
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
  
 

أوتشا    

 في ھذا العدد
1ص. شخصا 45القتال في وسط دارفور يسفر عن مقتل اندالع   

2ص. من النازحين الجدد في شرق دارفور 150,000الوصول إلى   

3ص. المبكر بالمجاعةنظام اإلنذار األمن الغذائي أعدته شبكة  عن تنبؤ  

4ص.خدمات األمم المتحدة للنقل الجوي  رحالت على يؤثرقود نقص ال  

  التطورات أبرز

 القتال بين  جولة جديدة من اندالع
 في وسط سالماتو المسيرية قبيلتي
، شخصا 45تسفر عن مقتل  دارفور

  .المتحدةلتقارير تلقتھا األمم وفقا 

 منالقيود المفروضة انعدام األمن و 
 تقديمأدت إلى منع  الحكومة

 150,000لما يقرب من المساعدات 
 في شرق شخص من النازحين الجدد

  .دارفور

  أعلى مستويات انعدام األمن تم رصد
في  ينالغذائي الحاد بين النازح
رة الحركة المناطق الخاضعة لسيط

قطاع  –الشعبية لتحرير السودان 
ر لشبكه  االنذاوذلك  وفقا   الشمال.

  .المبكر بالمجاعه

 أرقام

1,400,000 

 
 

نازحون مسجلون في 
 المعسكرات في دارفور

(بإستثناء النازحين خارج 
 المعسكرات)

155,900 

 
 

  الالجئون في السودان
(مفوضية األمم المتحدة 

)للالجئين  

الالجئون السودانيون في  330,000
مفوضية األمم (تشاد 

  المتحدة للالجئين)

227,700 
 

الالجئون السودانيون في 
دولة جنوب السودان 

مفوضية األمم (وأثيوبيا 
  المتحدة للالجئين)

 التمويل

984 مليون
)أمريكي دوالرمطلوبة (

 

464 مليون
)أمريكي دوالر(التمويل المقدم 

%47.1
 )أمريكي دوالر(لتمويل المقدم نسبة ا

 

 

 

  
  من النازحين الجدد في أم دخن 150,000وجود ما يزيد عن 

 

سالمات في والية وسط دارفور، بالرغم من توقيع اتفاق المصالحة الثالث الذي التواصل اندالع القتال بين قبيلتي المسيرية و
ووفقا لما أفادت به التقارير الواردة إلى األمم المتحدة، فقد أسفر تجدد اندالع القتال   .أم دخن محليةسبتمبر في  10وقع في 

  ن القبيلتين.شخصا م 45عن مقتل بين قبيلتي المسيرية وسالمات، خالل األسبوع الماضي، 

في قرية  تابعه لقبيله المسيريه مستوطناتسبتمبر، ھاجم رجال مسلحون من قبيلة سالمات،  26وأفادت التقارير، أنه في 
أشخاص من قبيلة المسيرية وجرح  8)، وأسفر عن ھذا الھجوم مقتل محلية أم دخنكم شرق  40مورايا ( التي تبعد حوالي 
سبتمبر، وقعت  27سالمات.  وبعد ھذا الھجوم، وفي القوع أية إصابات في صفوف رجال قبيلة ثالثة آخرون.  ولم ترد و

)، والتي أسفرت، وفقا محلية أم دخنكم شمال شرق  48اشتباكات بين القبيلتين في قرية سوارواغا ( التي تبعد حوالي 
وتلقت  شخصا من كال القبيلتين. 20سالمات وجرح الرجال من قبيلة  30رجال من قبيلة المسيرية و 7للتقارير، عن مقتل 

من قِبل سالمات في قرية موكجار، التفيد بوقوع أعمال نھب للمحالت المملوكة لقبيلة سبتمبر،  28األمم المتحدة تقارير،  في 
فادت كال القبيلتين قبيلة المسيرية حسبما أفادت التقارير.  ومن المتوقع أن يحدث مزيد من االشتباكات بين القبيلتين، حيث أ

  .بأنھا تعمل على تعبئة الحشود من أجل شن ھجمات مضادة في أجزاء أخرى من والية وسط دارفور

شخص من منازلھم وقاموا  15,300فقد فر ما يقدر بنحو ية العون اإلنساني التابعة للحكومة، ووفقا لما أفادت به مفوض 
، وذلك عندما بدأ اندالع القتال على الموارد بين قبيلتي 2013منذ شھر أبريل عام  محلية أم دخنبالبحث عن مأوى في 

بصورة رئيسية، من الوحدات اإلدارية في ماجان،  ة أم دخنمحليالموجودون في سالمات.  وقد نزح، النازحون الالمسيرية و
وكابار، وساليلي،  وأجزاء من محلية موكجار.  وقامت منظمة الھجرة الدولية بالتحقق من بعض ھؤالء النازحين في شھري 

  ل ومايو.لم يتم التحقق بعد من ھؤالء النازحين الذين وصلوا في تواريخ الحقة لشھري أبري هريل ومايو. إال أنأب

، نتيجة نشوب  شخص قد نزحوا 22,000من جانبھا،  قدرت مفوضية العون اإلنساني، في وقت سابق، أن ما يزيد عن 
وباإلضافة إلى ذلك، فر العديد من األشخاص اآلخرين، سالمات في والية وسط دارفور.  الالنزاع بين قبيلتي المسيرية و

قد وصل ما يقرب ه تشاد.  ووفقا لما أفادت به مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، فإنمعظمھم من قبيلة سالمات، إلى 
 3,400.  وباإلضافة إلى ذلك، وصل 2013الجئ سوداني إلى تشاد قادمين من دارفور، وذلك منذ يناير عام  36,200من 

.2013وسط دارفور) منذ يناير عام إلى جمھورية أفريقيا الوسطى (معظمھم من  شخص من الالجئين السودانيين الجدد  

 االستجابة إلى احتياجات النازحين الجدد

ات الجنوبية يؤثر انعدام األمن على تحركات اإلمدادات اإلنسانية التي تجرى عبر الطرق في وسط دارفور، السيما في الممر
وعلى الرغم من التحديات الماثلة، إال أن الجھات الفاعلة العاملة في المجال اإلنساني واصلت   سي.لمحليتي أم دخن وبند

عملھا لمساعدة األشخاص المحتاجين في محلية أم دخن.  وقد أجبرت العديد من الوكاالت اإلنسانية على استخدام رحالت 
  مدادات.، لجلب اإلخدمات األمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدة اإلنسانية

 15حاح البيئة التابع للحكومة، بإصالح المياه وإصوقسم  ر الحكومية،ث جيل العمل اإلنساني الدولية غيقامت منظمة مثل
صرف صحي في المناطق التي مرافق  ھياكل مضخة يدوية ومضختين يدويتين ميكانيكيتين، وتركيب قربتان مياه، وتشييد

 ل على مياه شرب نظيفةشخص من النازحين الجدد، من الحصو 15,000الجدد.  وسيسمح ھذا بتمكين استقر فيھا النازحون 
مفوضية األمم  كما قامت منظمة مثلث جيل العمل اإلنساني،  بتوزيع مواد إغاثة غير غذائية مقدمة من  ومرافق صحية آمنة.

ين الجدد، وقام برنامج األغذية العالمي بتوزيع شخص من النازح 9,000المتحدة لشؤون الالجئين، إلى ما يقرب من نحو 
نازح.  وتقوم منظمة الھيئة الطبية الدولية، وھي منظمة  10,500حصص غذائية طارئة تكفي لمدة شھر واحد إلى نحو 

ة، الدولية غير الحكوميدولية غير حكومية، بتشغيل مركزا صحيا في محلية أم دخن.  وفي الوقت نفسه، تقوم منظمة "تيرفند" 
تنقلين في قريتي سااليلي في محلية أم دخن، ومركزين مبتشغيل مركزين للتغذية في معسكري أبوزار وكامجار للنازحين 

طفل من األطفال دون الخامسة من العمر، فضال عن النساء الحوامل والمرضعات. 2,600 نحو وغانتور، تخدم  

  

انيةـرة اإلنسـالنش
السودان

 2013 سبتمبر 29 – 23|   39العدد

)األمم المتحدة( بنصب خيم تأويھمن الجدد في أم دخن يقومون النازحو  
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شخص من  150,000شرق دارفور: انعدام األمن يؤخر تقديم المساعدات إلى 
  النازحين

 

شرق والية من تسبب اندالع القتال بين القبائل ونشوب االشتباكات بين قوات األمن الحكومية والحركات المسلحة في أجزاء 
منعت األوضاع األمنية المتدھورة في محليات دارفور في تأخير االستجابة اإلنسانية إلى األشخاص المحتاجين.  حيث 

 –معاليه في الوالية العقب نشوب توترات واشتباكات بين قبيلتي الرزيقات و –عديلة، وأبو كارنكا، وعسالية الضعين، و
فضال عن القيود التي فرضتھا الحكومة على التحركات، منعت الجھات الفاعلة اإلنسانية من الوصول إلى ما يقدر بنحو 

نازح في محليات عديلة، وأبو كارينا، والمھاجرية، ولبدو، وياسين، وشعيرية.  كما وضعت سلطات الوالية قيودا  150,000
في المناطق التي تنطوي على وجود مخاوف على دوريات وحراسات بعثة االتحاد األفريقي واألمم المتحدة في دارفور، 

بوقع ثمان حوادث أمنية ضد الجھات الفاعلة اإلنسانية في الوالية.أمنية.  ومنذ منتصف شھر أغسطس، أفادت التقارير   

محدودة للحصول على التعليم ااألطفال النازحون في شرق دارفور لديھم فرص  

لحصول لطفل من النازحين في شرق دارفور لديھم فرصا محدودة  6,700بأن ما يقدر بنحو  أفادت وزارة التعليم في الوالية
نزحوا قادمين من المھاجرية عقب اندالع القتال طفل في معسكر النيم للنازحين  2,200ويشتمل ھذا العدد على على التعليم.  

طفل آخر من األطفال النازحين في  4,500وقطاع ميني ميناوي؛  –بين القوات المسلحة السودانية وجيش تحرير السودان 
ري، وعديلة، وأبو كارينكا، وذلك نتيجة اندالع القتال بين قبيلتي الرزيقات والمعاليه في منطقة محليات جلبي، والميناء الب

جد عدد محدود من الفصول الدراسية، فضال كالكل أبو سالمة، وفي محليات كل من عسالية، وعديلة، وأبو كارينكا.  ويو
حيث يستقر النازحين  ومستوطنات ة في معسكراتفي المدارس الموجودعن نقص في عدد المدرسين والمواد التعليمية، 

  .ھؤالء األطفال

  في عمليات اإلغاثة ةوالبيئيالنوع  مراعاة  عقد دورات تدريبية عن
 

تدريبية لما يقرب من ، أربع دورات ةيلبيئللشؤون ااألمم المتحدة  ومستشار النوع  لشؤوناألمم المتحدة ل كال من مستشار عقد
شخص من العاملين في المؤسسات الحكومية في الوالية، ووكاالت األمم المتحدة، والمنظمات الدولية والوطنية  100نحو 

سبتمبر.  وقد ركز التدريب على حد سواء على  24-22شمال دارفور، في الفترة ما بين  - في مدينة الفاشر  ،غير الحكومية
البرامج اإلنسانية في السودان.  كما غطى التدريب الجانب المعني وعلى كيفية زيادة تأثير وفعالية نوع منظور ال مراعاة 

، فضال عن مراعاة المنظور البيئي.  ويمكن أن يساعد فى خطه العمل االنسانى البيئي مؤشر ال، والنوع  باستخدام مؤشر 
والبيئية، على زيادة الجودة الشاملة للتدخالت اإلنسانية، وذلك من خالل النوع  بناء قدرات الشركاء الوطنيين فيما يتعلق 

  .والتنفيذ والمتابعهممارسات التصميم  وتحسين  تعزيز

من خالل أداة قياس تضع رموزا على مقياس من  في المشاريع اإلنسانيةذات الصله بالنوع  التدخالت النوع  ويقيس مؤشر 
، لتحديد ما إذا كان المشروع اإلنساني قد استجاب بصورة كاملة لتلبية كل من حاجات، وقدرات، وأولويات النساء 0-2

 مؤشر  داه  وتضيف ا والبنات والبنين والرجال في كل قطاع، أو اتخاذ إجراءات معينة لتحقيق المساواة بين الجنسين.  
، "+" إضافية وھي عالمةوبرموز (ألف) و (باء) و(جيم) حسب التأثير على البيئة المحلية،   التدخالت اإلنسانية في البيئية

كال من  عقدما  يمكن للحد من ھذا التأثير إلى أقصى  ، وذلك، في المشروع الذي صممإذا تطلب األمر اتخاذ تدابير تخفيفية
 100تدريبية لما يقرب من نحو ، أربع دورات ةيلبيئللشؤون ااألمم المتحدة  ومستشار النوع  لشؤوناألمم المتحدة ل مستشار

شخص من العاملين في المؤسسات الحكومية في الوالية، ووكاالت األمم المتحدة، والمنظمات الدولية والوطنية غير 
سبتمبر.  وقد ركز التدريب على حد سواء على  24- 22شمال دارفور، في الفترة ما بين  - في مدينة الفاشر  ،الحكومية
البرامج اإلنسانية في السودان.  كما غطى التدريب الجانب المعني وعلى كيفية زيادة تأثير وفعالية نوع منظور ال مراعاة 

، فضال عن مراعاة المنظور البيئي.  ويمكن أن يساعد فى خطه العمل االنسانى البيئي مؤشر ال، والنوع  باستخدام مؤشر 
والبيئية، على زيادة الجودة الشاملة للتدخالت اإلنسانية، وذلك من خالل النوع  بناء قدرات الشركاء الوطنيين فيما يتعلق 

  .والتنفيذ والمتابعهممارسات التصميم  وتحسين  تعزيز

  الدوليه غير الحكوميه الى كادوقلى فى المنظمات زياره موظ
 

 كادوقليمدينة  ،والمنظمات الدولية غير الحكومية وفد رفيع المستوى يتألف من ممثلين من الحكومة، واألمم المتحدة، زار
ولى التي عد ھذه الزيارة بمثابة البعثة األسبتمبر.  وت 23عاصمة والية جنوب كردفان، في زيارة استغرقت يوما واحدا، في 

.  وخالل 2011شارك فيھا موظفون دوليون من المنظمات الدولية غير الحكومية منذ بدء نشوب النزاع في يونيه من عام 
) ومفوضية العون اإلنساني في والية جنوب كردفان، شجع الوالي المنظمات الدولية االجتماع الذي جمع بين الوالي (الحكومة

قدم الوالي تعھدات تتعلق في جنوب كردفان.  كما  –اإلنسانية والتنموية على حد سواء  - غير الحكومية على تعزيز عملياتھم 
.العاملين في المنظمات الدولية غير الحكوميةليين الدو بإصدار منتظم لطلبات تصاريح العمل الخاصة بالموظفين   

واألشخاص المتأثرين من جراء شخص من النازحين  25,000غذائية إلى ما يقرب من نحو المساعدات ال
قليوالفيضانات في محلية كاد  

 23,000قدم برنامج األغذية العالمي، خالل األسبوع الماضي، حصص غذائية تكفي لمدة شھرين إلى ما يقرب من نحو 
كال من برنامج األغذية العالمي، ومفوضية اكمل دوقلي.  وباإلضافة إلى ذلك، في محلية كاشخص من األشخاص النازحين 

في ر االكثر عرضه للمخاط العون اإلنساني، وجمعية الھالل األحمر السودانية عمليتي التسجيل والتحقق الخاصة باألفراد 

لم يستطع الموظفون 
الدوليون العاملون في 
المنظمات الدولية غير 

الحكومية من السفر إلى 
كادوقلي منذ بدء نشوب 

2011النزاع في عام   

انعدام األمن والقيود التي 
تفرضھا الحكومة يمنعان 

تقديم المساعدة إلى ما 
من  150,000يقرب من 

النازحين الجدد في شرق 
   دارفور
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طارئة.  وقد تم التحقق ، الذين تأثروا من جراء الفيضانات األخيرة والذين في حاجة إلى تلقي مساعدات غذائية قليومحلية كاد
  .رھه تكفى لشھر واحد ھو ششخص، وتم توزيع حص 2,000ممايقرب من 

من برنامج األغذية العالمي، ومفوضية العون اإلنساني، وجمعية الھالل األحمر السودانية، كال اكمل  أما في محلية كليك، فقد 
شخص من الذين فروا من قرية داندر، عقب اندالع القتال بين القوات المسلحة  559الثانية من التسجيل والتحقق من الجولة 

التحقق والذي ھذه المجموعه لم يشمل    ، في شھر أبريل.قطاع الشمال –الحركة الشعية لتحرير السودان قوات السودانية و
التي أجريت في شھر مايو والتي غطت قرية الكوك في محليى الريف الشرقي.  وتم توزيع  جرى فى الجوله االولى 

شخص. 559مساعدات غذائية تكفي لمدة شھر واحد على النازحين الجدد الذين تم التحقق منھم والبالغ عددھم   

نيل األزرق، باستمرار وصول وب كردفان والنالفترة المشمولة بالتقرير، أفادت وحدة التنسيق الخاصة بواليتي جوخالل 
من محليتي تلودي وأبو جبيھة إلى والية أعالي النيل بدولة جنوب السودان.  وتقوم مفوضية األمم المتحدة  انيينسود الجئين

اطق التي وصل إليھا الجئون سودانيون من محليتي تلودي وأبو منطقتين من المنء عملية تسجيل في لشؤون الالجئين بإجرا
.وھي منطقة ليلو (في مقاطعة ملكال) وغولو (في مقاطعة فاشودا)، على التوالي –جبيھة   

  2013عن األمن الغذائي حتى ديسمبر تنبؤ 
  

، أنه وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة التي تمولھا بالمجاعةنظام اإلنذار المبكر شبكة صادرة عن تقارير  أفادت
تصنيف األمن الطوارئ) من  مستوىالمرحلة الرابعة ( – أعلى مستويات انعدام األمن الغذائي الحادان تكون  المتوقع أن من 

قطاع الشمال،  –السودان رة الحركة الشعبية لتحرير في المناطق الخاضعة لسيط النازحينان تكون عند    -المتكامل الغذائي
ضمن المرحلة الثالثة (  تكون األسر الفقيرة التي تعيش في تلك المناطق في جنوب كردفان.  وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن

المتكامل. إال أن نتائج األمن الغذائي لألشخاص النازحين واألسر الفقيرة من المرجح  تصنيف األمن الغذائياألزمة) ل مستوى
فضال عن الدخل الناتج عن العمل الزراع الموسمي والمبيعات النقدية  ا أن تتحسن في شھر أكتوبر في أعقاب الحصاد

 للمحاصيل.

ويعد األمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في واليتي جنوب كردفان والنيل األزرق، أفضل نسبيا، ويعزى 
 تصنيف األمن الغذائيھذا إلى المساعدات اإلنسانية الجارية.  ومع ذلك، من المرجح أن تستمر المرحلة الثانية من مراحل 

حتى نھاية شھر ديسمبر. )(مستوى اإلجھاد المتكامل  

معظم المتكامل (مستوى اإلجھاد)  تصنيف األمن الغذائيتضمن المرحلة الثانية من مراحل وفي دارفور، من المرجح أن 
االحتياجات الغذائية  الحد االدنى من  ، وذلك بسبب المساعدة طويلة األمد الكافية لتلبيةخالل فترة العجاف الشديدالنازحين 

  .على قيد الحياة المساعدة على البقاء

  

  

 

  

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

من المتوقع أن تقع أعلى 
مستويات انعدام األمن 

الغذائي الحاد بين 
النازحين داخليا في 
المناطق الخاضعة 

لسيطرة الحركة الشعبية 
قطاع  –لتحرير السودان 

الشمال، في جنوب 
، وفقا لما أفادت كردفان

نظام اإلنذار شبكة به  
  ر بالمجاعةالمبك
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  اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقرير ھذا اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب أعد

خدمات األمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدة يؤثر على رحالت نقص وقود 
 اإلنسانية

 

بأن مورديھا من وقود سبتمبر،  24غرب دارفور، في الجنينة  في خدمات األمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدة اإلنسانيةأعلنت 
في الجنينة وقود  خدمات األمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدة اإلنسانيةالطائرات قد نفدت مخزوناتھم.  واستجابة لھذا، تلقت 

في الخرطوم، والتي ستتيح لھم القدرة على التشغيل لمدة  خدمات األمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدة اإلنسانيةطائرات من 
الجوية من الجنينة إلى كلبس، وسيلي، وكرينيك، وبيدا، احد.  وسوف يؤثر نقص الوقود الحالي على تشغيل الرحالت أسبوع و

في غرب دارفور، وبندسي في وسط دارفور.  وإذا ما لم تحل ھذه المشكلة خالل األيام القادمة، فسيؤثر  ومورني، فوروبارانجا
خدمات وتعد رحالت  منظمة دولية غير حكومية، ووكاالت األمم المتحدة، في ھذه المناطق. 15ما يزيد عن عمليات  ھذا على 

أمرا حيويا لعمليات المساعدات اإلنسانية في جميع أنحاء دارفور، ال سيما في  األمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدة اإلنسانية
 المناطق التي ال يمكن فيھا استخدام النقل والتحركات البرية

  اإلنسانيةستجابة الوا ،عودةال ،نزوحالالنيل األزرق:  
  

شخص من النازحين الجدد إلى منطقتي  1,436بوصول نحو  حكومية، في والية النيل األزرق،أفادت منظمة وطنية غير 
كرمك، وذلك عقب اندالع  اص من منطقة كاالتو شمال في محليةكرمك.  ووصل ھؤالء األشخ في محلية غمباردا ودقلق

لما أفادت به  اقطاع الشمال في المنطقة.  ووفق - القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الحركة الشعبية لتحرير السودان
فإنه اليزال ھناك قتال ميداني ونزوح في المنطقة، مع وجود  وحدة التنسيق الخاصة بواليتي جنوب كردفان والنيل االزرق،

تفيد باعتداء القوات المسلحة السودانية على المدنيين ھناك.  كما أفادت وحدة التنسيق الخاصة بواليتي جنوب كردفان  تقارير
ما يزال مرتفعا في محليتي باو وقيسان، وواصل الالجئون السودانيون النازحون من النزوح معدلت  والنيل االزرق بأن 

ولة إثيوبيا.محلية قيسان وصولھم إلى د  

كم جنوب  35حوالي التي تبعد شخص من منطقتي ويغو ومادوم في محلية باو ( 300وأفادت التقارير بأن ما يقدر بنحو 
القتال بين القوات المسلحة السودانية  شرق مدينة الدمازين) قد فروا من منازلھم، خالل األسبوع الماضي، وذلك بسبب اندالع

وال تتواجد األمم المتحدة في ھذه المناطق ولم يتم التحقق قطاع الشمال في المنطقة.   -وقوات الحركة الشعبية لتحرير السودان
.بشكل مستقل في ھذه التقارير  

 العودة من دولة إثيوبيا إلى محلية قيسان

، وذلك وفقا شخص إلى محلية قيسان قادمين من مدينتي تايبا وأبو مورا في إثيوبيا 600ما يقدر بنحو  بعودةأفادت التقارير 
لما أفادت به منظمة وطنية غير حكومية.  وترجع أصول ھؤالء العائدين إلى قريتي أشيمبو ودار السالم في محلية قيسان، 

ن القوات المسلحة السودانية وقوات الحركة الشعبية لتحرير حيث فروا بصورة مؤقتة إلى إثيوبيا عندما اندلع القتال بي
.2013أغسطس عام  20قطاع الشمال، في المنطقة في  -السودان  

تلقي األشخاص المحتاجون للمساعدات في والية النيل األزرقاستمرار   

والتنمية، الوطنية غير  لإلعمارمنظمة السالم اكملت 
على ما  غاثة غير غذائيةإ إمدادتتوزيع الحكومية، 

من  شخص من المتأثرين 18,000رب من نحو يق
موقعا في  18أسرة) في  3,644( جراء الفيضانات

في والية النيل األزرق.  ووفقا  محلية الروصيرص
رئيس فرقة  –مفوضية العون اإلنساني  لما أفادت به

قد تأثر  هفإن - العمل الوطنية المعنية بالفيضانات
 10,000شخص (  50,000مايقرب من نحو 

أسرة) في والية النيل األزرق من جراء الفيضانات 
التي أعقبت ھطول األمطار الغزيرة خالل شھري 

 أغسطس وسبتمبر. 

 –واإلغاثة للتنمية الدولية السبتيين وكالةوقامت 
، الدولية غير الحكومية، وبالتعاون مع قسم السودان

المياه وإصحاح البيئة، ومنظمة "مبادرون" الوطنية 
غير الحكومية، بتركيب مضخات مياه في خمس قرى 

في محلية الدمازين، تھدف إلى تحسين طرق 
أسرة).   كما عقدت منظمة وكالة التنمية واإلغاثة  1,000نازح ( 5,000الحصول على مياه صالحة للشرب لما يزيد عن 

بناء  سيتم  وباإلضافة إلى ذلك،   والنظافة الصحية. والصرف الصحيإدارة المياه وعن المياه الطارئة دورات تدريبية عن 
.الموجودة في ھذه المناطق الخمسصحية المرافق ال ھياكل  

منظمة السالم تلقي بعض ااألشخاص إلمدادات إغاثة غير غذائية في والية النيل األزرق (
لإلعمار والتنمية)

سيؤثر نقص الوقود على 
تشغيل الرحالت الجوية 
من الجنينة إلى كلبس، 

وسيلي، وكرينيك، وبيدا، 
 ومورني، فوروبارانجا

في غرب دارفور، 
 وبندسي في وسط دارفور

 

تلقى ما يقرب من نحو 
شخص من  18,000

المتأثرين من جراء 
الفيضانات في محلية 

إمدادت الروصيرص 
ھذا  إغاثة غير غذائية

 األسبوع


