
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
  
 

أوتشا    

 في ھذا العدد
1ص. قطاع الشمال-التطعيم في مناطق الحركة الشعبية لتحرير السودان

2ص. اً في السودانياأللغام األرضية التزال تشكل تھديداً رئيس  

3ص. الوكاالت اإلنسانية تعاني في دارفور  

4ص. تواصل اإلستجابة للفيضانات  

  التطورات أبرز

  الحكومة السودانية تعلن عن شروط
التطعيم ضد شلل األطفال للمضي 

قدما فيما يتعلق بالتطعيم في المناطق 
الخاضعة لسيطرة الحركة الشعبية 

قطاع الشمال في  –لتحرير السودان 
واليتي جنوب كردفان والنيل 

  .األزرق

  شخصا من جنوب  3,500ال يزال
السودان عالقين في محطة السكة 

كوستي، منتظرين العودة إلى الحديد ب
  .جنوب السودان

  األلغام األرضية ال تزال تشكل تھديدا
مدنيين في أجزاء من على ال رئيسيا
  .السودان

 11,600  شخص فروا من منازلھم
في المھاجرية وشرق دارفور، 

في أبو دانجال ويبحثون عن ملجأ 
 .وشعيرية

  راجعت مفوضية العون اإلنساني
عدد األشخاص المتأثرين من جراء 
الفيضانات في السودان، الذي ارتفع 

شخص إلى ما يقدر 340,000 من 
  شخص 500,000بنحو 

 أرقام

1,400,000 

 
 

 في مسجلون نونازح
دارفور في المعسكرات  

ن خارج بإستثناء النازحي(
)المعسكرات  

155,900 

 
 

السودان في نالالجئو  
 األمم المتحدة (مفوضية
)للالجئين  

 في نالسودانيو نالالجئو 227,000
 السودان دولة جنوب

مفوضية األمم (وأثيوبيا 
)المتحدة للالجئين  

330,000 
 

الالجئون السودانيون في 
مفوضية األمم ( تشاد

  )المتحدة للالجئين

 التمويل

984 مليون
)أمريكي دوالرمطلوبة (

 

415 مليون
)أمريكي دوالر(التمويل المقدم 

%42.1
 )أمريكي دوالر(لتمويل المقدم نسبة ا

 

)األمم المتحدة(التطعيم ضد شلل األطفال في السودانصورة توضح    
 

  
شلل األطفال في المناطق  مرض للتطعيم ضد عن شروطھا تعلنالحكومة 

  قطاع الشمال –الحركة الشعبية لتحرير السودان الخاضعة لسيطرة 
 

التطعيمات في المناطق المتضررة من جراء الحروب في استئناف سبتمبر، شروط  16أوضحت الحكومة السودانية، في 
قدمه صندوق األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الصحة واليتي جنوب كردفان والنيل األزرق، استجابة لمقترح 

.2011عندما اندلع القتال في عام تقطعا التطعيمات الروتينية لألطفال دون الخامسة من العمر الزم العالمية.  فقد   

فكرة وجود دور يلعبه الشركاء  وافقت الحكومة من حيث المبدأ على حملة التطعيم، بينما في الوقت نفسه، أعادت طرحلقد 
حيث أفادت الحكومة في بيان صحفي بأنھا قد قررت الثالثة (االتحاد األفريقي، وجامعة الدول العربية، واألمم المتحدة). 

.  كما أوضحت الحكومة، في رسالة، بأن جميع "استئناف التطعيمات " في إطار التعاون بين الحكومة والشركاء الثالثة
للوجستية ( النقل و تحركات الفرق) ينبغي أن تكون عن طريق البر، وليس عن طريق الجو، على النحو المقترح العمليات ا

 مسبقا في الخطة التي طرحتھا على صندوق األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية.

كال من الحكومة   المتحدة المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانيةمنسق األمم السيد علي الزعتري  دعا، و في وقت سابق  من جھته
جراء محادثات مباشرة لمناقشة إطار زمني وطرائق لوقف إل، قطاع الشمال –الحركة الشعبية لتحرير السودانالسودانية و

الحكومة أنھا مستعدة لمناقشة طرائق وقف  وأوضحت  صورة آمنة.تطعيم بالحملة ببدء للسماح  لالعمال العدائيةمؤقت 
المباشرة بين  محادثاتبدال من ال غير المباشرة من خالل المحادثات نه ينبغي القيام بھذااألعمال العدائية لحملة التطعيم إال أ

.قطاع الشمال –الحركة الشعبية لتحرير السودانوالحكومة   

وكيل وزارة الصحة  ،وضية العون اإلنساني، والدكتور عصام الدين محمد عبد هللالمفوض العام لمف ،وقال الدكتور سليمان
 يظل أن يضمن التزامسبتمبر، بأن قرار استئناف التطعيمات قد اتخذ كجزء من  16في بيان صحفي صدر في  االتحادية،
تجاه مسؤولية الحكومة و حرصللتأكيد على " قرارھذا التم اتخاذ  إنه وجاء في البيان. شلل األطفالمرض من  اخالي السودان
".العسكرية النزاعات مناطق بما في ذلك، في جميع أنحاء السودان واألطفال مواطنيھا  

الوكالة  الصحة ومع وزارة  صندوق األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية في وقت سابق وقد وافق
 الفنيةالتفاصيل كافة قطاع الشمال) على  –لحركة الشعبية لتحرير السودانل(الجناح اإلنساني  السودانية لإلغاثة وإعادة التأھيل

ما ذا وإطفل دون الخامسة من العمر في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة.  160,000 تستھدفي تالحملة التطعيم، ل
لحركة الخاضعة لسيطرة  مناطقالإلى  األول من نوعهبمثابة الوصول سيكون ھذا كتوبر، أفي يم قدما حملة التطع مضت

  .2011من داخل السودان منذ  قطاع الشمال –الشعبية لتحرير السودان

الحركة المسلحة السودانية والذي اندلع بين القوات وفي الوقت نفسه، واصلت االمم المتحدة تلقي التقارير عن المزيد من القتال  
سبتمبر على  14في والية جنوب كردفان.  وأفادت التقارير عن اندالع اشتباك في  قطاع الشمال –الشعبية لتحرير السودان

قلي عاصمة الوالية). كما أفادت التقارير كادكم غرب  15الطريق بين الموجاما وميري بارا (الواقعة على ما يقرب من 
ن القتال في والية النيل األزرق.باندالع مزيد م  

و ومادوم في جويشخص من منطقتي  300ووفقا لما أفادت به منظمة غير حكومية تعمل في المنطقة، فقد فر ما يقرب من 
القوات المسلحة من منازلھم نتيجة القتال الدائر بين  كم جنوب شرق محلية الدمازين)، 35(الواقعة على ما يقرب من محلية باو 

.  كما أفادت التقارير باندالع قتال في المناطق المحيطة قطاع الشمال –الحركة الشعبية لتحرير السودانالسودانية وقوات 
في منطقة  قطاع الشمال –الحركة الشعبية لتحرير السودان، وفي المناطق الخاضعة لسيطرة سانيقبالجبال الشرقية في محلية 

).  ولم ترد أية تقارير عن نزوح المدنيين الكرمك كم جنوب شرق محلية 50(الواقعة على ما يقرب من مك أورا في محلية الكر
.تحقق بشكل مستقل في ھذه التقاريرتفي ھذه المناطق.  وال تتواجد األمم المتحدة في ھذه المناطق ولم   

.  

  

انيةـرة اإلنسـالنش
السودان

 2013 سبتمبر 15 – 09|   37العدد
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  كوستيودان عالقين في جنوب السدولة من شخص  3,500ال يزال 
 

ادة النازحين والعائدين في القومي إلع قاد المركز 
السودان (مركز النازحين داخليا) ومنظمة الھجرة 

إلى محطة سكة حديد كوستي  مانحينبعثة  ،الدولية
حيث يوجد عدد من األشخاص (والية النيل األبيض)، 

الذين ترجع أصولھم إلى جنوب السودان والذين تقطعت 
ك في رن. وقد شاھناك لمدة تزيد عن عاميبھم السبل 

البعثة سبعة مانحين، بما في ذلك ممثلين من إدارة 
المديرية العامة التنمية الدولية في المملكة المتحدة، و
للمفوضية األوروبية،  للمعونة اإلنسانية والحماية المدنية

الخارجية في حاالت لمساعدة ل الواليات المتحدة مكتبو
، وھوالندا، والنرويج، من كندا وسفارات كل، الكوارث

وسويسرا.  كما شارك ممثلين من لجنة اإلغاثة 
واإلنعاش في جنوب السودان، ومكتب األمم المتحدة 
لتنسيق الشؤون اإلنسانية، ومفوضية األمم المتحدة 

الى رفع تمثل الھدف من ھذه الزيارة لشؤون الالجئين.  
تقديم المجتمع  إمكانية كيفيةالوعي فيما يتعلق بمحنة األشخاص الجنوب سودانيين في نقاط المغادرة في السودان، وللنظر في 

الذين يرغبون في العودة. اإلنساني ألفضل سبل الدعم إلى أولئك  

وعلى الرغم من في المائة من األطفال.   32، من بينھم شخص في محطة السكة الحديد 3,500وھناك حاليا ما يزيد عن  
ن. وعد ھؤالء األشخاص بتوفير وسائل نقل تقلھم إلى جنوب السودان، إال انھم قد تقطعت بھم السبل ھناك لما يزيد عن عامي

متواضعة خالل ھذه الفترة.  ات ھؤالء األشخاص إال مساعد ونظرا لمحدودية الوصول المتاح للوكاالت اإلنسانية، فلم يتلق
بمثابة المنظمة سبتمبر،  1الة أفريقيا، الدولية غير الحكومية، التي سمح لھا باستئناف أنشطتھا في منظمة زم حاليا وتعد

الجنوب سودانيين الذي يعيش في محطة السكة الحديد األشخاص اإلنسانية الوحيدة التي تعمل في الموقع.  وقال رئيس جالية 
بكوستي، مؤخرا بأن الكثير من المتواجدين في كوستي مرضى، كما يفتقرون إلى المال لشراء األدوية األساسية.  وكانت ھناك 

مالريا كانوا يعانون من مرض الشخصا خالل الثمانية أشھر الماضية، بما في ذلك سبعة اطفال،  28وفيات تقدر بعدد 
أجزاء كبيرة من جراء الفيضانات، مع وجود  حديد بشدةواألسھال.  وكما لوحظ خالل زيارة المانحين، فقد تأثر موقع السكة ال

طر اإلصابة باألمراض ت والمياه الراكدة، مما يزيد من ختراكم القاذورا ورة بالمياه.  وقد أدى ھذا إلىمن األرض المغم
 المعدية. 

األشخاص الذين ترجع أصولھم إلى دولة جنوب  لمساعدة نداء في إعداد ألخذ زمام المبادرةالدولية  ھجرةال منظمة وقد وافقت
عن كثب الدولية  ھجرةالكوستي والخرطوم على العودة إلى جنوب السودان. وتعمل منظمة في  الذين تقطعت بھم السبلالسودان 

، ومنظمة الصحة للسكان صندوق األمم المتحدةللطفولة، و وصندوق األمم المتحدة ،األمم المتحدة لشؤون الالجئين مفوضيةمع 
.األشحاصلوضع خطة لدعم ھؤالء ، ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانيةالعالمية،   

وتختلف التقديرات الخاصة بالعدد اإلجمالي لألشخاص الذين ترجع أصولھم إلى دولة جنوب السودان من المتواجدين في 
األمم  مفوضيةشخص (حسب تقديرات  350,000خص حسب تقديرات حكومة السودان) إلى ش 220,000ما بين (السودان 

  .المتحدة لشؤون الالجئين)

  في السودان مدنيينعلى ال رئيسياتشكل تھديدا  ال تزال األلغام األرضية
 

، األلغام األرضية للدفاع عن بصورة متكررةاستخدمت كال من القوات المسلحة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان، 
عاما، وذلك وفقا لما أفادت به  20بعضھما البعض خالل الحرب األھلية في السودان منذ  الخاصة عملياتالمواقعھما وتعطيل 

ضطالع بالبدء باال دائرة األمم المتحدة لإلجراءات المتعلقة باأللغام.  وقد بدأت دائرة األمم المتحدة لإلجراءات المتعلقة باأللغام
بين الحكومة السودانية والحركة النار  إطالق وقفجبال النوبة لعقب توقيع اتفاق ، 2002بعملياتھا في السودان في عام 

نتيجة توقيع اتفاق  2005.  وعلى الرغم من انخفاض معدل وقوع الحوادث منذ عام 2001الشعبية لتحرير السودان في عام 
ويعزى ذلك   أي وقت مضى.مقارنة بقد شھدا أعلى معدل من الحوادث المسجلة  2012و 2011السالم الشامل، إال أن عامي 

إزالة بلغ العدد اإلجمالي لضحايا و، 2012أساسا إلى بداية النزاع المسلح في واليتي جنوب كردفان والنيل األزرق. في عام 
).31قتل وبجروح،  72 إصابةشخص ( 103 ما يقدر بنحو األلغام األرضية ومخلفات الحرب من المتفجرات  

األلغام األرضية ومخلفات ب مزروعة -كيلومتر مربع 32ما يقدر بنحو  –موقع  250وأفادت التقارير، حتى تاريخه، بأن 
كسال،  في كل من والية المتفجرات األلغام األرضية ومخلفات الحرب من. ووجدت النسبة الكبيرة من المتفجرات الحرب من

معظم أجزاء والقضارف، والبحر األحمر، والنيل األزرق، وجنوب كردفان وجنوب دارفور. ولم يتمكن من الوصول إلى 
ونتيجة لذلك، تتركز أنشطة إزالة األلغام .  2011والية النيل األزرق وكل أجزاء جنوب كردفان، منذ اندالع القتال في عام 

  اليات الواقعة في شرق البالد.األرضية الحالية بشكل رئيسي على الو

من األلغام  9,020، تمت أزالة أو تدمير ما يقدر بإجمالي دائرة األمم المتحدة لإلجراءات المتعلقة باأللغامووفقا لما أفادت به 
من ذخائر  396,623من المعدات غير المتفجرة، و 53,911من األلغام المضادة للدبابات، و 2,848، والمضادة لألفراد

وعالوة على ذلك، تم توفير التعليم بشأن مخاطر األلغام .  2013حة الصغيرة، في السودان في شھر أغسطس من عام األسل

يقومون بتجفيف مناطق الفيضانات في  من الدفاع المدني وزمالة إغاثة أفريقياصورة توضح أفراد 
 محطة السكة الحديد بكوستي (تصوير منظمة الھجرة الدولية)

 

تقديرات الخاصة تختلف ال
ألشخاص الذين بعدد ا

ترجع أصولھم إلى دولة 
ن جنوب السودان م

المتواجدين في السودان 
 220,000ما بين 
حسب تقديرات (شخص 

حكومة) إلى ال
شخص  350,000

(حسب تقديرات مفوضية 
األمم المتحدة لشؤون 

  الالجئين).
 

شخص  3,500 ال يزال
من دولة جنوب السودان 

عالقين في كوستي، 
منتظرين العودة إلى دولة 

 جنوب السودان
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 مليون شخص في المناطق األكثر تضررا، في حين 2.6إلى 
من  - مباشرة أو غير مباشر بشكل إما  - شخص  2,061 استفاد

 مشاريع مساعدة الضحايا.

منظمة دولية وھو وقد اضطر الفريق االستشاري المعني باأللغام، 
إزالة األلغام األرضية والتوعية غير حكومية تعمل في مجال 

بمخاطر األلغام في شرق السودان، من إنھاء مشاريعه عقب تقييم 
أجرته مفوضية العون اإلنساني. وقد صودرت في وقت الحق 

تشاري المعني باأللغام، وقام الكثير من معدات منظمة الفريق االس
الفريق االستشاري المعني باأللغام بإنھاء جميع مشاريعه ومن ثم 

 غادر السودان في وقت الحق من ھذا العام

غاثة تكافح من أجل تلبية االحتياجات في دارفوروكاالت اإل  
 

  ابتعليق عملھ المنظمات الدولية غير الحكومية اضطرار بعد شعيرية في كافيةرعاية صحية غير 

بمدينة وكذلك ل أبو دنجقرية  باحثين عن ملجأ فيمن أنحاء مھاجرية، في شرق دارفور،  شخص 11,600ما يقدر بنحو  نزح
وفقا لما أفادت به مفوضية العون اإلنساني، فإن ھؤالء النازحون داخليا في حاجة إلى تلقي مساعدات غذائية شعيرية.  
وخدمات أساسية.  ونزح ھؤالء األشخاص من مدينة مھاجرية في محلية ياسين في شھر أبريل وذلك عقب اغاثية وإمدادات 

ولم يتلق النازحون في أبو   قطاع ميني ميناوي. –اندالع القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات جيش تحرير السودان 
لما أفادت به مفوضية العون اإلنساني. ) شخص أية مساعدات إغاثة غير غذائية، وفقا9,000ل بعد (دنج  

شعيرية، السيما فيما يتعلق بالرعاية مدينة ضغطا على الخدمات األساسية المتاحة في وقد شكل وصول ھؤالء النازحون 
الصحية.  ووفقا لما أفاد به مفوض مفوضية العون اإلنساني في محلية شعيرية، فكان ھناك تدھور حاد في مستوى التغطية 

بلجيكا، الدولية غير الحكومية، من تعليق عملياتھا عقب –الصحية في محلية شعيرية منذ اضطرار منظمة أطباء بال حدود 
مدينة شخص في  16,000وقد أثر ذلك بصورة سلبية على ما يقدر بنحو  .ةقرار اتخذته أجھزة األمن والمخابرات الوطني

بلجيكا، بدعم مستشفى شعيرية بطاقم طبي، وبتدريب الموظفين، –منظمة أطباء بال حدود شعيرية والقرى المجاورة.  وقامت 
شخص من منازلھم في مھاجرية  50,000به مفوضية العون اإلنساني، فقد فر ما يقدر بنحو وتوفير األدوية.  ووفقا لما أفادت 

قطاع ميني ميناوي، في وقت  –والبادو بسبب القتال الذي اندلع بين القوات المسلحة السودانية وقوات جيش تحرير السودان 
 الحق من ھذا العام.

  دارفورح المياه الصالحة للشرب في معسكري نيفاشا وشادات في شمال شُ 

أدى نقص التمويل والوقود منذ السابع من سبتمبر، حسبما أفادت مؤسسة دار السالم للتنمية الوطنية غير الحكومية، إلى نقص 
في المياه الصالحة للشرب في معسكري نيفاشا وشادات للنازحين داخليا في شمال دارفور.  ووفقا لما أفادت به منظمة الھجرة 

شخص يعيشون في معسكر شادات للنازحين داخليا، بينما أفاد برنامج األغذية العالمي  7,000ة، فإن ھناك ما يقدر بنحو الدولي
شخص يعيشون في معسكر نيفاشا.  واضطر األشخاص الذين يعيشون ھناك إلى استخدام مياه  19,000بأن ما يقدر بنحو 

 األمطار الملوثة الراكدة.

، وكذلك مع مؤسسة دار المتحدة للطفولة (واليونيسيف) مع قسم المياه وإصحاح البيئة التابع للحكومةويعمل صندوق األمم 
.حل مشكلة نقص المياه في المعسكرينل ،السالم للتنمية  

  محلية كرينك في غرب دارفور جرب فيمرض التقارير تفيد بوقوع حاالت 

حالة جرب في عدد من القرى في محلية  1,745سبتمبر، ما يقدر بنحو  12، في  غرب دارفور حددت وزارة الصحة بوالية
كرينك.  ومن أجل تجنب انتشار ھذا المرض، تم تدشين حملة صحية تستھدف المناطق الرئيسية المعرضة للخطر في المحلية. 

بالوالية وشركاء نازح في المنطقة لخطر اإلصابة بھذا المرض.  وشكلت وزارة الصحة  110,000ويتعرض ما يقدر بنحو  
 قطاع الصحة فرقة عمل لمراقبة الوضع.  وقامت حكومة الوالية بتنشيط التدخالت المعيارية بشأن مكافحة انتشار ھذا المرض.

ويعرف عن مرض الجرب بأنه مرض جلدي معدي ينتشر بسرعة في األماكن المكتظة.  وتعد النظافة الصحية وكذلك  
.بمثابة تدابير وقائية ھامةالحصول على إمدادات مياه كافية   

تنشيط اللجنة الفرعية للسالمة واألمنإعادة   

وھو ھيكل  –الموحديقوم مدير مركز اإلجراءات و سبتمبر. 19دارفور في في تنشيط اللجنة الفرعية للسالمة واألمن إعادة تم 
ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، وأجھزة األمن  التى تضم ترأس االجتماعاتب  –داخل مفوضية العون اإلنساني 

 إدارة شؤون السالمة واألمناإلقليمية في دارفور، و)، والسلطة المركزىوالمخابرات الوطنية، والشرطة (قوات االحتياط 
، وبرنامج األغذية العالمي، ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، تحاد األفريقي واألمم المتحدة في دارفورااللألمم المتحدة، وبعثة 

واألمن للعمال العاملين في .  وتھدف اللجنة الفرعية إلى تعزيز السالمة الدولية واللجنة التوجيھية للمنظمات غير الحكومية
ولتحسين الحوار بين المجتمع الدولي والسلطات الحكومية. ،المجال اإلنساني، لتيسير الوصول المناسب إلى ھؤالء المحتاجون  

 

 

 ال تزال األلغام األرضية
على  رئيسياتشكل تھديدا 

في أجزاء من  مدنيينال
السودان، بما يحتاج إلى 

كم مربع من  32تطھير 
 األراضي المزروعة

باأللغام، وفقا لما أفادت به 
دائرة األمم المتحدة به 
 راءات المتعلقةلإلج

  باأللغام
 

ما يقدر بنحو  يبحث
شخص من  11,600

الذين فروا من منازلھم 
عن ملجأ  في المھاجرية

 و لجأبو دنفي قرية 
  شعيرية مدينة

 

 في السودان تإزالة األلغام األرضية ومخلفات الحرب من المتفجراحاالت 

كم 32  
مربع سيتم إزالة  

 األلغام منھا

كم 88  
تم إزالة مربع  

 األلغام منھا

أفادت وزارة الصحة بأنه 
حالة  1,745تم تحديد 

جرب في محلية كرينك 
  في غرب دارفور
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  اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقرير ھذا اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب أعد

  مواصلة االستجابة للفيضانات
 

انات في السودان إلى ما يقرب من شخاص الذين تأثروا من جراء الفيضقامت مفوضية العون اإلنساني بمراجعة أعداد األ
غرب كردفان، والخرطوم، السيما في والية أسرة).  ويأتي ذلك بعد زيادة ھطول األمطار،  99,980شخص ( 500,000

حيث خصصت مبلغا آخرا يقدر بنحو الفيضانات،  جراء منللمتأثرين اصلت حكومة السودان دعمھا قد ووالنيل األبيض. و
الطوارئ وإمدادات مليون جنيه سوداني) خالل األسبوع الماضي، لتوفير ماوى  20(ما يقدر بنحو مليون دوالر أمريكي  4.5

شخص  145,000، فقد تلقى ما يزيد عن سبتمبر 3في  إغاثة غير غذائية.  ووفقا لما أفادت به مفوضية العون اإلنساني
آخرون إمدادات مماثلة قريبا.  وتتكون المساعدة غير الغذائية من  65,000ى ومن المتوقع أن يتلقإمدادات إغاثة غير غذائية 

، وطھيبالستيكية، وأوعية بالستيكية للمياه، وبطانيتان ومجموعة أواني  وفرشاتواحدة أو اثنين، بالستيكية  أغطية أو خيمة. /
خالل عمليات التحديد والتحقق والتوزيع. واألفراد شديدي الضعفوقد أعطيت األولوية لألسر التي تعولھا النساء،    

فدان) من  53,000ھكتار ( 55,000فقد دمرت الفيضانات ما يقدر بنحو ووفقا لما أفادت به وزارة الزراعة بالوالية، 
 الموز فيوالبطاطا الحلوة، والبامية، والباذنجان، والقرع، والطماطم، والفول السوداني، ، والفولوسمسم، اللذرة، مزارع ا
من األرض مساحة ما  واحد فدانويغطي التضامن والروصيرص في والية النيل األزرق. وقيسان، وباو، والدمازين،  محليات

في المائة من ملعب كرة القدم. 75يعادل حوالي   

من المرجح أن تؤدي أنه  المتحدةوكالة التنمية الدولية التابعة للواليات  تمولھاالتي  نظام اإلنذار المبكر بالمجاعةوأفادت شبكة 
إلى زيادة مؤقتة في عدد األشخاص الذين يعانون من انعدام أغسطس،  طوال شھرالنزاعات المستمرة التي اندلعت والفيضانات 

مليون شخص. 4.3إلى  4ما بين  تقدراألمن الغذائي في السودان   

 5,000بتوزيع مجموعات إغاثة غير غذائية إلى ما يقرب من  الوطنية غير الحكومية الطوعيةوقامت منظمة مبادرون 
.  وفي محلية الروصيرص، وزعت منظمة من جراء الفيضانات في أجزاء من محليتي الدمازين وقيسان نالمتأثريشخص من 

فرشات النوم، ، مجموعات إغاثة غير غذائية (بما في ذلك، الوطنية حكوميةالغير  الطوعية والتنميةالعادة التعمير سالم ال
شخص من المتأثرين من  6,000إلى مايقرب من  )وأوعية بالستيكية للمياهوأغطية بالستيكية، وبطانيات، وأواني للطھي 

، مواد إغاثة  الوطنية حكوميةالغير  العادة التعمير والتنمية الطوعية منظمة السالمجراء الفيضانات.  وحتى تاريخه، وزعت 
مفوضية  من المتأثرين من جراء الفيضانات في محلية الروصيرص.  وقدمتشخص  16,000غير غذائية إلى ما يقدر بنحو 

 .ُمولت من خالل الصندوق اإلنساني المشتركبينما ، األمم المتحدة لشؤون الالجئين ھذه اإلمدادات

  

 
  

 

 

 

 
 

 ،بحلول التاسع من سبتمبر
مفوضية العون  راجعت

خاص اإلنساني أعداد األش
الذين تأثروا من جراء 

في السودان  الفيضانات
 يقدر بنحوإلى ما 

  شخص 500,000


