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أوتشا     

 )صورة ارشیفیة لمنظمة انقاذ الطفولة السویدیة( رة الجئة في اللیري، والیة جنوب كردفانسأ

 في ھذا العدد                                        
 

 1ص.  )سبتمبرحتى  یولیومن لیري (الي مدینة إلالجئ  5,900وصول 

 2ص. فنقا السوق  منطقة ستجابة فياال بدء

 3ص. ات بدو في الحصول على المساعدإلى لن والعائدبدأ 
 4ص.  وسط دارفورب ھاعملبدأ تبعثة تقییم انتاج المحاصیل وامدادات الغذاء 

  التطورات أبرز   
ل ووصتحدد بعثة مشتركة بین الوكاالت  •

 جنوب كردفان إلى والیةالجئ جدید  5,900
  .2015بین یولیو وسبتمبر  في المدة 

 عددلعلى قدٍم وساق  االستجابة جاریةجھود  •
تاجین إلى ـــــالي المحــــن األھـــم 36,984

منھم بواسطة التحقق المساعدات الذین جرى 
في منطقة فنقا السوق  للھجرةالمنظمة الدولیة 

 .بمحلیة شمال جبل مرة
حتیاجات االستجابة إلفي منظمات اإلغاثة تبدأ  •

بدو في لالعائدین إلى قریة من  13,700 نحو
 .شرق دارفوروالیة 

دوالر ملیون  70 بمبلغ قطر ستسھم دولة •
قرى نموذجیة في دارفور في  10لبناء  أمریكي

 .2016عام 
تبدأ بعثة تقییم المحاصیل وامدادات الغذاء في  •

في المحاصیل من  2015 یة عامتقییم إنتاج
والیة وسط دارفور، باالضافة إلى عملیة تقییم 

الثروة الحیوانیة في  اعـــوأوض ،ذاءـــالغ توفر
 ة.والیال
 

 أرقام

 ملیون 3,1
 
 

 ملیون 2,5
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 ملیون 2

 النازحون في السودان
 

 دارفورالنازحون في 
 ) 2014دیسمبر (حتى  
 

 ) 2015(في 
 

عدد المصابین بسوء 
             الحاد الشامل  التغذیة 

 
 
 

198,707          

 دولة جنوب من الالجئون
منذ   السودان في السودان

 2013دیسمبر،  15
(مفوضیة األمم المتحدة 

 لشئون الالجئین)

 
 
 

173,441 

من الالجئون في السودان 
(مفوضیة  جنسیات أخرى

األمم المتحدة لشئون 
 الالجئین)

 التمویل   

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

 
  

57 % 
 المتوفر من التمویل المطلوب

 

    
     

 
 

جنوب  الى والیةجنوب السودان ئ جدید من دولة الج 5,900ل ووص
 كردفان

 
 عدد جنوب كردفان بوالیةوأبوجبیھة  ،لیريقد جرى تسییرھا إلى محلیتي الحددت نتائج بعثة مشتركة بین الوكاالت 

في محلیة أبوجبیھة من الذین  1,900في محلیة اللیري، و 4,000من دولة جنوب السودان منھم  الجئ 5,900
ً  .2015یولیو وسبتمبر وصلوا الى الوالیة في المدة  بین  اآلن یوجد  لالجئینا ونئشاألمم المتحدة ل لمفوضیةووفقا

والتي  نوفمبر 18و 8بین  ما بعثةكانت و في والیة جنوب كردفان.  من دولة جنوب السودانالجئ  24,400حوالي 
لم  الوالیة إلى عدد كبیر من الالجئین وصولعن  الحكومیة عون اإلنسانيمفوضیة ال بعد ورود تقاریر من كونت

في البعثة ممثلون  شاركوقد  .في ذلك الحین سوء حالة الطرقل نظراً من الوصول إلى المنطقة في وقت سابق تتمكن 
، الحكومیة ةالصحی قفارمالوالمیاه  وإدارة، الحكومیة اإلنسانيومفوضیة العون ألمم المتحدة، لمن خمس وكاالت 

 .الدولیة االسكتلندیةفیلق الرحمة  ةمنظمكذلك و
 

 لیري وأبوجبیھة ال حلیتيالالجئین في م كافةاحتیاجات 
 

 نواالجئ كا 13,000أكثر من باالضافة الى ن الجدد یالقادممن وتشمل االحتیاجات األكثر إلحاحا لجمیع الالجئین (
النظافة و ،والمواد الغذائیة ،ةحیالصمرافق التوفیر خدمات میاه الشرب و، )اتین المحلیتینبالفعل في ھ ونموجود

 الصحیة المالئمة.
 
حرجاً جداً. وقد كان یمكن لمصدر المیاه القائم  ىً معسكر دار بتي في محلیة اللیري مستوفي المیاه قد بلغ معدل توفر و

شخص.  12,600اآلن حوالي یخدم الوافدین الجدد، فإنھ وصول ولكن مع  ،شخص 5,000ما یصل الى أن یخدم 
. وتشمل التوصیات حفائرالو ،بعض الالجئین على الشرب من مصادر میاه غیر معالجة مثل الجداول عتادد اـــوق

وتشمل إمدادات المیاه عن طریق نقل المیاه بالشاحنات.  استكمالو ،مصادر المیاه الحالیة ةكلورالقیام بقصیرة األجل 
في منطقة ارتوازیة آبار  حفر بغرضالمیاه الجوفیة كمیات دراسات لتحدید  اجراء ،التوصیات على المدى الطویل

ً بمباشرةجرت المعسكر. وقد  أنشطة تعزیز الصحة العامة، وحمالت التنظیف وبناء المراحیض  التوصیة أیضا
 صرف صحي جید.لضمان وجود 

  
سرعة نفاد  دى إلىمما أ ،الالجئین الجددبتقاسم حصصھم الغذائیة مع في وقت سابق  واوصلقد قام الالجئون الذین و

إلى  على تقلیص عدد مرات تناول الطعام من وجبتینئیة الالجئین اإلمدادات الغذانقص  المخزونات الغذائیة. وقد أجبر
العالمي  غذاءبرنامج السیقوم و ، مع القیام بسد النقص في الغذاء بطھي العشب وأوراق األشجار. وجبة واحدة في الیوم

للغذاء توزیع آخر قد جرى القیام بوھذا،  خطط توزیع فوري إلمدادات الغذاء. لدیھ إذ  على المحتاجین الطعامتوزیع ب
األسواق، ومع في غذائیة المدادات معروض كاٍف من اإل وجدفیأبوجبیھة،  أما في محلیة. 2015أكتوبر عام شھرفي 

 وكذلك محدودیة الفرص المدرة ،لدیھمالمال  نظراً لعدم توفرشراء المواد الغذائیة یواجھ الالجئون صعوبة في ذلك، 
 لدخل.ل
 

تعتمد فیھا المجتمعات المحلیة على  التيلیري الة محلیفي  لالجئین، خاصةً  وسائل العیشالكثیر من فرص  تتوفر وال
معظم السكان المحلیین في یعتمد أبو جبیھة، حیث محلیة أفضل في  یعتبر الوضعال إن إلذھب. لالتقلیدي  تعدینال

ن من والالجئ یستطیعأیضا وعمل كعمال زراعیین. فرص لالجئین العثورعلى  تیحیمما على الزراعة ھناك معیشتھم 
أن یعملوا والمنازل، أو ، أوالمزارع،أكعمال في المناجمووشاي في السوق،  ،طعام بائعيجنوب السودان العمل كدولة 

 ب للبیع.حطوال ،جمع الفحمفي 
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 (الیونامید)أھالي یحصلون على المیاه من بئر مفتوحة في قریة فنقا السوق 

 في معسكر دار بتيھناك عیادة ولیري. الة حلیفي مفي موقعین الصحیة  دعم الخدماتبمنظمة الصحة العالمیة وتقوم 
 منالطبي في العیادة  ویتكون الكادر. للفحص مختبرتلقى الخدمات الطبیة، ومع ذلك، ال یوجد  المرضىستطیع ی حیث

العیادات أما في الیوم. استشارة طبیة  80توفر العیادة حوالي و  ممرضة واحدة وقابلة.واثنین من المساعدین الطبیین، 
العیادات الصحیة في مناطق فتقوم  ة أبوجبیھة یفي محلأما  في المنطقة.  خدمات التطعیم فتقوم بتوفیرالمتنقلة 

 ،ألطباءلحاجة أن ھناك ة. وحددت البعثة یمحلالالصحیة لالجئین في  تاتقدیم المساعدب جدید، ووقرید، السراجیة
سوء منطقة بسبب لا یتعذر الوصول إلىالتخزین المسبق للدواء ألشھر موسم األمطار عندما كذلك والمعدات الطبیة، و

على خطة حالیاً منظمات اإلغاثة  كفالمتكررة. وتع للصرف على البنودواألموال  ،األثاثإلى  باإلضافةلطرق، ا حالة
 وأبوجبیھة. ،لیريال محلیتيوالقدامى في  ،الالجئین الجددمن استجابة لمساعدة كل 

 
من دیسمبر  شھرفي  ھناكمنذ اندالع القتال جدیر بالذكر أن الالجئین من دولة جنوب السودان قد فروا إلى السودان 

 9 حتى تاریخالسودان  الىجنوب السودان الجئ من دولة  198,707وصل فقد . ووفقا للمفوضیة، 2013عام 
 اإلنسانیة. اتمن أشكال المساعد شكالً  اً شخص 124,290. ومن بین ھؤالء األشخاص، تلقى 2015دیسمبر عام 

 

فنقا المحتاجین في منطقة  من األشخاص 37,000ات تصل الى مساعدال
  شمال جبل مرةالسوق التابعة  لمحلیة 

 
منظمة الدولیة للھجرة التحقق استطاعت ال

 8,992( اً شخص 36,984 وجودمن 
 منطقة فنقا السوق التابعة لمحلیة) في عائلةً 

ھم في حاجة إلى و ،شمال جبل مرة
 حددت النتائج األولیة للبعثةقد و ات.المساعد

نوفمبر  11 التي جرى تسییرھا في تاریخ
 ،الغذاء لالتي تشماالحتیاجات الرئیسیة 

 ،واللوازم المنزلیة ،الطوارئ يوآوم
خدمات و ،ةحیالصمرافق الو ،والمیاه
خطط وھناك الحمایة. و ،والتعلیم ،الصحة

ً جاریة  عمل أخرى ل تسییر بعثةلحالیا
ً تقییمات   كلفي لالحتیاجات  أكثر عمقا

 القطاعات.
 

في منظمات اإلغاثة بالفعل  رعتشوقد 
برنامج وتمكن الحتیاجات. تلك ااالستجابة ل

یة الھالل ـــــجمع برـــــعالعالمي  غذاءال
نصف حصة توزیع من األحمر السوداني 

 ،(الذرة تتكون من ثالثة أشھرمدة غذائیة ل
، وحصل اً شخص 17,875 والبقول) إلى

على سنوات  5دون سن  طفالً  3,218
 الطوارئ.الشاملة لحاالت التغذیة التكمیلیة 

 
 ویوجدللقیام بأنشطة حمایة األطفال في المنطقة.  ةالوطنی السقیامنظمة وقعت الیونیسیف مذكرة تفاھم مع ھذا، وقد 

وقام قطاع حتیاجات الحمایة لألطفال. التقییم للقیام بعمل الشؤون االجتماعیة الرعایة وحالیا ثالثة موظفین من وزارة 
الصرف مرافق و ،المیاهاالستجابة في مجاالت  شرة انشطةلمبالمنطقة لموظف  بارسالبدعم من الیونیسف،  المیاه

وقد والصابون.  ،، وأقراص الكلور)المیاه (جركانات للسوائل أوعیةشخص  17,000تلقى  ، حیثالصحي والنظافة
 . المحلي لمجتمعخدمة أفراد ال خرىواأل ،لمدارسخدمة اواحدة ل :والنظافة ةحیالصمرافق الو لمیاهكونت لجنتان ل

 
على أھمیة ت البعثة أكدو ،مراحیض في المنطقة فال توجد ھناك، ةحیالصمرافق الفي مجال ستجابة أما فیما یتعلق باال

الیونیسیف وتقوم كل من . بھا في القرى المحیطةأخرى  5,000و منطقة فنقا السوق،في مرحاض  1,500 حفر
 االحتیاجات. تلكوضع خطة استجابة لتلبیة بحالیا  الحكومیةالمیاه وإصحاح البیئة  وحدةو
 

 ودونكي (ساحة میاه) ،مضخة یدویة 11 تظل ھناك حاجة إلى ، ومع ذلك،فنقا السوقآبار مفتوحة في  ستوتوجد 
كل في القرى امشال ىحدإالحصول على المیاه النظیفة تعتبر عملیة أیضا وفي المیاه. الحالي صغیر لتغطیة النقص 

أما فیما یتعلق بجھد االستجابة في مجال لمعرفة التفاصیل.  تقییمات محددة حتى اآلن جرالمحیطة بھا، ولكن لم ت

وصل إلى والیة جنوب كردفان 
من الالجئین من  5,900نحو 

ب السودان في المدة دولة جنو
عام من سبتمبر  لى إ بین یولیو

2015 

 

بعثة مشتركة بین الوكاالت تحدد 
مرحاض  1,500الحاجة الى 

في  5,000في فنقا السوق، و
 القرى المحیطة بھا

 
 
 
 

 
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 معسكر لبدو (صورة ارشیفیة للیونامید)فصل دراسي مؤقت في 

الصحة  زارةستقوم ووبناء مركز صحي، بزارة الصحة بالوالیة ومنظمة الصحة العالمیة في شراكة مع فتقوم الصحة 
 .الذي سیقوم بتشغیلھ بتعیین الكادر بالوالیة

 

لبدو في والیة قریة  الىالعائدین من  13,700عدد ستجابة لبدء جھود اال
 شرق دارفور 

 
والیة بدأت منظمات اإلغاثة في 

ور االستجابة ــــــــرق دارفـــــش
شخص  13,700ات ــــــالحتیاج

في بدو لإلى قریة  كانوا قد عادوا
نوفمبر من لى إ بین سبتمبرالمدة 

بعثة جرى  حددتوقد ھذا العام. 
 -26تسییرھا للمنطقة في تاریخ 

 ،حةـــوالص ،المیاه ،نوفمبر 29
، وخدمات ةیـــــحالصافق مرالو

االحتیاجات باعتبارھا یم ــــــالتعل
كان قد . وللعائدین یةــــــالرئیس

منذ  وا قد لجأ شخاصھؤالء األ
بالقرب إلى موقع  2013أبریل 

 مقر بعثة الیونامید الذي یبعدمن 
إثر عن القریة  كیلومتر 2.5

بین القوات  الــــــاندالع القت
 .ومھاجریھ ،لبدومدینتي في  ويفصیل مني منا -الحكومیة وجیش تحریر السودان

 

التي من و، في لبدوكافیة إلى العیادة  أدویةوزارة الصحة بالوالیة و ،ذلك، أرسلت منظمة الصحة العالمیةواستجابةً ل
الصحیة من األطقم . وتضمنت ھذه المواد مجموعتین 2016ینایر  شھرحتى  تغطي الحاجة للدواءالمتوقع أن 
ستقوم منظمة الصحة وسنوات.  5ألطفال دون سن عالج اطوارئ ل الصدمات، وأدویةلعالج مجموعة واألساسیة، 

القریة. وقد  في العیادة للعمل ب الكوادر الطبیة الذین سیجري ارسالھم زارة الصحة بالوالیة في تدریب والعالمیة بدعم 
ومعدات  ،المعدات الطبیةو ،والمستلزمات ،، یحتوي على األدویة األساسیةطقم تولید للقابالتوفرت الیونیسیف 

وزارة الصحة بالوالیة و ،ستقوم الیونیسفوالوالدات الطبیعیة. من  50 للقیام بنحوواالنعاش األساسیة  ،التعقیم
لدعم أنشطة التطعیم في وذلك وجد الكھرباء تیونامید حیث ال داخل مقر بعثة ضعواللقاحات ستإرسال ثالجة لتخزین ب

 العیادة.
 
 ینبئرین إضافیحفر وإیجاد أماكن ل ،فریق فني الختبار نوعیة المیاهبمنظمة تیرفند في نیاال بارسال  تعھد قطاع المیاهو

التغذیة برنامج عیادة تیرفند لتشغیل منظمة العالمي اإلمدادات الغذائیة إلى  غذاءأرسل برنامج الوكذلك في القریة. 
ً متطوعا  40بتدریب  وقام ،ةالعالجیالتكمیلیة   مھستجرى عملیة استنفارالذین و ،ل تعزیز النظافةفي مجا محلیا

 أنشطة النظافة.مباشرة ل
 

ً مرحاض 485من المتوقع بناء ف، ةالصحی قفارمالفي مجال  تاالمساعدب أما فیما یتعلق بین دیسمبر  في المدة  ا
كما أن  .إضافيمرحاض  200في بناء منظمة تیرفند   بمساعدةالیونیسیف ستقوم و، 2016وینایر ،  2015

أیضا ستجري و، والسبورات. تالمیذال أدواتالمقاعد، وجلب التعلیمیة بما في ذلك  اتتقدیم المساعدستقوم بالیونیسیف 
 .المراحیض في المدرستین إعادة تأھیلأو  عملیة بناء

 

 دارفور في نموذجیة قرى لبناء دوالر ملیون 70 تساھم بمبلغ دولة قطر
 2016 عام في

 
 دوالر ملیون 70 إضافي قدره بمبلغ المساھمة خالل من دارفور في المحتاجین دعم في تستمر سوف أنھا قطر أعلنت

 .2016 عام في دارفور في) والیة لكل انتاثن( نموذجیة قرى عشر لبناء
 

 من كبیر عدد یرافقھما القطري، الوزراء رئیس ونائب ،السوداني للرئیس األول النائب افتتح دیسمبر، 8 وفي تاریخ
 60نحو  التي تبعد  دارفور، شمال بوالیة لمحلیة طویلة التابعة تابت منطقة في نموذجیة قریة من البلدین، المسؤولین

 السلطة وتقوم بنفیذه ،دولة قطر قبل من النموذجیة القریة ویجري تمویل مشروع. مدینة الفاشر غرب كیلومتر

 70قطر بمبلغ ستسھم دولة 
ملیون دوالر أمریكي لبناء عشر 
قرى نموذجیة في دارفور في 

 2016عام 

 
 

 
 

 

في  اإلغاثةبدأت منظمات 
والیة شرق دارفور 
االستجابة الحتیاجات نحو 

 إلىمن العائدین  13,700
 .قریة لبدو
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

 على عیادة، نموذجیة قریة كل وتحتوي. اإلنسانیة للخدمات هللا آل ثاني بن عبد الشیخ ومؤسسة ،دارفور في اإلقلیمیة
وتعمل . للشرطة ومركز ،لمیاهل ومصدر للمعلمین، سكنیة وأحیاء ومسجد، ،)وبنات بنین( ومدرستي أساس وثانوي

 .الشمسیة بالطاقة النموذجیة القرى في المرافق جمیع
 

 بتكلفة والیة، كل في واحدة في دارفور، بواقع قریة بناؤھا جرى نموذجیة قرى خمس من واحدة ھي وقریة تابت
 اآلن حتى السلطة االقلیمیة بدارفور، فقد انفقت دولة قطر لرئیس ووفقاملیون دوالر أمریكي.  31 قدرھا إجمالیة
الشرطة،  ومراكز المدارس، ذلك في بما ،دارفور مشروعا في جمیع انحاء 315 بناء في دوالر ملیون 500

 .والعیادات
 

 دوالر 88.5دارفور بمبلغ  یوقعون منحة لتنمیة اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج ،والسودان ،قطر
  

ً تقوم بموجبھ اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج والسودان، كل من قطر، وقعت دیسمبر، 8 في تاریخ  قطر دولة اتفاقا
في  للتنمیة استراتیجیة لتنفیذ ،2014 من عام شھر أبریل بھ في أن تعھدتدوالر الذي سبق  88.5بمبلغ  بالتبرع
 والعدالة ،والحكم ،اإلعمار إعادة على دارفور في التنمیة استراتیجیة تركز وسوف. سنوات على مدى ست دارفور

  المبلغ ھذا من دوالر مالیین 10 بالفعل اإلنمائي المتحدة األمم برنامج تلقى وقد. االقتصادي واالنتعاش والمصالحة،
 والیات دارفور في مشاریع لتمویل خصیص ھذه األموالتاالستراتیجیة. وقد جرى  في المحددة األولویات للبدء بتنفیذ

 الدوریة االجتماعات عقد اإلنمائي المتحدة األمم برنامج وسیبدأ. اإلنمائي المتحدة األمم برنامج ویدیره ،الخمس
 .االستراتیجیة بتنفیذ المتعلقة التنسیقیة

 

 والیة وسط الغذاء في وإمدادات ،المحاصیل إنتاجالبدء بعملیة تقییم 
 دارفور

 
وضاع الثروة أالمحاصیل و نتاجإل تقییمھا بعثة تقدیر إمدادات المحاصیل واألغذیةبدأت  دیسمبر، 7 في تاریخ

ر نتظیو دارفور بوالیة جنوب وقد جرى بالفعل الفراغ من عملیة التقییم( دارفور والیة وسط في 2015 الحیوانیة لعام
 اإلنسانيالحیوانیة، ومفوضیة العون  الثروة وزارةو الزراعة، وزارة عن ممثلین البعثة وتضم). التقریر صدور

الوشیك  تمكنالزاء عدم إ تشعر بالقلق اإلغاثة جدیر بالذكر، أن منظماتال. العالمي الغذاء وبرنامج ،الحكومیة
معتمد  من الحصول على مصدر دخن وأم ومكجر، صالح، ووادي محلیات زالنجي، في یعیشون الذین شخاصألل

 عن والناجم سبتمبر، أواخر حتى أغسطس أواخر الجفاف الطویلة التي امتدت من وموجة ،األمطار قلة بسبب للغذاء
ً ھذه المحلیات انخفاض تواجھ أن المرجح فمن لذلك، ونتیجة. والنین ظاھرة  غلة في المائة في 40 إلى 20 بنسبة ا

محلیة  فھي العام، ھذا المتوقع األفضل الحصاد ذات أما المحلیة. 2014 بموسم حصاد عام مقارنةالمنتجة  المحاصیل
ً والتي سجلت انخفاض بندیسي،  .2014 بعام بالمقارنة انتاج المحاصیل في فقط المئة في 10 بمعدل ا

  
ویعود  والمزارعین، الرعاة بین الحوادث عدد في زیادة أیضا ھناك كانت دارفور، والیة جنوب في الحال ھو وكما
یحركون  الرعاة بدأ الكافیة للرعي،غیر  لمراعيل ونتیجة الزراعیة. األراضي في الحیوانات لرعي أساسا ذلك

ً للرعي) موسمیةال هایمالمجارى ( مناطق الودیان الى قطعانھم  وقد. المعتاد من أبكر وقت في شھر نوفمبر في طلبا
المزروعات على  الماشیة عىرت عندما المزارعین، خاصةً بین ینھم وب زاعاتإلى نشوب ن المبكرة إلھجرة تلك أدت

 .)المحاصیل(
 

 شخص 89,400 تفید والتغذیة الطفل حمایة خدمات: األزرق النیل
 

وتغذیة  لحمایة مشاریع بتنفیذ الوطنیة والتنمیة للتأھیل السالم ومنظمة ،السویدیة الطفل إنقاذ تقوم كل من منظمة
 ھذه المشاریع تنفیذ وقد بدأ. األزرق النیل التابعتین لوالیة والدمازین ،الروصیرص محلیتي في قرى ست في األطفال

 .2015 شھر نوفمبر عام في
 

تستھدف  لتيا، والمشترك اإلنساني والصندوق الدولیة، للتنمیة الكندیة الوكالة كل من ویقوم بتمویل ھذه المشاریع
 بما( الحمایة بخدمات شخص 14,900وكذلك  ،)طفالً  33,573 كذل في بما( التغذیة بخدمات من األھالي 74,516

 بسوء المرتبطان والوفیات ،االعتالل معدالت خفض ھو ھذه المشاریع من والھدف). األطفال من 6,300ذلك في
 التغذیة وسوء ،الغذائي األمن انعدام من والحد والكوارث؛ ،بالنزاعات المتأثرین شخاصاأل حیاة إنقاذ التغذیة، وكذلك

 المتأثرة المجتمعات السائدة في والممارسات ،والنظم الطفل، حمایة خدمات وتحسین الطوارئ؛ مستویات دون ما إلى
ظلت  األزرق النیل والیة جدیر بالذكر أن مناطق عدیدة منوالسودان.  من دولة جنوب أجزاء ذلك في بما بالنزاعات،

 المساعدات إلى یحتاجونو ،عرضةً للمخاطر شخاصاأل من الكثیر علجاإلغاثة، مما ی منظمات متناول عن بعیدة
  .اإلنسانیة

المحاصیل  إنتاجبعثة تقییم 
في تقییم  رعتش الغذاء وإمدادات

 يفكذلك ، و2015موسم  إنتاج
أوضاع و ،وجود العلفتقییم 

 .الماشیة في والیة وسط دارفور
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