
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
   
  
 

 
 

 

 
 

 

 

أوتشا     

 في ھذا العدد
 1ص.  الحریات األربع یةتشجیع تنفیذ اتفاق

 2ص. توترات قبلیة في أجزاء من دارفور

 3ص.  األمن یؤثر على توصیل المساعدات والتجارة في دارفورانعدام 

 4ص. تقدیم المساعدات إلى األشخاص المتأثرین بالفیضانات

 

  

 

 

 

 

 
 

  التطورات أبرز
شجع منسقا دولة السودان  •

وجنوب السودان حكومتي 
السودان  السودان وجنوب

 یةتفاقعلى التنفیذ الكامل " إل
 ."الحریات األربع

مفوضیة العون اإلنساني تقدر  •
زحین الجدد في عدد النا

كرنكا في محلیتي عدیلة وأبو
جنوب دارفور بنحو 

شخص یتعذر  134,000
الوصول إلیھم بسبب القیود 

المفروضة على حریة التحرك 
 .ھناك

أثَّر معدل الجریمة المتزاید في  •
في جمیع أنحاء دارفور 

األسبوع الماضي على كل من 
االنشطة اإلنسانیة والحركة 

  .التجاریة
تواصل المنظمات اإلنسانیة  •

توزیع المساعدات الطارئة 
ألشخاص المتأثرین ل

بالفیضانات في جمیع أنحاء 
 السودان.

 أرقام
1,400,000 

 
 

 ن فيومسجل نونازح
 دارفور في المعسكرات

  النازحین خارج باستثناء(
 )المعسكرات

155,900 
 
 

  السودان في نوالالجئ
 األمم المتحدة (مفوضیة
 )للالجئین

 في السودانیین نوالالجئ 225,500
 السودان دولة جنوب

  وإثیوبیا
مفوضیة األمم المتحدة ( 

  )للالجئین

330,000 
 

 في ونسودانیال ونجئاللا
 تشاد

مفوضیة األمم المتحدة  (
 ) للالجئین

 التمویل

 984 ملیون
 )أمریكي دوالرمطلوبة (

 415 ملیون
 )أمریكي دوالر(التمویل المقدم مبلغ 

42.1% 
 )أمریكي دوالر( ھالتمویل المقدمنسبة 

 

 توزیع المساعدات الغذائیة في معسكر زمزم للنازحین (تصویر برنامج األغذیة العالمي)
 

 
 

 بین السودان وجنوب السودان األمم المتحدة تشجع تنفیذ "اتفاقیة الحریات األربع"
 

أصدر منسق الشؤون اإلنسانیة في السودان السید علي الزعتري ومنسق الشؤون اإلنسانیة في جنوب السودان السید 
ناشدا فیھ حكومتي السودان وجنوب السودان لمعالجة أوضاع في الرابع من سبتمبر توبي النزر بیانا مشتركا 

ان الذین یعیشون في جنوب السودان.  وجاء في مواطني جنوب السودان الذین یعیشون في السودان، ومواطني السود
أوضاع  یةالبیان " نیابة عن المجتمع اإلنساني، نشجع حكومتي السودان وجنوب السودان على التنفیذ الكامل التفاق

نص على التمتع بالحریات األربع التي تي ت، وال2012سبتمبر عام  27في  تي وقعتالمواطنین في كال البلدین، ال
 ."حریة اإلقامة، والتنقل، والتملك، والنشاط االقتصادي لمواطني كال البلدینتتمثل في 

 
ذات الصلة  اتالقرار إتخاذوأشاد البیان " بإنشاء اللجنة المشتركة العلیا لإلشراف على المسائل الخاصة باإلدارة و

بھؤالء األفراد" كما شجع البیان " الحكومتین على مضاعفة الجھود لتوفیر وثائق لمواطني كال البلدین، بما في ذلك 
وثائق اإلقامة وتصاریح العمل".  وناشد البیان الحكومتین " أن تعمال على تیسیر العودة اآلمنة والطوعیة للمواطنین 

ء الذین تقطعت بھم السبل في محطة السكة الحدید بكوستي في السودان وغیرھم الراغبین في العودة، السیما ھؤال
من األفراد شدیدي الضعف في كال البلدین، مع إیالء االعتبار الواجب إلعادة اإلدماج المستدام لھؤالء األفراد في 

نما وجھ المنسقان نداء إلى المجتمعات".  كما شجع منسقا الشؤون اإلنسانیة الحكومتین على قیادة عملیة العودة، بی
مجتمع المانحین الدولي من أجل المساعدة في ھذا المسعى.  وجاء في ختام البیان المشترك" نحن على أھبة 

 ."االستعداد لمواصلة تقدیم دعمنا للحكومتین في ھذا الصدد
 

أصولھم إلى دولة جنوب ووفقا لما أفادت بھ منظمة الھجرة الدولیة، فإن أكثر من ملیوني شخص من الذین ترجع 
.  2005السودان قد عادوا إلى دولة جنوب السودان قادمین من السودان منذ توقیع اتفاقیة السالم الشامل في عام 

 220,000وتختلف التقدیرات بشأن عدد األشخاص من دولة جنوب السودان المتواجدین في السودان، ما بین 
شخص ( حسب تقدیرات مفوضیة األمم المتحدة لشؤون  350,000شخص (حسب تقدیرات حكومة السودان) إلى 

الالجئین). 

 
  امرأة من دولة جنوب السودان أمام مأوى لھا في نقطة المغادرة في الشجرة ، بوالیة الخرطوم (تصویر االمم المتحدة )

 النشرة اإلنسانیة
 السودان
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

  
السودان المتواجدین في  شخص من الذین ترجع أصولھم إلى دولة جنوب 40,000لنحو  2012ویشتمل ھذا على تقدیرات عام 

ان في ظل مجموعتال تشخص في محطة سكة حدید كوستي.  فقد عاش 3,500مناطق العراء في الخرطوم، وما یقرب من 
 العامین الماضیین، مع توافر فرص محدودة للحصول على وسائلعیش وخدمات أساسیة مستدامة. فيظروف معیشیة صعبة 

 
 توترات قبلیة في وسط وشرق دارفور

 
 تواصل التوتر بین قبیلتي المسیریھ والسالمات في وسط دارفور

 
أجزاء من وسط والیة دارفور یؤثر على المدنیین ھناك.  ووفقا للسلطات المحلیة ھناك، الیزال التوتر السائد بین القبائل في 

أفادت التقاریر بأن رجاال مسلحین من قبیلتي المسیریة والسالمات یقومون بتعبئة الحشود في محلیات أم دخان، وبندیسي، 
بیلتین على اتفاقیة صلح في بدایة شھر یولیو.  وقد ومكجار استعدادا للنزاع.  ویأتي ھذا على الرغم من توقیع ممثلین من الق

نشبت بعض االشتباكات المسلحة بین القبیلتین، حیث أفادت التقاریر أن سببھا یرجع إلى عدم دفع التعویضات بین القبیلتین.  
السالم بین  یةفاقوكان النعدام األمن و الطرق الردیئة أثرا في عرقلة  جھود لجنة الصلح التي تعمل على تشجیع تنفیذ ات

المتحاربین في المناطق الریفیة.  ووفقا لما أفادت بھ السلطات، فشلت اللجنة أیضا في الوصول إلى زعماء قبیلة السالمات من 
 .ذوي النفوذ المتواجدین حالیا في تشاد

 
منازلھم في المناطق  أسرة) من 4,460شخص ( 22,300ووفقا لما أفادت بھ مفوضیة العون اإلنساني، فقد فر ما یقرب من 

الریفیة إلى المدن الكبیرة في وسط والیة دارفور بعد اندالع نزاع بین قبیلتي المسیریة والسالمات في أوائل شھر یولیو.  
من النازحین في محلیة أم دخن من الوحدات اإلداریة التابعة لقرى  12,300وتحققت مفوضیة العون اإلنساني مما یقرب من 

اللي، وكبر.  واستجابة لھذه االوضاع، قامت الجھات الفاعلة اإلنسانیة بتقدیم المساعدات اإلنسانیة للنازحین، بما أبو جرادل، وسا
 في ذلك توفیر المكمالت الغذائیة والحصول على خدمات الرعایة الصحیة األساسیة وكذلك إمدادات إغاثة غیر غذائیة.

 
 حین الجدد في شرق دارفورمن الناز 134,000تعذر الوصول إلى ما یقرب من 

من النازحین الجدد من  134,000أفادت مفوضیة العون اإلنساني التابعة للحكومة السودانیة بأنھ الیزال یتعذر الوصول إلى ما یقدر بنحو 
وأبو  كرنكا، بسبب القیود التي تفرضھا الحكومة على وصول المساعدات اإلنسانیة إلى محلیتي عدیلة وأبو كرنكا.  حیث نوھت محلیتي عدیلة 

الحكومة إلى "المخاوف األمنیة" كواحدة من ھذه القیود.  ووفقا لما أفادت بھ مفوضیة العون اإلنساني، نزح ھؤالء األشخاص من منازلھم 
بین قبیلتي الرزیقات والمعالیا في محلیة عدیلة وأبو كرنكا منذ التاسع من شھر أغسطس.  وستقوم المنظمات اإلنسانیة في بسبب القتال الدائر 

محلیة عدیلة، بما في ذلك منظمة "میرلین" الدولیة غیر الحكومیة، ومنظمة "ید الرحمة" الوطنیة غیر الحكومیة، وجمعیة الھالل األحمر 
 احتیاجات النازحین وتقییمھا في المحلیة حالما تتم إتاحة الوصول إلى النازحین.السودانیة، بالتحقق من 

في تأخیر ووفقا لما أفاد بھ برنامج الغذاء العالمي، الیزال انعدام األمن في الطرق الواقعة بین محلیة الضعین ومحلیتي عدیلة وأبوكرنكا تتسبب 
امجھ المعني بتوفیر الغذاء من أجل اإلنعاش والتغذیة في ھذه المناطق. وقد أدى ھذا الوضع إلى نقل المواد الغذائیة لبرنامج الغذاء العالمي لبرن

ما التعلیق المؤقت لبرنامج توفیر الغذاء من أجل اإلنعاش والتغذیة التابع لبرنامج الغذاء العالمي منذ شھر أغسطس، والذي أثر بدوره على 
شخص إضافي  1,000الغذائیة من خالل برنامج توفیر الغذاء من أجل اإلنعاش والتغذیة وشخص من المتلقین للمساعدات  2,000یزید عن 

 من المتلقین لألغذیة التكمیلیة من خالل برنامج التغذیة التكمیلي.

من النازحین  5,500ووفقا للنتائج الواردة من بعثة مشتركة بین الوكاالت في مناطق المیناء البري، والجیالبي وشیخ الحلو، فإن ما یقدر بنحو 
في حاجة إلى تلقي مساعدات تتعلق بحصص غذائیة طارئة، وإمدادات إغاثة غیر غذائیة، وخدمات غذائیة، ومیاه، ومرافق صحیة ونظافة.  

إغاثة  یوما، وقامت منظمة "تیرفند" الدولیة غیر الحكومیة بتوزیع إمدادات 15وقام برنامج الغذاء العالمي بتوزیع حصص غذائیة تكفي لمدة 
غیر غذائیة على النازحین في أبو جبل.  وسترسل مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین إمدادات إغاثة غیر غذائیة إضافیة إلى النازحین 

 المتبقین.

 
 انعدام األمن یؤثر على المساعدات والتجارة في دارفور

 
الماضي على كل من األنشطة اإلنسانیة والحركة التجاریة في الوالیات أثر معدل الجریمة المتزاید في جمیع أنحاء دارفور خالل األسبوع 

 المختلفة.

ترافقھا قوات حكومیة لحراستھا  سبتمبر في دارفور، قافلة مكونة من عشر شاحنات تجاریة تحمل سلعا غذائیة 4فقد ھاجم رجال مسلحون، في 
وب دارفور.  واستطاع الرجال المسلحون من اختطاف ثالث شاحنات.  وفي قة زالنجي إلى منطقة نیاال في جنطكانت في طریقھا من منبینما 

ات الیوم التالي، قامت القوات الحكومیة بتتبع الثالث شاحنات المختطفة إلى جبل مرة وبعد تبادل إلطالق النیران مع الجناة، استطاعت القو
ین من ھذا الحادث، وعلى نفس امتداد الطریق بین زالنجي ونیاال، قام الحكومیة من استعادة شاحنتین من الثالث شاحنات المختطفة.  وبعد یوم

رجال مسلحون باختطاف سیارة دفع رباعي.  وعثرت السلطات في وقت الحق على السیارة التي تركت في وادي (مجرى نھر جاف).   
بعثة األتحاد األفریقي ام حراسات القوافل التابعة لونصحت إدارة شؤون السالمة واألمن التابعة لألمم المتحدة، المنظمات اإلنسانیة باستخد

عند استخدام ھذا الطریق وأن تكون یقظة للغایة.  كما اختطف رجال مسلحون، في وسط دارفور أیضا، سائقان  واألمم المتحدة في دارفور
كم شرق  30واقعة على بعد ما یقرب من أغسطس بالقرب من ھبیال( ال 26یعمالن في جمعیة الھالل األحمر السودانیة ، مع شاحنتھما، في 

 محلیة زالنجي)، وقد أطلق سراحھما ھذا األسبوع.  ولم یعثر على الشاحنتین حتى اآلن.

مفوضیة العون اإلنساني تقول 
أن ھناك ما یقدر بنحو 

شخص من  134,000
جدد في محلیتي الالنازحین 

یتعذر  عدیلة وأبو  كرنكا
الوصول إلیھم بسبب القیود 

 التي تفرضھا الحكومة

من  5,500ھناك ما یقدر بنحو 
جدد في شرق الالنازحین 

دارفور في حاجة إلى تلقي 
 مساعدات إنسانیة

 

http://www.unocha.org/
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عیاداتھا في محلیة أنكا وكذلك في قرى لة عابتمال "قول" الدولیة غیر الحكومیة، في شمال دارفور، رحالت وفي نفس السیاق، علقت منظمة
إنسیرو وماالقات، في محلیة كتم، حتى إشعار آخر.  ویأتي ذلك بسبب السطو على موظفیھا على الطریق من الفاشر إلى إنسیرو.  وقام قطاع 

كتم، والذي نتج عنھ نھب كل المتعلقات الشخصیة  –لدولیة في طریق الفاشر ا" ولن لمنظمة "قطرق بإیقاف سیارتین مستأجرتین تابعتی
لموظفي المنظمة.  ولم یصب أحد خالل ھذا الحادث.  وقد كان ھذا الحادث بمثابة الحادث األمني الرابع الذي تتعرض لھ منظمة "قول " 

الغذاء العالمي أن األمطار الغزیرة إلى جانب انعدام االمن قد تسببا في تأخیر نقل  كتم.  وأفاد برنامج –الدولیة على امتداد طریق الفاشر 
 المواد الغذائیة الموجھة لألشخاص الذین یتلقون مساعدات غذائیة في محلیتي كتم وكبكابیة.

یل تحركاتھم غیر الضروریة في نیاال، ونصحت إدارة شؤون السالمة واألمن التابعة لألمم المتحدة موظفي المساعدات اإلنسانیة الدولیین بتقل
والسیما في منطقتي المطار والسینما، بسبب تواجد مجموعات مسلحة تنخرط في أعمال إجرامیة.  وقامت الشرطة بتكثیف الدوریات حول 

ة" الدولیة غیر الحكومیة النرویجی الكنسي العون مقرات المنظمات اإلنسانیة. وفي الثاني من سبتمبر، تم السطو على مستودع تابع لمنظمة "
 في منطقة المطار.

 تواصل تقدیم المساعدات للمتأثرین بالفیضانات
  

بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للطفولة  –یقوم قسم المیاه وإصحاح البیئھ التابع للحكومة السودانیة ووزارة الصحة بالوالیة 
بئرا، من اآلبار التي توفر  41تزوید موارد المیاه بالكلور، وتطھیر بدور رائد في  –(الیونیسیف) ومنظمة الصحة العالمیة 

في المائة من مصادر المیاه في والیة الخرطوم  93شخص، في والیة الخرطوم.  وزودت  25,000المیاه لما یقرب من 
ھیكال للمرافق الصحیة  50شخص.  وفي الوقت نفسھ، تم البدء في بناء  80,000بالكلور حتى اآلن، لیستفید منھا ما یزید عن 

 .شخص 6,000المحلیة الحضریة الطارئة في محلیات شرق النیل، وأم بدة، وكرري.  وستخدم ھذه المشاریع ما یقرب من 

من مروجي حمالت النظافة، بما في ذلك  74یوما في والیة الخرطوم، مع توافر  30وتم تدشین حمالت توعیة بالنظافة مدتھا 
 .والتنمیة تأھیلمتطوع یسمى "نفیر"، ومنظمة "لبینا" الوطنیة غیر الحكومیة، ومنظمة السالم لل متطوعین من فریق محلي

مدرسة من المدارس المتأثرة بالفیضانات في بدایة شھر سبتمبر.  وتمثلت أھم األولویات  200وانتھى قطاع التعلیم من تقییم 
التي تم تحدیدھا في جمیع المناطق في توفیر مراحیض تراعي الفوارق بین الجنسین في المدارس؛ وإنشاء أماكن مؤقتة للتعلم 

توفیر المواد التعلیمیة والترفیھیة.  وقد تم تقدیم طلبات تتعلق باللوازم والتمویل بالتعاون مع وإعادة ترمیم الفصول الدراسیة؛ و
مدرسة في محلیتي شرق النیل وكرري ومن المقرر أن تنفذ خالل األسابیع القادمة.   55وزارة التعلیم بوالیة الخرطوم تستھدف 

ومن المتوقع أن 
یستفاد ما یقرب من 

طالب من  4,160
المساعدات.  أما ھذه 

فیما یتعلق بالتغذیة، 
تقوم الیونیسیف 
ووزارة الصحة 

 بترؤس بعثة 
تقییم مشتركة في ست 
والیات من الوالیات 
المتأثرة بالفیضانات 
وھي والیات 
الجزیرة، والنیل 
األزرق، والنیل 

النیل،  ، ونھراألبیض
 وسنار، الشمالیة،

  مدى من أكدللت وذلك
 .الطوارئ، ولمراقبة عملیات االستجابة الجاریة حاالت

  
وأفادت مفوضیة العون اإلنساني، في وسط دارفور، أن مئات األشخاص قد تأثروا بھطول األمطار الغزیرة في محلیات نرتتي، 

مفوضیة العون اإلنساني، فقد قتل ثالثة أشخاص نتیجة األمطار الغزیرة، وعزوم، ورویرو، وأم دخن.  ووفقا لما أفادت بھ 
نظمات اإلنسانیة في ھكتار) من األراضي الزراعیة.  وتقوم حالیا الم 170فدان (ما یقرب من  404وأفادت التقاریر بتجریف 

الوصول إلى محلیة روكیرو بسبب انعدام ن بالتحقق من احتیاجات األشخاص المتأثرین وتقییمھا.  وال یزال یتعذر نرتتي وأم دخ
األمن على الطرق والقیود المفروضة من الحكومة.  ووفقا لما أفاد بھ مكتب مفوضیة العون اإلنساني في الخرطوم، فإن ما یقدر 

 .شخص قد تأثروا من جراء ھطول األمطار الغزیرة والفیضانات في وسط دارفور 2,200بنحو 
 

 لى األشخاص المتأثرین بالفیضانات في غرب وجنوب كردفانتقدیم المساعدات الطبیة إ
 

حاالت الطوارئ على األشخاص المتأثرین بالفیضانات في جنوب وغرب كردفان.  وتقدر لتواصل المنظمات اإلنسانیة توزیع المساعدات 
غرب كردفان قد تأثروا شخص في  2,900شخص في جنوب كردفان و 3,000مفوضیة العون اإلنساني في الخرطوم أن ما یقرب من 

 .سبتمبر 8بالفیضانات في الفترة ما بعد 
 
 

أثر معدل الجریمة المتزاید في 
جمیع أنحاء دارفور على كل 
من األنشطة اإلنسانیة والحركة 

 الوالیات شتى التجاریة في
 ھناك

 )المتحدة األمم تصویر( دارفور شمال في والسیول األمطار تھدمر بیت 

تواصل المنظمات اإلنسانیة 
توزیع المساعدات في حاالت 
الطوارئ على األشخاص 
المتأثرین بالفیضانات في جمیع 

 أنحاء السودان
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

 
 

تحتوي كل  –الواقعة غرب كردفان، بدعم وزارة الصحة بالوالیة بمجموعات رعایة صحیة أولیة  هقاوجھتھ قام قطاع الصحة في محلیة ل من
شخص لمدة ثالثة شھور.  كما قدم القطاع مجموعات  10,000مجموعة منھا على أدویة وإمدادات طبیة ومعدات طبیة أساسیة تكفي لخدمة 

 .شخص 2,900ناموسیة إلى  500إدارة متكاملة ألمراض الطفولة، وأمالح إماھة فمویة، و
 

كما قدم قطاع الصحة في جنوب كردفان، مجموعات رعایة صحیة أولیة، ومجموعات إدارة متكاملة ألمراض الطفولة، وناموسیات وأمالح 
حكومیة من إماھة فمویة إلى األشخاص المتأثرین بالفیضانات في محلیات الدلنج، وقدیر، واللیري.  وطلبت منظمة "سیبرو" الوطنیة غیر ال

 1,500مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین أن تقدم مواد مأوى في حاالت الطوارئ، ومواد إغاثة غیر غذائیة وناموسیات إلى نحو 
 .شخص من المتأثرین بالفیضانات في  مناطق التومات، وأُتُرج، وفِرشي، ومرافید الواقعة في محلیة الدلنج

 
طفل.  11,000كادوقلي، في جنوب كردفان، بدعم وزارة التعلیم بالوالیة بمواد تعلیمیة ستفید أكثر من كما قامت الیونیسیف، في محلیة 

طفل نتیجة تدمیر بعض الفصول  250وساعدت الیونیسیف وزارة التعلیم بالوالیة على إنشاء خمسة فصول دراسیة لحاالت الطوارئ لخدمة 
 .الدراسیة كلیا بالفیضانات

 
ذلك، دعمت الیونیسیف وزارة الصحة بالوالیة بإجراء فحص لمحیط منتصف العضد لالطفال دون الخامسة من العمر، في وباإلضافة إلى 

والمجلد في غرب كردفان، وكذلك محلیتي كادوقلي وأبو جبیھة في جنوب كردفان.   هقاوتي تضررت بالفیضانات في محلیتي لالمناطق ال
أو مساعدة، بما في ذلك اإلحالة إلى تلقي العالج في مراكز العیادات الخارجیة و/أو تلقي مكمالت وتلقى األطفال الذین تم فحصھم عالجا 

 غذائیة (بسكویت عالي السعرات والفایتمینات) حسب االقتضاء.
  
 

 بعثة األتحاد األفریقي واألمم المتحدة في دارفور تدعم االستجابة للفیضانات في جنوب دارفور
 

ساعدت بعثة األتحاد األفریقي واألمم المتحدة في دارفور (الیونامید) النازحین في معسكر كلما للنازحین، في جنوب دارفور، 
سدود حول وادي كلما لمنع المزید من الفیضانات.  ووفقا لما أفادت لعمل من جواالت الرمال الفارغة الستخدامھا  3,000بتقدیم 

شخص في معسكري كلما وبلیل للنازحین بالفیضانات منذ أوائل شھر  23,000أثر ما یقرب من بھ منظمة الھجرة الدولیة، ت
   .أغسطس.  ویعد معظم ھؤالء األشخاص من القادمین الجدد الذین استقروا في المناطق المنخفضة من الوادي

 
 ریكي لجھود اإلغاثة من الفیضاناتملیون دوالر أم 1,1وكالة التنمیة الدولیة التابعة للوالیات المتحدة تتبرع بمبلغ 

 
ملیون  1,1قدمت وكالة التنمیة الدولیة التابعة للوالیات المتحدة/ مكتب المساعدات الخارجیة في حاالت الكوارث ما یقدر بنحو 

لشركاء المعنیین بجھود اإلغاثة الفوریة في المناطق المتأثرة بالفیضانات في السودان، وفقا لما لدوالر أمریكي من المساعدات 
في الثاني من شھر أغسطس.  وتشتمل ھذه المساعدات على أموال قدمت في وقت سابق إلى در اجاء في بیان صحفي ص

االتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر وكذلك جمعیة الھالل األحمر السودانیة.  ویؤمل أن ُتحدث ھذه 
مت وكالة التنمیة الدولیة التابعة للوالیات المتحدة/ األموال تقییما سریعا واستجابة فوریة الحتیاجات ضحایا الفیضانات.  كما قد

مكتب المساعدة الخارجیة في حاالت الكوارث أمواال من خالل خدمات اإلغاثة الكاثولیكیة، إلى شركائھا الوطنیین، والمنظمة 
 7,000یقرب من  لما ةمرافق الصحیالالوطنیة للخدمات والتنمیة، من أجل تعزیز الوعي بالنظافة الصحیة وتحسین خدمات 

شخص في محلیة كرري، في والیة الخرطوم.  وقدمت وكالة التنمیة الدولیة التابعة للوالیات المتحدة/ مكتب المساعدة الخارجیة 
ي یمكن تفي حاالت الكوارث ملیون دوالر أمریكي إضافي إلى االتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر ال

 للفیضانات. جمعیة الھالل األحمر السودانیةلاإلنسانیة ستجابة إلدعم افي  ااالستفادة منھ

تقدر مفوضیة العون اإلنساني 
في الخرطوم أن ما یقرب من 

شخص في جنوب  3,000
شخص في  2,900كردفان و

غرب كردفان قد تأثروا 
 سبتمبر 8بالفیضانات حتى 

قدمت وكالة التنمیة الدولیة 
التابعة للوالیات المتحدة أمواال 
لتعزیز الوعي بالنظافة الصحیة 

مرافق الوتحسین خدمات و
 7,000لما یقرب من  ةالصحی

شخص في محلیة كرري، في 
 والیة الخرطوم
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