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أوتشا     

 ) 2016، بوالیة شرق دارفور (األمم المتحدة عمر مواطنو دولة جنوب السودان الذین وصلوا الى معسكر خور

 في ھذا العدد                               
 

 1ص في الیوم  شخص 1,000 بمعدلتدفق من دولة جنوب السودان 

  2ص. والیة النیل االبیض بنتقال الا علیھمالسودان  .ج .بعض مواطني د

 3ص. لمساعدات لالنازحین من جبل مرة تلقي  استمرار

 4ص. المزید من النازحین من جبل مرة في والیة جنوب دارفور 

  أبرز التطورات  
  من مواطني دولة 55,500وصول حوالي  •

 لى السودان منذ أواخر شھرإنوب السودان ج
ً  -ینایر شخص في   1,000 أي ما یعادل تقریبا
  .الیوم

یعیش ما یقرب من نصف الوافدین الجدد من  •
 جنوب السودان في معسكر خور عمر  دولة

 .والیة شرق دارفورب
توجیھات حكومیة بانتقال مواطني دولة جنوب  •

السودان الذین یعیشون مع المجتمعات المضیفة 
في المناطق الحدودیة في والیة النیل األبیض إلى 

 .الالجئین في الوالیة مواقع توطین
النازحین من منطقة جبل مرة تلقي استمرار  •

 .لمساعدات اإلنسانیةل
دوالر یون ــــمل  60بلغــبماق ــالتوقیع على اتف •

 موادلدعم شراء األدویة المنقذة للحیاة وال مریكيأ
 .الصحیة األخرى للسودان

 

 2015من خطة االستجابة االنسانیة لعام  أرقام

 ملیون 3.1
 
 

 ملیون 2.5
 
 

 ملیون 2

 النازحون في السودان
 

 النازحون في دارفور
 ) 2015(حتى دیسمبر  
 

عدد المصابین بسوء 
             الحاد الشامل  التغذیة 

 
 
 

222,665          

الالجئون من دولة جنوب 
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    

 )دوالر أمریكي( ملیون 73.7
  2016جرى استالم المبلغ في عام 

 

  
ً ــعاله خصأسیجرى تتبع المبلغ   طةـــى خـــعل ما

 متى ما جرى 2016االستجابة االنسانیة للعام 
 الفراغ منھا 

    
     

 
السودان  إلىمن مواطني دولة جنوب السودان  55,500وصول نحو 
 خالل شھرین

 
 ً ، ووالیة غرب لمنظمات اإلغاثة، استمر تدفق مواطني دولة جنوب السودان إلى والیات شرق، وجنوب دارفور وفقا

. وھذا ما یعادل 2016عام من  ینایر شخص إلى البالد منذ نھایة شھر 55,500، مع وصول ما یقدر بنحو كردفان
 ً وشرق بحر الغزال، ووالیة واراب في دولة  ،غادروا والیات شمالشخص في الیوم. وقد ورد أنھم  1,000 تقریبا

جنوب السودان جراء انعدام األمن الغذائي، ونتیجة للنزاع المسلح، وكذلك بسبب فشل الموسم الزراعي، وعدم توفر 
لى والیة شرق إشخص،  43,300حوالي وھم ب. وقد وصل معظم القادمون الجدد، الغذاء، وارتفاع أسعار الحبو

)، وغرب 3,800والیتي جنوب دارفور ( إلىمن مواطني دولة جنوب السودان فقد وصلوا  ما تبقىدارفور. أما 
 ).8,400كردفان (

 
ھناك جھود تأھب تبذل  للوافدین الجدد،وفي الوقت الذي تتواصل فیھ جھود االستجابة لتلبیة االحتیاجات اإلنسانیة 

ً المحتمل. وتقوم  ة التدفق المستمرلمواجھ بإعداد خطة استعداد (تغطي  مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین حالیا
حتى نھایة شھر شخص  120,000وشرق دارفور، ووالیة غرب كردفان) باستخدام رقم تخطیط  ،والیات جنوب

 یونیو. 
 

 لى والیة شرق دارفورإمن مواطني دولة جنوب السودان  43,300وصول نحو 
 

لى السودان على مدى الشھرین الماضیین إاستقر ما یقرب من نصف عدد مواطني دولة جنوب السودان الذین وصلوا 
أبریل، جرت عملیة تسجیل  2في معسكر خور عمر في مدینة الضعین، عاصمة والیة شرق دارفور. وحتى تاریخ 

في معسكر خور عمر من قبل لجنة تابعة لجمعیة الھالل األحمر السوداني. ھذا، وقد بدأت المنظمة  اً شخص 27,890
قد قامت أبریل عملیة التحقق من الوافدین الجدد من دولة جنوب السودان في خور عمر. و 3الدولیة للھجرة في 

 إلجراء ھذا التحقق. عداداً  50المنظمة بتدریب 
 

فیھ عملیة التحقق، تقوم منظمات اإلغاثة بتقدیم المساعدات للمحتاجین في خور عمر.  وفي الوقت الذي تتواصل
المواد الغذائیة لعدد  أبریل، وزع كل من برنامج الغذاء العالمي، وجمعیة الھالل األحمر السوداني 2وبحلول تاریخ 

ً شخ 22,660 ع جاریة على تزال عملیة التوزیوال ،في المائة من الوافدین الجدد) في المعسكر 81(یشكلون نسبة صا
من منظمة الصحة كٍل والتغذیة في المعسكر من خالل عیادة واحدة تعمل بدعم  ،خدمات الصحةقدٍم وساق. وتتوفر 

ھناك حاجة على وجھ السرعة لسیارة إسعاف، فومنظمة الیونیسیف، ووزارة الصحة بالوالیة. ومع ذلك،  ،العالمیة
للمرضى في مركز الرعایة الصحیة األولیة،  عنبرلوكذلك  ،واإلنجابیة حیة العالجیةوأدویة إضافیة للرعایة الص

، جنبا إلى جنب مع مرفق صحي مؤقت إضافي. وتبحث كل من اللقاحات ضد الحصبة إلىالحاجة لى إ باإلضافة
عطاء إو ،وشلل األطفال ،مسألة التطعیم ضد الحصبةووزارة الصحة بالوالیة  ،والیونیسیف ،منظمة الصحة العالمیة

ً  15جرعة فیتامین (أ) لألطفال ما بین ستة أشھر و . ھذا، وقد التزمت منظمة الصحة العالمیة بتحمل تكلفة الجولة عاما
بتوفیر جرعات فیتامین أ، وھناك مناقشات جاریة لتلقي اللقاحات من  الیونیسیفاألولى من عملیة التطعیم. وستقوم 

 وزارة الصحة.
 

من التحسن الطفیف  الحصول على المیاه المأمونة یشكل أحد التحدیات الرئیسیة في خور عمر، على الرغموال یزال 
حلة األولى من تقدیم باألسبوع الماضي. وتھدف المنظمات خالل ھذه المر إمدادات المیاه مقارنةً الذي طرأ على 

من المیاه لعدد  لتر  209,175 بإجماليذلك و ،من الماء للفرد في الیوم الواحد لتر 7.5توفیر  إلى المساعدات
ً  اً شخص 27,890 ً . وتقوم منظمة أسست الوطنیة یومیا ، بینما تقوم لتر من المیاه  بالشاحنات  21,000بنقل  یومیا
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في تخطط منظمة زوا للعنایة بالالجئین الدولیة وضافیة من المیاه بالشاحنات. إلتر  6,000الیونامید  كذلك بنقل بعثة 
ً  10,000للبدء بنقل بریل، أ 7یوم  ً  15لمدة  لتر إضافي من المیاه بالشاحنات یومیا  وصول . ولكن، مع استمراریوما

، من المتوقع أن تتسع الفجوة في إمدادات المیاه.  وقد قامت كل من وزارة الصحة مواطني دولة جنوب السودان
ً  15من أصل  11بتشیید عدد  اآلنحتى  برنامج المیاه وإصحاح البیئة الحكوميبالوالیة، و مخطط لھا. ولم  مرحاضا

أسرة لم تحصل  6,000عائلة فقط اللوازم المنزلیة في حاالت الطوارئ، وال تزال ھناك حوالي  700تتلق سوى عدد 
قاربھم لذا یعیش الوافدون الجدد إما مع أ یواء حتى اآلنمواد اإللتوزیع عملیة  أي تجركذلك لم وعلى ھذه اإلمدادات. 

تواصل مفوضیة االمم المتحدة بینما أو تحت األشجار. وھناك خطط لتسییر بعثة مشتركة بین الوكاالت إلى المنطقة، 
لشئون الالجئین جھود الدعوة مع السلطات الحكومیة لتسھیل عملیة اتاحة الوصول المباشر إلى والیة شرق دارفور 

 لدعم جھود االستجابة الجاریة.
  

 ) 2016أبریل  3(من نھایة ینایر حتى  والیة شرق دارفور إلىالوافدون الجدد من مواطني دولة جنوب السودان 
 عدد الوافدین (االفراد) الموقع الوالیة

 27,890 خور عمر الھالل االحمر) (جمعیةشرق دارفور 
 1,494 أبو مطارق 
 2,531 عسالیة 
 725 الفردوس 
 1,340 قرى مختلفة –أبوكارنكا  
 3,295 أبوجابرة 
 6,042 قري مختلفة –عدیلة  
 1743,3   جمالي فرعيإ

 (معتمدیة الالجئینجنوب دارفور 
 3,800 معسكر بلیل للنازحین )الحكومیة

 3,800  اجمالي فرعي
(مفوضیة العون كردفان  ربغ بوالیة

برنامج الغذاء و، الحكومیة االنساني
 العالمي)

 3,920 خرصانھ

 4,508 المیرم 
 8,428  اجمالي فرعي

 55,545  جماليالعدد اإل
 ، وبرنامج الغذاء العالميالحكومیتان مفوضیة العون االنسانيودر: جمعیة الھالل االحمر السوداني، معتمدیة الالجئین، االمص

 
 والیة جنوب دارفور إلىب السودان من مواطني دولة جنو 3,800كثر من وصول ا 
 

في والیة جنوب دارفور لتقییم  للنازحین بلیل معسكر مارس، زارت بعثة التقییم المشتركة بین الوكاالت  29في یوم 
المعسكر منذ  إلىوقد وصل ھؤالء  من الوافدین الجدد من مواطني دولة جنوب السودان. 3,800احتیاجات أكثر من 

وجرى تسجیلھم من قبل مكتب معتمدیة شئون الالجئین. ھذا، وقد ضمت البعثة موظفین من مفوضیة  فبرایر شھر
االمم المتحدة لشئون الالجئین، ومكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة (أوتشا)، وبرنامج الغذاء العالمي، 

وتشیر النتائج األولیة للبعثة أن الوافدین الجدد ھم  .الصحة بالوالیة ووزارةوالیونیسیف، ومعتمدیة شئون الالجئین، 
ً و .في حاجة ماسة للمساعدات اإلنسانیة یعیشون في العراء، وال یستطیعون  شخاصلقادة المجتمع، الیزال األ وفقا

ء ات غذائیة لھؤالوسیقوم برنامج الغذاء العالمي بتقدیم مساعد .والمرافق الصحیة ،الحصول على خدمات المیاه اآلمنة
عائلة. ولم  674 لىع، وبدأت مفوضیة االمم المتحدة لشئون الالجئین بتوزیع اللوازم المنزلیة الطارئة الوافدین الجدد

 كان سیسمح نإالواضح ألنھ ما زال من غیر  ،حاالت الطوارئل يوآالموافقة على توفیر إمدادات الم بعد تجر
المرافق الصحیة  منویستطیع الوافدون الجدد الحصول على الخدمات الصحیة  للوافدین باالستقرار في المعسكر.
وقد لوحظ أنھم یشاركون في األنشطة الیومیة المدرة للدخل مثل  في المعسكر. التابعة لمعونة الكنیسة النرویجیة

 .الزراعة وصناعة الطوب
 

 والیة غرب كردفان إلىمن مواطني دولة جنوب السودان  8,500وصول نحو 
 

ً مواطن 8,428المي أن ـــذاء العـــــ، وبرنامج الغالحكومیة مفوضیة العون االنسانيمن أوردت كل  جنوب  من دولة ا
كذلك وان منذ شھر فبرایر. ـي والیة غرب كردفـــــوالمیرم ف ،خرصانھناطق ــــــــــم إلىلوا ـــــالسودان قد وص

واطني دولة جنوب ــــمن م 3,920دد ــــــول عــــوص إلىالحكومیة ون االنساني ــــأشارت تقاریر مفوضیة الع
وغرب  ،تي شمالــؤالء من والیــــــــ. وقد جاء كل ھبرایرـــــر فـــــشھ، منذ خرصانھ المعسكر فيإلى السودان 

لسودان الموجودین دد المواطنین من دولة جنوب اـــویرفع ھذا التدفق األخیر ع  .بحر الغزال في دولة جنوب السودان
 ً ً حصص خرصانھشخص. وقد تلقى جمیع مواطني دولة جنوب السودان في  9,000 إلى خرصانھفي موقع  حالیا  ا

واإلمدادات. وقد  ،باألدویة خرصانھ من برنامج الغذاء العالمي. وقد جرى دعم الخدمات الصحیة في عیادة غذائیةً 

ً ـــووف  ئینـــــالالجتمدیة ــــــلمع قا
فقد وصل أكثر من  یةــــالحكوم

جنوب  من مواطني دولة 3,800
جنوب والیة ى ـــإلودان ــــــــالس

 دارفور منذ فبرایر

من مواطني  55,500وصول 
 لىودان إـــــنوب الســج دولة
، ینایر رشھ أواخرودان منذ ـــالس

اً شخص یومی 1,000أي بمعدل 
 تقریباً 

 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 )2016، غرب كردفان (األمم المتحدة ھمواطنون من دولة جنوب السودان یتلقون العون في خرصان

ً جرى  الفراغ من إنشاء أیضا
سكر ـــالمعتة في ـــعیادة مؤق

، ومع ذلك، فإن تفعیل اليـنتقاال
ن باالنتھاء ـــــیادة ھو رھـــــالع

من المفاوضات مع المجتمعات 
 .المضیفة وتوفر الموظفین

 
دینة المیرم، فتشیر ـــــأما في م

 االنسانيتقاریر مفوضیة العون 
 4,508أن ھناك  إلى الحكومیة

 من المواطنین الجدد من دولة
 إلىودان قد وصلوا ــجنوب الس

وقد ھر فبرایر، ـــمنذ ش لمنطقةا
فرغ برنامج الغذاء العالمي من 

الحدود  إلىأیام للوصول  9إلى  3 منالجدد أنھم قد استغرقوا  ونقادملوذكر بعض ا منھم. اً فرد 1,559التحقق من 
على بسبب وجود جماعات مسلحة ھم انعدام األمن وقد أجبر ین.الشدیدوالجوع  العطشوطأة على االقدام تحت  سیراً 

ھناك یوجد و  .طول الطرق الرئیسیة على السفر عبر تضاریس قاسیة، مما خلف بعض الوفیات خالل الرحلة الصعبة
ن من وویعاني معظم الوافد .یرمــالم يدین فــــبین الواف اقینــــأو المع ،نینـــــخاص المســمن األش عدد قلیل جداً 

ً للمساعـــــوھم في ح ،الة صحیة سیئة للغایةـــح وقد التزمت منظمة الصحة  .انیةـــــدات اإلنســـــاجة ماسة أیضا
 ولى.أسابیع األ ةاألدویة لمدة الستتوفیر وكذلك ب ،یینــــین إضافــــبموظف المیرمالعالمیة بدعم المرفق الصحي في 

 .توزیع المواد الغذائیة على الوافدین الجدد قریباویعتزم برنامج الغذاء العالمي 
 

المواطنون من دولة جنوب السودان في المناطق الحدودیة في والیة النیل 
 مواقع توطین الالجئین في الوالیة إلى ینتقلوناألبیض 

 
في  والقاضي بأن یعامل جمیع مواطني دولة جنوب السودان كأجانب مارس 17یوم في الحكومي  صدور التوجیھبعد 

بین والیة النیل األبیض  یشون مع المجتمعات المضیفة حول منطقة جودة الحدودیة، تلقى أولئك الذین یعالسودان
ووالیة النیل الشرقي في دولة جنوب السودان توجیھات باالنتقال إلى مواقع توطین الالجئین في والیة النیل  ،السودانیة
ً   األبیض. ً  683(أسرة  164قلت تمم المتحدة لشئون الالجئین فقد انلمفوضیة األ ووفقا ) من منطقة الحدود إلى شخصا

أسرة في األیام  200ومن المتوقع أن یرتفع ھذا الرقم إلى أكثر من  مارس. 30حتى تاریخ  امتداد موقع العلقایة
موقع العلقایة بواسطة جمعیة الھالل األحمر السوداني، ویحمل األغلبیة منھم  يفالمقبلة. ویجري تسجیل الوافدین 

من ادارة الجوازات صادرة وبطاقات ھویة  ،مم المتحدة لشئون الالجئینمفوضیة األلة التابعة البطاقات التموینی
إلى موقع الورل الجدید، حیث  وتجري ترتیبات لنقل الوافدین الجدد من موقع امتداد العلقایةوالھجرة السودانیة. 

د یسمح للوافدین الجدد الذین یعبرون ولم یع واللوازم المنزلیة الضروریة لھم.  ،ستجري عملیھ توفیر مواد اإلیواء
 .الحدود إلى والیة النیل األبیض بالبقاء مع المجتمعات المضیفة، ویتحتم علیھم الذھاب إلى مواقع التوطین في الوالیة

 
 ً للمفوضیة، فإن العدد اإلجمالي لمواطني دولة جنوب السودان الذین وصلوا إلى السودان منذ منتصف شھر  ووفقا

 .مارس 31حتى تاریخ  222,665، قد بلغ  2013دیسمبر 
 

 مدینة  كاس في والیة جنوب دارفور إلىعداد أخرى من نازحي جبل مرة أاالبالغ عن وصول 
 

 ً  3,910لمفوضیة العون اإلنساني بلغ عدد النازحین من منطقة جبل مرة في مدینة كاس بوالیة جنوب دارفور  وفقا
الذي ورد  اً شخص 1,190شخص مقارنة مع عدد ال  2,700أسرة). وھذا یمثل زیادة قدرھا حوالي  786( یننازح
 الدولیة االستجابة لسد االحتیاجات المتزایدة في مدینة كاس، قامت منظمة كیر السویسریة. وبغرض مارس 27في 

وتشیر التقدیرات إلى  كافیة من المیاه. إمدادات) لضمان توفیر يالدوانك(میاه الساحات بزیادة ساعات الضخ في جمیع 
أحد  بإصالحھذا، وقد قام قطاع المیاه  م الواحد.لتر للفرد في الیو 15و  12أن إمدادات المیاه الحالیة تتراوح ما بین 

ً ھذه الدوانكي،   وقد جرى جلب اثنین من خزانات المیاه اإلضافیة لتلبیة .عملیة إصالح مضخة یدویة ویباشر حالیا
أحد المشاكل الكبیرة بسبب عدم وجود  ةالصحی قفارمومع ذلك تبقى خدمات ال اجات التدفق الجدید للنازحین.احتی

والمساعدات  ،وتظل المكونات األخرى لالستجابة، بما في ذلك المواد الغذائیة لبناء مراحیض جدیدة.مساحة كافیة 
 .األخرى، معلقة على نتائج التحقق من ھؤالء النازحین الجدد

 
ً  920بوصول  ،مفوضیة العون االنساني اوكانت ھناك تقاریر من منظمة شبكة التنمیة الریفیة الوطنیة وأكدتھ  شخصا

 .أسرة) من شرق جبل مرة إلى معسكر عطاش للنازحین في والیة جنوب دارفور 184(

تصدر توجیھات بأن  ومةـــــالحك
جنوب  دولة نوـــــــــینتقل مواط

ون مع ــــــــودان الذین یعیشــالس
المجتمعات المضیفة في المناطق 

والیة النیل األبیض  حدودیة فيـال
ئین في ـتوطین  الالج عــإلى مواق

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

 )2016مآوي نازحي جبل مرة في شمال دارفور (االمم المتحدة 

 
 نازح 14,369یزال عدد النازحین من جبل مرة في والیة وسط دارفور یقف عند حدود  ال
 

نھم من ـــوالُمتحقق مقى عدد النازحین المسجلین / ـــاالت االغاثة، یبــووك الحكومـــــیة وفقا لمفوضیة العون اإلنساني
 ذلك معسكريــــور، وكـرتتي، وتــــــلدو، ونـــــور (قولو، وجـوالیة وسط دارف إلىمنطقة جبل مرة الذین لجأوا 

مؤكدة من  یرــــغ اریرـــناك تقـــع ذلك، فھـــمازح. وــــن 14,369دود ــــــفي ح یصا)ـــالحصاحو ،میدیةــــالح
ب ــســمدینة جلدو. وبح إلىبل مرة ـــرب جـــــنازح من قرى محلیة غ 2,500وصول أكثر من ادة المجتمع، تفید بــق

ویشكل ھذا  .واردھم المحدودةــمون معھم مــــیف، ویتقاســــون الجدد مع المجتمع المضـــــش النازحــــما ورد، یعی
 .ط المتزاید على الموارد مصدر قلق للمجتمع المضیفـــالضغ

 
ً أن السلطات  الحكومیة أفادت مفوضیة العون االنسانيقد و االستجابة لسد احتیاجات النازحین الجدد في  تباشر حالیا

ً شخص 1,735وقد جرت عملیة توزیع اإلمدادات الغذائیة، بما في ذلك الذرة، والتمور على ما یقدر بنحو  الوالیة.  ا
ور، ـــــــــــرة) في تـــأس 347(
ً  4,325و عائلة)  865( شخصا

و. وقامت السلطات دــــــــفي جل
وأوعیة  ،أیضا بتوزیع البطانیات

ین في تور، ـــــالنازح الماء على
ومالبس  ،ذلك البطانیاتــــــــوك

أما  األطفال للنازحین في جلدو.
ر الحمیدیة للنازحین ـــفي معسك

ام برنامج الغذاء العالمي ــــفقد ق
من  ذائیةـغ صصــــــبتوزیع ح

ول لحوالي ــــــبوب والبقـــــالح
1,550  ً ة) أسر 310( شخصا

ت منظمة ـــدة شھر. وقامــــــلم
یة بتوزیع ــــونة النرویجـــــالمع

م المنزلیة المقدمة من وازــــالل
مم المتحدة لشئون یة األـــمفوض

 .من النازحین الجدد 310إلى  للنازحین  معسكر الحمیدیةالالجئین في 
 

والیونیسیف بتأھیل خمس ، برنامج المیاه وإصحاح البیئة الحكوميي فقد قام كل من تِ ونرتِ  ،أما في مدینتي تور
 13 ي عشر من أصل التمضخات یدویة لیصل العدد اإلجمالي للمضخات الیدویة التي جرت عملیة تأھیلھا إلى اثن

ً بتأھیل  والیونیسف ،برنامج المیاه وإصحاح البیئة الحكوميالمخطط لھا. ھذا، وقد قام كل من  متر من  600أیضا
 نییأیضا تدریب لجان المیاه، ومیكانیك برنامج المیاه وإصحاح البیئة الحكومي ویعتزم شبكة المیاه في مدینة نرتتي.

 صالح المضخات الیدویة.إل
 

 لتحسین الخدمات الصحیة ةثالثی یةاتفاق
 

لمدة ثالث سنوات  اتفاقیةوزارة التعاون الدولي ووقعت كل من وزارة الصحة، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 
الصحیة األخرى  موادوال ،لدعم وزارة الصحة في شراء األدویة المنقذة للحیاة أمریكي دوالرملیون  60مبلغ ب

المرضى في السودان، ویؤكد التزام الحكومة للتغلب على التحدیات  تعزیز عالجللسودان. ویھدف ھذا المشروع إلى 
المشروع نھج استراتیجي لتعزیز نظام وطني للمشتریات الخاصة بالصحة ویوفر  یة في السودان.الصحیة والتنمو

 ،والمختبرات ،والعالج للمرضى من خالل جلب األدویة والمعدات الطبیة، العامة، وكذلك تحسین فعالیة التشخیص
. وسیقوم المشروع بالمساعدة في التوسع في القدرات والنظم ةاالمدادات الطبیة الوطنی ھیئة والمواد القابلة لالستھالك
 .ة إلنقاذ الحیاةیصحال الموادجلب ل في الوقت المناسبو ،وشفافة ،فعالةالوطنیة من خالل عملیة 

 

ً لمفوضیة العون االنساني  وفقا
نازحي جبل عدد یبلغ  الحكومیة

كاس  مرة الذین وصلوا إلى مدینة
 یننازح 3,910

وزارة ن ــــــكل میع ـــــــتوق
ج األمم ــــبرنامو حة،ـــــالص

، ووزارة ائيـــــدة اإلنمــــــالمتح
 مدةدولي على اتفاقیة لـالتعاون ال

ملیون  60ثالث سنوات بمبلغ 
لدعم وزارة  كيـــــدوالر أمری

الصحة في شراء األدویة المنقذة 
الصحیة  لموادیاة واــــللح

 األخرى للسودان
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