
 
 

 

 
 

 

 
النشرة اإلنسانیة      
السودان       
 2015یونیو   21 – 15 | 25العدد          

   
 

 

 
 
 
 

 
   
 
 

   
   
   

   
   

أوتشا     

 الجئون من دولة جنوب السودان یجري تسجیلھم في خراسانة في والیة غرب كردفان 
 )(المصدر: برنامج الغذاء العالمي

 في ھذا العدد                                   
 

 1ص.الجئ في خرسانة   9,000 كثر منأ    

 2ص.النیل األبیض والیة في  الالجئینإحتیاجات سد إستجابة ل

 3ص.شمال دارفور والیة نازح في ملیط ب 24,000لنحو  مساعدات

 4ص.جنوب دارفور والیة في  األطفالأنشطة حمایة 

  التطورات أبرز  
 ،وفقا لمفوضیة االمم المتحدة لشئون الالجئین •

السودان  من دولة جنوب استمر تدفق الالجئین
 للحدود شخص 15,600 أكثر من عبورمع 
 .یونیو  17و   4 بین

 نحول تقدیم المساعدات المعونة تواصل وكاالت  •
 في وحدة الصیاح اإلداریة نازح في 23,000

 .شمال دارفور، بوالیة محلیة ملیط
فنقا السوق  االھالي الذین نزحوا من منطقة •

 معسكرات النازحین إلى جبل مرة شمالبمحلیة 
 .بحاجة إلى المساعدات في زالنجي

 في والیة النیلوفقا لمفوضیة العون اإلنساني  •
 شخص من منازلھم  8,600 نحو، فر األزرق

لیة ـفي مح، وكــود اب طقةـنـم القتال في بسبب
 .باو

 فروا من من النازحین الذین 320نحو یحتاج   •
، دارفور في والیة وسط جبل مرة شمالمحلیة 
 النازحین في زالنجي معسكرات إلى ولجأوا

 .للمساعدات
 

 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

 
 
 

172,784 

 دولة جنوب من نوالالجئ
 15 منذ السودانفي  السودان

مفوضیة ( 2013دیسمبر، 
  )لالجئینشئون ااألمم المتحدة ل

 التمویل  

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

  
33 % 

 المتوفر من التمویل المطلوب

    
     

 
 

منطقة خرسانة  من دولة جنوب السودان الىالجئ  9,200نحو  وصل
 والیة غرب كردفانب
 

عبر في  الجئینشئون الة األمم المتحدة لمفوضیوفقا لالسودان. وجنوب السودان إلى  من دولةتدفق الالجئین استمر 
خرسانة، منطقة  إلى واوصل 9,200السودان، منھم ما یقرب من إلى شخص  15,600یونیو،  17إلى 4 بینالمدة 

ویعیش   في الیوم. ًاشخص 150 – 100. وتواتر وصول الالجئین إلى خرسانة بمعدل غرب كردفانفي والیة 
یتوفر لدیھم إي غذاء أو ماء أثناء الرحلة أو بالكاد لیس لدیھم سوى لم حیث ، بالغة السوءصحیة  ًاأوضاع الوافدون

 .دون سن الخامسة 3,496، منھم الغالبیة األطفال یشكلمن الوافدین الجدد  شخص 7,000 نحو منو القلیل منھما.
 

 غرب كردفانفي والیة جنوب السودان في خرسانة، مواطني دولة احتیاجات سد استجابة ل
 

غرب كردفان والیة الذین دخلوا  من دولة جنوب السودانتقدیم المساعدات اإلنسانیة لالجئین بمنظمات اإلغاثة تقوم 
محلیة كیلك، منطقة خرسانة من  سیرت إلىوفقا لبعثة التقییم المشتركة بین الوكاالت التي . وخالل األسبوع الماضي

 ومفوضیة ،ضمت البعثة ممثلین عن الیونیسیفوقد   .المنطقة إلىالجئ  9,200 نحووصل فقد یونیو،  17-15بین 
ومكتب  ،رة، ومنظمة الصحة العالمیة، والمنظمة الدولیة للھجيالعالم غذاءوبرنامج ال األمم المتحدة لشئون الالجئین،

 في ،احتیاجات الالجئین الذین وصلوا حدیثا (أوتشا). ووفقًا للبعثة، تتمثل األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة
و قد التمس  .المرافق الصحیةوكذلك خدمات المیاه والصحة و ،واللوازم المنزلیة ،حاالت الطوارئل يوآوالم ،الغذاء
حسب و  .السوقبمالجئ في  كذلكفي المباني المدرسیة، ووالنفط،  اتشرك حدىإ اتمأوى في مجمعالن حالیا والالجئ

ھؤالء استضافة بعض ب سر من دولة جنوب السودان التي وصلت العام الماضيإفادات البعثة، تقوم بعض األ
 .رتحت األشجا وأ ، في المناطق المفتوحةھم العدید منیعیش الالجئین، في حین 

 
الالجئین  ستقبالالوالسلطات المحلیة قطعة أرض لبناء مركز  ،الحكومیة مفوضیة العون اإلنسانيوقد خصصت 
 نقل مواد البناء إلى المنطقة فورب تقوم مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین سوفو .في خرسانة یخطط إلنشائھ

 المرافق الصحیةامدادات و ،نقل المیاهعملیات ح أیضا ریاتصفي منح الالتأخیر الالزمة. ویعیق  تصاریحالتلقیھا 
كذلك ریح واتصالخاصة بالھذه القضایا بتناول منظمات اإلغاثة  قد قامتو .غرب كردفان من الفولة في والیةوالنظافة 

 .ةصلمع الجھات ذات ال اتیةوالمظروف التشغیل ھیئة تأھمیة تلك المتعلقة ب
 

في مناطقھم األصلیة، بما في ذلك  ھمعیش وسائلومصادر  ،معظم ممتلكاتھم وافقدالالجئین قد  ھؤالءأن  جدیر بالذكر
المجتمع المضیف یر البعثة إلى ھشاشة واشار تقر  .لشراء الطعام القلیل الذي بحوزتھمبیع ھم یقومون بوالماشیة، 

ن حصصا غذائیة یالالجئجمیع سوف یتلقى و ن.ئیمن الالجاالعداد المتدفقة  هھذالالزم لدعم ستطیع تقدیم الال یقد الذي 
إلى مناطق أخرى في یفكرون في التوغل أو  ،لبقاء في خرسانةوا ینون ابغض النظر عن ما إذا كان ،شھرمدة تكفي ل
إلى مناطق  یرغبون في السفرالذین ، من دولة جنوب السودانمعروفة لالجئین  خرسانة نقطة عبور . وتعتبرالبالد

 .واللوازم المنزلیة ،وى في حاالت الطوارئآسیتلقى الالجئون أیضا المو .أخرى من السودان
 
 جرى تحدیدوقد خرسانة، في الالجئین  عن ذویھم من بینوالمنفصلین أھناك العدید من األطفال غیر المصحوبین و

وأوصت البعثة  من العمر. ون الخامسةدیبلغ البعض منھم حیث التسجیل األولي، مرحلة خالل  من ھؤالء 147
 .فوریة لتحدید األقارب أو أفراد المجتمع لألطفال غیر المصحوبین والمنفصلین عن ذویھمالأنشطة التوعیة بمباشرة 

 
الدوانكي بالمنطقة، بید جمیع تعمل و  .المجتمع المحلي یقوم بإدارتھا )میاهدوانكي (ساحات خرسانة ثالثة و توجد ب

من تلك القریبة حدى شركات التنقیب عن النفط لذا  تقوم إ  .نوالالجئبھا  التي استقرأنھا تبعد كثیرا عن المناطق 
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، فھي بالغة السوء المرافق الصحیةلنظافة وأما أوضاع ا . یًانقل ستة إلى سبعة برامیل من الماء لالجئین یومالمناطق ب
 .كاٍف من المراحیضعدد ھناك وجد ال یو
 
 1,300أسرة الجئة (حوالي  247وصول نحو بجنوب كردفان  مفوضیة العون اإلنساني بوالیة ذلك، أفادتك

قام أیضا،  .شخاصتحدید احتیاجات ھؤالء األ تعمل علىوكاالت المعونة إلى محلیة أبو جبیھة. ومازالت شخص) 
من دولة جنوب لالجئین على امن المواد الغذائیة  متريطن  11.87العالمي بتوزیع ما مجموعھ  غذاءبرنامج ال

فترة والملح لتغطیة  ،والزیت ،كیلوغراما من الذرة 46 ،ن في المتوسطوتلقى الالجئ ھذا، وقد السودان في الوالیة.
 .)أغسطسویولیو، و(یونیو، الذي یشمل شھور موسم األمطار 

 
 استجابة لسد احتیاجات الالجئین من دولة جنوب السودان في والیة النیل األبیض

 
ؤثر یغزیرة المطار األ ھطول بدأمن ثم التوقعات، و قبلسبوعین بإفي والیة النیل األبیض، مبكرًا بدأ موسم األمطار 

 قویةعاصفة مم المتحدة لشئون الالجئین، أن ذكرت مفوضیة األو  .وصول المساعدات اإلنسانیةإتاحة  عملیة على
الخدمات  أدت إلى تعطیلو جماعیة،تسببت في إلحاق أضرار بالمساكن القد یونیو شھر في األسبوع الثاني من ھبت 

تقدیم مستمرة في وال تزال منظمات اإلغاثة  .السالمو ،الجبلینمحلیتي الالجئین في كل من توطین مواقع  فياألساسیة 
 .في والیة النیل األبیض من دولة جنوب السودانالمساعدات اإلنسانیة لالجئین 

 
، في نفس ةوالیالجئ في ال 68,919 لنحوالعالمي بتوزیع حصص غذائیة تكفي لمدة شھرین  الغذاءبرنامج وقام 

طن متري من  22 ساق. واجماال فقد جرى توزیععلى قدٍم ووالیة الرامج التغذیة التكمیلیة في بالوقت الذي تسیر فیھ 
توزیع مزیج معزز  ىكذلك جرو، طفل دون سن الخامسة من العمر 3,226على ذات القیمة الغذائیة العالیة الحبوب 

 ،لالجئین السبعةاتوطین في مواقع  والمرضعات ،من الحوامل 455إلى  ،الصویا مع بروتین األلبان بودرةالذرة ومن 
 .في والیة النیل األبیض

 
 ،مایو 15الذین وصلوا إلى البالد قبل من الجئ  3,500 نحوویجري توزیع اللوازم المنزلیة الطارئة إلى ما یقدر ب

وفقا و .في جمیع مواقع الالجئین بالدعم ونمستھدف شخص) 20,000أسرة (حوالي  4,000 نحوإلى كذلك و
من دولة جنوب الجئ  172,800یونیو، حوالي  17 تاریخ ، فقد وصل حتىاألمم المتحدة لشئون الالجئین لمفوضیة

ویعتبر ھذا   .2013عام  من دیسمبر شھر في منتصف تلك الدولةمنذ اندالع القتال في وذلك  ،السودان السودان إلى
 .في المائة من العدد الكلي لالجئین في البالد 50أكثر من العدد 

 
 .2015 للعام  جنوب السوداندولة  منجرى إطالق خطة االستجابة اإلقلیمیة لالجئین ، 2014 دیسمبر  17في و
الجئ  196,000سد احتیاجات ملیون دوالر أمریكي ل 152.1السودان  فيالمتطلبات المشتركة بین الوكاالت تبلغ و

مایو، تلقت خطة  13 إال إنھ حتى تاریخ  .نھایة العامأن یصلوا إلى السودان بالمتوقع من جنوب السودان  من دولة
 .جمالي التغطیةإمن في المائة فقط  12 تعادل، ملیون دوالر أمریكي 17.98االستجابة  

 
 

العالمي  الغذاءامج ـــرنیوزع ب
 لنحوذائیة ـــدات غـــــاعـــــمس

من دولة الجئ  69,000
في والیة النیل  جنوب السودان

 .األبیض
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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نازح في محلیة  23,000وكاالت اإلغاثة تستجیب لسد احتیاجات نحو 

  ملیط
 

تواصل وكاالت المعونة  تقدیم المساعدات 
 رىجمن النازحین الذین  23,000لنحو 

تسجیلھم من قبل المنظمة الدولیة للھجرة، في 
في وحدة الصیاح اإلداریة، في  قریة 11

محلیة ملیط التابعة لوالیة شمال دارفور. وقد 
من منازلھم بسبب  شخاصؤالء األـــر ھـــف

 القتال الذي اندلع بین قبیلتي البرتي والزیادیة
برایر. وأشارت نتائج بعثة ـــفي شھر ف

مشتركة بین الوكاالت كانت قد سیرت في 
أن احتیاجات أبریل إلى المنطقة، إلى  شھر

 يوآتشمل الغذاء، والم شخاصھؤالء األ
حاالت الطوارئ، واللوازم المنزلیة، وإعادة ل

تأھیل أو ترقیة مرافق المیاه القائمة، وكذلك 
 .والتخلص من الذخائر غیر المنفجرة ،المرافق الصحیة دعم

 
ة مجموعة عبر منظمواالمدادات المنزلیة  ،حاالت الطوارئلیونیو من توزیع المآوي  12في یوم فرغت المفوضیة و

الصیاح والذین كانت منازلھم قد  شخص) في منطقة 1000أسرة نازحة (حوالي  191الى  العمل المستدام المحلیة
، من خالل منظمة العمل الزراعي األلمانیة ونیوی 16 وقد بدأ برنامج الغذاء العالمي في  .أحرقت أثناء الصراع

والبقولیات، لتغطیة  ،طن متري من الحبوب  (207.3)عونات غذائیة طارئة لمدة شھر تشتمل على الدولیة، بتوزیع م
المغذي  دة الجوزبطن متري من ز 9.09 بإرسالالبرنامج باإلضافة إلى ذلك، قام و . نازح 23,000احتیاجات 

 .لك للمرضعات والحواملطفل دون سن الخامسة، وكذ 6,549لنحو ، لالستخدام لعالج سوء التغذیة) (طعام جاھز
 

لتلبیة الحاجة إلى  ذلك مكاسي، و في قریة 77و الصیاح،  في مرحاض 110و تعتزم وزارة الصحة بالوالیة بناء 
بترقیة  ئيیبال احصحاإلالمیاه و وحدةوستقوم  .وقد جرى ارسال مواد البناء بالفعل لكال الموقعین .المرافق الصحیة

لى ساحة میاه مصغرة، بحیث تكون قادرة على تمدید خطوط أنابیب المیاه للوصول مضخة یدویة في قریة مكاسي إ
 .إلى المناطق التي استقر بھا النازحون

 

 ود ابوك في والیة النیل األزرقمن منطقة نازح  8,600 فرار نحو
 

الى محلیة باو  یونیو  14في بعثةوالمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة ، الحكومیة سیرت مفوضیة العون اإلنساني
بسبب القتال الدائر بین  الذین نزحوا ھناك شخاصاألوالتحقق من احتیاجات  ،لتقییم ، وذلكالنیل األزرقالتابعة لوالیة 

فر ما یقدر فقد ، البعثةوفقا لنتائج ود أبوك. و في منطقة شمال - والحركة الشعبیة لتحریر السودان ،القوات الحكومیة
 خوروخمیس،  كمبو إلى شخص 4,000 ھرب ومن بین ھؤالء األشخاص، وك.ص من ود ابشخ 8,600بنحو 

و  ن.التضام محلیةإلى مدینة قولى في فقد فروا شخص  3,600 محلیة باو. أما بقیة الفي  ْسَخوُبال وخورالدلیب 
 خوروخمیس،  بینما یحتاج اولئك الموجودون في كمبوإلى المساعدات الغذائیة،  قولي في بلدة شخاصاأل یحتاج

 .واللوازم المنزلیة في حاالت الطوارئ ،والماء الطعام،  إلى ْسَخوُبال وخورالدلیب، 
 
، قدمت ْسَخوُبال خوروالدلیب،  خوروخمیس، قرى كمبو  نازح في 4,000احتیاجات ما یقدر ب سد في استجابة لو

). أسرة 500شخص ( 2,500 نحول ،واللوازم المنزلیة ،حاالت الطوارئل يوآجمعیة الھالل األحمر السوداني الم
ود  في منطقة طبیعتھیعود إلى الوضع األمني بدأ وجمعیة الھالل األحمر السوداني،  مفوضیة العون اإلنساني،وفقا لو

على مساعدة النازحین في العودة إلى توصیات البعثة . لذا تشتمل ن في العودة إلى قراھموالنازح أابوك، حیث بد
 ، فضال عن توفیروالمیاه ،توفیر الخدمات الصحیةمنازلھم بأولئك الذین دمرت أو تضررت  ةمساعدمن ثم و، منازلھم

 .واللوازم المنزلیة ،حاالت الطوارئلوى آالم
 

الوالیة ل منظمات اإلغاثة الدعوة مع السلطات المحلیة واالتحادیة لتعزیز ظروف التشغیل في وفي الوقت نفسھ، تواص
 .للمنظمات اإلنسانیة الدولیة

 

شخص من  3,600 فرار نحو
ولي ـق  دینةــــإلى موك ــــود اب
حاجة بھم والتضامن  محلیةفي 

 .ماسة إلى مساعدات غذائیة

عونة ــــاالت المــل وكـواصــت
نازح  23,000 نحو ةمساعد

داریة في الصیاح اإلفي وحدة 
شمال في والیة ملیط، محلیة 
 .دارفور

 

 

  األمم المتحدة)نازحون یصلون الى الصیاح في محلیة ملیط بوالیة شمال دارفور (المصدر: 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

 إلى زالنجي  من شمال جبل مرةوصول نازحین 
 

محلیة جبل مرة في  فنقا السوقمن منطقة  كانوا قد نزحوا ًاشخص 320حددت بعثة تقییم مشتركة بین الوكاالت نحو 
المستلزمات و ،ن إلى الغذاءوالنازحویحتاج ھؤالء في زالنجي. الحصاحیصا، والحامدیة للنازحین  يمعسكرإلى 

بدأ ھؤالء وقد  . المرافق الصحیةوالمیاه و ،والتغذیة ،فضال عن الخدمات الصحیة ،وىآالم موادو ،المنزلیة الضروریة
من المواجھات المتكررة بین القوات الحكومیة  ھربًایونیو، شھر وائل في أ نیمعسكرالإلى  في الوصول شخاصاأل

 .2015عام  مایوو والجماعات المسلحة في مناطق سكناھم بین ینایر
 

تنسیق األمم المتحدة لت مكتب ضمیونیو، و 16-15بین في المدة بعثة التقییم المشتركة بین الوكاالت  سیرتوقد 
 ،معونة الكنیسة النرویجیة و منظمات ،العالمي غذاءوبرنامج ال ،ومفوضیة شؤون الالجئین (أوتشا)، الشؤون اإلنسانیة

 ،البدایة إلى الجبالفي  لجأوافقد فقا للنازحین، و. ویةالسویدومنظمة إنقاذ الطفولة  ،المجلس الدانمركي لالجئینو
كان لدیھم القلیل من ولما لما یقرب من أربعة أشھر.  وسط دارفوروالیة في روكرو والقرى الصغیرة المحیطة بمدینة 

 فقدوقد والمساعدات.  ،للحمایةللنازحین طلبًا قرروا االنتقال إلى معسكرات زالنجي فقد الطعام خالل ذلك الوقت، 
جبل التدفق الجدید عدد النازحین الجدد من منطقة ویرفع ھذا  كل ممتلكاتھم عند الفرار من منازلھم. شخاصھؤالء األ

وقد تلقى نحو . شخص 1,800 بنحو 2015زالنجي منذ ینایر عام النازحین في  معسكرات والذین وصلوا الىمرة 
من المرجح أن وفقا لمنظمات اإلغاثة، وواللوازم المنزلیة.  ،حاالت الطوارئل يوآوالم ،من ھؤالء الغذاء 1,400

وصول منظمات إتاحة م األمن والقیود المفروضة على بسبب انعدا ،شمال جبل مرةمنطقة تدفق النازحین من یستمر
 اإلغاثة.

 

 انشطة حمایة الطفل في والیة جنوب دارفور
 

حتیاجات إلى واسع لال بعثة تقدیر بتسییر في أوائل یونیوجنوب دارفور والیة حمایة الطفل في على قام الفریق العامل 
كانت استجابة لتوصیات بعثة مشتركة بین الوكاالت قد سیرت البعثة و .جنوب دارفورمحلیتي دمسو و كتیلة في والیة 

بین الذي اندلع شخص بسبب القتال  1,800ح ما یقدر بنحو عندما نز ،ابریلشھرمناطق في تلك الأجریت في  قد
 .مارسفس شھرالفالتة والسالمات  قبیلتي

 
ھذه الذخائر غیر تشكل و ھاتین المحلیتین.البعثة أن ھناك عدد كبیر من الذخائر غیر المنفجرة في  تلكوجدت و قد 

 11ثالثة أطفال یوم فقد أصیب ة، البعثلنتائج فقا وو. ألطفالا المنفجرة خطرا كبیرا على السكان المحلیین، خاصًة
 لم یتمكنعلى ذلك،  عالوًة كتیلة. ةیمحلفي ان، سغیر منفجرة في قریة خور شم یونیو عندما انفجرت ذخائر

فریق  یعملردا على ذلك، و  .زراعة أراضیھم بسبب انتشار الذخائر غیر المنفجرة محلیة دمسو من المزارعون في
تطھیر المنطقة من الذخائر و لتخلص من الذخائرعلى ایونامید لمكافحة األلغام، وبعثة المن المركز الوطني 

وقد بدأت منظمات متخصصة  و.یونی 9 تاریخ حتىالذخائر من ھذه  350 بالفعل نحو غیرالمنفجرة، بعد أن جمعت
إحالة ضحایا كذلك و ،لغاموشبكات حمایة الطفل المجتمعیة أیضا برامج التوعیة بمخاطر األ ،في مجال حمایة الطفل

 .الى المستشفیات انفجار األلغام
 

 دارفور والیة شمال الشركاء یتصدون لمخاوف صحیة في

الیرقان إصابة بمتالزمة حالة  37اإلبالغ عن  یونیو من 17وحتى دارفور جرى  زارة الصحة بوالیة شماللووفقا 
 جرى اإلبالغ عنفقد  . ومن بین ھذه الحاالت2015ابریل عام في شھر المرض تفشي بدأ أن في الوالیة منذ  الحاد
 فحص أیضا أظھر كماالسریف.  ةیان في محلت، واثنة طویلةیفي معسكر زمزم للنازحین، وأربع في محلحالة  31

بدأ الشركاء في مجال استجابًة لذلك، . ود الوبائياللتھاب الكبنتائج ایجابیة  الحاالت ھذهمن  37 اصل أربع عینات من
وتكثیف الجھود الرامیة إلى الوبائي تعزیز أنشطة الصحة، بما في ذلك التثقیف الصحي حول التھاب الكبد بالصحة 

 .تحسین نوعیة المیاه

زارة الصحة بالوالیة بدعم من منظمة وومن المقرر ان تبدأ الجولة الثانیة من حملة التطعیم ضد الحصبة بقیادة 
 .یونیو 28-21اعتبارا من  ،والوكاالت العاملة في مجال المساعدات الصحیة، والیونیسیف ،یةالصحة العالم

بالفعل  توجد بھا انتلوسرف عمرة، ال ،محلیتي السریفوالیة باستثناء الوتستھدف ھذه الحملة جمیع المحلیات في 
لسیطرة على انتشار لتوظیف جھود أخرى بوكاالت الصحة أیضا  تقومنب حملة التطعیم، اإلى جو .لتطعیملحملة 

  .وتعبئة المجتمع ،وتعزیز الصحة الحاالت،، وتحسین إدارة الرصد، تعزیز نظام الجھود وتشمل ھذه .المرض
لتحقیق في المناطق التي یجرى اإلبالغ امنظمة الصحة العالمیة مع فرق مشتركة من وزارة الصحة بالوالیة تواصل و

  .جدیدةاشتباه عن حاالت فیھا 

فرغ فریق من اللجنة الوطنیة 
لمكافحة األلغام، ومكتب بعثة 

الذخائر الیونامید للتخلص من  
 350 من تطھیرغیر المنفجرة 

في  من الذخائر غیر المنفجرة
جنوب دمسو في والیة ة یمحل

 .دارفور
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