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 بعثة مشتركة بين األمم المتحدة وحكومة السودان تزور موقع سورتوني للنازحين بوالية شمال دارفور

 

 

السودان السيدة مارتا رويدس، قام كل من المنسق المقيم لألمم المتحدة منسق الشؤون اإلنسانية في . 2017 مايو 9الخرطوم، 

والمفوض العام لمفوضية العون اإلنساني األستاذ أحمد محمد آدم بقيادة وفد مشترك زار موقع النازحين بمنطقة سورتوني 

 .2017مايو  8في محلية كبكابية بوالية شمال دارفور بتاريخ 

 

ة واالتحاد اإلفريقي في دارفور )اليوناميد(، ورئيس وقد كان بمعية الوفد كل من نائب الممثل الخاص لبعثة األمم المتحد

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا(، وكذلك وزير الصحة بالوالية ممثالً لوالي شمال دارفور، باإلضافة 

 .لمسؤولين من الحكومة االتحادية بالخرطوم

 

لياً في سورتوني، والذين قاموا بتنوير الوفد حول المساعدات وقد اجتمع أعضاء البعثة بقادة النازحين الذين يعيشون حا

اإلنسانية التي تقدمها الجهات اإلنسانية الوطنية والدولية، وكذلك الدعم اإلضافي المطلوب في مجاالت األمن، والمياه، 

اإلنسانية في ختام الزيارة والخدمات التعليمية. وقد صرحت السيدة مارتا رويدس المنسق المقيم لألمم المتحدة ومنسق الشؤن 

الميدانية المشتركة قائلةً، "تأتي هذه الزيارة في السياق العام للتعاون البنَّاء بين مفوضية العون اإلنساني التابعة لحكومة 

السودان، ومجتمع العون اإلنساني الدولي والوطني في البالد، وقد أتاحت هذه الزيارة فرصة لتقييم نوعية المساعدات 

 ."من األهالي الذين يعيشون في منطقة سورتوني 21,500دمة لعدد المق

 

نازحين من واليتي وسط وشمال دارفور فروا من منطقة جبل مرة في  فيستضيجدير بالذكر، أن موقع سورتوني للنازحين 

  .والحماية ، وهم بحاجة ماسة للخدمات في مجاالت التغذية، والصحة، والمياه، والتعليم2016النصف األول من عام 

 

تعتبر الزيارة الميدانية المشتركة الثانية للمنسق المقيم لألمم المتحدة منسق الشؤون اإلنسانية، والمفوض العام للشئون  وهذه

 .2017اإلنسانية للمناطق محط االهتمام في دارفور في عام 

 

 

 

*** 

 

ون اإلنسانية إدارة اإلعالم وقسم المعلومات بمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤ لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بالسيدة/ سامانثا نيوبورت، رئيس

   )newports@un.org(: ، بريد الكتروني+249912174454، موبايل: في السودان )أوتشا(

    


