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أوتشا     

 في ھذا العدد                                 
 

 1ص. إستمرار تدفق الالجئین من دولة جنوب السودان 

 2ص. فتح ممر جدید للمساعدات إلى دولة جنوب السودان 

 3ص. الوصول إلى أجزاء من والیات النیل األزرق ودارفور  إتاحة
 4ص.   2016إنجازات الشركاء في السودان في عام 

  التطورات أبرز  
جنوب دولة الجئ من  85,000ل أكثر من ووص •

 لیرتفع؛ 2017الربع األول من عام  فيالسودان 

شھر منذ الجئ  380,000إلى العدد اإلجمالي 

  2013دیسمبر 

المساعدات دمت منظمة سند الخیریة الوطنیة ق •

جنوب دولة الجئ من   9,000الغذائیة لعدد 

المناطق الحدودیة إلى  والجأمن الذین السودان، 

  جنوب السوداندولة شرق دارفور ووالیة بین 

العالمي  اءمارس، بدأ برنامج الغذ 30في  •

إلى الغذائیة  اتنقل المساعدجدید لباستخدام ممر 

یعانون من والذین أصیبوا بالمجاعة  شخاصاأل

  جنوب السوداندولة  انعدام األمن الغذائي في

ملیون شخص في السودان مساعدات  3.9 تلقى •

یة من األمم المتحدة والشركاء في المجال إنسان

  2016ي في عام نساناإل

 2017یة لعام نسانخطة االستجابة اإل  أرقام

 
 
 

 ملیون  4.8
 
 
 
 

 ملیون  3
 
 
 

 ملیون  2.2

عدد األشخاص المحتاجین 
في السودان (لمحة 

یة للعام نساناإل االحتیاجات
2017( 

 
 عدد األشخاص المحتاجین

لمحة ( في دارفور
یة للعام نساناإل االحتیاجات

2017 ( 
 

 عدد المصابین بسوء التغذیة 
             الحاد الشامل 

 
 
 
 
 

379,692          

دولة مواطني  من الالجئون
 السودان في السودان جنوب

 2013دیسمبر،  15منذ 
المسجلون من قبل (

مفوضیة األمم المتحدة 
حتى  – لشئون الالجئین)

 2017 مارس 31

 
 
 

144,866 

من جنسیات الالجئون 
المسجلون من قبل ( أخرى

مفوضیة األمم المتحدة 
حتى  – لشئون الالجئین)

 2017مارس  31

 التمویل   
 )أمریكي دوالر( ملیون 566.8

 2016جرى استالمھا في عام 
 
  

   
   

 في المائة  58.3
 9(حتى  الذي جرى اإلبالغ عنھجمالي التمویل إ

 )2017أبریل 

     
 

   )2017والیة شرق دارفور (سند الخیریة، بالحدودیة الجئون من دولة جنوب السودان في منطقة أبو سمسم 
   

 2017الجئ من دولة جنوب السودان في عام  85,000وصول أكثر من  
 

 ً لما ذكرتھ مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین في آخر تحدیث عملیاتي مشترك بین الوكاالت بشأن االستجابة  وفقا
السودان إلى الجئ من تلك الدولة  85,000الالجئین من دولة جنوب السودان، فقد  وصل أكثر من  احتیاجاتلسد 
إلى الجئ قد فروا  380,000وتقدر مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین أن ما یقرب من  .2017بدایة عام منذ 

وافد جدید من دولة  180,000. وتتوقع المفوضیة والشركاء حالیاً وصول حوالي 2013السودان منذ شھر دیسمبر 
 .2017جنوب السودان بحلول نھایة عام 

 
في والیة  هرصدجرى قد   2017بر عدد من الوافدین الجدد خالل الربع األول من عام أن أكإلى وأشارت التقاریر 

 .حتى اآلن 2017في المائة من الوافدین الجدد في عام  40شرق دارفور، التي یوجد بھا نحو 
 

 حسب الوالیة 2017السودان عام إلى الالجئون الجدد من مواطني دولة جنوب السودان الذین وصلوا 

 
     مع دولة جنوب السودانالجئ في والیة شرق دارفور بالقرب من الحدود  20,500حوالي 

 
وجمعیة الھالل األحمر  ،حددت بعثة لمراقبة الحدود في والیة شرق دارفور بقیادة مكتب معتمد الالجئین في السودان

 ،، وأم عزلتيكلماالجئ یقیمون في مناطق  20,500ما یقدر بنحو  مارس 18و  16في المدة بین سیرت السوداني 
ودولة جنوب السودان. وأعقب ذلك إیفاد بعثة مشتركة بین الوكاالت  ،وأبو سمسم بالقرب من الحدود بین السودان

مارس لتحدید  25إلى  22ومعتمدیة شؤون الالجئین في المدة من  ،ون الالجئینئبقیادة مفوضیة األمم المتحدة لش
لجدد. وقد ورد أن الالجئین قد بدأوا في الوصول منذ شھر ینایر االحتیاجات والتحقق من أرقام ھؤالء الوافدین ا

2017 ً  یة. نسانالمساعدات اإلإلى ولكنھم بحاجة ماسة  ،دعمھم من قبل المجتمعات المضیفة . ویجري حالیا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2017لالجئین الجدد في عام  النسبة المئویة عدد الالجئین الجدد الوالیة

 %39 33,483 شرق دارفور
 %29 25,065 النیل األبیض

 %18 15,326 جنوب كردفان
 %10 8,220 غرب كردفان
 %4 3,033 جنوب دارفور

 %100 85,127 اإلجمالي

 2013الالجئون من مواطني دولة جنوب السودان الذین وصلوا إلى السودان منذ شھر دیسمبر 
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 سند الخیریة) 2017سند الخیریة تقدم الغذاء لالجئین من مواطني دولة جنوب السودان في منطقة أبو سمسم الحدودیة، شرق دارفور (مارس  منظمة
 

أسرة الجئة (ما یقدر بنحو  1,500مبدئیة أولي، قدمت منظمة سند الخیریة الوطنیة طرود غذائیة لعدد  وكاستجابة
وتتألف المساعدات الغذائیة التي جرى تقدیمھا من  مارس. 26و 18شخص) في المواقع الثالثة في المدة بین  9,000

ً والمعكرونة. و ،دقیق الذرة، والبقول، وزیت الطھي أقرب إلى النقل إلى للسلطات المحلیة، یحتاج ھؤالء الالجئون  وفقا
 مایو. -للسیول بعد بدء موسم األمطار في أبریل  تتعرضذ أن المنطقة الحالیة إمعسكر أو موقع لالجئین، 

 
 معسكر النمر، بوالیة شرق دارفورإلى جا القدیم انقل الالجئین من معسكر ر

 
أبریل، عملیة نقل الالجئین من مواطني دولة جنوب السودان من   3المتحدة لشؤون الالجئین فيبدأت مفوضیة األمم 

كلم غرب المدینة). ویعد النمر أحد موقعین  15موقع النمر الذي یبعد (إلى مستوطنة راجا القدیمة في مدینة الضعین 
ت الوالیة أنھما مناسبان إلعادة توطین بعد أن حددت سلطا 2016الالجئین الجدد في عام  الستیعابجرى إنشاؤھما 

 .الالجئین (كریو والنمر). ویعتبر النمر ھو الموقع المقترح لنقل الالجئین القادمین من راجا في دولة جنوب السودان
 

 تسجیل الالجئین من مواطني دول جنوب السودان في اللعیت، بوالیة شمال دارفور
 

مستوى على مارس، مراجعة التسجیل   26ومعتمدیة الالجئین في  ،ئینبدأت مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالج
من الذین جرى  الجئ من دولة جنوب السودان في محلیة اللعیت بوالیة شمال دارفور 19,500لحوالي  األسر

 في العملیةتختتم  أناكثر من الفى الجئ، ومن المتوقع  اآلنفبرایر من ھذا العام. وقد سجل حتى  تحدیدھم  في شھر
واللوازم المنزلیة.  ،يوآوكذلك على الم ،وسیسھل التسجیل حصول الالجئین الفوري على الغذاء. أبریلمنتصف شھر 

البعثة فریق عمل مشترك بین الوكاالت معني بالالجئین في والیة شمال  وقد أنشأت المفوضیة في أعقاب تسییر
 .تمدیة شؤون الالجئینمع ادارفور كمنصة تنسیق رئیسیة لالستجابة ، تشترك في رئاستھ

 

نتیو في دولة جنوب إلى بمدینة األبیض بالسودان  تغادر غاثةقافلة إأول 
 السودان

 
من قبل حكومة  افتتاحھي جدید جرى إنسانمارس باستخدام ممر   30العالمي التابع لألمم المتحدة في ءاغذبدأ برنامج ال

 ،األشخاص المتأثرین بالمجاعةإلى السودان في وقت سابق من شھر مارس، نقل المساعدات الغذائیة للوصول 
من مدینة  ودان. ویتیح الطریق الجدید للبرنامج نقل المساعدات الغذائیة براً وانعدام األمن الغذائي في دولة جنوب الس

 منطقة بانتیو في والیة الوحدة بدولة جنوب السودان.إلى األبیض في وسط السودان 
 

طن متري من الذرة الرفیعة التحرك من مدینة  1,200 شاحنة تحمل 27ھذا، وقد بدأت القافلة األولى المكونة من 
 6نتیو في بإلى وقد وصلت القافلة  مارس.  30ي وسط السودان نحو بنتیو في دولة جنوب السودان في األبیض ف
طن متري من الذرة الرفیعة؛  12,000ویعتزم البرنامج في األسابیع القلیلة القادمة، تقدیم  أیام من السفر. 8أبریل بعد 

شخص لمدة شھر واحد. ویعتزم كذلك إرسال القافلة الثانیة التي تحمل  203,000وھو ما یكفي من الغذاء إلطعام 
 ل.أبری 12نتیو، بدولة جنوب السودان في بإلى طن متري من الذرة الرفیعة  1,000

العالمي في  اءبدأ برنامج الغذ
باستخدام ممر مارس  30

 لنقل المساعدات إنساني جدید
غذائیة للوصول إلى األشخاص ال

المجاعة وانعدام ب المتأثرین
جنوب دولة األمن الغذائي في 

   السودان

غیر سند الخیریة منظمة قدمت 
الحكومیة الوطنیة المساعدات 

الجئ   9,000الغذائیة لنحو 
في  جنوب السوداندولة من 
 مارس 26و   18ة ما بین المد

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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)2014نسانیة (الیونامید،إالعالمي تنقل مساعدات  غذاءقافلة تابعة لبرنامج ال  
 

نقل مواظباً على  2013اندالع العنف في دولة جنوب السودان في شھر دیسمبر  نذموقد ظل برنامج الغذاء العالمي 
المساعدات الغذائیة عبر ممر یربط والیة النیل األبیض بالسودان مع والیة أعالي النیل في دولة جنوب السودان. 

، قام 2014ین السودان ودولة جنوب السودان في شھر یولیو وحتى اآلن، وبفضل االتفاق األول الذي جرى توقیعھ ب
 .دولة جنوب السودانإلى طن متري من السلع المتنوعة  62,456البرنامج عبر ھذا الممر بنقل أكثر من 

 
أي ما یقرب من ثلثي  -ملیون شخص في جمیع أنحاء دولة جنوب السودان  7.5جدیر بالذكر، أن ھناك ما ال یقل عن 

 .یةنسانفي حاجة ماسة للمساعدات اإل –السكان 

المناطق التي كان یتعذر الوصول إلیھا إلى ف تتمكن من الوصول یالیونیس
 والیات النیل األزرق، ووسط، وجنوب دارفورب سابقالفي 

 
ن قبل، مثل الكرمك معدد قلیل من المناطق التي كان یصعب الوصول إلیھا إلى اإلذن بالوصول  فالیونیسیجرى منح 

إلى وقد تعذر الوصول  وسط دارفور)، وبلة السریف (والیة جنوب دارفور)(والیة النیل األزرق)، وقولو (والیة 
األخیرة طیلة الخمس سنوات الماضیة. وقد بدأت الیونیسیف العمل مع السلطات الحكومیة ومسؤولي الدولة والشركاء 

والمیاه وخدمات  لتقدیم المساعدات التي طال انتظارھا، بما في ذلك حمایة األطفال، والتعلیم، والصحة، والتغذیة
 .للمجتمعات الضعیفة في المناطق التي جرى الوصول إلیھا حدیثا ةالصحی قفارمال
 

 مدن الكرمك ودندرو وُجرط وبوالنق (بوالیة النیل األزرق) تتلقى المساعدات في مجالي المیاه والتعلیم
 

یین كوادر إضافیة للعمل بمستشفى والیة النیل األزرق من تعبتمكنت الیونیسیف من خالل وزارة الصحة الوالئیة 
عیادتین متنقلتین تخدمان إلى الكرمك، ووفرت إمدادات طبیة كافیة لمدة شھرین للمراكز الصحیة. ھذا، باإلضافة 

من مقدمي الرعایة الصحیة  100قریة، وتخطط الیونیسف بالتنسیق مع وزارة الصحة الوالئیة بتدریب  15حوالي 
ً وكوادر صحة المجتمع، بما ف  ي ذلك القابالت. ومن خالل الدعم الذي تقدمھ الیونیسیف، نظمت وزارة الصحة تدریبا

 .وأنشأت أربعة برامج للتغذیة التكمیلیة ،من مقدمي الرعایة التغذویة  16لعدد
 

بتوزیع أقراص الكلور في مدینة دندرو لمعالجة المیاه المنزلیة،  –بدعم من الیونیسیف  –وقامت منظمات اإلغاثة 
برمیل من  260إلى لتر لكل منھما). ھذا باإلضافة  10,000وكذلك بتركیب اثنین من خزانات المیاه القربیة (بسعة 

أما في دندرو، ومدینة الكرمك، وجرط  شخص في المدینة. 10,000المیاه التي یجري شحنھا یومیا، یستفید منھا 
 20ورابطة اإلغاثة اإلسالمیة في إعادة تأھیل  ،الشرقیة، وجرط الغربیة، وبوالنق فقد شرعت كل من  الیونیسیف

 ً مدارس في ھذه المناطق وستوفر لوازم مدرسیة،  10وبناء  ،في إصالح مضخة یدویة. وتساعد الیونیسیف أیضا
 .طفل 2,855یستفید منھا 

 
 ً مصحوبین بذویھم في بوالنق، ودندرو، وجرط الشرقیة، الوغیر  ،من األطفال المنفصلین 105 وكان ھناك أیضا

ت علی تدابیر الرعایة دُرب -رى إلحاق األطفال بعائالت . فقد جوجرط الغربیة، ومدینة الكرمك قد تلقوا المساعدة
كما جرى تزوید  .وحصائر للجلوس ،تزویدھا بأغطیة بالستیکیةجرى وكذلك  -االجتماعي  - البدیلة والدعم النفسي

 .والتأمین الصحي ،األطفال بخدمات تسجیل الموالید
 

، نقل 2014 منذ شھر یولیو
العالمي أكثر من  اءغذبرنامج ال
طن متري من  57,900

جنوب دولة المعونة الغذائیة إلى 
 السودان عبر السودان

من الوصول ف یالیونیس تمكنت
آلالف  اتم المساعدیوتقد ،إلى

األشخاص في المناطق التي 
إلیھا في  كان یتعذر الوصول

وسط والیات النیل األزرق، و
 وجنوب دارفور

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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، الیونسیف)2017نازحون جدد وصلوا إلى بلة السریف بوالیة جنوب دارفور (فبرایر   
 

 خدمات الصحة والتعلیم والمیاه في قولو، بوالیة وسط دارفور
 

ف وزارة الصحة الوالئیة في إنشاء سلسلة تبرید في مستشفى قولو، یأما في والیة وسط دارفور، فقد دعمت الیونیس
وقدمت اللقاحات الضروریة، في نفس الوقت الذي بدأت فیھ عملیة التحصین الروتیني في المستشفى. كما جرى أیضاً 

ي مجال أما ف توفیر مجموعة من األدوات الصحیة واألدویة األساسیة لمستشفى قولو عبر وزارة الصحة الوالئیة. 
في الفصول الدراسیة،  اإلجالسالتعلیم، فقد شرعت كل من الیونیسیف ووزارة التعلیم في الوالیة في توفیر مقاعد 

في خمس مدارس في قولو.  وتلمیذة تلمیذ 3,000وأطقم التربیة الفنیة، وتوزیع أطقم "مدرسة في علبة" یستفید منھا 
البرنامج الحكومي للمیاه إلى ، فقد قامت الیونیسیف بتقدیم الدعم أما في فیما یختص بالمساعدات في مجال المیاه

. وقدمت الیونیسیف أیضا ما ة) صغیردونكي(ساحة میاه في قولو، لحفر ستة مضخات یدویة وبناء  وإصحاح البیئة
دعم للھیئة ال فیالیونیس، فقد قدمت بالتغذیةیكفي من الكلور لمعالجة جمیع مصادر المیاه في قولو. أما فیما یتعلق 

 700وفرت وكذلك  ،العالجیةالعیادات الخارجیة  مراكزمن  6وھیئة اإلغاثة الكاثولیكیة إلنشاء  ،الطبیة الدولیة
من الكوادر لتشغیل مركز تغذیة المرضى داخل  8من الجوز المغذي. وعالوة على ذلك، فقد جرى تدریب  كرتونة

من كوادر الصحة المجتمعیة من محلیة قولو على اإلدارة  15المستشفى. أما بالنسبة للصحة، فقد جرى تدریب 
 المتكاملة للحاالت المجتمعیة. 

 
 دارفور یتلقون مساعدات في مجال المیاه والمرافق الصحیةاألھالي في بلة السریف، بوالیة جنوب 

 
 فالیونیسیوتقوم كل من 

ومنظمة أوكسفام األمریكیة 
في قریة بلة السریف، 
بوالیة جنوب دارفور 
بحمالت لتوعیة المجتمع 

ات الصحیة ـــــــــبالممارس
إلى لیمة. وباإلضافة ـــــالس

ذلك، فقد جرى الفراغ من 
من  905دد ـــــــتشیید ع

المراحیض المنزلیة لعدد 
شخص. وعالوة  5,500
ك، فقد قدمت ــــــعلى ذل
یف الدعم لبناء سد ــــالیونیس

دینة دربات، ـــــــوبئر في م
 15,000ا متفید منھـــــــیس

كما جرى إصالح ثالث مضخات یدویة في بلة السریف، وتقدیم الدعم لعدد  شخص من المدینة والقرى المحیطة بھا. 
في المائة من سكان بلة السریف ھم من األطفال.  46ي أن حوالي نسانشخص. ویقدر العاملون في المجال اإل 1,500

ادة عملیة التقییم، أما األنشطة المذكورة أعاله فقد جرى تنفیذھا في بلة وقامت الیونیسیف كذلك بتنسیق الجھود وقی
 .األمریكیةالسریف، من قبل شریكة الیونیسیف منظمة أوكسفام 

 

ملیون شخص في  3.9یة تقوم بتقدیم المساعدات لنحو نسانالمنظمات اإل
 2016السودان في عام 

 
یة من األمم المتحدة والشركاء في المجال إنساندات مساع 2016ملیون شخص في السودان في عام  3.9تلقى 

عامة عن اللمحة الیة. وتسلط بعض النقاط الواردة أدناه الضوء على نساني في إطار خطة االستجابة اإلنساناإل
 لوالولم یكن باإلمكان تحقیق ھذه النجاحات  .یةنساناإلنجازات المختارة من قبل شركاء في إطار خطة االستجابة اإل

التعاون الوثیق بین وكاالت األمم المتحدة، والمنظمات غیر الحكومیة، وحكومة السودان. وقد بلغت مساھمات 
مبلغ إلى یة، باإلضافة نسانملیون دوالر أمریكي لتنفیذ أنشطة خطة االستجابة اإل 567نحو  2016المانحین في عام 

 .یةنسانرج خطة االستجابة اإلیة خانسانملیون دوالر لدعم المساعدات اإل 81إضافي قدره 
 

 :2016اإلنجازات الرئیسیة في عام 
 نازح 2.4، بما في ذلك 2016في عام  غذائیةالمساعدات للملیون شخص في جمیع أنحاء السودان  3.9 يتلق •

 في دارفور؛
 ساسیة غیر غذائیة؛األمواد النتقالیة، واال مآويالو ،طارئةالمالجئ للشخص  500,000أكثر من  يتلق •
 ملیون شخص من الحصول على میاه شرب محسنة كافیة؛ 3.5ن یتمك •
 .الخارجیةالعیادات  لمرضىملیون استشارة طبیة  3.5لقیام بعدد   •

ظلت بیئة العمل اإلنساني في 
 ً منذ  السودان تتحسن تدریجیا

 2017بدایة عام 

 

 3.9، تلقى 2016في عام 
ملیون شخص في السودان 
مساعدات إنسانیة من األمم 

المتحدة والشركاء في المجال 
 اإلنساني

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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www.unocha.org/sudan | www.unocha.org | ochasudan_feedback@un.org | Facebook: UNOCHASudan | Twitter: @UNOCHA_Sudan  
 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

ومواطني دولة جنوب السودان بالمواد  ،والالجئین الجدد ،من طالبي اللجوء 195,000 ت لعددامساعدال قدیمت •
 غیر الغذائیة و أو / مآوي الطوارئ؛

 شخص، بمن فیھم النساء واألطفال، الدعم النفسي واالجتماعي الفردي أو المجتمعي؛ 125,500 يتلق •
 ؛طفل من الحصول على تعلیم أفضل من خالل توفیر وسائل تعلیمیة ومواد تعلم  108,000ن یتمك •
الت من فیتامین أ للملیون طفل دون سن الخامسة  3.8 يتلق •  مدمجة مع خدمات التحصین؛المكّمِ
السودان من قبل دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي  أنحاءجمیع إلى  راكب 22,200جرى نقل  •

 .یةنسانللمساعدات اإل

عملیات ملیون دوالر أمریكي لدعم  3.5حكومة الیابان تتبرع بأكثر من 
ودائرة األمم المتحدة لخدمات النقل  ،ون الالجئینئمفوضیة األمم المتحدة لش

 یةنسانالجوي للمساعدات اإل
 

ون الالجئین في ئملیون دوالر أمریكي لدعم عمل مفوضیة األمم المتحدة لش 2.5تبرعت حكومة الیابان بمبلغ 
والمجتمعات المضیفة في والیات النیل  ،السودان. وستسھم ھذه المساھمة في ضمان تقدیم الخدمات األساسیة لالجئین

 وحمایة األطفال. ي،وآور، بما في ذلك المیاه والمرافق الصحیة، والموشرق وجنوب دارف ،األبیض
 

في  یةنساندائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدات اإلكما تبرعت حكومة الیابان بمبلغ ملیون دوالر لدعم 
  السودان والتي یدیرھا برنامج األغذیة العالمي.

 
ي، مما یتیح السفر نسانلمواصلة تقدیم خدمات جویة موثوقة وآمنة للمجتمع اإلوسوف یستخدم البرنامج ھذه المساھمة 

والتي یتعذر الوصول إلیھا في والیات دارفور وفي وسط وشرق السودان. جدیر بالذكر، أنھ في  ،المواقع النائیةإلى 
 22,158كن من نقل ساعة طیران، مما م 4,280بتنفیذ ما مجموعھ  سودانات الدائرة في الرقامت طائ 2016عام 
 ً  يوممثل ،ن الحكومیونیوالمسؤول ،والمنظمات غیر الحكومیة ،األمم المتحدة يمنظمة، بمن فیھم موظف 78من  راكبا

عملیة إجالء طبي.  13طن متري من الشحنات الخفیفة وأجرت  120ن. كما قامت بنقل یوالدبلوماسی ،الجھات المانحة
ً مؤلف أسطوالً  دانالسووفي الوقت الراھن، تملك الدائرة في   ،الجناح ين ثابتتیمن خمس طائرات، من بینھا طائرت ا

 وثالث طائرات ھلیكوبتر.
 
 
 
 

بما یزید عن الیابان  تبرعت
ملیون دوالر لدعم  3.5مبلغ  

األمم المتحدة مفوضیة عملیات 
وعملیات  ،ون الالجئینئلش

األمم المتحدة لخدمات دائرة 
للمساعدات النقل الجوي 

 في السودان اإلنسانیة

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org

