الحاد 
 

 لالشام الحاد ةسوء التغذی
 

 في المائة 3من  ≥مستوى األزمة  في المائة 15المستوى الحرج  في المائة 40من  ≥جدًا  عاٍل

 8.5 20.2 45.5 البحر األحمر
 4.3 15.2 54.6 كسال

 
 المصدر: الیونسیف

ورد أنھ  وفقا لمنظمات اإلغاثة،
شخص  50,300قد عاد نحو 

 في،  2015في عام  إلى دیارھم
 .شرق وشمال دارفوروالیتي 
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

 )2015الیونامید، ینایر أمبرو قبل تدخالت منظمة كوبي (محلیة طوابیر النازحین للحصول على المیاه في 

 مزارعالب��لغ��ذاء مقاب��ل العم��ل لرائ��دة الغ��ذاء الع��المي ینف��ذ مش��اریع  برن��امج
 دارفور في والیة شرق یةرسالمد

 
لغ��ذاء مقاب��ل العم��ل ف��ي الم��زارع لمش��روع الرائ��د الذ ی��تنفبالوطنی��ة  دوومنظم��ة ِن��الع��المي  غ��ذاءبرن��امج الیق��وم ك��ل م��ن 

یاس�ین وث�الث   منھ�ا ف�ي محلی�ة    ث�الث  ، س�ت م�دارس ابتدائی�ة    ویس�تھدف المش�روع   .ش�رق دارف�ور  والی�ة  ة في یمدرسال
 .وتعزیز المشاركة المجتمعیة ،ویھدف المشروع إلى دعم برنامج التغذیة المدرسیة .شعیریةمحلیة في أخرى 

 
المجتم�ع  وق�د ق�ام    الیومی�ة. دارة اإلع�ن   دو فھي المس�ئولة أما منظمة ِن ،المساعدات الغذائیة الغذاء العالمي ویقدم برنامج

وت�وفیر الب�ذور خاص�ة ال�ذرة      ،العمل بالمساعدة فيكذلك و ،لكل مدرسة ھكتار) 15.6حوالي ( فدان 15بتوفیرالمحلي 
من خالل مبادرة الغ�ذاء مقاب�ل   المشروع ألسر المشاركة في لغذاء لا بدوره، بتوفیرسیقوم البرنامج و .نيوالفول السودا

ف�ي ش�عیریة   )1,769م�نھم ( ف�ي الم�دارس الس�ت    تلمی�ذ   4,402ھ�م  فن من المش�روع  ون المباشروالمستفیدأما   .العمل
م�ن العم�ل مقاب��ل الغ�ذاء ف��ي     )ش��خص  6,000نح��وأس�رة (  2,633ستس�تفید نح��و   ف�ي یاس�ین، ف��ي ح�ین    )2,336(و

 .ةیالمزارع المدرس
 

ن��ازح ف��ي محلی��ة أم ب��رو بوالی��ة ش��مال دارف��ور ل��دیھم        7,000أكث��ر م��ن  
 إمكانیة الوصول إلى مصادر المیاه المحسنة

 
ق��د ا ك��انوش��خص  7,700 حص��ل نح��و 

أم ب�رو  محلی�ة  في  دمنزحوا إلى قریة أبو
م����ؤخرا عل����ى ش����مال دارف����ور  بوالی����ة

 قف��ارمالو ،می��اهمس��اعدات ف��ي مج��الي ال
الدولی��ة  (ك��وبي)   منظم��ةم��ن   ،ةالص��حی

دع���م م���الي م���ن المنظم���ة الدولی���ة   عب���ر
 للھجرة.

 
نزح ھؤالء الناس من القرى الواقعة وقد 
الذي ان�دلع  بسبب النزاع  المحلیة تلكفي 

والجماع����ات  ،ب����ین الق����وات الحكومی����ة 
. 2015عام من  ینایرشھر المسلحة في 

ف��ي البئ��ر بتأھی��ل ك��وبي  وقام��ت منظم��ة 
س�احة می�اه   ( دونكي إلىوتحویلھا ، دمأبو

لس������كان لوفر ی������یمك������ن أن  )مص������غرة
لت��ر م��ن المی��اه    15 ب��ھ نح��و  المحیط��ین

المص�در الوحی�د للمی�اه ف�ي المنطق�ة،      الت�ي تعتبر البئ�ر،  وكان�ت تل�ك   . اس�فیر  للفرد في الیوم، وھو ما یكفي لتلبی�ة مع�اییر  
ض الت�ي تنقلھ�ا   ام�ر األ في نشر سببما تتغالبا والتي ملوثة بالفضالت الحیوانیة، و، میاه غیر نظیفةبسابقا تزود الناس 

 مك�ن المس�تخدمین م�ن   ، مم�ا  لمی�اه ف�ي جمی�ع أنح�اء القری�ة     لنق�اط  أیضًا كوبي منظمة المیاه بین المستخدمین. كما شیدت 
التعامل الص�حي م�ع   لتعزیز   حمالت التوعیة بالنظافةمن  90عدد تنظیم قامت كذلك بلى إمدادات المیاه، وعصول حال

 الممارسات الصحیة.ترقیة و ،المیاه
 

تصمیمھ لیك�ون   جرىالذي وصندوق االستجابة السریعة،  عبر برنامجھاالدعم بتوجیھ المنظمة الدولیة للھجرة  وقامت
ویق�وم  . راألكث�ر عرض�ًة للمخ�اط    لن�ازحین الج�دد  لالس�تجابة بس�رعة لالحتیاج�ات الحرج�ة     لالمفعول  ةآلیة تمویل سریع

 ب��دعم ص��ندوق منظم��ة الھج��رة لإلس��تجابة الس��ریعة.    كت��ب األمریك��ي للمس��اعدة ف��ي التص��دي للك��وارث الخارجی��ة    مال
 
 
 
 

أسرة  1,230ستستفید نحو 
من  )شخص  6,000نحو (

مشروع الغذاء مقابل العمل في 
 محلیتي  ة فيیالمزارع المدرس
شرق في والیة شعیریة ویاسین، 

 .دارفور

 
 
 
 

 

 سیوفر دونكي المیاه المصغر
دم  الجدید في قریة أبو

لتر من المیاه للفرد   15للسكان
بذلك معاییر  ملبیًافي الیوم، 
 .مقیاس اسفیر
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