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Libya 

The Libyan Crises Causes Mass Migrant
Close to 300,000 Nigerian and Chadian migrant workers have 

violence in Libya since February. Most of them crossed the desert

their health and safety. On arrival, they are met with their community of 

origin that heavily depended on what the returnees would send them

06 September 

leave Libya every day for Niger and the 

Chadian border, but water sources, markets 

and hospitals along the way are scarce

they exist at all

the triple border

mass migrant movements 

Tripoli

oases of the Libyan South. 

)*++, the number of returnees was estimated to be 

they came home exhausted, often sick, after long and difficult journeys, zigzagging over 

borders because of landmines for )* or 3* days, suffering from heat and lack of water.

Many had left in search for work to help support their family. Now, their return has 

caused deterioration in the already deteriorating 

of Niger and Chad, and poses a double threat to their host family. Not only has their 

return eliminated a source of income i.e. what migrants were sending back home, but it 

also represents another mouth to feed for each of these already vulnerable families.

General economic instability  
Once they arrive back home, the trouble doesn’t end

worked as a cobbler in Misrata, explains: “In Libya, I could send money back to my 

family. I don’t have a single Franc (CFA) today for food, or clothes. I am the eldest, so 

the whole family expects me to provide and bring money hom

situation.” 

The war in Libya has had an important impact on Chad, a landlocked country that 

depends on imports from Tripoli. The region stretching from N’Djamena to Abeche is 

particularly sensitive to climatic or economic crises. Th

thousands of migrants has already had serious repercussions on the food security and 

access to resources for most inhabitants of the Sahel band.

Support during lean period 

With support from the French Foreign Office Centre de 

relief since late July in the Tahoua region of Niger to returnees and

to the most vulnerable households of the Tabalak locality. 0,3** families are benefitting 

from unconditional cash transfers during the lean period (between two harvests, August 

and September). 
 

Without support, the security climate could worsen in an already tense region. 

emergency phase is over, ACTED will seek to maintain its presence with the most 

vulnerable. In Nigeria, ACTED works with local NGO IQCRA to develop further recovery 

activities, including professional training. In Chad, ACTED is operating in the

and Abeche areas, providing food security and access to water programs. 

of returnees is becoming an important focus, and

support to returnees, in the transit and returning areas.
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n Crises Causes Mass Migrant Returns  
Close to 300,000 Nigerian and Chadian migrant workers have fled the 

violence in Libya since February. Most of them crossed the desert risking 

. On arrival, they are met with their community of 

he returnees would send them.  
 

September 2011 - Overloaded trucks 

leave Libya every day for Niger and the 

Chadian border, but water sources, markets 

and hospitals along the way are scarce, if 

they exist at all, in the harsh desert  area of 

the triple border. The entire region has seen 

mass migrant movements out from 

Tripoli, Misrata, Sirt or Sebha, one of the 

oases of the Libyan South. In early June 

to be around )8*,***. Fleeing violence, 

came home exhausted, often sick, after long and difficult journeys, zigzagging over 

borders because of landmines for )* or 3* days, suffering from heat and lack of water. 

search for work to help support their family. Now, their return has 

 food security situation of these regions 

of Niger and Chad, and poses a double threat to their host family. Not only has their 

what migrants were sending back home, but it 

also represents another mouth to feed for each of these already vulnerable families. 

doesn’t end. Adamou, a Nigerien who 

worked as a cobbler in Misrata, explains: “In Libya, I could send money back to my 

family. I don’t have a single Franc (CFA) today for food, or clothes. I am the eldest, so 

the whole family expects me to provide and bring money home. It is really a tough 

The war in Libya has had an important impact on Chad, a landlocked country that 

from Tripoli. The region stretching from N’Djamena to Abeche is 

particularly sensitive to climatic or economic crises. Thus, the return of hundreds of 

thousands of migrants has already had serious repercussions on the food security and 

access to resources for most inhabitants of the Sahel band. 

With support from the French Foreign Office Centre de Crise, ACTED has been providing 

region of Niger to returnees and their families, but also 

to the most vulnerable households of the Tabalak locality. 0,3** families are benefitting 

from unconditional cash transfers during the lean period (between two harvests, August 

e could worsen in an already tense region. Once the 

emergency phase is over, ACTED will seek to maintain its presence with the most 

NGO IQCRA to develop further recovery 

ning. In Chad, ACTED is operating in the Oum Hadjer 

and access to water programs. Now, this influx 

nd new projects are planned with specific 

support to returnees, in the transit and returning areas. 

 ا
زمة الليبية تتسبب بعودة المھاجرين 
من المھاجرين 

. ،الشاديين بالفرار من ليبيا
معظمھم قطع الصحراء في حالة صحية وأمنية 
إلى ب-دھم، يلتقون مع 
المساعدات 

 

كل  تغادر شاحنات مكدسة
لكن و

على منعدمة 
، وبا
خص الصحراوية

 منطقة كانت
المدن 

يونيو مطلع وفي 

وصل  العنف،
العديد منھم إلى بلدانھم منھكاً أو مريضاً وذلك بسبب 

 *3أو *(والتي قد تمتد 
مما جعل الكثير منھم 

بحث عن ھؤ�ء قد تركوا بلدانھم لل
بعد و ،
 ھذه حالة ا
من الغذائي في

تھديداً مزدوجاً 
 واالذي كانالمادي 

يجب على أسرھم 

  ستقر 

ين العائدين من 
كنت " ليبيا

واحداً لشراء 
مني  تتوقع 
"  

تشاد،  على

المنطقة 
حساسة بشكل 

عودة لذا فإن 
على  له عواقب خطيرة

  

منذ أواخر يوليو، وبدعم من مركز ا
زمات 
د بعمليات إغاثة 

في منطقة تاھوا في نيجيريا للعائدين من ليبيا 
 عرضة للخطر
أسرة حالياً من التحوي!ت 

تمتد والتي (النقدية غير المشروطة خ!ل فترة ا
زمة 
   ). أغسطس وسبتمبر

 وكالة وبمجرد أن نتنھي مرحلة الطوارئ، ستستمر
دعم الفئات ا
كثر ضعفاً وذلك من خ!ل 

التعاون مع منظمة نيجيرية غير حكومية تدعى 
لتطوير أنشطة التنمية والتي تتضمن 

حيث أن الوضع قد يتأجج من دون 
منطقة أم أكتيد في 

حاجر وأبيشي في مجال ا
من الغذائي وبرامج 
وأصبحت ھذه القضية الجديدة 

محوراً مھماً حيث أن التخطيط لمشاريع جديدة سيركز 
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يبيال  
ا
زمة الليبية تتسبب بعودة المھاجرين 

من المھاجرين  300,000حو نقام ، منذ فبراير
الشاديين بالفرار من ليبياالنيجيرين و

معظمھم قطع الصحراء في حالة صحية وأمنية 
إلى ب-دھم، يلتقون مع وعند وصولھم . متردية

المساعدات يعتمدون على كانوا أھاليھم الذين 
  .يرسلونھا لھم العائدون  التي كان

تغادر شاحنات مكدسة  - 2011سبتمبر  06
و وتشاد،إلى حدود النيجر   ليبيا من  يوم

منعدمة  والمستشفيات المياه وا
سواق مصادر
الصحراوية ھذه المنطقة في طول الطريق

كانتو. الث!ثةفي المنطقة الحدودية للبلدان 
المدن  منجنوب ليبيا تشھد مغادرة المھاجرين 

وفي  .كطرابلس ومصراتة وسرت وسبھا
 الفارين  عددكان  ،++*(
العنف،وھرباً من  .شخص ****8( حوالي

العديد منھم إلى بلدانھم منھكاً أو مريضاً وذلك بسبب 
والتي قد تمتد   على الحدودالرحلة الطويلة 

مما جعل الكثير منھم  ا
لغام ا
رضية بسببيوماً 
  .والعطشلحرارة عرضة ل

  
ھؤ�ء قد تركوا بلدانھم لل العديد من  وكان
،اNنأما  .مادياً  عائ!تھم دعمبھدف  عمل

حالة ا
من الغذائي فيتدھور تس ،عودتھم
تھديداً مزدوجاً  يشكلسمما  وتشادالمناطق من النيجر 

المادي لتلك ا
سر ليس فقط لفقدان الدخل 
يجب على أسرھم  بل 
نهلعائ!تھم، ه ونيرسل

  .أيضاً اNن  ھمطعامإ
  
ستقر الوضع ا6قتصادي غير الم 

تبدأ ، أرض الوطن إلى  وصولھموبعد 
ين العائدين من النيجرأحد و أدامفيقول  .المتاعب

ليبيا في إسكافياً  الذي كان يعملمصراتة و
واحداً لشراء قرشاً واNن � أملك  لعائلتيأرسل المال 

 تيأسر فإنومع ذلك . الطعام أو الم!بس
".جداً  موقف صعب ھوالمال لھم وتوفير 

  
علىبشكل كبير  في ليبيا لحربأثرت ا قدو

يعتمد  غير ساحلي بلدحيث أن تشاد 
المنطقة وتعتبر  .من طرابلس دا�ستيرا على

حساسة بشكل نجاميا إلى أبيشي  من الممتدة
لذا فإن  .ا�قتصادية أو مناخيةال لPزمات خاص
له عواقب خطيرة المھاجرين  ا�Nف من  مئات

على والحصول  ا
من الغذائي
  .الساحلي الشريط سكانل بالنسبة  الموارد

  
  ا
زمة الدعم خ-ل فترة 

منذ أواخر يوليو، وبدعم من مركز ا
زمات 
د بعمليات إغاثة أكتوكالة قامت بالخارجية الفرنسية ، 

في منطقة تاھوا في نيجيريا للعائدين من ليبيا 
عرضة للخطربا6ضافة إلى ا
سر ا
كثر وعائ!تھم 

أسرة حالياً من التحوي!ت  **03وتستفيد .  .في تبلك
النقدية غير المشروطة خ!ل فترة ا
زمة 

أغسطس وسبتمبرفي شھري  بين موسمي الحصاد
  

وبمجرد أن نتنھي مرحلة الطوارئ، ستستمر
دعم الفئات ا
كثر ضعفاً وذلك من خ!ل في د أكت

التعاون مع منظمة نيجيرية غير حكومية تدعى 
IQCRA  لتطوير أنشطة التنمية والتي تتضمن

حيث أن الوضع قد يتأجج من دون  ،التدريب المھني
أكتيد في  وكالة وفي تشاد تعمل. ھذا الدعم

حاجر وأبيشي في مجال ا
من الغذائي وبرامج 
وأصبحت ھذه القضية الجديدة . ول على المياهالحص

محوراً مھماً حيث أن التخطيط لمشاريع جديدة سيركز 
 ..على دعم المھاجرين العائدين لمناطقھم
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     Kenya   

North-East Kenya: Livelihoods and Survival  
ACTED teams carried out a field assessment of the humanitarian context 

in Northern Kenya as a result of 3-year-long drought. In this assessment, 

teams are collecting information regarding needs related to food security, 

livelihoods, health, nutrition, livestock, and especially water.  Chris 

Hudson, who heads one of the teams, tells of the situation. 
 

 

 

What is the situation on the ground in North-East Kenya?  

The impact of the drought cannot be emphasized enough. Rain and subsequent water 

generation in most areas has been practically zero for the past three years and in some 

areas more than that. This has had devastating effects on the traditional pastoral system 

of livelihood and survival. Looking at livelihoods, when rain fails to fall for a period of time 

the pastures dry up and pastoralists cannot feed their animals. Eventually, if animals 

cannot be fed with supplementary means, they will die, leaving the family without any 

form of capital on which to survive. People are thus unable to feed themselves and 

become completely dependent on external sources of assistance. In some cases herders 

leave their families in a settlement, migrating with 

the livestock able to travel long distances, such as 

camels, to other pastures which could cut across 

national and even international boundaries. This not 

only puts an enormous stress on the household left 

behind, but given the expansiveness of the current 

crisis and sparseness of pasture, the development of 

violent conflicts over resources is a legitimate 

threat.  
 

Water scarcity also affects communities’ health in 

that the water left remaining in dams and water 

pans is usually contaminated. Undernourishment as 

a result of the collapse of the pastoral livelihood 

causes immunodeficiency which can easily be 

exploited by pathogens and other opportunistic 

infections. We are seeing a massive spike in 

diarrhea, dysentery and other illnesses in the 

communities of focus. 
 

What urgently needs response?  

Without a doubt the fundamental need in the concerned communities is water: access to 

water and treatment of water. While some local organizations are responding to this 

issue with water trucking, the needs far outweigh the resources. For settlements without 

water access that are receiving water trucking on a daily basis, some households are still 

limited to )* liters of water per day to share between households of an average of 8 

persons and an entire supply of livestock. 
 

Regarding food security, the response by local organizations is also commendable though 

insufficient. Rates of malnutrition have risen dramatically in the past 0 months as a result 

of the breakdown of the pastoral market system and household capital generation. The 

situation is further exacerbated by the absence of the strongest members of the family, 

the typical breadwinners, who have left with remaining livestock to search for pasture. 

Although rations have been scaled up over the past few months to respond to the 

emergency, the figure remains minimal and malnutrition rates remain high. Despite 

animal mortality rates in the 9*
th

 percentile in most communities, the opportunity to 

salvage the pastoralist lifestyle is in the balance of no more than a few weeks. No 

organizations and very minimal government programs are responding to needs directly 

related to animals such as feed supply, destocking, or veterinary support. Needs are clear, 

so are the solutions. The stakes are high and we need to act now. 

  كينيا 
سبل العيش والبقاء  :شرق كينيا - شمال

  على قيد الحياة
 ي للحالةميدان بتقييمد أكت فرق قامت

  ث-تنتيجة ل في شمال كينياة ا:نساني
من التقييم  ھذاويتم  .سنوات من الجفاف

ا
من الغذائي  حولمعلومات  جمعتفرق قبل 
والتغذية والثروة  والصحة وسبل المعيشة

 كريسويحكي لنا . والمياه الحيوانية
  .رئيس إحدى الفرق عن الوضع ھادسون

 

ما ھو الوضع على ا
رض في شمال شرق 
  كينيا؟

ا
مطار في إن � يمكن التأكيد على أثر الجفاف، ف
صفر تقريبا على مدى السنوات  تكان معظم المناطق

ي بعض المناطق كان له تأثير وفالث!ث الماضية 
يكون � ندما عو .لعيشلمدمر على النظام الرعوي 

فإن  ،من الزمنطويلة لفترة  ھنالك تساقط لPمطار 
، لرعاة تغذية حيواناتھمليمكن � المراعي تجف و

وفي حال عدم اعتماد الحيوانات على وسائل أخرى 
ا
سرة دون أي صبح تسموت وفإنھا ستللتغذية، 

مما  ،على إطعام أنفسھمة ير قادرمصدر دخل وغ
 .كليا على مصادر خارجية للمساعدةون عتمديجعلھم ي

ون رحلويالرعاة عائ!تھم يترك في بعض الحا�ت و
قادرة على السفر لمسافات طويلة إلى مع الحيوانات ال

. الحدود الوطنية كون خارج مراعي أخرى يمكن أن ت
ولكن  فقط غطا ھائ! على ا
سرةض و� يشكل ھذا

 لمراعيا الراھنة وتناثرالجفاف توسع أزمة لنظرا 
يمثل تطور الصراعات العنيفة على الموارد فإن 
 .اً حقيقي اتھديد

 

شح المياه يؤثر أيضا على صحة المجتمعات المحلية 
وا
حواض المائية السدود  أن المياه المتبقية في حيث

التغذية نتيجة  إن سوءفولذا . عادة ما تكون ملوثة
نقص المناعة التي في تسيب ي�نھيار العيش الرعوي 

نشھد  كما أننا . راضتتسبب با
مبسھولة أن  ھايمكن
  .افي أمراض ا6سھال والدوسنتاريا وغيرھ ارتفاع 

  

  ما الذي يحتاج إلى ا6ستجابة السريعة؟
الحصول على الحاجة ا
ساسية ھي فإن من دون شك 

 نقل المياهتبعض المنظمات المحلية . تھاومعالج مياهال
أما بالنسبة  .بكثيرالموارد ا�حتياجات تفوق إ� أن 

من خ!ل حصل على المياه التي ت جتمعاتللم
 *(فإنھا � تحصل على أكثر من  اً الشاحنات يومي

 8تتقاسمه مع ا
سرة المتكونة من  ،لترا يوميا
 . الماشيةأشخاص و

  
المنظمات استجابة إن فيما يتعلق با
من الغذائي ، 

، حيث أن افيةك إ� أنھا غيرالثناء تستحق المحلية 
أشھر  0ـرتفع بشكل كبير خ!ل المعدل سوء التغذية ا

كما أن . الماضية نتيجة �نھيار نظام السوق الرعوي
حيث أن المسؤول عن ا
سرة يغادر مع يتفاقم الوضع 

لحصص ان مع أو. عن المراعي اً الماشية المتبقية بحث
على  اً ا
شھر الماضية رد زادت خ!لالغذائية 

إ� أن الحصص �زالت قليلة و� يزال الطوارئ 
معدل أن على الرغم من و. معدل سوء التغذية مرتفع

في معظم % *9أكثر من  وفيات الحيوانات
تنحصر في الحكومة برامج ، والمجتمعات المحلية

ا�ستجابة ل!حتياجات ذات الصلة المباشرة 
. البيطريوالدعم  لحيوانات مثل إمدادات ا
ع!فبا

وعلينا  ذلك الحلولوك اجات واضحةتيحلذا فإن ا�
  .اNنالعمل 

  

  ؟دلذي ستفعله أكتما ا
د التدخل في المناطق التي تكون فيھا تعتزم أكت

كالمناطق : وزمن ا�ستجابة مھم  الفجوات حرجة
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What does ACTED intend to do? 

ACTED intends to intervene in the areas where the gaps are most overwhelming and the 

response time is most critical: access to water and food is needed to prevent a human 

catastrophe. This will be carried out by rehabilitating existing water infrastructure such as 

boreholes, dams, springs, etc. and providing emergency water trucking. Access to food 

will be provided indirectly by destocking animals that are too weak or unhealthy to 

slaughter and compensating their owners; distributing meat purchased from owners of 

animals that are fit to slaughter; and provide vouchers to pastoralist dropouts and other 

vulnerable groups that can be redeemed for essential food stuffs in local markets. 

Additional activities ACTED intends on carrying out due to prevalent gaps are livestock 

veterinary services, hygiene kit distribution, construction of community sanitation 

facilities, and supporting local health systems through nutrition programs. 

 
Photo:  The two jerry cans contain the water that that household and its livestock will it get 

in a week. ©ACTED )*++ 

 

      
    Kenya  

The world’s largest refugee camp 
Around the bustling camp of Dadaab, more than 3,100 people are arriving 

every day. They urgently need first aid and necessary means for survival. 

The critical lack of access to hygiene risks developing into the threat of 

epidemics in the camp, as well as critical malnutrition and disease 

prevalence for some refugees. Moving tents away from flood prone areas 

could stop the creation of epidemic sources, or else the next rainy season 

could have dramatic consequences. Cholera, malnutrition and 

prostitution are potentially plaguing the largest of refugee camp in the 

world. ACTED therefore plans precise mapping of the location to better 

manage humanitarian operations, as well as provide food and livestock 

support.   

 

 

Photo: Dadaab 

officially hosts more 

than 4**,*** refugees, 

making it the largest 

camp in the world. 

©ACTED )*++  
 

يؤوي مخيم داداب : الصورة
�جئ مما  ***,**4أكثر من 

. يجعله أكبر مخيم في العالم
++*( أكتيد  

 
Photo: People without 

resources have to build 

their makeshift shelters 

from the clothes on their 

back. ©ACTED )*++  

 
يبني الناس خيماً من : الصورة

م!بسھم عندما � تتوفر لھم 
++*( أكتيد. الموارد ا
ساسية  

 

المحتاجة للحصول على المياه والمواد الغذائية لمنع 
وسيتم تنفيذ ذلك عن طريق . حدوث كارثة إنسانية

إعادة تأھيل البنية التحتية للمياه كحفر اNبار والسدود 
. والينابيع ونقل المياه بالشاحنات في حا�ت الطوارئ

الغذاء بصورة  كما سيتم توفير فرص الحصول على
غير مباشرة عن طريق شراء الحيوانات التي ھي 

ضعيفة للغاية أو غير صحية للذبح وتعويض 
أصحابھا وتوزيع اللحوم التي تم شراؤھا من أصحاب 

الحيوانات التي تصلح للذبح وتوفير قسائم للرعاة 
وغيرھم من الفئات الضعيفة �ستبدالھا بالمواد 

د كما تعتزم أكت. اق المحليةالغذائية ا
ساسية في ا
سو
أنشطة إضافية كالخدمات البيطرية للماشية،  تنفيذ 

، وبناء المرافق خاصة بالنظافة الصحيةوتوزيع مواد 
الصحية المجتمعية، ودعم النظم الصحية المحلية من 

  .خ!ل برامج التغذية
  
  
  
 
 

  كينيا 
  أكبر مخيم /جئين في العالمداداب 

شخص إلى مخيم  3,100يصل أكثر من 
حاجة ماسة إلى ب المخيمو. داداب يوميا

ووسائل البقاء على  ا:سعافات ا
ولية
كما أن قلة النظافة تؤدي إلى  .الحياة

المخاطر الصحية وا
وبئة وسوء التغذية 
لذا فإن نقل الخيام من . فيه بين ال-جئين 

ا
ماكن المعرضة للفيضانات يمكنه وقف 
مصدر ا
وبئة وإ6 فإن العواقب ستكون 

الكوليرا . وخيمة في موسم ا
مطار المقبل
ء التغذية والدعارة ھي أحد ا
مور وسو

ولذلك . التي تؤثر في أكبر مخيم في العالم
د على تحديد احتياجات المناطق تعزم أكت

   . :دارة عمليات ا:غاثة بشكل أفضل
  

 

�جئون جدد ينتظرون لكي يتم : الصورة
قد يستغرق التسجيل أسبوعين مما يعني . تسجيلھم

 أكتيد. أنھم سيكونون أسبوعين من غير مساعدة
)*++  

Photo: Newly arrived refugees queue 

for registration, which can take up to 

two weeks. Two weeks without 

assistance. ©ACTED )*++  
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     South Sudan  

From Emergency to Development with the people of 

South Sudan  
Following South Sudan’s declaration of independence, ACTED is 

assisting vulnerable populations in the recovery and development 

process, in a new country of intervention. 

 

Juba, 12 September 2011- South Sudan was officially declared an 

independent state on 9 July )*++. This declaration was the culmination of 

years of effort – the people of South Sudan began to fight for independence 

in +983, and the Comprehensive Peace Agreement, which set out the terms 

of the separation, was signed in 

)**/. Over the course of South 

Sudan’s battle for independence, it 

is estimated that at least +./ million 

people lost their lives and more 

than four million people were 

displaced. 

While independence represents a major 

step forward for South Sudan, it also 

presents the population with many 

challenges. South Sudanese who have been 

living in the North of Sudan are flooding 

back into the country, putting pressure on 

basic infrastructure and natural resources. 

Conflict continues to erupt – both inter-

tribal conflict and tensions over disputed 

territories. Following almost 3* years of 

civil war, the state of infrastructure in 

South Sudan is very poor, literacy is low 

and the population is vulnerable to small 

shocks. Economically, following separation, several commonly-used trade routes 

have been blocked. In addition, the crisis in the Horn of Africa has diverted supplies 

of basic food away from the population of South Sudan. 

 

The focus adapts to the new country  

ACTED’s experience in providing the link between relief, recovery and 

development has been a touchstone of its activities in South Sudan, and will 

continue to be crucial to future interventions. Since )**0, ACTED has 

provided victims of conflict and vulnerable local populations with support in 

the areas of water and sanitation, shelter and food security. ACTED’s projects 

have been focusing on the border areas between Sudan and South Sudan – 

areas that are today particularly vulnerable. ACTED builds latrines and hand-

washing facilities, trains local populations in hygiene standards, distributes 

temporary shelter and emergency non-food item kits to returnees and 

distributes seeds and tools to vulnerable rural farmers. 

Today, ACTED’s programs will start moving toward recovery and development 

activities. ACTED activities will focus on the provision of water and sanitation, on 

building of basic infrastructure, such as roads and bridges, and on assisting rural 

populations in improving their livelihoods. By changing its focus to recovery and 

development, ACTED will help the population of South Sudan in building a better 

future. 

Photo: ACTED ©)*++ 

   جنوب السودان
من ا8غاثة إلى التنمية مع شعب جنوب 

 السودان 
بعد ا8ع>ن عن استق>ل جنوب السودان، تقوم 

السكان من خ>ل عملية التنمية د بمساعدة أكت
   .والتعافي

  
 

أعلن رسمياً عن  -2011سبتمبر  12جوبا، 
وكان ھذا . ++*(يوليو  9استق!ل جنوب السودان في 

ا6ع!ن تتويجاً لسنوات من الكفاح ل!ستق!ل و الذي بدأ 
 تيتوقيع اتفاقية الس!م وال /**(وتم في . 983+عام 

مليون شخص  /.+ويقدر بأن . حدد شروط ا�نفصالت
م!يين شخص خ!ل  4فقدوا حياتھم وشرد أكثر من 
  .المعارك في جنوب السودان

  
وحيث أن ا�ستق!ل يمثل خطوة كبيرة إلى ا
مام لجنوب 

السودان إ� أنه يمثل أيضاً تحدياً كبيراً لسكانه حيث أن 
الجنوبيون الذين كانوا يعيشون في الشمال سيعودون إلى 

م ا
صلي مما سيشكل ضغطاً على البنية التحتية موطنھ
المعارك تندلع بين الحين  تومازال. والموارد الطبيعية

بل أيضاً على المناطق  ،ليس فقط بين القبائل ،واNخر
عاماً من الحرب ا
ھلية فإن  *3وبعد . المتنازع عليھا

البنية التحتية في جنوب السودان فقيرة جداً ونسبة ا
مية 
. والسكان معرضون Nثار ا
زمات ا�قتصادية عالية

وبعد ا�ستق!ل، تم حظر العديد من الطرق التجارية 
شائعة ا�ستخدام وحولت أزمة القرن ا
فريقي إمدادات 

  .الغذاء ا
ساسية عن سكان جنوب السودان
  

  ةد الجديدالب- إلىالتركيز يتحول 
د في ربط ا&غاثة بالتنمية يعتبر من أھم إن خبرة أكت

. أنشطتھا في جنوب السودان وسيستمر في المستقبل
المساعدة في الحصول  2006د منذ فقد قدمت أكت
الصرف الصحي والمأوى وا�من على المياه و

وكانت . للسكان المتأثرين من النزاع الغذائي 
د تركز على المناطق الحدودبة  بين مشاريع أكت

ببناء السودان وجنوب السودان حيث قامت 
المراحيض ومرافق غسل ا�يدي وتدريب السكان 

على معايير النظافة وتوزيع مأوى مؤقت با&ضافة 
وتوزيع إلى مستلزمات الطوارئ غير الغذائية 

  .البذور وا�دوات للمزارعين في المناطق الريفية
  

تنفيذ مشاريع التنمية والتعافي، بد ستبدأ أكت اليوم،
وستشمل أنشطتھا التركيز على توفير المياه 

والصرف الصحي وبناء البنية التحتية ا�ساسية مثل 
الطرق والجسور ومساعدة سكان ا�رياف لتحسين 

لذا ستتمكن أكتيد من خ\ل .  ظروفھم المعيشية
بناء مستقبل مشاريعھا بمساعدة جنوب السودان في 

  .أفضل
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ++*( أكتيد :الصورة   
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Flash News 
 

Libya  

ACTED provides emergency aid to 

conflict affected population of Zlitan 
Zlitan – ACTED, in coordination with local and 

international NGOs, has carried out distributions of non 

food items and hygiene kits to families housed in 

temporary camps between Zlitan and Misrata. Over the 

coming days ACTED will massively upscale operations, 

working in coordination with UNHCR and WFP to 

distribute many essential items, including 1,*** NFI kits 

and +/*,*** food baskets, helping ensure that those 

worst affected by the crisis are given assistance. 

The dramatic events going on in Tripoli have deflected 

attention from the worsening humanitarian situation in 

parts of Libya. ACTED has been present in Misrata since 

March and has been at the forefront of recent efforts to 

provide emergency assistance to displaced families from 

the nearby city of Zlitan, +0* kilometers from the capital 

city 

 
Chad    

Cholera epidemic in Chad: Over 

10,000 cases 

 
OUM HADJER – As the rainy season hits the 

country hard, leaving many areas inaccessible 

because of flooding, the cholera epidemic is 

getting stronger, and has now extended to the 

Eastern portion of the country. On )+ August, the 

number of total cases had reached +*,3)/ with a 

peak of +,++* in one week. 

Cholera is endemic in the Chari river valley that cuts 

across the Western part of the country. The epidemic hit 

the Cameroon border two to three months early before 

spreading to N’Djamena and Lake Chad. Since the 

beginning of August, the center has also been hit, with 

/** cases recorded. 

It is now strongly believed that the epidemic will grow in 

the East, mainly in Oum Hadjer, where the first suspected 

cases have been identified. In that area, ACTED is 

currently implementing a food security project, and is 

mobilized to prevent an escalation that could have dear 

consequences for local populations. 
 

  قصيرة أخبار
  
  

  ليبيا 
   الطارئة للسكان المتضررين من الصراع في زلتان  عداتآكتيد تقدم المسا

  
  

والدولية  المحلية غير الحكومية مع المنظمات بالتنسيقد وتنفذ أكت –زلتان 
تقيم  ت التيعائ!للومستلزمات النظافة مواد غير غذائية  توزيععمليات 

د القادمة ستقوم أكت خ!ل ا
يامو  .ومصراتةزلتان  بين  مؤقتةالمخيمات ال في
بتكثيف عملياتھا من خ!ل التنسيق مع المفوضية العليا لشؤون ال!جئين 

من  7000  يھا، بما فكثيرة  مواد أساسية وذلك لتوزيع العالمياء برنامج الغذو
أن  مما يضمن  الغذائية  الس!لمن  150,000و المواد غير الغذائية

ا
حداث كما أسفرت  .المساعدةب   ا
زمة   
كثر تضررا منالسكان ا حظىي
في   ا6نساني المتدھور  الوضع  عنا�نتباه في تشتيت  طرابلس في المأساوية
وكان مارس  منذ في مصراتةد تواجدت أكتو .ليبيا  أجزاء من

لPسر  لتقديم المساعدة الطارئة  الجھود التي بذلت مؤخرا طليعة في
 من العاصمة  كيلومترا  160لزلتان والتي تبعد   القريبة  من المدينة النازحة

  
  

                                                                 

  
  
  
  

  تشاد 
 حالة  10,000أكثر من : وباء الكوليرا في تشاد

  
  

 منأصبح الب!د بشدة،  يضربوالذي  موسم ا
مطارمع بدء   -أم حادجر
 وباءمما جعل  الفيضانات بسبب المناطق الصعب الوصول إلى بعض

في و. الشرقي من الب!د إلى الجزء متدي، وبشدةزداد ي الكوليرا
وصلت في و 10325  حا�تبلغ مجموع ال ،أغسطس 21

  .حالة 1110إلى  الماضي ا
سبوع في ذروتھا
  

انتشر و .ب!دللالجزء الغربي   الذي يقطع  شاري  وادي نھر متوطنة في  الكوليرا
نجامينا وبحيرة   قبل أن ينتشر إلى  أشھر  3- 2قبل  الكاميرون حدودإلى   الوباء
وتم تسجيل  لمركزوصل المرض إلى ا  شھر أغسطس،  منذ بدايةو .تشاد

  .حالة  500
  

حجر   أم إلى  الشرق وبصورة رئيسية إلىالوباء ومن المعتقد أنه سينتشر ھذا 
حاليا وتعمل أكتيد   .االمشتبه بھ  التعرف على الحا�ت ا
ولى حيث تم

قد يكون له   التصعيد الذي للحيلولة دون تعبئةالالغذائي و  مشروع لPمن  بتنفيذ
 .للسكان المحليين  وخيمة   عواقب
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About ACTED:  أكتيد:   
 

ACTED is a French non-governmental, not-for-profit, non-

religious organization founded in +993 with the aim to 

support vulnerable populations worldwide and help them 

build a better future for themselves and their surrounding 

communities. Currently active in Africa, Asia, the Middle East, 

Latin America and the Caribbean, ACTED’s teams strive to 

address the needs of populations affected by wars, natural 

disasters and/or economic and social crises. ACTED’s 

humanitarian philosophy is to take a holistic approach 

towards aid, integrating short-term emergency response, 

rehabilitation and long-term development efforts through a 

multi-disciplinary approach. Its project-based intervention 

covers multiple sectors ranging from education, food security 

and health, to economic development, microfinance, cultural 

dialogue and reconstruction. In )**9, ACTED established a 

liaison office in Dubai, at the International Humanitarian City, 

with the primary mandate to provide back-up support to our 

field offices in Central Asia and the Middle East.  
 

For more information about ACTED, visit www.acted.org 
 

 

 

 

 غير فرنسية منظمة ھي والتي) دأكت( التقني والتعاون التنمية وكالة
 الفئات دعم ھو أكتيد ھدف إن. 993+ عام تأسست دينية وغير حكومية
 مستقبل بناء على ومساعدتھم العالم أنحاء جميع في السكان من الضعيفة

أكتيد من خ!ل مشاريعھا حالياً في تعمل  . .ولمجتمعاتھم لھم أفضل
الشرق ا
وسط، أفريقيا، آسيا، أمريكا ال!تينية وفي منطقة الكاريبي من 

خ!ل فرق العمل المتواجدة في ھذه المناطق لمساعدة السكان المتضررين 
 ما .من الحروب والكوارث الطبيعية وا
زمات ا�قتصادية وا�جتماعية

منھجية الشاملة التي ال ھي الحكومية غير تالمنظما باقي عن أكتيد يميز
تتبعھا في مجال العمل ا6نساني وذلك من خ!ل ا�ستجابة السريعة 

لحا�ت الطوارئ على المدى القصير وإعادة التأھيل والبناء على المدى 
الطويل من خ!ل مشاريع تغطي قطاعات عدة كالتعليم، الصحة، ا
من 

الحوار الثقافي، تمويل المشاريع الصغيرة، الغذائي، التنمية ا�قتصادية، 
قامت أكتيد بإنشاء مكتب ارتباط  2009وفي عام   .وإعادة ا6عمار

(liaison office)  بمدينة دبي للخدمات ا6نسانية وذلك لتوفير الدعم
 . لمكاتبھا الميدانية في الشرق ا
وسط وآسيا الوسطى

 
  الموقع ا�لكترونيوللمزيد من المعلومات عن أكتيد يرجى زيارة 

www.acted.org 

Contact معنا للتواصل  
 

Gauri MALHOTRA 

Regional Programme Development Manager & Liaison Officer  

ACTED Dubai 

International Humanitarian City, Building 4, Office )-1 

P.O. Box /*0*)1, Dubai, UAE 

E : gauri.malhotra@acted.org  

 

  اغوري مالھوتر
وا&تصال التنمية امجنبرالضابط ا&قليمي ل  

دبي دأكت أ  

1- ( المكتب ،4 رقم مبنى ا&نسانية، للخدمات العالمية المدينة   

المتحدة العربية ا&مارات دبي، ،1(*0*/: ب.ص  

 gauri.malhotra@acted.org :اcكتروني البريد

 


