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أوتشا     

 )أطفال الجئون یتلقون المساعدات المدرسیة (المصدر: منظمة بالن سودان

 في ھذا العدد                                        
 

1 ص. وباء الكولیرا دون انتشارللحیلولة  استمرارأنشطة التأھب   

2ص.  المساعداتیتلقون  بوالیة شمال دارفور ملیط النازحون في  

3ص.  معسكر كلما فيالموسمیة  الفیضاناتبالمتأثرین  للنازحین مساعدات  

4ص. والیة وسط  دارفور  ھالي فيلأل زراعیة مساعدات  

  التطورات أبرز  
 تمویلعلى  منظمة الصحة العالمیة حصلت •

 10إنشاء و ،طوارئاستجابة  بعثاتتسییر ل
المناطق المعرضة  مؤقتة في طوارئات عیاد

  .الكولیرا لخطر
تجاوز عدد الالجئین الجدد من دولة جنوب  •

المقدر في خطة  196,000السودان رقم  ال 
 .اإلستجابة

في مدینة  ھاليمن األ 3,350ھناك نحو  •
حاجة إلى بملیط، بوالیة شمال دارفور 

 .المساعدات
عائلة في معسكر كلما  780تأثر نحو  •

طار ماألللنازحین في والیة جنوب دارفور ب
 .الغزیرة والفیضانات الموسمیة

المتأثرین بالنزاعات القبلیة في من األھالي  •
القدامیة في والیة شرق و ،مدینتي أبوكارنكا

 .دارفور یتلقون المساعدات
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 عدد المصابین بسوء التغذیة 
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198,657          

 دولة جنوب من الالجئون
 15 منذ السودانالسودان في 

مفوضیة األمم ( 2013دیسمبر، 
 المتحدة لشئون الالجئین)

 
 

168,000 

 منالالجئون في السودان 
(مفوضیة األمم  جنسیات أخرى

 المتحدة لشئون الالجئین)

 التمویل  

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

 

  
38 % 

 المتوفر من التمویل المطلوب
 

    
     

 
 

 في الكولیراللحیلولة دون انتشار وباء أنشطة التأھب استمرار 
  السودان

 
المائي مراض اإلسھال أل تفشيأي الكولیرا أو اإلصابة بوباء أي حالة من حاالت  عدم تسجیلعلى الرغم من 

. في جمیع أنحاء البالدعلى قدٍم وساق تجري واإلستجابة  ،إال أن أنشطة التأھبفي السودان ھذا العام، الحاد/الكولیرا 
عدد حاالت اإلصابة یواصل جنوب السودان حیث دولة  تدفق المستمر لالجئین منالو ،مع بدایة موسم األمطارو

 تحدیث خطةفقد جرى ، وعلیھ .على القلق تبعثانتشار المرض في البالد تظل أمكانیة ، ھناك بالكولیرا في االرتفاع
وزارة الصحة بالتنسیق مع الشركاء في  التي تشرف علیھاالكولیرا  الطوارئ القومیة للتأھب للحیلولة دون انتشار

ونھر النیل  ،والشمالیة ،والجزیرة ،وسنار ،وكسال ،ضارفقالولتشمل والیات جنوب دارفور،  ،ال الصحةمج
غرب ووجنوب كردفان،  ،والنیل األزرق ،والنیل األبیض ،الخرطوم وھي األولویةذات والیات  السبعباإلضافة إلى 

بمساھمة مالیة قدرھا وزارة الصحة  دعمت وزارة المالیة االتحادیةوقد  .ووسط دارفور ،شرق دارفوروكردفان، 
الوالیات لتنفیذ المرحلة األولى من خطة الطوارئ التي تستھدف  دوالر امریكي) 186,000ملیون جنیة سوداني (

في جابة بعثات االستتسییر المالیة ل الموارد توفیرأیضًا ب منظمة الصحة العالمیةوقد قامت  .ذات األولویة السبع
 .كثر عرضًة لمخاطر انتشار الوباءألا طوارئ مؤقتة في المناطق اتعیاد 10إنشاء كذلك و ،لطوارئحاالت ا

 
 والیاتإجراء تقییمات في جمیع الب ة، ومنظمة الصحة العالمیةزارة الصحوبین مشتركة تقوم فرق تقییم فني ودعم و

وغرب  ،وجنوب ،وشرق دارفور ،جنوبوالیات في من ھذه التقیمیات بالفعل حیث فرغت خطة الطوارئ،  حسب
كذلك حول و ت،مراقبة وإدارة الحاالحول ة یالصح لكوادردورات تدریبیة لبعقد فرق الدعم أیضا  وتقوم .كردفان

 مازال التدریبو والیاتتدریب فرق االستجابة السریعة على مستوى ال أیضًا الفراغ منقد جرى و .مكافحة العدوى
والیونسیف بإجراء  ،زارة الصحةوبین في نفس الوقت، بدأت فرق مشتركة . وعلى مستوى المحلیات امستمر

 تنشیط التقاریر وقد جرى .ذات األولویةالوالیات والنظافة في جمیع  ،ةالصحی قفارموال ،المیاهفي مجاالت تقییمات 
دولة ت النیل األبیض التي تستضیف الجئین من عسكرام خاصًة في، العالیةالیومیة في المناطق ذات المخاطر 

نقل العینات في جمیع لتسھیل عملیة مدادات بعملیة تخزین مسبق لإلمنظمة الصحة العالمیة  وقامتجنوب السودان، 
مضخات  من  750و ،أطنان من المواد الكیمیائیة 5 تقدیم وزارة الصحة كفلتھذا، وقد  .ذات األولویة الوالیات
 .ومكافحة النواقل ،ابلذبرش اھدسون ل

 
یكلین لجمیع اجرعة وقائیة واحدة من الدوكسیس بإعطاءوعالوة على ذلك، تعتزم وزارة الصحة أن تبدأ قریبا 

في  في معبر جودة موقع االستقبال والذین یصلون إلى البالد عبرجوبا القادمین من جنوب السودان مواطني دولة 
من وزارة الصحة  الفریق تألفیولكولیرا لتصدي لإلسھال المائي الحاد/اا فریق عملویجتمع  .والیة النیل األبیض

دلیل  وتحدیث ،واإلشراف على أنشطة التأھب ،لمتابعة عملیات الرصدوالیونیسیف بانتظام  ،ومنظمة الصحة العالمیة
 العالجي.بروتوكول ال
 

 خطة استجابة عام یتجاوز رقم من دولة جنوب السودانعدد الالجئین 
 شخص 196,000لمقدر ب ا 2015

 
 22 حتى تاریخ 198,657 الى السودان واوصل نجنوب السودان الذیمن دولة الجدد  بلغ العدد اإلجمالي لالجئین

ة مفوضیووفقا ل .شخص 196,000 المقدر في خطة اإلستجابة اإلنسانیة المقدر بیولیو، وھو ما یتجاوز الرقم 
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

 2015یولیو  22عدد الالجئین من دولة جنوب السودان حتى تاریخ 

 المصدر: (مفوضیة شئؤون الالجئین)  

 الجئ من 4,814في األسبوع الماضي وحده ما مجموعھ فقد وصل إلى السودان  الجئینشئون الاألمم المتحدة ل

 دولة
 

 
في قد بدأوا جنوب السودان دولة ن من یجئجدیر بالذكر، أن الال .یومیا ًاشخص 688بمعدل  ،جنوب السوداندولة 

 .البالدتلك اع في نزد اندالع الیعُب ،2013دیسمبر شھر وصول إلى السودان في منتصف ال
 

، 2موقع الردیس  إلى ) منھم 866( اتجھ، حیث )1,331یض غالبیة الالجئین الجدد (والیة النیل األب وقد وصل إلى
) إلى 9(و ،جوري) إلى ال14و( ، 1یس رد) إلى ال23(و، ) إلى أم صنقور36و(، ) إلى موقع العلقایة383و (

من دولة جنوب السودان بلغت والیة جنوب كردفان تدفق أعداد كبیرة من الالجئین  . أیضا شھدتالكشافةموقع 
 1,245وصل فقد غرب كردفان والیة  في. أما أبوجبیھةمحلیة في  جدید في موقع ھمالذین استقر جمیعو 1,864
 .أبیي ي موقع خرسانة في محلیةإلالجئ 

 
منظمات اإلغاثة وقتا كافیا لرفع  تجدالمرتفع للوافدین في غضون فترة قصیرة من الزمن لم التدفق معدل وفي ظل 

یوجد حالیا و .الطوارئمع الحفاظ على معاییر  ھذه األعدادات الستیعاب عسكروالمرافق في الم ،مستوى الخدمات
مرحاض (المراحیض بتغطیة في مجال اللطوارئ لسفیر ا یاسھو دبة أبو سن یستوفي معاییر مقواحد فقط،  معسكر

فإن غالبیة القادمین الجدد ھم من النساء واألطفال، بما في ذلك عدد كبیر من  ،وعالوة على ذلك ).شخصا 50لكل 
 یمثلو. واجتماعي ،ودعم نفسي ،إلى حمایة عاجلة األطفال المنفصلین عن ذویھم وغیر المصحوبین، الذین یحتاجون

في  90 نحونساء اللھا واألسر التي تعتشكل كما في بعض المعسكرات،  في المائة من السكان 70األطفال أكثر من 
قصوى لھذه الفئة من السكان المعرضین للخطر أولویة خاصًة  اتتقدیم المساعدعملیة  تعتبرونتیجة لذلك،  .المائة

 .بالنسبة لشركاء المعونة
 

 النیل األبیضوالیة في  من دولة جنوب السودانطفال اعدات لألمنظمة بالن سودان تقدم المس
 

في والیة النیل  من دولة جنوب السودانالجئین كثر إلحاحا لاأل اتمساعدتقدم الالدولیة  ظلت منظمة بالن سودان
من  598عدد مقدمي الرعایة البدیلة ل سعت المنظمة الیجاد، 2015عام  من بین ینایر ویونیوففي المدة  .األبیض

جنبا إلى جنب مع شركاء باإلضافة إلى ذلك، و عن ذویھم.غیر المصحوبین والمنفصلین اطفال دولة جنوب السودان 
األطفال من خالل تسجیلھم من  7,000 بتقدیم المساعدات التعلیمیة لعددالدولیة قامت ھذه المنظمة  ،ینخراآلالمعونة 

توفیر إمدادات تعلیمیة إضافیة، بما في ذلك السبورات ى أیضا جرولھم.  في المدارس وتوفیر الكتب المدرسیة
، ومجموعات الترفیھ، والحصر، الخ) للمدارس التي یدرس تجھیزات الدراسة في صندوق مثلواللوازم المدرسیة (

 3,300الدعم ألكثر من قدمت اآلباء والمعلمین و جمعیاتالمنظمة أیضا بتدریب وقامت  .فیھا األطفال الالجئین
 صدیقة للبیئة. لألطفالن خالل توفیر مساحات مطفل 

 
 أوعیة المیاه البالستیكیةفي توزیع منظمة بالن سودان ساعدت  ،بالتعاون مع غیرھا من منظمات اإلغاثة الدولیةو
ناموسیة لالجئین   5,000توزیع كذلك قامت بو ،أسرة 7,700وى المحلیة إلى آقدمت مواد المو، أسرة 4,000نحو ل

 .ةالصحی قفارمبناء المراحیض والقیام بحمالت البكما دعمت المنظمة الیونیسیف  .المعسكراتفي 
 

 النازحین الجدد في ملیط بوالیة شمال دارفور احتیاجاتلسد  استجابة
 

والمؤسسات الحكومیة مدینة ملیط بوالیة شمال  ،زارت بعثة تقییم مشتركة بین الوكاالت تتألف من الوكاالت اإلنسانیة
ین القبائل شخص كانوا قد نزحوا إلى المنطقة بعد القتال الذي اندلع ب 3,350لتقییم أوضاع نحو  یولیو 14في دارفور 
والقرى المحیطة بھا. وقد حددت البعثة الغذاء، ومواد اإلیواء، والمستلزمات المنزلیة  ،یولیو في عین عدس 7في  یوم 

وفقًا لبعثة الیونامید، ھناك نحو 
شخص في مدینة  3,350

ملیط في حاجة إلى الغذاء 
ومواد اإلیواء، والمستلزمات 

 ،والخدمات الصحیة ،المنزلیة
 .واالجتماعي ،والدعم النفسي

 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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من خالل جھود االستجابة األكثر إلحاحا. و االحتیاجاتواالجتماعي باعتبارھا  ،النفسي الدعمو ،والخدمات الصحیة
األغطیة البالستیكیة، ستلزمات االستجابة الفوریة، بما في ذلك المواد الغذائیة، واألولیة ھذه، تلقت العائالت النازحة م

جراكن المیاه،  والصابون. وقامت بعثة  الیونیسفالمقدمة من مفوضیة العون اإلنساني الحكومیة، وقدمت  والبطانیات
ا فرغ مخزون المیاه الطارئ ھذا، بدأ لنازحین في مدینة ملیط. وعندمإلى ا الیونامید بنقل المیاه عبر الصھاریج مرتین

التابعة لبعثة الیونامید بالقرب من المدینة. أما  ، ومن البئرجلب المیاه من المصادر القریبة من مدینة ملیطفي النازحون 
لصحة بالوالیة وجمعیة الصلیب األحمر األلماني بإجراء فحص محیط منتصف ایولیو، فقد بدأت وزارة  15 تاریخ في

العلوي لألطفال دون سن الخامسة، وبدأ بعد ذلك عالج حاالت سوء التغذیة الحاد والمعتدل بتقدیم برنامج  الذراع
 الوقت. ذاتالتغذیة االضافیة وتوفیر مكمالت الجوز المغذي في 

 
أغسطس بإرسال فریق للتحقق من عدد النازحین في مدینة ملیط. الثالث من  وستقوم المنظمة الدولیة للھجرة في

بمجرد الفراغ من عملیة التحقق، سیقوم برنامج الغذاء العالمي بتوفیر الحصص الغذائیة الطارئة لمدة شھر واحد، و
حاالت الطوارئ لجمیع األسر لوستقدم مفوضیة االمم المتحدة لشئون الالجئین مجموعة متكاملة من اللوازم المنزلیة 

اء مساحات صدیقة، وتوزیع مجموعات ترفیھیة إلى نحو المتأثرة. ویخطط الشركاء في مجال حمایة الطفل إلنش
سنة. وقد سلمت منظمة الصحة العالمیة بالفعل أكثر من  18من األطفال النازحین الذین تقل أعمارھم عن  1,800

شخص  3,000كرتونة من التجھیزات الطبیة الخاصة باالستجابة السریعة كافیة لتغطیة احتیاجات ما یصل إلى  20
 ھذا ة أشھر لوزارة الصحة بالوالیة والتي ستقوم بدورھا بنقل ھذه اإلمدادات إلى مدینة ملیط في بحرلمدة ثالث

مرحاضا جدیدا في مدینة  152في بناء  ةالحكومی اح البیئةصحإلمیاه وا وحدةبدأ تفس االسبوع. أما في االسبوع المقبل
مزید من ال. وسیكشف التحلیل المستمر للوضع عن بدعم من الیونیسیف وذلك ملیط الستیعاب النازحین الجدد

 والفجوات. ،االحتیاجات اإلنسانیة
 

 رین من الفیضانات في والیة جنوب دارفورمساعدات للنازحین المتأث
 

زارت بعثة مشتركة بین الوكاالت تضم 
طات ـــم المتحدة، والسلـــاالت األمــــوك

ت غیر الحكومیة ظماــــــالحكومیة، والمن
لما ـــمعسكر ك یةـــــــوالدول ،یةـــــالمحل

بوالیة جنوب ة بلیل یمحل في للنازحین
رار الناجمة ـــــدارفور، وذلك لتقییم األض

والفیضانات  ،طار الغزیرةـــــــعن األم
 16 تاریخحلت بھا بیة التي ـــــالموسم

 780د وجدت البعثة أن ـــوق .یولیو
دمرت  كمارت، ثأاك قد تــــــمنزال ھن

ألخرى میع المتعلقات المنزلیة اــــأیضا ج
سر، بما في ذلك المخزونات الغذائیة لأل

 ثرأما تــــــك )،التقاوي( ذورـــــــــوالب
منھا الفیضانات،  راءــــجمرحاضا  756
 .قد اجتاحتھاالمیاه  كانت 511

 
االستجابة على قدٍم وساق. وتقوم اللجنة األمریكیة لالجئین بإعادة تأھیل وتعقیم المراحیض  وتجري حالیا تدابیر

أیضا بعقد جلسات التوعیة ونشر  وتقوم اللجنة  .مرحاضا حتى اآلن 65المنزلیة التالفة، حیث جرى إعادة تأھیل 
كیفیة التقدیم السلیم لألغذیة وتنظیف  كذلكرسائل النظافة لشرح عملیة التخزین السلیم للمیاه، وحمایة المواد الغذائیة، و

فحص جمیع  الدوانكي (نقاط المیاه)، عدم وجود تلوث بالمیاه.  و قد أمنت منظمة كیر  تثبوقد أ المراحیض.
مرحاضا كانت قد اجتاحتھا المیاه. ومع ذلك، لن یتم استبدال ھذه المراحیض  511یل الالزم الستبدال السویسریة التمو

حتى یقوم النازحون الذین یعیشون في المناطق المعرضة للفیضانات في المعسكر باإلنتقال إلى مواقع أكثر التالفة 
وستقدم مفوضیة  .ل مواطنیھم إلى مناطق أكثر أمناونتیجة لذلك یقوم قادة مجتمع النازحین بتسھیل مھمة نق مالئمة. 

التحقق  ىحاالت الطوارئ بمجرد استالم قائمة المستفیدین الذین جرلاالمم المتحدة لشئون الالجئین اللوازم المنزلیة 
التوزیعات العامة لحصص  یة عبرائغذوسیحصل النازحون جمیعا على المواد ال . منھم من المنظمة الدولیة للھجرة

وستقوم منظمة الرؤیة العالمیة بتوفیر األكیاس الالزمة   .المواد الغذائیة شھریا من برنامج الغذاء العالمي ھذا االسبوع
سیقدم البرنامج "الغذاء مقابل العمل" بھدف إشراك كما  الفیضاناتكجزء من تدابیر تخفیف آثار لبناء الخنادق 

 .المجتمع المحلي في تلك األنشطة
 

الغزیرة أضرارا  األمطار تلحقا
من األسر في  780بمنازل نحو 

 بوالیة معسكر كلما للنازحین
 .جنوب دارفور

 
 

 
 

 
 جنوب دارفور المصدر: (صورة ارشیفیة للیونامید)  والیة وي النازحین في معسكر كلما للنازحین في مآ
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رق دارفور: ال تزال ھناك ثغرات في االستجابة لسد والیة شفي 
 احتیاجات األھالي في أبوكارنكا

 
، وكذلك اللوازم ةمرافق الصحیالو ،والمیاه ،والمساعدات األخرى في مجاالت التغذیة ،منظمات اإلغاثة الطعامقدمت 

في  مایو 11الزریقات الجنوبیة والمعالیا في بالقتال الذي اندلع بین قبیلتي  لمتأثرةالعائالت ل حاالت الطوارئلالمنزلیة 
ح منظمات اإلغاثة اإلذن بإیفاد بعثة تقییم إلى المناطق َنْمولم ُتھذا، . والیة شرق دارفوربمدینتي أبوكارنكا والقدامیة 

، ةمرافق الصحیالالمدینتان من تدھور فیھ  تعانيالوقت الذي كانت ذلك مدة شھر بعد نشوب النزاع، في لرة أثالمت
وكذلك من عدم وجود مرافق التعلیم، باإلضافة إلى أضرار واسعة النطاق كانت قد لحقت بالمنازل، وكذلك من الحاجة 

إلى المنطقة  والدعم الغذائي. و قد جرى منح فریق تقییم سریع مشترك بین الوكاالت اإلذن بالوصول ،الملحة للصحة
توزیع في وبدأت منظمات االغاثة في أواخر شھر یونیو  جرت عملیة التقییم دون عوائق.یونیو، و 11في یوم 

غذائیة  من الحبوب تكفي لمدة شھر أو  ًارت أو جرى نھب منازلھا  حصصأثالمساعدات، وتلقت جمیع األسر التي ت
في أبوكارنكا الدعم  كثر عرضة للمخاطرتلقت جمیع األسر األ وباإلضافة إلى ذلكشھرین من برنامج الغذاء العالمي. 

(بذور)  يلغذائي الموسمي. وقامت المنظمات غیر الحكومیة الدولیة، بما في ذلك منظمة أمكور أیضا بتقدیم تقاوا
 المحاصیل والخضر إلى األسر المتأثرة.

 
ھا موكذلك عدم وجود برامج للتغذیة التكمیلیة العالجیة اللتان جرى االبالغ عن، وقد جرى سد النقص الحاد في اإلمدادات الغذائیة 

وبرنامج الغذاء العالمي باالشتراك في عملیة توفیر إمدادات لتغطیة  ،خالل عملیة التقییم األولي، حیث قامت كل من الیونیسیف
. ولعل احد الفجوات كارنكاوالبرنامج العالجي للمرضى الخارجیین في أبو ،التغذیة العالجي التكمیلي ياحتیاجات كل من برنامج

عانون من سوء التغذیة المعتدل. وقد قدمت الكبیرة المتبقیة ھي عدم وجود مركز للمساعدة على استقرار اوضاع األطفال الذین ی
الیونیسیف طلبا للحصول على تمویل من الصندوق اإلنساني المشترك في السودان إلنشاء مركز في عدیلة، لتغطیة احتیاجات 

فقد  لصابونأوعیة المیاه (الجراكن) وا، بما في ذلك ةمرافق الصحیالاألطفال من منطقتي أبوكارنكا وعدیلة. أما إمدادات المیاه و
نھ ال أوالتنظیف جاریة على قدٍم و ساق في المدینة. إال  ،وال تزال حمالت ترقیة النظافة .جرى توزیعھا على األسر في أبوكارنكا

أیضا ال وواألرقام.  ،تحدید االحتیاجات اكتملت عملیةجري معالجتھ متى ما ستیزال ھناك نقص في عدد المراحیض في المنطقة 
تماما. ورغم  تي دمرت منازلھاالمتأثرة في مدینة القدامیة، و ال 149واد اإلیواء، خاصة بالنسبة لألسرال في میزال ھناك نقص 

في أبوكارنكا، إال أن موازنة المنظمة الحالیة ال تغطي  المحتاجة 980د اإلیواء لألسر ال أن منظمة امكور تباشرعملیة شراء موا
 .تأمین أموال إضافیةكور حالیا لالحتیاجات في القدامیة. لذا، تسعى أما
 

 اتتتلقى المساعد أزومو ،زالنجيمحلیتي عائالت في  :وسط دارفوروالیة 
 

 تقاويو أزوم  في والیة وسط دارفور ال ،شخص) في محلیتي زالنجي 11,500أسرة (حوالي  2,300نحو  تلقت
 بال حدود األلمانیة، بدعم من منظمة أطباء بیطریین الوطنیة وقد قامت منظمة المسار  .للموسم الزراعي لھذا العام

وباإلضافة  . المشروع اإلنساني المشترك بتمویل حیث قام الصندوق  لألسر الضعیفة، تقاويومنظمة الفاو، بتوزیع ال
 2,112واألدوات، إلى  تقاويإلى ذلك، قامت منظمة مثلث األجیال الدولیة بتوزیع اإلمدادات الزراعیة، بما في ذلك ال

و تھدف المساعدات   . وأم دخن ،مستفید) في مناطق بندیسي، ومكجر، و محلیتي عمار جدید 11,000أسرة (حوالي 
 .استعداد األسر لموسم الزراعة القادملضمان 

 
 وسط دارفور والیةبجلدو  ةمدین فيللنازحین  غذائیةالمساعدات ر تقدیم التأخ

 
ظل برنامج ، 2015یونیو  منذ أواخر

 متري طن 90 نقل لالغذاء العالمي یحاو
جلدو التابعة  إلى مدینةمن المواد الغذائیة 

 9,500إلغاثة نحو  دارفور لوالیة وسط
 الذین نزحوا إلى المنطقة منذ من األھالي

 .2015مارس 
 
 قد فروا إلى مدینةنازح  16,200كان و

 رو في منطقة شمالــــمحلیة روك منجلدو 
 من عام  ارســــــــمو ،ینایر بین جبل مرة
 ذي اندلع ھناك بینـــال لنزاعل نتیجة 2015

 .والجماعات المسلحة ،القوات الحكومیة
قد قدم مساعدات غذائیة  وقد كان البرنامج

ما  صول لمساعدةعملیة إتاحة الوفي  تحدیات، إال إنھ یواجھ النازحین من 4,300نحو   إلى 2015في مارس  طارئة
 .المساعدات الغذائیةتقدیم المنطقة ل إلى للدخول للحصول على اإلذن برنامج ینتظرال ال یزالو  .تبقى من السكان

تعمل المنظمات االنسانیة على 
مساعدة األشخاص المتأثرین 
بالنزاعات القبلیة في والیة 
شرق دارفور بتوفیر الطعام، 

والمیاه ومرافق والتغذیة 
 .الصرف الصحي

 نازحون في مدینة جلدو بمحلیة جبل مرة، بوالیة وسط دارفور (المصدر: األمم المتحدة)  

أسرة في  2,300نحو  تلقت
محلیتي زالنجي وأزوم بوالیة 

 تقاويوسط دارفور ال
لمساعدتھم في الموسم 

 الزراعي لھذا العام
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