
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
   
  
 

أوتشا    

 في هذا العدد
1ص.  الفيضانات تؤثر على نصف مليون شخص في السودان  

2ص. والية الخرطومالجهود المبذولة لإلستجابة للفيضانات في   

3ص. تقديم المساعدات األجنبية للمتأثرين من جراء الفياضانات

4ص.إندالع قتال بين القبائل في شرق دارفور   

  التطورات أبرز
  تأثير األمطار الغزيرة إمتد

والفيضانات في السودان منذ 
أآثر  إلىأوائل شهر أغسطس 

من نصف مليون شخص في 
والية (باإلضافة إلى  16

أبيي)، وفقا لما أفادت به 
  .الحكومة

  الخرطوم هي أآثر الواليات
تضررا في السودان، حيث 
ُدمر آليا أو تضرر ما يقدر 

منزال من  36,000بنحو 
  .الفيضاناتجراء 

  تأُثر عشرات اآلالف من
األشخاص الذين ترجع 
أصولهم إلى دولة جنوب 
السودان والذين تقطعت بهم 

لسبل في العراء في نقاط ا
بصورة شديدة من  المغادرة

  .جراء الفيضانات
   190مقتل ما ال يقل عن 

شخص هذا االسبوع عقب 
اشتباآات جديدة بين قبيلتي 

 والمعاليا في شرق رزيقاتال
دارفور، وفقا لتقارير واردة 

  األمم المتحدة. الى

 أرقام
1,400,000 
 
 

 ن فيومسجل نونازح
 دارفور في المعسكرات

   النازحين خارج باستثناء(
)المعسكرات  

153,000 
 
 

السودان في نوالالجئ  
 األمم المتحدة (مفوضية
)للالجئين  

 في السودانيين نوالالجئ 224,700
 السودان دولة جنوب

 وإثيوبيا
مفوضية األمم المتحدة ( 

)للالجئين  

330,000 
 

 في ونسودانيال ونجئاللا
 تشاد

مفوضية األمم المتحدة  (
 ) للالجئين

 التمويل

984 مليون
)أمريكي دوالرمطلوبة (  

387 مليون
)أمريكي دوالر(التمويل المقدم مبلغ 

39.3%
)أمريكي دوالر( هالتمويل المقدمنسبة   

   )صورة توضح تأثير الفيضانات على آالف األشخاص في السودان (تصوير األمم المتحدة

  
 الحكومة أن الفيضانات أثرت على نحو نصف مليون شخصتقول 

  
تزايد عدد األشخاص المتأثرين من الفيضانات في جميع أنحاء السودان تدريجيا، بسبب هطول األمطار بصورة مستمرة في 

السودان، والتي أفادت بعض المناطق، وقد توافرت معلومات جديدة بهذا الشأن.  ووفقا لألرقام األخيرة، التي تغطي جميع أنحاء 
منزال إما قد ُدمرت آليا أو تضررت من جراء الفيضانات.  آما   74,000بها مفوضية العون اإلنساني التابعة للحكومة، فإن

والية  16شخص) في  530,000أسرة ( ما يقرب من  106,000أفادت مفوضية العون اإلنساني التابعة للحكومة بأن ما إجماله 
لسودان (باإلضافة إلى أبيي) قد " تأثرت".  وأوضحت مفوضية العون اإلنساني التابعة للحكومة بأن هذه في جميع أنحاء ا

  .األرقام ما هي إال تقديرات أولية، وأنها ستؤآد هذه األرقام بعدما يتم إجراء تقييمات أآثر تفصيال
  

في أغسطس،  18رقة عمل معنية بالفيضانات في وفي نفس السياق، قامت مفوضية العون اإلنساني التابعة للحكومة بتفعيل ف
عدم وضوح الجهة المسؤولة داخل الحكومة عن تنسيق االستجابة للفيضانات مع المنظمات الدولية في البداية.  ودعت  أعقاب

عار آخر، مفوضية العون اإلنساني التابعة للحكومة، الوآاالت المعنية للمشارآة في فرقة العمل، والتي ستجتمع يوميا حتى إش
  .وستقدم تقاريرها إلى المجلس األعلى للدفاع المدني التابع للحكومة

 
  الخرطوم هي الوالية األآثر تأثرا من جراء الفيضانات 

  
التابعة  مفوضية العون اإلنسانيتعد والية الخرطوم من أآثر الواليات تضررا في السودان، حيث تشير األرقام التي أفادت بها 

.  فقد أفادت جمعية الهالل من جراء الفيضانات أو تضررت آليا قد ُدمرت إمامنزال  36,000بأن ما يقدر بنحو  للحكومة
شخص في الخرطوم.  وتم حشد هذه  33,500لوازم منزلية إلى نحو أغسطس، بأنها قد قامت بتوزيع  15األحمر السوداني في 

جمعية الهالل  ألحمر، وجمعية الهالل األحمر في اإلمارات العربية المتحدة، واللوازم المنزلية من جانب اللجنة الدولية للصليب ا
  األحمر السوداني.

  
األمراض المعدية،  حاالت تفشي إلى تفاقمالفيضانات األمطار الغزيرة وتؤدي  فقد، ووفقا لما أفادت به منظمة الصحة العالمية

غير الكاف،  تزويد المياه بالكلور المتصدع. ويعدحمى الوادي و، وحمى الضنك، والمالريا ،الحاداإلسهال المائي السيما 
، بمثابة عوامل خطرة الرديئة النظافة المجتمعية وممارسات المغمورة بالمياه والمدمرة، دورات المياه وآذلكوتحرآات السكان، 

منظمة الصحة  بدعم من - لصحة وزارة ا المنقولة عن طريق المياه وانتشارها.  وتواصلتنطوي على احتمال تفشي األمراض 
المعدل  في نطاق المعدية اتجاهات األمراض.  وال تزال المعدية األمراض متابعه واإلبالغ عنالقيام بعمليات ال – العالمية
  ، حتى اآلن.الطبيعي

  

النشرة اإلنسانية
السودان

 2013 أغسطس  18 – 12|   33العدد

 المتحدة)صورة توضح أشخاص يعسكرون على جانب الطرقات في محلية شرق النيل في والية الخرطوم (تصوير األمم 
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وقامت وزارة الصحة، من أجل منع وقوع أزمة صحية، بتحديد األنشطة العاجلة الضرورية في والية الخرطوم 
حاوية مياه منزلية؛  10,000بئر مياه و  220وهي آالتالي: توفير مياه صالحة للشرب مزودة بالكلور في نحو 

المنهارة؛ ومكافحة ناقالت األمراض؛ ومتابعه مصادر المياه الصالحة للشرب؛ وتطهير وغلق المرافق الصحية 
  وحمالت التثقيف الصحي، وتوزيع الناموسيات.

  
بإعادة ترميم  -لنظافة وا لصحيةا فقالمروا لمياها عقطابدعم من  –وفي هذا السياق، قامت هيئة مياه والية الخرطوم 

شخص في مناطق  200,000من اآلبار المتأثرة التي توفر مياه صالحة للشرب إلى  77بئرا من أصل  60وتطهير 
محليات شرق النيل، وآرري، وجبل أولياء، وبحري، وأمبدة.  وقامت شرآة المياه في والية الخرطوم، ومنظمة 

شخص إضافي في والية الخرطوم بمياه منقولة  110,000أطباء بال حدود وهي منظمة دولية غير حكومية بتزويد 
وتزويدها بالكلور بشكل مشترك من جانب وزارة الصحة   /بالشاحنات.  ويجري متابعه جودة المياه وتطهيرها

 لمياهالصحة وا قطاعبدعم من أعضاء  –توفير المياه، واإلصحاح البيئي التابع للحكومة  هيئةبوالية الخرطوم و
وتقوم لنظافة.  وا حيةلصا فقالمروا

جمعية الهالل األحمر السوداني 
بدعم أنشطة تزويد المياه بالكلور في 

  واليتي الجزيرة والشماليه.
وقامت منظمة اإلغاثة اإلسالمية 

المنظمة الدولية غير  -حول العالم 
 –أغسطس  16الحكومية في 

بالتعاون مع منظمة أصدقاء السالم 
ر والتنمية وهي منظمة وطنية غي

بتوزيع مواد غذائية على  –حكومية 
 500شخص ( 2,500ما يقدر بنحو 

أسرة) من المتأثرين في دار السالم 
في محلية أمبدة، ومدينة أم درمان. 
آما قامت اإلغاثة اإلسالمية حول 
العالم بإعداد ُحصر بالستيكية 

 1,000وبطانيات وُحصر نوم (
قطعة لكل منها) والتي سيتم توزيعها 

ء األشخاص بعد تلقي على هؤال
نتائج تقييم قام به فريق عامل 

  متطوع من الشباب يطلق على نفسه اسم "نفير" لمساعدة األشخاص األآثر تأثرا باألمطار الغزيرة والفيضانات.
  

  تأُثر األشخاص الذين ترجع أصولهم إلى دولة جنوب السودان بشدة من جراء الفيضانات
  

من جراء األمطار تأثر أيضا وبشدة عشرات اآلالف من األشخاص الذين ترجع أصولهم إلى دولة جنوب السودان 
"نقاط المغادرة" وهي مناطق مفتوحة في العراء في الخرطوم، فضال عن  يعيشون فيهم والغزيرة والفيضانات 

أغسطس  12-11ظروف معيشتهم القاسية، وذلك وفقا لزيارة قامت بها بعثة مشترآة بين الوآاالت في الفترة ما بين 
ة من مفوضية وزيارة أخرى قام بها موظفون من األمم المتحدة في األسبوع الماضي.  فقد تلقى بعضهم لوازم منزلي

األمم المتحدة لالجئين، عقب إجراء تقييم مشترك من جانب مفوضية العمل الطوعي واإلنساني، و مفوضية األمم 
المتحدة لالجئين،  ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، ومنظمة الهجرة الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، ومكتب تنسيق 

شخص في والية الخرطوم، وهي مايو األندلس، ومايو  9,000يد عن الشؤون اإلنسانية، لستة مواقع تأوي ما يز
حاج برآه.  وسيتم إجراء تقييمات مماثلة مشترآة بين المانديال، وسوبا آنقور، وسوبا األراضي، وجبرونا أمبدة، و

في الوآاالت خالل األسابيع المقبلة في مواقع أخرى حيث يعيش أشخاص ترجع أصولهم إلى دولة جنوب السودان 
  والية الخرطوم.

  
مواطنا من دولة جنوب  12ووفقا لما أفادت به تقارير إعالمية، أعلنت سفارة جنوب السودان في الخرطوم عن مقتل 

السودان نتيجة األمطار الغزيرة والفيضانات التي وقعت مؤخرا.  وقد وجهت السفارة االنتباه إلى سوء أوضاع 
السبل في مناطق الشجرة، والحاج يوسف، وجبل أولياء، وأمبدة، وطلبت مواطني جنوب السودان الذين تقطعت بهم 

  السفارة تقديم مساعدات عاجلة لهم.
  

  شخص من جراء الفيضانات في والية النيل األزرق 106,000تأثر 
  

شخص من جراء األمطار الغزيرة والفيضانات في والية النيل األزرق، وذلك وفقا لما  106,000تأثر ما يقرب من 
أفادت به مفوضية العون اإلنساني.  واستجابة لهذه األوضاع، قامت جمعية الهالل األحمر السوداني بتوزيع لوازم 

قامت هيئة مياه والية الخرطوم  
بئرا  60باعادة ترميم وتطهير 

من اآلبار  77من أصل 
المتأثرة التي توفر مياه صالحة 

 200,000للشرب إلى 
شخص في مناطق محليات 
شرق النيل، وآرري، وجبل 

 اولياء، وبحري، وأمبدة.

 االمم المتحدة)تصويرور، والية الخرطوم (قمنازل تحيط بها المياه والطين في سوبا آن

عود أصولهم تمواطنا  12مقتل 
إلى دولة جنوب السودان نتيجة 
األمطار الغزيرة والفيضانات 

 حسبماالتي وقعت مؤخرا، 
أفادت به سفارة جنوب السودان 

 في الخرطوم
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او.  آما قامت جمعية الهالل األحمر السوداني، في شخص في محليتي الدمازين وب 9,200منزلية إلى ما يقرب من 
من مجموعات المواد اإلغاثية غير الغذائية (ُحصر بالستيكية، وبطانيات، وُحصر  1,715وقت سابق،  بتوزيع نحو 

نوم، وأوعية بالستيكية للمياه) لألشخاص المتأثرين من جراء الفيضانات في محليتي الدمازين، و الرصيرص في 
  ل األمطار الغزيرة في أوائل شهر أغسطس.أعقاب هطو

  
قطاع والية تسع عيادات متنقلة في محليتي الدمازين والرصيرص.  آما تم تنفيذ أنشطة الوأنشأت وزارة الصحة ب

، بما في ذلك تعزيز النظافة الصحية، وبناء مرافق صحية وإجراء تدريبات عن لنظافةوا لصحيةا فقالمروا لمياها
وقد تلقى األشخاص المتأثرون باألمطار والفيضانات إمدادات من الصابون .  الواليةتزويد المياه بالكلور في 

  .والكلور لمعالجة المياه
  

  من األشخاص المتواجدين في المعسكرات في جنوب دارفور 30,000تأثر 
  

ء أسرة) تأثروا من جرا 6,000شخص ( 30,000تقوم منظمة الهجرة العالمية حاليا بالتحقق من تقارير واردة عن 
األمطار الغزيرة والفيضانات في معسكري آلما وبليل للنازحين في محلية بليل، في جنوب دارفور.  وقد تلقى ما 

أسرة) في معسكر آلما للنازحين، لوازم إغاثية غير غذائية، وقامت المنظمات  200شخص ( 1,000يقدر بنحو 
  وقدمت أربع مضخات مياه في المعسكر. مرحاض، 500الدولية غير الحكومية، ومنظمة آير الدولية بتطهير 

  

  شخص من جراء الفيضانات في جنوب آردفان 9,000تأثر 
  

أربع  في بالتقرير المشمولة الفترة خالل والفيضانات الغزيرة األمطار من جراء شخص 9,000 بنحو يقدر ما تأثر
وغدير، والليري، وذلك وفقا لما أفادت به مفوضية العون  الدلنج، جبيهة، أبو وهي جنوب آردفان محليات واقعة في

واستجابة لهذه األوضاع، تقوم حاليا جهات فاعلة مختلفة تعمل في المجال اإلنساني، بما في ذلك مفوضية  اإلنساني. 
مة العون اإلنساني، ووزارة الصحة بوالية الخرطوم، ومنظمة الهجرة الدولية، ومنظمة آونسرن العالمية وهي منظ

مياه من أجل تقديمها إلى ما يقرب من نصف عدد  ومضخات وأدوية، غذائية، غير دولية غير حكومية، بحشد مواد
  جبيهة. شخص من جراء الفيضانات في أبو 9,000األشخاص المتأثرين والبالغ عددهم 

  
  شخص من جراء الفيضانات في شمال دارفور 5000تأثر 

  
محليات  في والفيضانات الغزيرة األمطار من جراء وست مدارس أسرة) 1000شخص ( 5,000 بنحو يقدر ما تأثر

الطويشة، والمالحة، والكوما الواقعة في شمال دارفور، وذلك وفقا لما أفادت به منظمة الهجرة الدولية.  ويجرى 
الدولية في وقت  حاليا بذل الجهود من أجل تحديد احتياجات األشخاص في هذه المناطق. وحددت منظمة الهجرة

والفيضانات التي هطلت في أوائل  الغزيرة أسرة) من المتأثرين باألمطار 1477شخص ( 7,900سابق ما يقرب من 
أسرة) من بين هؤالء  271شخص ( 1,500شهر أغسطس، في مدينة الفاشر.  وُدمرت، بصورة آلية، منازل 

متحدة لالجئين لوازم منزلية وقدم برنامج الغذاء األشخاص.  واستجابة لهذه األوضاع، قدمت مفوضية األمم ال
  شخص. 1,500العالمي حصص غذائية لمدة شهر واحد إلى 

  

  تقديم المساعدات األجنبية إلى المتأثرين من جراء الفياضانات
 
 دوالر أمريكي لدعم 50,000 مالية تقدر بمبلغ تقديم مساهمة عن أغسطس، 18في  آوريا، جمهورية سفارة أعلنت 

 باألمطار للمتأثرين الصحية المساعدات تقديم إلى الرامية جهودها في العالمية الصحة ومنظمة الصحة وزارة
  .والفيضانات الغزيرة

  
دوالر  مليون 2,5 التبرع بمبلغعن  أغسطس، 15في وعلى الجانب اآلخر، أعلنت جمعية الهالل األحمر الكويتية، 

وأفادت وآالة األنباء الكويتية بأن هذا   أمريكي لمساعدة األشخاص المتأثرين من جراء الفيضانات في السودان.
  ألحمد الجابر الصباح. التبرع جاء بناء على طلب من ولي عهد الكويت الشيخ نواف ا

  
نداءًا طارئًا لجمع مبلغ مليون دوالر  ألحمرا للهالوا ألحمرا لصليبا تلجمعيا ليولدا دالتحااومن جهته، أطلق 

شخص في واليات الخرطوم، ونهر النيل،  35,000لدعم جهود استجابة جمعية الهالل األحمر السوداني لمساعدة 
 لنظافةوا لصحيةا فقالمروا لمياهباقديم لوازم منزلية وتنفيذ أنشطة تتعلق والشمالية.  وتتمثل هذه المساعدات في ت

 للهالوا ألحمرا لصليبا تلجمعيا ليولدا دالتحاا.  وحتى تاريخه، حصل 2014لمدة ستة شهور حتى فبراير 
 ذي يديرهلا ارثلكوا تحاال في ئةرلطاا إلغاثةا وقصند مندوالر أمريكي  87,000على قرض يقدر بمبلغ  ألحمرا
دوالر أمريكي من السفارة األمريكية في  50,000؛ ومبلغ ألحمرا للهالوا ألحمرا لصليبا تلجمعيا ليولدا دالتحاا

تواصل البلدان تقديم 
التبرعات والمساعدات 
اإلغاثية العينية للمتأثرين 
من جراء الفيضانات في 

  السودان

تقوم منظمة الهجرة العالمية 
 30,000بالتحقق من تقارير عن 

) تأثروا من 6,000( شخص
جراء األمطار الغزيرة 
والفيضانات في معسكري آلما 
 وبليل للنازحين في جنوب دارفور
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  اإلنساني المجال في الشرآاء مع بالتعاون التقرير هذا اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب أعد

دوالر أمريكي من  153,000دوالر أمريكي من السفارة اإليطالية في الخرطوم؛ ومبلغ  470,000الخرطوم؛ ومبلغ 
  ن الصليب األحمر الهولندي.حكومة السويد والصليب األحمر السويدي، ودعم في صورة خدمات م

  
أغسطس مواد إغاثية طارئة تتمثل في خيام، وأجهزة تنقية مياه، ومولدات آهرباء،  12وقدمت حكومة اليايبان في 

دوالر أمريكي) من خالل  166,000مليون ين ياباني ( ما يعادل  16ووسائد نوم، ومواد إغاثية أخرى قدرت بمبلغ 
  الدولي.الوآالة اليابانية للتعاون 

  
 13آما هبطت ثالث طائرات محملة بمساعدات لألشخاص المتأثرين من جراء الفيضانات في مطار الخرطوم في 

أطنان متريه من أغطية األسطح،  10ا معلى متنه نمن دولة قطر وتحمال ا قادمتانأغسطس.  طائرتان منهم آانت
البطانيات، وأطنان عديدة من األدوية ومواد خيمة، وتسع مضخات لتصريف المياه، وستة أطنان من  400و

  طنا من الخيام. 74اإلسعافات األولية.  أما الطائرة الثالثة فكانت قادمة من إثيوبيا وتحمل على متنها 
  

طن متري من مواد إغاثية متنوعة، تشتمل على خيام، وبطانيات، ومواد أخرى لتلبية  112,025وقد تم إرسال ما يقرب من 
 LogIKألشخاص المتأثرين من الفيضانات في السودان، وذلك وفقا لما أفاد به موقع احتياجات ا

(http://logik.unocha.org وهو موقع شبكي يستخدمه مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) آأداة لتعقب التبرعات (
وغيرها من المصادر، آانت دولة المغرب  العينية على الصعيد العالمي. واستنادا إلى المعلومات المقدمة من الجهات المانحة

دوالر أمريكي، في حين آانت إثيوبيا  600,000تبرعات بلغت ما يقرب من بأآبر مساهم من حيث تقديم المساعدات العينية 
العربية . وُأفيد أيضا أن المملكة ًامتري ًاطن 74أآبر مساهم لتقديم المساعدات اإلنسانية من حيث حجم حمولتها التي بلغت 

  السعودية قد أعلنت عن تقديم مساهمة ولكن لم تتوافر تفاصيل عن هذه المساهمة بعد.
  

  شخص في اشتباآات بين القبائل في شرق دارفور 190مقتل 
  

أغسطس، تقارير عن اشتباآات (تتعلق بالتنازع حول ملكية األراضي) بين أفراد من  12تلقت األمم المتحدة، في 
آيلو متر في الجزء الجنوبي الشرقي من محلية  150قبيلتي المعاليا والرزيقات في قرية معقرات الواقعة على بعد 

آخرون، في  140رجل من قبيلة الرزيقات وأصابة  100الضعين في شرق دارفور.  وأفادت التقارير الواردة بمقتل 
آخرون.  وأفادت التقارير بأنه قد تم إرسال الرجال المصابون من  113رجل من قبيلة المعاليا وأصيب  70حين ُقتل 

 قبيلة الرزيقات إلى مستشفى الضعين لتلقي العالج هناك، في حين تم إرسال الرجال المصابون من قبيلة المعاليا إلى
مستشفيات في محليتي الفاشر وعديله.  وأفادت التقارير بأنه تم تدمير أجزاء من قرية معقرات خالل تلك 

ألمم المتحدة، أفيد بوقوع اشتباآات بين رجال قبيلتي الرزيقات والمعاليا أيضا لاالشتباآات.  ووفقا للتقارير الواردة 
آخرون  45شخصا وأصيب  20يه).  آما أفيد بمقتل أغسطس في منطقة جبال عدولة ( شرق محلية مهاجر 12في 

  من قبيلة الرزيقات أثناء هذه االشتباآات، في حين ُقتل وأصيب عدد غير محدد من رجال قبيلة المعاليا.
  

لقد أصبح الوضع في محلية الضعين متوترا للغاية لمدة أيام قليلة، حيث ُأغلقت المحال والبنوك والمكاتب، ومكث 
دنيين في منازلهم.  وتم نقل بعض الموظفين العاملين في المجال اإلنساني خارج محلية الضعين.  إال العديد من الم

أنه، أعيد فتح المحال والبنوك خالل األيام األخيرة، وشوهدت تحرآات المرآبات التجارية، حيث لم تفد أية تقارير 
وبعثة  –ور، وفقا لما أفاد به االتحاد األفريقي بوجود رجال مسلحين في المحلية.  وقد طلب والي (حاآم) شرق دارف

رجل من قبيلة المعاليا إلى محلية آرنكا، حيث  300األمم المتحدة في دارفور (يوناميد)، المساعدة في إجالء نحو 
  آانوا يقيمون في معسكر للجيش في محلية الضعين من أجل حمايتهم.

  
شرق دارفور نتيجة القتال وانعدام األمن العام.  وواصل  آما تقلصت عمليات تقديم المساعدات اإلنسانية في

الموظفون العاملون في المجال اإلنساني عملهم من منازلهم استنادا إلى التقارير الواردة من مفوضية العون اإلنساني 
 وعلىأغسطس.  وتقوم مفوضية العون اإلنساني بتقييم هذه التقارير بصورة يومية.   13في الضعين وذلك في 

 آثير في أمنية حوادث وقوعبإال أنه ال يزال هناك إبالغ  المدينة، في الطبيعية الحياة إلى التدريجية العودة من الرغم
  .المتحدة ألممل األحيان من
  
 تأخر توزيع الذي نجم عنه دارفور، شرق في األمن انعدام إزاء اإلنسانية تعرب عن قلقها البالغ تزال المنظمات وال

 الضعين في من األشخاص األآثر عرضة للمخاطر 105,000 من ألآثر للحياة المنقذة الغذائية المساعدات
 الدعم لتقديم نياال في الغذاء العالمي دعم إلدارة األزمات تابع لبرنامج فريق تشكيل وتم. بها المحيطة والمحليات
 نقطة بمثابة الضعين في الغذاء العالمي لبرنامج ميداني ال ويعد المكتب. الضعين في للموظفين واألمني التشغيلي
 وضع وقد. البري والنقل الحديدية السكك دارفور لخطوط وغرب نياال إلى الطريق المؤدي طول على هامة عبور
 للسكان الطارئة االحتياجات لتلبية أهبة االستعداد على األبيض مدينة في الغذائية المساعدات العالمي الغذاء برنامج
وقامت مفوضية العون اإلنساني  الضعين. عن طريق الوصول إليهم يمكن ال المتأثرين الذين أو حديثا النازحين
أغسطس، نتيجة  20 نياال في من الوآاالت بين مشترك تقييم أن يقوم بها فريق بتأجيل زيارة آان من المقرر مؤخرا

 لتردي األوضاع األمنية.

 190مقتل ما ال يقل عن 
شخص هذا األسبوع عقب 
اندالع اشتباآات جديدة 

 رزيقاتبين قبيلتي ال
والمعاليا في شرق 

تقارير دارفور، وفقا ل
  األمم المتحدة لىإواردة 


