
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
   
  
 

أوتشا     

 في هذا العدد
1ص.مليون طفل  15  الحصبةحملة التطعيم ضد تستهدف 

2ص. الحمى الصفراء في آردفانضد  تطعيم

3ص.  لحرآة الشعبيةامناطق نازحون جدد في 

4.صشرق دارفور  واليةطفل نازح في  7,000 عددمدارس ل

  التطورات أبرز
  عن سيتعذر تطعيم ما يزيد

نصف مليون طفل ضد 
الحصبة بسبب النزاع الدائر 

في واليتي جنوب آردفان 
به والنيل األزرق، حسبما أفاد 

دوق األمم المتحدة للطفولة صن
  يسيف).(اليون

  تم تطعيم ما يزيد عن
شخص في المناطق  80,000

الخاضعة لسيطرة الحكومة 
الحمى الصفراء في أربع ضد 

  آردفان.واليات متأثرة في 
  مليون  22يعاني ما يزيد عن

أو ثالثة من أصل  ،سوداني
آل أربعة سودانيين من عدم 

الحصول على خدمات مرافق 
  صحية محسنة.

  7,000يحتاج ما يزيد عن 
في شرق طفل من النازحين 

ل إلى توفير فصو دارفور
في دراسية وغيرها من الدعم 

نتيجة القتال   تعليم.قطاع ال
الذي اندلع في مدينتي 

المهاجرية ولبدو فضال عن 
  القتال القبلي، 

  
 أرقام

جرى ت
مراجعة 
  حاليا األرقام

 

  دارفور في نونازحال
 

156,000  

  
 

   السودان في نوالالجئ
 األمم المتحدة (مفوضية
 )للالجئين

 في السودانيين نوالالجئ 231,000
 السودان دولة جنوب

   وإثيوبيا
مفوضية األمم المتحدة ( 

  )للالجئين

346,000  

 
 في ونسودانيال ونجئاللا

  تشاد
مفوضية األمم المتحدة  (

 ) للالجئين

 التمويل

 985 مليون
 )أمريكي دوالرمطلوبة (

 536 مليون
 )أمريكي دوالر(التمويل المقدم مبلغ 

54.4%  
 )أمريكي دوالره (التمويل المقدمنسبة 

  التطعيم ضد الحصبة في السودان ( تصوير منظمة الصحة العالمية)
 

  
قطاع  –الحرآة الشعبية لتحرير السودان مناطق في  الحصبةضد طفل  500,000ر تطعيم ما يزيد عن عذَُّت

 الشمال 
  

مليون  15تستهدف تطعيم للحاق  وطنية تطعيمنوفمبر حملة  24لسودان في أطلقت وزارة الصحة االتحادية في ا
مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) صندوق األووفقا لما أفاد به  سنة. 15 إلىبين تسعة أشهر ما طفل تتراوح أعمارهم 

ذات األولوية فيما يتعلق بأعباء مرض الحصبة  47من البلدان ال عد السودان واحديومنظمة الصحة العالمية، 
السودان وبدعم من مبادرة الحصبة العالمية في بذل الجهود الرامية إلى القضاء على مرض  المرتفع.  وقد بدأ
ي ضد مرض الحصبة بنجاح في جميع انحاء السودان ف للحاق لتطعيماحمالت .  وُنفذت 2004الحصبة في عام 

في المائة من األطفال دون سن الخامسة عشر.   96، واستطاعت الحملة تطعيم 2005و 2004الفترة ما بين عامي 
 449حالة إلى  9,562من  2006و 2004وانخفض عدد حاالت اإلصابة بمرض الحصبة في الفترة ما بين عامي 

السودان تفشي مرض  في المائة.  ولكن نظرا للنمو السكاني، شهد 95حالة، والذي يمثل معدل انخفاض يقدر بنحو 
.  وبالتالي انتشر مرض الحصبة في جميع أنحاء السودان، مسببا تفشي لمرض 2010الحصبة مجددا منذ عام 

   .يتواصل هذا المستوى المرتفع من انتقال العدوىال يزال .  و2012الحصبة في والية آسال في عام 
  

بقاء جميع األطفال أنه من أجل ضمان مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية صندوق األوقد أآد 
 ضداللقاحات المنقذة للحياة، بما في ذلك التطعيم يتم تطعيمهم بيجب أن  رقيهمو ،همنموو ،السودانيين على قيد الحياة

في  مم المتحدة للطفولةصندوق األأودونغو رئيسة القطاع الصحي في  -.  وقالت السيدة دوروثي أوتشاالالحصبة
سوء الحظ، لن يتم الوصول إلى ما يزيد عن نصف مليون طفل بسبب النزاع الدائر في واليتي جنوب السودان "ل

يزيد أيضا سالحصبة، في حين أنه ال عرضة لإلصابة بآردفان والنيل األزرق، والذي سيخلف عددا آبيرا من األطف
  الحصبة في هذه المناطق."من خطر تفشي 

  
 80مليون دوالر أمريكي أو ما يعادل  10.6مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) مبلغا يقدر قيمته بنحو صندوق األوقدم 

 الرصد الفنيفي المائة من أموال الحملة.  بينما قدمت منظمة الصحة العالمية ما تبقى من األموال فضال عن تقديم 
  والدعم اللوجستي.

  
وهو مرض شديد .  طفال دون سن الخامسةاألللوفاة بين  المسببة سيةالرئيالخمسة األسباب أحد الحصبة ويعد مرض 

ؤدي إلى ييمكن أن والعدوى 
مضاعفات خطيرة، مثل االلتهاب 

والتهاب  ،واإلسهال ،الرئوي
 آما أنه قد يؤدي إلىالدماغ، 
 المرض يمكن أن ينتقلالوفاة.  و
 ،السعال عن طريقبسهولة 
 وفقا لتقرير اليونيسفو.  والعطس

، وهو 2013الذي صدر في عام 
تقرير لجنة بقاء األطفال على قيد 

حيث د الوعد، تقدٌم في تجدالحياة: 
واحد في الحصبة في وفاة تسبب ت

المائة من جميع وفيات األطفال 
دون سن الخامسة.  السودانيين 

مم صندوق األووفقا لما أفاد به 
المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، يعد 

 ،ويمرض االلتهاب الرئ
ريا من أهم والمال ،واإلسهال

تتسبب  خرى التياألسباب الرئيسية األ
  في وفاة االطفال دون سن الخامسة.

النشرة اإلنسانية
السودان

  2013  نوفمبر 24 – 18|    47العدد

  2012في عام  مسة من العمرأسباب وفيات األطفال دون الخا
 المصدر: اليونيسيف           
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  اإلنساني المجال في الشرآاء مع بالتعاون التقرير هذا اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب أعد

  
  لتطعيم ضد الحمى الصفراء في أجزاء من آردفانا

  
حاالت وفيات،  10حالة مشتبهة بالحمى الصفراء، منها  40ُسجل وفقا لما أفادت به وزارة الصحة االتحادية إجمالي 

محلية في واليتي غرب وجنوب آردفان.  آما آان هناك تقارير  13نوفمبر في  10أآتوبر و 3في الفترة ما بين 
ية آسال.  وقد تم إرسال عينات من هذه الحاالت إلى حاالت مشتبهة بالحمى الصفراء في وال ثالثأخرى تفيد بوقوع 
الحاالت التي تم اآتشافها ونصف الوفيات في تقريبا ثلث  ووقعتالعام في الخرطوم لتحليلها.   وميهقالمختبر الصحي ال

 قطاع –محلية لقاوه في والية غرب دارفور.  أما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحرآة الشعبية لتحرير السودان 
أفادت أمانة الصحة التابعة للحرآة بوقوع ست حاالت إصابة بمرض الحمى الصفراء، فقد الشمال في جنوب آردفان 

وصول المساعدات اإلنسانية تعذر حاليا إدارة عملية التطعيم في هذه المناطق نظرا ل ويتعذر.  منها ووفاة أربع حاالت
  هناك.

  
والريف الشرقي فقد تم تطعيم ما  ،وآادوقلي ،وآيلك ،اوهأما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في محليات لق

النيل  محليات في يةعدمالزارة الصحة االتحادية أنظمة مراقبة األمراض شخص.  آما عززت و 80,000يزيد عن 
  .والخرطوم ،والقضارف ،وآسال ،والجزيرة ،األبيض

  
ووفقا لما أفادت به منظمة الصحة العالمية فتعد 

نزفية فيروسية تنتقل عن  حمى حمى الصفراءال
آثار .  وتتراوح بالمرض طريق البعوض المصاب

شديد أو مرض أعراض خفيفة إلى  ما بينالعدوى 
اسم  هي "صفراء" فكلمة الوفاة.   قد تسبب حتى
إصفرار  سببالذي يمكن أن يمن اليرقان  مشتق

بهذا  فيما بين المرضى المصابين لون العين والجلد
اية  من مرض الحمى الوقالمرض.  ويمكن 

.  وتسلط استراتيجية الصفراء عن طريق التطعيم
ة منظمة الصحة العالمية المزدوجة المعنية بالوقاي

الضوء على  من اإلصابة بمرض الحمى الصفراء
حمالت تحصين شاملة وقائية فضال عن الحاجة إلى 

التحصين الروتيني الخاص بالرضع من أجل حماية 
المعرضة في المناطق  األشخاص الذين يعيشون

 .لمخاطر عالية من انتقال الحمى الصفراء
 

نوفمبر  18في مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية صندوق األوبدأت وزارة الصحة االتحادية و
آردفان.   ،وشمال ،وغرب ،ناموسية على ما يقرب من مليوني شخص في واليات جنوب 982,000بتوزيع نحو 

  محلية في جميع أنحاء الواليات الثالث. 14األسبوع الماضي، تم توزيع هذه الناموسيات في  وخالل
  

  ظهور مزيد من حاالت اإلصابة بمرض السعال الديكي في شمال دارفور
  

نوفمبر بوقوع ست حاالت جديدة مشتبهة بالسعال  20ومنظمة الصحة العالمية في  الوالئيةأفادت وزارة الصحة 
وقد بلغ العدد اإلجمالي للحاالت المبلغ عنها في محلية السريف نحو السريف في شمال دارفور.  محلية الديكي في 

في المائة) بين األطفال دون  9( غالبية الحاالتحتى اآلن، أدت ثالث حاالت منها إلى الوفاة.  وقد وقعت  حالة 82
ر للتأآد من تفشي المرض وبالتالي يمكن تحديد مختبالسن الخامسة.  وسيتم إرسال عينة من الحاالت المشتبهة إلى 

حالة مشتبهة  129ما إذا آانت هناك حاجة إلى بدء حملة تطعيم على نطاق واسع.  وقد تم اإلبالغ عن وقوع 
ونظرا للتعقيدات   نوفمبر، آان جميعها بين األطفال دون سن الخامسة. 17شيم في بالسعال الديكي في قرية ب

وزارة الصحة الوالئية أية مستجدات من قرية ت واللوجيستيات، لم تتلق منظمة الصحة العالمية والمتعلقة باالتصاال
حالة من هذه الحاالت إلى الوفاة، وبلغ  13باشيم في محلية آتم.  فوفقا لما أفادت به منظمة الصحة العالمية، أدت 

لمعرفة اإلصابة  تم تحليلهاللنتيجة السلبية للعينات الخمس السابقة التي  ونظرافي المائة.   10معدل حاالت الوفاة 
وزارة الصحة الوالئية إلى المنطقة الصحة العالمية و بالسعال الديكي، سيتم إرسال فريق استجابة سريع تابع لمنظمة

  ألخذ مزيد من العينات لتحليلها.
  

  محسنة ةيلى مرافق صحإصلون مليون سوداني ال ي 22ما يزيد عن 
  

بمناسبة اليوم العالمي للمرحاض أن المراحيض ال تزال غير  -نوفمبر 19أفاد صندوق األمم المتحدة للطفولة في 
البلدان  سوأأمن بين السودان أتي يلصحة األطفال ونموهم.  ومتوفرة ألآثر من ثلث سكان العالم، مع عواقب مدمرة 

 80,000تطعيم ما يزيد عن 
الحمى الصفراء شخص ضد 

 ،وآيلك ،همحليات لقاو في
 في  والريف الشرقي ،وآادوقلي
 آردفان

 الصحة العالمية)( تصوير  2012التطعيم ضد الحمى الصفراء في السودان في عام 
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.  فوفقا لمسح السودان األسري، المحسنة والمياه صحيةالمرافق اليتعلق األمر بتوفير إمكانية الوصول إلى  فيما أداًء
السكان الذين بينما بلغت نسبة  فقط في المائة 27المحسنة  ةمرافق الصحيالالسكان الذين يستخدمون بلغت نسبة 
في المائة فقط من السكان أيديهم بعد  52ك، يغسل في المائة.  وعالوة على ذل 60.5ب مرافق مياه الشريستخدمون 

لى إصول وفي المائة منهم بال 73مليون نسمة، ال يتمتع  31 بحوالي السوداناستخدام المرحاض.  ويقدر عدد سكان 
 ةحوالي ثالثة من أصل آل أربع –مليون شخص  22.6في المائة ما نحو  73مرافق صحية محسنة.  وتمثل نسبة ال 

نظيفة أو حصل على مياه شرب تال  الموجودة بالفعلة مدارس األساسفي المائة من  50حوالي .  آما أن سودانيين
    .محسنة ةمرافق صحي

 
  تحرآات المدنيين في جنوب آردفان والنيل االزرق

  
  زرقشخص من إثيوبيا إلى النيل األ 260عودة ما يقرب من 

  
 123تعقب ورصد تحرآات األشخاص في والية النيل األزرق بوصول  علىأفادت منظمة غير حكومية وطنية تعمل 

كرمك قادمين من منطقتي دوال الرق في محلية وجروت ش غربكرمك الشخص (أغلبهم من النساء واألطفال) إلى 
نوفمبر.  وقال هؤالء األشخاص ممن فروا في وقت سابق إلى دولة إثيوبيا عقب  18ن في إثيوبيا وذلك في ُقن ُقو
للمنظمة غير  قطاع الشمال، –الحرآة الشعبية لتحرير السودان الع االشتباآات بين القوات المسلحة السودانية واند

نهم قد قرروا العودة نظرا لنقص الغذاء فضال عن المخاوف األمنية في المناطق التي بحثوا فيها الحكومية الوطنية بأ
والحصول على مياه شرب نظيفة.   ،والغذاء ،والمأوى ،لحمايةعن مأوى.  وتشتمل احتياجاتهم العاجلة على توفير ا

يسان قنوفمبر إلى مدينة  16شخص في  138بعودة غير الحكومية  الوطنيةوباإلضافة إلى ذلك، أفادت المنظمة 
ما السلطات المحلية  خيرتهما في دولة إثيوبيا.  فقد ترآوا إثيوبيا بعد أن صوصومهي في منطقة أققادمين من منطقة 

و لالجئين أو العودة إلى السودان.  ويحتاج األشخاص العائدون من إثيوبيا إلى تلقي قاالنتقال إلى معسكر تون ينب
واألدوية، بما في ذلك العقاقير المضادة لمرض  ،والتعليم ،والغذاء ،مساعدات عاجلة، السيما فيما يتعلق بتوفير المأوى

  المالريا.
  

  المجاورةمزيد من األشخاص إلى البلدان الفرار 
  

شخص من والية النيل  2,000بسفر ما يقرب من زرق ة لواليتي جنوب آردفان والنيل األأفادت وحدة التنسيق التابع
  نوفمبر. 11 – 2دولتي السودان وجنوب السودان في الفترة ما بين بين حدود الاألزرق إلى مدينة الفوج الواقعة على 

مابان، قررت األغلبية البقاء بالقرب من الحدود.  وقد بدأ ال محليةر آايا في إختار آخرون االنتقال إلى معسك ماوفي
ام األمن الغذائي هناك ووجود نا في الثاني من نوفمبر، وذلك نظرا النعدسقناألاألشخاص في االنتقال من تالل  هؤالء
  للوصول إلى الحدود. ثغرات

  
ملكال)، مقاطعة إلى ليبو (شخص  1,000أما في والية أعالي النيل في دولة جنوب السودان فقد وصل ما يقرب من 

والية جنوب آردفان ) قادمين من منطقة وارني في محلية تلودي في مقاطعة ملوط) وآاآا (فشودة مقاطعةولو (قو
قدر بنحو جئين في هذه المناطق الثالث إلى ما يالماضيين.  ونتيجة لذلك، ارتفع اآلن عدد الال خالل األسبوعين

ادت به لجنة اإلغاثة والتعمير في دولة جنوب السودان، فإن تفاصيل أعداد الالجئين هي وفقا لما أفوشخص.   2,500
  .مقاطعة ملوطولم يجر التسجيل بعد في شخص.   300شخص، وآاآا  1,200ولو قشخص، و 1,000آالتالي: ليلو 

  
هناك أيضا تحرآات واسعة من  آانت وحدة التنسيق التابعة لواليتي جنوب آردفان والنيل األزرقدت به ووفقا لما أفا

مجموعة صغيرة من ونيارو في محلية أبو جبيهة خالل شهر نوفمبر.  فقد وصلت  ،وارني (محلية تلودي) إلى آاو
وحدة التنسيق وأفادت   نيارو./في دولة جنوب السودان قادمين من آاو فشودةولو في مقاطعة ق/كُداألشخاص إلى ُآ

ونيارو  ،أنه من المتوقع أن تكون هناك تحرآات سكانية ضخمة من آاو والنيل األزرق ،التابعة لواليتي جنوب آردفان
بعة لواليتي جنوب وحدة التنسيق التاالغذائي.  آما أفادت  نعدام األمنإ حالة خالل الشهرين المقبلين نظرا لتدهور

  راضي الزراعية والبذور.عدم الحصول على األ ينشأ نتيجةأن انعدام األمن الغذائي  والنيل األزرق ،آردفان
  
المناطق والقصف في  ،مدني بسبب القتال البري 800ما يقدر بنحو  قد فر في الوقت ذاته وخالل شهر نوفمبرو

 ،زوزاقنقطتي عبور مرورا بيسان، قفي محلية  قطاع الشمال –الخاضعة لسيطرة الحرآة الشعبية لتحرير السودان 
رب من قوأشيمبو في طريقهم إلى إثيوبيا.  ووفقا لما أفادت به مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين فهناك ما ي

  الجئ في إثيوبيا. 32,800الجئ سوداني في معسكرات في دولة جنوب السودان و 198,600
  

  قطاع الشمال –السودان الحرآة الشعبية لتحرير مناطق تواصل نزوح المدنيين في 
  

تجدد النزوح  وحدة التنسيق التابعة لواليتي جنوب آردفان والنيل األزرقشهد األسبوع الماضي وفقا لما أفادت به 
في جنوب  قطاع الشمال –المناطق الخاضعة لسيطرة الحرآة الشعبية لتحرير السودان  منالداخلي في أجزاء عديدة 

خالل األسابيع القليلة  َرَبَع
 3,800الماضية ما يزيد عن 

شخص من واليتي جنوب 
آردفان والنيل االزرق إلى 

جنوب السودان وإثيوبيا  دولتي
وحدة التنسيق فادت به وفقا لما أ

التابعة لواليتي جنوب آردفان 
  والنيل األزرق

ثالثة من أصل آل أربع 
لى مرافق إصلون ال ي سودانيين

صحية محسنة وفقا لمسح 
 السودان األسري 
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  اإلنساني المجال في الشرآاء مع بالتعاون التقرير هذا اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب أعد

آار في الدلنج.  ِدنوُآ ،، والبرام، وتلودي فضال عن منطقتي آارآاه(محلية رشاد) وهبيل قآردفان، بما في ذلك آالين
قطاع  –وجاء هذا النزوح عقب اندالع القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الحرآة الشعبية لتحرير السودان 

ة الجارية في بعض هذه المناطق، فإنه من الصعب حاليا التأآد من العدد نظرا للعمليات العسكريالشمال.  ولكن 
  لألشخاص الذين نزحوا حديثا بسبب اندالع القتال. اإلجمالي

  
  طفل من النازحين داخليا في شرق دارفور في حاجة إلى توفير مدارس  7,000

  
طفل من أطفال المدارس االبتدائية من  7,048نوفمبر أن  21ئية في شرق دارفور في أفادت وزارة التعليم الوال

التعليم.  فقد نزح هؤالء األطفال عقب اندالع القتال بين القوات في قطاع هم في حاجة إلى دعم مجتمع النازحين 
فضال عن  2013جرية ولبدو في أبريل مهاناوي حول مدينتي ني مقطاع م /المسلحة السودانية وجيش تحرير السودان

مم المتحدة للطفولة .  فوفقا لما أفاد به صندوق األ2013في أغسطس  انشوب اشتباآات مسلحة بين قبيلتي الرزيقات والمعالي
وتعهد قطاع المياه فصل دراسي في حالة الطوارئ في ثالث محليات،  24فهناك حاجة ماسة لتوفير (اليونيسيف) 
الئية الصحية بتأمين مرافق المياه والمرافق الصحية في هذه المناطق الثالث.  وستعمل وزارة التعليم الو والمرافق

  على حشد المدرسين الالزمين لتشغيل هذه الفصول الدراسية.
  
نيت من في الوقت ذاته مدرسة ُببدأت مؤخرا و

المواد المحلية في تسجيل إلتحاق األطفال في هذه 
  المدرسة في معسكر النيم بالقرب من الضعين.

فصول دراسية، تضم  10وتتكون المدرسة من 
تلميذ)،  2,138( من إجمالي  ًاتلميذ 1,248

 تايابنجميعًا  هميأوتمدرسا  24ويشارك اآلن 
وأآياس خيش.  وسيتم  ،من أعمدة خشبية ةمكون

الستيعاب العدد بناء مدرسة إضافية في النيم 
والقادمين الجدد.  وستقوم  ،المتبقي من األطفال

بتخصيص وزارة التعليم والسلطات المحلية 
وقد ية في معسكر النيم.  بناء مدرسة ثانأرض ل

في أماآن أخرى الموجودون لتحق التالميذ إ
أما في .  المدارس القريبة من مناطق النزوحب

وأب آارنكا فتعمل المدارس هناك  ،محليتي عديلة
آبر عدد ألعلى فترتين من أجل توفير التعليم 

ممكن من األطفال المتأثرين.  ويتمثل التحدي 
يسي في بناء فصول دراسية مؤقتة ال سيما الرئ

في النيم، فضال عن بناء فصول دراسية إضافية 
في العديد من المدارس التي يكتظ بها عدد آبير 

وتعاني منظمات من األطفال النازحين داخليا.  
مم المتحدة للطفولة صندوق األو ،قطاع التعليم

الدراسية، والذي يستدعي بالتالي تقديم دعم من الجهات  األموال لبناء الفصول في (اليونيسيف) أيضا من نقص
  المانحة.

  
  لسوداناعاما على بدء عملياته في  50بمرور العالمي  ءاغذبرنامج ال يحتفل

  
على تقديم المساعدة اإلنسانية إلى  عاما 50نوفمبر بمرور  21في العالمي التابع لألمم المتحدة  ءاغذاحتفل برنامج ال

أولى عملياته في السودان العالمي  ءاغذبرنامج الللخطر في السودان.  فقد بدأ  ةعرضالسكان األآثر مئات اآلالف من 
شخص من النوبيين الذين أعيد توطينهم بسبب بناء  50,000عندما قدم البرنامج مساعدات غذائية إلى  1963في عام 

على قمح من الواليات المتحدة األمريكية،  النوبيون هاالغذائية التي تلقات االمساعدملت سد أسوان في مصر.  واشت
زيوت و ،معلبة من أسترالياومجففة  وفواآه ،ونيوزيلندا ،وحليب مجفف خالي الدسم وحليب آامل الدسم من النمسا

  ا.نباتية من ألماني
  

 42ومن الجدير بالذآر أن برنامج األغذية العالمي يعد أآبر الوآاالت اإلنسانية العاملة في السودان، حيث يقوم بتوفير 
 واألمم المتحدة وشرآائهابموجب خطة عمل  بوطلالممن التمويل مليون دوالر أمريكي)  411.7في المائة ( 

دة في منطقة دارفور وحدها وجوأآبر وآاالت األمم المتحدة الم. ويعد برنامج األغذية العالمي من 2013لعام لسودان ل
شاحنة، ومستودعات تستوعب تخزين  97مكاتب، وأسطول مكون من  10موظف، و 491بسعة عمالية تبلغ 

 2.9 عدد بتوفير مساعدات غذائية إلىالعالمي  ءاغذبرنامج الطن متري من المواد الغذائية.  ويقوم حاليا  88,000
  في دارفور.للخطر  ةعرضالسكان األآثر ن مليون شخص م

 7,000يحتاج ما يزيد عن 
 والية  طفل من النازحين في

، إلى توفير  شرق دارفور
 في قطاعفصول دراسية ودعم 

بسبب اندالع القتال في   التعليم
لمهاجرية ولبدو فضال مدينتي

 .عن القتال القبلي


