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أوتشا     

 في ھذا العدد                                 
 

 1ص.عودة الالجئین من دولة تشاد 

 2ص.باإلسھال المائي الحاد اشتباه حالة  15,000ما یقرب من 

 4ص. نازح من مناطق قطاع الشمال  3,000وصول 

 5ص. النازحون الجدد في أم دخن في حاجة إلى المساعدات 

  التطورات أبرز  
للعودة الطوعیة لالجئین  ةثالثی یةتفاقتوقیع ا •

وعودة الالجئین  ،تشاددولة السودانیین من 

 من السودان الشادیین

•  ً منظمة الصحة العالمیة ووزارة الصحة ل وفقا

شھر السودان منذ  فيقد جرى اإلبالغ فاالتحادیة 

 حالة 15,000یقرب من  عما 2016أغسطس 

بما في ، باإلسھال المائي الحاد اشتباه باإلصابة

  حالة وفاة 279ذلك 

شخص  3,000حوالي  فر 2017 ینایر شھرمنذ  •

الحركة الشعبیة لتحریر سیطرة من مناطق 

جنوب والیة في  قطاع الشمال  -السودان 

ووصلوا إلى المناطق التي تسیطر علیھا  كردفان

 الحكومة

 4,000نحو وسط دارفور، وصل والیة وفي  •

أم مدینة إلى  القبليفروا من القتال كانوا قد نازح 

 إنسانیة اتإلى مساعدھم بحاجة و دخن

 2017 :أرقام

 
 

 ملیون 4.8
 
 
 

 ملیون  3
 
 
 
 

 ملیون  2.2

عدد األشخاص المحتاجین في 
 االحتیاجاتالسودان (لمحة 

 )2017اإلنسانیة للعام 
 

في  عدد األشخاص المحتاجین
 االحتیاجاتلمحة ( دارفور

 ) 2017اإلنسانیة للعام 
 

 عدد المصابین بسوء التغذیة 
(لمحة االحتیاجات الحاد الشامل 
             ) 2017اإلنسانیة للعام 

 
 
 
 

417,489          

دولة مواطني  من الالجئون
منذ  السودان في السودان جنوب

المسجلون ( 2013دیسمبر،  15
مفوضیة األمم المتحدة من قبل 

 15حتى  – لشئون الالجئین)
 2017مایو 

 
 
 

144,866 

 من جنسیات أخرىالالجئون 
مفوضیة المسجلون من قبل (

 األمم المتحدة لشئون الالجئین)
 2017مارس  31حتى  –

 التمویل 
 )أمریكي دوالر( ملیون 82

 2017في  التمویل المستلم
 

  
    

 المائة في 10.2
 الذي جرى اإلبالغ عنھاجمالي التمویل 

 )2017 یونیو 4 (حتى 
 

   ، مفوضیة الالجئین)2017توقیع االتفاق الثالثي في الخرطوم (مایو 
   

 للعودة الطوعیة لالجئین السودانیین من دولة تشاد ةثالثی یةتوقیع اتفاق 
 

ون الالجئین اتفاقیتین ئمایو، وقعت كل من حكومة السودان، وحكومة تشاد، ومفوضیة األمم المتحدة لش 31في 
بشأن العودة الطوعیة لالجئین السودانیین من دولة تشاد، وكذلك عودة الالجئین الشادیین منفصلتین ثالثیة األطراف 

 من السودان.
 

الالجئین تعبیر عن  عودة عفویة كبیرة لالجئین السودانیین من المعسكرات في دولة تشاد، فضالً  وقد حدثت مؤخراً 
وتحدد االتفاقیتان األطر القانونیة التي یمكن  .دیارھملعودة إلى اتھم في بقوة عن نیالشادیین الذین یعیشون في السودان 

وعلى أساس  ،بموجبھا القیام بأي عملیة عودة محتملة إلى الوطن، وتؤكدا كذلك على ضرورة أن تكون العودة طوعیة
 .الموافقة المبنیة على معلومات وافیة

 
 السائدة في مناطق العودة المقصودة.وستحرص المفوضیة على ضمان تزوید الالجئین بمعلومات وافیة عن الظروف 

ان االتفاقیتان تكفل ھات، ولكن )بأیة شروط(وال یتوقع أن تجري العودة الطوعیة إلى الوطن فورا، كما لن یتم ربطھا 
 إتاحةعودة طوعیة إلى الوطن، بما في ذلك  ةن التخطیط ألیین المعنییلبلدلو ،وجود أساس قانوني قوي یتیح للمفوضیة

إلجابة على األسئلة التي قد یطرحھا الالجئون، وكذلك تطویر الخدمات في مواقع العودة المحتملة ل وقت كاف
 ،وكریمة ،الستقبال الالجئین. وتتمثل أولویة مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین في ضمان تھیئة ظروف آمنة

  .وأن تكلل العودة بالنجاح
 

 ً  317,000نحو  2017مایو  15یوجد في دولة تشاد حتى تاریخ  الالجئینون ئلمفوضیة األمم المتحدة لش ووفقا
 .الجئ تشادي 8,500(معظمھم من دارفور)، في حین یستضیف السودان نحو  الجئ سوداني

 
 2016العودة من تشاد إلى دارفور في عام 

 
من العائدین في  113,790التابعة للمنظمة الدولیة للھجرة عدد  مصفوفة تتبع النزوح، سجلت 2016وفي عام 

في المائة منھم من  90دارفور، وكان 
ویشكل  .الالجئین العائدین من دولة تشاد

منطقة أم دخن في والیة  إلىالعائدون 
في المائة من  70وسط دارفور نحو 

زید من المعلومات الم .العائدین المسجلین
حول العودة إلى محلیة أم دخن متوفرة في 
تقریر البعثة المشتركة بین الوكاالت 
المعنیة بالعودة وإعادة التوطین والدمج 
في محلیة أم دخن، بوالیة وسط دارفور، 

على  2017الذي صدر في شھر ینایر 
 .الرابطھذا 

 
 
 
 
 
 

 )فالیونیسی، 2017أطفال عائدون عند نقطة میاه في محلیة أم دخن (ینایر 
 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/56878.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/56878.pdf
http://sudan.iom.int/sites/default/files/docs/2016%20factsheets/PRU/IOM-Sudan-Displacement-Tracking-Matrix-2016.pdf
http://earlyrecovery.global/sites/default/files/20170312_rrr_mission_report.pdf
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ة الصحة وزارة الصحة االتحادیة، ومنظململصق 
رسائل صحیة عن اإلسھال المائيیحوي العالمیة   

إلصابة باإلسھال با اشتباهحالة  15,000 من ربجرى اإلبالغ عما یق
 2016المائي الحاد منذ شھر أغسطس 

 
في  اإلبالغومنظمة الصحة العالمیة إلى أنھ قد جرى  ،آخر نشرة وبائیة مشتركة بین وزارة الصحة االتحادیةتشیر 

حالة اشتباه  15,000عن حدوث ما یقرب من  2017یونیو  2 و 2016المدة ما بین منتصف شھر أغسطس 
في المائة). وقد تأثرت  1.9حالة وفاة (بنسبة وفیات بلغت  279باإلسھال المائي الحاد في السودان، منھا  باإلصابة
والیة، بما في ذلك النیل األزرق، والقضارف، والجزیرة، وكسال، والخرطوم، وشمال  11محلیة في  67حوالي 

ً كردفان، والشمالیة، والبحر األحمر، ونھر النیل، وسنار، والنیل األ في والیات القضارف،  بیض. ویتفشى الوباء حالیا
  .والنیل األبیض، والخرطوم، وسنار، ووالیة نھر النیل، وشمال كردفان، والجزیرة

 
 ً  بالتقریر األخیرفقد جرى اإلبالغ منذ الفترة المشمولة  ومنظمة الصحة العالمیة ،لوزارة الصحة االتحادیة ووفقا

 .حالة وفاة 16حالة جدیدة، بما في ذلك  1,373مجموعھ  )، عما22(األسبوع الوبائي رقم 
 

من حاالت  83وقد أبلغت وزارة الصحة الوالئیة في جنوب كردفان منظمة الصحة العالمیة عن عدد تراكمي یشمل 
 .والیة 17من أصل  ، لیشمل التفشي ست2017مایو  24المائي الحاد منذ  باإلسھالالوفاة 

 
 ً في المائة من اإلناث. وحوالي  52في المائة من الحاالت المبلغ عنھا ھي من الذكور و 48فإن  للنتائج الوبائیة، ووفقا
في المائة من  9سنوات فما فوق، في حین أن  5في المائة من السكان المتأثرین ھم من الفئة العمریة ما بین  87

المائي الحاد أعراض اإلسھال،  سھالاإلالمصابین ھم دون سن الخامسة. وقد أظھر جمیع المرضى الذین یعانون من 
في  1.8بآالم في البطن، وأفاد  اإلصابةفي المائة منھم أعراض  8.8في المائة منھم أصیبوا بالقيء، بینما أظھر  80و

 .بالحمى أصابتھمالمائة منھم عن 
 

 2017یونیو  2ئي الحاد في الما اإلسھالوقد ترأس والي والیة النیل األبیض اجتماع اللجنة العلیا الحتواء تفشي وباء 
والوالئیة، والیونیسیف، وشركاء  ،في محلیة الدویم، بمشاركة منظمة الصحة العالمیة، ووزارتي الصحة االتحادیة

ومنظمات مجتمعیة حضرت ھذا االجتماع. وقد ناقش المجتمعون الوضع الراھن في جمیع المحلیات بالتركیز  ،آخرین
والیونیسیف،  ،وقد طلب الوالي من وكاالت األمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمیةوالقطینة.  ،على محلیتي الدویم

زیادة الدعم في مجاالت الصحة، وخدمات المیاه والمرافق الصحیة والنظافة الحتواء تفشي الوباء. وقد وجھ الوالي 
یق مع الیونیسف لتركیب خزانات إدارة المیاه الحكومیة بتحسین نوعیة المیاه في محطات المیاه التابعة لھا، والتنس

 .جدیدة في القرى المتأثرة مقدمة من منظمة أوكسفام قربیھ
 

 االستجابة الحالیة في والیة النیل األبیض
 

ھذا، وقد أجرت منظمة الصحة العالمیة خالل األسبوع الماضي، 
التدریب الالزم ألعضاء فریق االستجابة السریعة بشأن إدارة 

ً  65والسیطرة على الوقایة من العدوى لعدد  ،الحاالت من  مشاركا
وباإلضافة إلى ذلك، فقد جرى  تسع محلیات في والیة النیل األبیض. 

وكذلك  ،في المائة من رسائل التثقیف الصحي المقررة 88.6توزیع 
عینة  269القیام بالزیارات المنزلیة. وقد جرى على األقل أخذ 

كانت بھا الجرعة المثلى  217منھا  ومعالجتھا ،الختبار نوعیة المیاه
وكانت آمنة لالستخدام. وقد جرى تنفیذ أربع حمالت  ،من الكلور

طن متري من النفایات المستھدفة من  200.6نظافة والتخلص من 
 في المائة). 55.2طن متري (بمعدل تغطیة بلغ  363أصل 

 
فتیش األغذیة في محلیتي كوستي وفي الوقت نفسھ، نفذت أنشطة لت

 .بكور
 

دعم منظمة الصحة العالمیة  االتحادیةوقد طلبت وزارة الصحة 
من جرعات التطعیم ضد  112,000استخدام ما تبقى من عدد ال 

عن طریق الفم لتطعیم الالجئین من دولة جنوب  الكولیرا التي تؤخذ
خطط جاریة لتنفیذ حملة وھناك . السودان في والیة جنوب كردفان

الجئ من دولة  51,000یونیو تستھدف تطعیم  10 - 8في المدة من 
جنوب السودان. وقد قامت منظمة الصحة العالمیة بشراء المزید من 

 طلبت وزارة الصحة االتحادیة
الصحة العالمیة  دعم منظمة

الستخدام ما تبقى من 
 لقاح منجرعة  112,000

طریق  الذي یؤخذ عنالكولیرا 
دولة الجئي لتحصین الفم 

جنوب والیة جنوب السودان في 
 كردفان

 

 منظمة الصحةكل من دت أفا
العالمیة ووزارة الصحة 

یقرب  باإلبالغ عما ةتحادیاال
حالة اشتباه  15,000نحو من 

باإلصابة باإلسھال المائي 
اإلبالغ عن  ، بما في ذلكالحاد
 في السودان حالة وفاة 279

 2016أغسطس  شھر منذ

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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وكذلك تجھیزات االستجابة السریعة التي ستوزع على الوالیات المستھدفة في بدایة  ،تجھیزات أمراض اإلسھال
 .األسبوع المقبل

 

وكیلك في  ،النتائج األولیة لبعثة مشتركة بین الوكاالت إلى منطقتي شطایھ
 والیة جنوب دارفور

 
وكیلك في محلیة شطایھ بوالیة جنوب دارفور في المدة ما  ،قامت بعثة مشتركة بین الوكاالت بزیارة مدینتي شطایھ

ً  11و 9بین  للنتائج األولیة، فإن الوضع األمني یعتبر  مایو للتحقق من التقاریر المتعلقة بالعودة إلى المنطقة. ووفقا
ً  - في مدینة شطایھ جیداً  دة، غیر أن الفریق مما یھیئ بیئة مؤاتیھ للعو -إلى الوجود الدائم للشرطة  ویرجع ذلك أساسا

وفي المناطق الریفیة األخرى في محلیة  ،لم یتمكن من تحدید الحالة األمنیة في القرى الواقعة على أطراف المدینة
 ً یعیشون في محلیة شطایھ. وقد  األھاليمن  59,000لوزارة الصحة العامة، فإن ھناك ما یقدر بنحو  شطایھ. ووفقا

 .2005شخص إلى المحلیة منذ عام  14,500والي عودة ح إلىأشار القادة المحلیون 
 

 ً لما ، وكاس، وكاعائد من معسكرات أم لباس 1,500بأن ھناك نحو  وقد أفاد القادة المحلیون في مدینة شطایھ أیضا
أن العوامل الرئیسیة التي دعتھم للعودة تشمل تحسن الوضع األمني، والرغبة في  إلى للنازحین. وقد أشار العائدون

العودة لجمع شمل  إلىفالحة األراضي الزراعیة، وعدم كفایة المساعدات الغذائیة في معسكرات النازحین، باإلضافة 
 ً قط من أصل ستة مرافق صحیة ف إال واحد أسرھم. ولم یجر اإلبالغ عن أي تحدیات تتعلق بالتغذیة، وال یعمل حالیا

 ،ویوفر ھذا المرفق الصحي الرعایة الصحیة لألمھات مع نقص في الكادر الالزم لتشغیلھ. ،في محلیة شطایھ
والصحة اإلنجابیة. وعادة ما تجري إحالة المرضى إلى المرافق  ،واألطفال من خالل تقدیم خدمات التحصین

 .عن المدینة كیلومتر 70التي تبعد أكثر من  - الصحیة في مدینة كاس
 

ً  یوتبأما في مدینة كیلیك، فقد الحظ الفریق أدلة على العودة بما في ذلك مالحظة  كما بالمواد الثابتة.  مشیدة حدیثا
وكلما للنازحین. ولم یتمكن الفریق من تحدید  ،من األھالي من معسكرات كاس 3,000عودة نحو  إلىجرت اإلشارة 

وتسجیلھم، وكذلك تحدید  ،أثناء عملیة المسح، ویوصي بإجراء مسح آخر للتحقق من العائدینالعدد الدقیق للعائدین 
 .طبیعة العودة الطوعیة للمنطقة. وھناك مخاوف أمنیة لعدم وجود شرطة في المدینة

 
حیث یمارس األھالي التبرز في  وكیلك ،مصدر قلق في كل من مدینتي شطایھ ةالصحی مرافقوال ،وتشكل النظافة

. األمراض المنقولة عن طریق المیاهویتعین معالجة ھذا األمر قبل بدایة موسم األمطار لتجنب انتشار . العراء
 ً والفجوات الحرجة  ،بإجراء المزید من المسوحات القطاعیة المتعمقة لتحدید االحتیاجات وأوصت البعثة أیضا

 .ومعالجتھا
 
 

 
 

أشار القادة المحلیون في مدینة 
حوالي  عودة إلىشطایھ 

ة لمحلیا إلىشخص  14,500
 2005منذ عام 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 –شخص من مناطق الحركة الشعبیة لتحریر السودان  3,000وصول نحو 
 2017قطاع الشمال في والیة جنوب كردفان منذ شھر ینایر عام 

 
أفادت السلطات المحلیة في والیة 
جنوب كردفان بأن عدد األشخاص 
الذین یصلون من المناطق التي تسیطر 
علیھا الحركة الشعبیة لتحریر السودان 

المناطق الخاضعة  إلىقطاع الشمال  –
لسیطرة الحكومة قد ازداد منذ بدایة 

 .العام
 

 ً لحكومة والیة جنوب كردفان في  ووفقا
عاصمة الوالیة كادوقلي، عادةً ما 

شخص إلى المناطق  600یصل نحو 
الخاضعة لسیطرة الحكومة من 
المناطق التي یسیطر علیھا الجیش 

قطاع  –الشعبي لتحریر السودان 
 ،الشمال، بما في ذلك أبو صفیفھ

وعدد من المواقع خارج  ،ودالمي
حتى اآلن. وھذا یمثل  2017شخص قد وصلوا في عام  3,000ویقدر بأن ھناك حوالي مدینة كادوقلي كل شھر. 

 .2016شخص في الشھر الذي جرى اإلبالغ عنھ في عام  100زیادة عن متوسط ال 
 

ن تزاید تدھور أوضاع انعدام األمن الغذائي في المناطق التي تسیطر علیھا ع وتتزامن ھذه الزیادة مع ورود تقاریر
ً  -الشعبیة لتحریر السودان الحركة  ، فإن أوضاع انعدام األمن المبكر بالمجاعة اإلنذارلنظام  قطاع الشمال. ووفقا

ھي  -قطاع الشمال  -في مناطق الحركة الشعبیة لتحریر السودان  والمقیمین األكثر فقراً  ،الغذائي بین النازحین
بالفعل في مرحلة األزمة (المرحلة الثالثة من التصنیف المتكامل لمراحل األمن الغذائي)، ومن المرجح أن تتدھور 

النزوح، ، بسبب 2017إلى مرحلة الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنیف) بین أشھر مایو، ویونیو، وسبتمبر عام 
والتجارة، وكذلك االفتقار إلى سبل الوصول إلى أنشطة وسائل كسب  ،والقیود المفروضة على تحركات السكان

 العیش.
 

لالحتیاجات بین الوكاالت في مشترك واستجابة للتقاریر حول عملیات النزوح الجدیدة ھذه، فقد جرى القیام بمسح 
 .لو التي عاد الیھا النازحون ھذا العاموت ،وكولبا ،المواقع الثالثة التي تضم مورتا

 
فجوات كبیرة في توفر المساعدات ، وھناك 2017ویوجد في منطقة مورتا أكبر عدد من الواصلین الجدد في عام 

ً  اإلنسانیة، نظراً  أي خدمات أساسیة. وقد أشار النازحون الذین  لكونھا مستوطنة حدیثة النشأة، وال یوجد بھا تقریبا
الظروف السیئة بما في ذلك حالة انعدام األمن الغذائي  إلىوصلوا إلى مورتا، ومعظمھم من النساء واألطفال، 

قطاع الشمال. ویقوم أفراد األمن  -كأسباب لھروبھم من منازلھم في مناطق الحركة الشعبیة لتحریر السودان 
باإلضافة إلى تزویدھم بعدد قلیل من اإلمدادات المنزلیة. ویقیم  وتزویدھم بحصص غذائیة لشھر واحد ،باستقبالھم

حین الفراغ من تسجیلھم ومن العملیات األخرى  إلىافدون الجدد في مركز استقبال مؤقت مشید بالمواد المحلیة، الو
باستضافة الوافدین الجدد في حین ال یزال آخرون  2016ذات الصلة. ویقوم معظم النازحین الذین وصلوا في عام 

الطبیة عند الوصول، حیث لم تحصل بعض النساء  یقیمون في مركز االستقبال المكتظ. وال یجري توفیر الرعایة
ً  ةالحوامل على رعایة طبیة حتى بعد أسبوع تقریبا من وصولھن. وال توجد مرافق صحی  في مورتا كما یتعذر أیضا

ومواد  ،والدعم الغذائي ،وقد أشار النازحون إلى وجوب إعطاء األولویة لألغذیة الحصول على میاه الشرب النظیفة.
اعتبارھا أھم احتیاجاتھم. ویعتزم بعض النازحین مواصلة طریقھم إلى الخرطوم، في حین یعتزم البعض اإلیواء ب

 .اآلخر البقاء في المنطقة في حالة تقدیم المزید من المساعدات
 

وحتى عام  . 2013حیث استقر بھما النازحون منذ عام  وكولبا بتجھیزات أفضل ،وتتمیز كل من منطقتي تلو
 المآويمن  350والمركز الیاباني للتطوع الدولي بتشیید  ،ون الالجئینئمفوضیة األمم المتحدة لش، قامت 2015

ً  60للنازحین في منطقة تلو، منھا   .منذ ذلك الحین. كما انھارت أیضا جمیع المراحیض في تلو قد انھارت تماما
 

قطاع  -وقد جرى قطع وصول المساعدات اإلنسانیة إلى المناطق الخاضعة لسیطرة الحركة الشعبیة لتحریر السودان 
بسبب عدم وجود اتفاقیة بین الحركة الشعبیة ، 2011الشمال في والیتي جنوب كردفان والنیل األزرق منذ عام 

شخص  600نحو شھریاً یصل 
إلى المناطق الخاضعة لسیطرة 

جنوب والیة  فيالحكومة 
المناطق التي  منكردفان 

یسیطر علیھا الجیش الشعبي 
 ال قطاع الشم -لتحریر السودان 

 

 ً  یةنسانللمحة االحتیاجات اإل وفقا
 354,500ھناك  2017لعام 

شخص في حاجة إلى مساعدات 
إنسانیة في المناطق الخاضعة 

والیة الحكومة في  لسیطرة
 كردفان جنوب

، االمم 2017قطاع الشمال في قریة بالقرب من كادوقلي بجنوب كردفان (-نازحون من مناطق الحركة الشعبیة 
 المتحدة)

 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/SD_FSOU_2017_04_final.pdf
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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

ً للمحة العامة صول المساعدات اإلنسانیة. وووحكومة السودان بشأن طرائق و ،قطاع الشمال -لتحریر السودان  فقا
شخص بحاجة للمساعدات اإلنسانیة في المناطق الخاضعة  354,500ھناك  2017نسانیة لعام إللالحتیاجات ا

من العائدین، و  12,700الجئ، و 34,500نازح، و 184,000لسیطرة الحكومة في جنوب كردفان. ویشمل ذلك 
 من السكان. 154,400

  
 من النازحین الجدد في مدینة أم دخن، بوالیة وسط دارفور في حاجة إلى المساعدات 4,000نحو 

 
تتألف قامت بعثة مشتركة بین الوكاالت، 

من شركاء مقیمین في محلیة أم دخن، بتقییم 
احتیاجات النازحین الذین وصلوا إلى 
المدینة من القرى المحیطة بعد القتال الذي 

والمسیریة بین  ،اندلع بین قبیلتي السالمات
وقد أجري المسح في  شھري أبریل ومایو. 

مایو،  29مایو. وفي  29إلى  27المدة من 
والي  اسالم شھدھ یةقوقعت القبیلتان اتفا
ومسؤولون حكومیون  ،والیة وسط دارفور

 .آخرون
 

وتحققت البعثة من أن ھناك ما یقدر بنحو 
أسرة)  759من النازحین الجدد ( 4,000

، يوآھم بحاجة إلى الغذاء، والماء، والم
عن  واللوازم المنزلیة األساسیة، فضالً 

وقد ضمت  الخدمات التعلیمیة، والصحیة.
ركة بین الوكاالت ممثلین عن البعثة المشت

مة المثلث ـــالھیئة الطبیة الدولیة، ومنظ
اه ـــــــــــــوضیة العون اإلنسانیة، وعن إدارة المیــــــ، وخدمات اإلغاثة الكاثولیكیة، ومفانیةـــــــــــاإلنسلألجیال 

  ر الوطنیة غیرـــــــالبیئي الحكومیة، وكذلك ممثلین من الھالل األحمر السوداني، ومنظمة الفج واإلصحاح
 الحکومیة.

 
ً بوضع خطة استجابة لتلبیة احتیاجات ھؤالء النازحین ال جدد. وفي الوقت نفسھ، تقوم وتقوم منظمات اإلغاثة حالیا

ً  اإلنسانیةمنظمة المثلث لألجیال  والتدخالت المنزلیة. وتشمل  يوآوالم ،والمرافق الصحیة ،بحشد إمدادات المیاه حالیا
ومرافق غسل األیدي. وقد وزعت المنظمة الدولیة مواد  ،وبناء المراحیض ،ھذه األنشطة تعزیز النظافة الصحیة

وبما أن موسم األمطار قد بدأ بالفعل في أم دخن، تقوم كل  من أطقم األدوات المنزلیة.  234و ،المآويمن  154لعدد 
بدأت  والناموسیات للنازحین الجدد. وقد، والھیئة الطبیة الدولیة بتوزیع الصابون اإلنسانیةمن منظمة المثلث لألجیال 

والیونیسیف بالفعل وعلى  ،ظمة الصحة العالمیةالھیئة الطبیة الدولیة بتقدیم المساعدات الصحیة. وقد أرسلت من
 كرتونة من إمدادات التغذیة للشركاء في أم دخن. 350وعدد  ،التوالي الدواء

 
في شھر أبریل، فقد أفادت الجھات الفاعلة اإلنسانیة بعودة ما یصل  وعلى الرغم من القتال القبلي الذي اندلع مؤخراً 

 ،واالنتعاش ،والعودة ،ویخطط شركاء التنمیة ل العامین الماضیین. شخص إلى محلیة أم دخن خال 80,000إلى 
وإعادة اإلدماج  ،وإعادة اإلدماج للقیام بتدخالت متكاملة في الوالیة. وستعزز ھذه التدخالت العودة المستدامة

 باستخدام نھج متعدد القطاعات لإلنعاش المبكر.
 

 ي والیة جنوب دارفورموقف إمدادات المیاه في معسكر عطاش للنازحین، ف
 

ً  أفادت تقاریر إعالمیة مؤخراً  في المیاه في معسكر عطاش للنازحین (بوالیة جنوب دارفور)، إال أن شركاء قطاع  بأن ھناك نقصا
یصل  إمدادات المیاه المأمونة في معسكر عطاش للنازحین في والیة جنوب دارفور ف قد أفادوا بأن مستوىیالمیاه بمنظمة الیونیس

 .لتر للفرد في الیوم 15 -7.5 ھو  معیار اسفیر إلمدادات المیاه  .لترات للفرد في الیوم 10 إلىحالیاً 
 

في المیاه في المعسكر، مشیرة إلى حدوث انقطاع مؤقت في إمدادات المیاه لمدة  ریر قطاع المیاه أنھ ال یوجد نقص كبیروتفید تقا
وتقدم  خمسة أیام في شھر مایو حیث كان المشغلون في انتظار الحصول على الدعم من المنظمة الدولیة للھجرة في بدایة الشھر.

وھي بصدد تسلیم تلك المھمة  ،یونیو 4معسكر حتى المنظمة الدولیة للھجرة الدعم لتشغیل شبكة المیاه في القسم القدیم من ال
شخص في معسكر عطاش  99,000للشركاء في المجال اإلنساني، ھناك ما یقدر بنحو  لمنظمة الرؤیة العالمیة الدولیة. ووفقاً 

 .للنازحین
 
 

 )األجیالمثلث  2017مایو، (مدینة ام دخن، بوالیة وسط دارفور،  إلىوصول نازحین 

لى إنازح  4,000وصول 
لى إمدینة أم دخن وھم بحاجة 

 إنسانیةمساعدات 

مستویات إمدادات المیاه في 
عطاش للنازحین  معسكر
 سفیرمقیاس المعاییر مطابقة 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
http://www.spherehandbook.org/en/water-supply-standard-1-access-and-water-quantity/



