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أوتشا     

 )برنامج الغذاء العالمي(المصدر:  والیة النیل االبیضفي الفائقة  امرأة تتلقي حصتھا من الحبوب

 في ھذا العدد                                        
 

 1ص.  دارفورزاع في والیة شرق نلمواجھة ال استمرار تدفق المعونة    

 2ص. قسائم الطعام لدعم برنامج  مساعدات عاجلةیطلب  الغذاء العالمي

 3ص.  الالجئین من دولة جنوب السودان من تدفق المزید

 4ص. بالبشر  االتجار استراتیجیة مكافحة الحكومة تعتمد

  التطورات أبرز  
فیھ مفوضیة العون  في الوقت الذي تباشر •

توزیع مواد اإلغاثة األولیة، الحكومیة اإلنساني 
بعثة  لتسییرالشركاء في المجال اإلنساني یخطط 
 .شرق دارفوروالیة في كارنكا إلى أبو

الغذاء لبرنامج االطعام التابع یواجھ برنامج قسائم  •
توقف بسبب التخفیضات شدیدة واحتمال العالمي 

 .نقص التمویل
 من دولة جنوب السودانالجئ  6,073 وصل •

والیة النیل األبیض، حیث  إلىاألسبوع الماضي 
الالجئین بالفعل من توطین مواقع تعاني 

 .حیةمرافق الصالو ،إمدادات المیاهمحدودیة 
تعتمد االستراتیجیة المشتركة حكومة السودان  •

 .2017-2015لمكافحة اإلتجار بالبشر لألعوام 
 

 أرقام

 
 ملیون 3,1

 
 ملیون 2,5

 
 
 

 ملیون 2

 
 في السودان النازحون

 
 النازحون في دارفور

 (حتى تاریخھ)  
 

 عدد المصابین بسوء التغذیة 
             الحاد الشامل 

168,000          
 

 السودان في نوالالجئ
بإستثناء الالجئین من دولة 

 (مفوضیة جنوب السودان
شئون ل األمم المتحدة

 )لالجئینا

 
 
 
 

149,436 

 دولة جنوب من نوالالجئ
 15 منذ السودانفي  السودان

مفوضیة ( 2013دیسمبر، 
شئون األمم المتحدة ل

  )لالجئینا

 التمویل  

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

 

  
28 % 

 المتوفر من التمویل المطلوب
 

    
     

 
 

 أبوكارنكاالشركاء في المجال اإلنساني لزیارة   یخطط
 

بعثة  ومفوضیة العون اإلنساني الحكومیة لتسییر ،كل من الشركاء في المجال اإلنسانيیجري حالیًا التخطیط بواسطة 
في أوائل شھر یونیو. وینوي كل من مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون  بوكارنكالتقییم االحتیاجات السریعة أل

ومفوضیة األمم المتحدة لشئون منظمتا الیونیسیف، والصحة العالمیة، ، ووبرنامج الغذاء العالمياإلنسانیة (أوتشا)، 
 وحدة المیاه وإصحاح البیئة الحكومیةو ، وكذلك المنظمة الدولیة للھجرة، واللجنة األمریكیة لالجئین،الالجئین

الطوارئ ومرافق أیضا لتسییربعثة منفصلة لتقییم إحتیاجات مآوى  وتخطط منظمة أمكور لمشاركة في ھذه البعثة.ا
ورغم موافقة مفوضیة العون اإلنساني على تسییر  .أبوكارنكاواالحتیاجات الصحیة في  ة،الصحی قافرموالالمیاه 

 .موافقة السلطات األمنیةانتظارفي البعثتین، إال أنھما ما زالتا 
 

 شرق دارفورفي والیة توزیع مواد اإلغاثة في أبوكارنكا، 
 

أرسلت األسبوع التي توزیع مواد اإلغاثة بولجنة من أعضاء المجتمع المحلي  اإلنسانيمفوضیة العون قامت 
ملت تشاو .ة الوطنیةغاثومنظمات اإل الحكومیة االتحادیة مفوضیة العون اإلنساني بواسطة الماضي إلى أبوكارنكا

 5و ،ةتیت النباوكرتونة من الزی 275من العدس،  كیس 760و من الحبوب، كیس 1,000 على المواد الموزعة
من  200خیمة، و 300 كذلكالمتنوعة، و األخرى من المواد الغذائیة متريطن  2عدد و من البصل، جوالت

 .من مالبس األطفال صندوقًا 31 كذلكو ،األواني من أطقم 300و ،من حصر النوم 1,500و ،األغطیة البالستیكیة
 

 شمال دارفوروالیة دارفور في والیة شرق  منللنازحین  اتالمساعد استمرار تقدیم
 

شمال إلى محلیات والیة  بعد، مالتحقق منھ جِرلم یالذین  شرق دارفوروالیة نازحي من  7,090وصل ما مجموعھ 
ت ستمروا .)شخص 700وكلمندو ( ،)ًاشخص 1,750(والطویشة )، ًاشخص 5,340(التي تشمل اللعیت  دارفور
لعدد  كذلكسوء التغذیة الحاد واالت من ح 50 لعددتوفیر العالج  تنمیة المجتمعات المحلیة الوطنیة فيمنظمة 

الذراع محیط  عنھا عبر تطبیق فحص منتصفالكشف التي جرى  ،من حاالت سوء التغذیة الحاد المعتدل حالة136
على  المنظمة لمساعدة في محلیة اللعیت نشرت وزارة الصحة بالوالیة فریقًاوقد  .منصرمفي األسبوع ال العلوي

كذلك زارة الصحة بالوالیة أیضا أدویة طوارئ كافیة لمدة شھر وو تقدموھناك.  واصلة تقییم الوضع الصحيم
قدمت منظمة الصحة العالمیة المزید وكذلك  ة.الروتینی التطعیمعملیة استمرارالشمسیة لضمان تعمل بالطاقة ثالجة 

أشھر،  ثالثةلمدة  مریض 3,000 عدد تكفيأدویة متنوعة ب عبر مدھا لمنظمة تنمیة المجتمعات المحلیةمن الدعم 
عملیة  120جراء إل تكفي اتالصدممعالجة لتجھیزات أھبة االستعداد إلرسال  تقف منظمة الصحة العالمیة علىو

إلدارة المتكاملة ألمراض الطفولة، والتي تكفي وحدات ل أربعبدعم المنظمة عبر تقدیم  الیونیسف وقامت. جراحیة
 سوى ،حتى تاریخھیت علالالمستشفى في مدینة  ولم یصل إلى .طفل دون سن الخامسة لمدة شھر 10,000 عددل

مولد بتقدیم  وقد قام قطاع المیاه .ة من بین ھؤالء النازحین الجددیجراحھم في حاجة لعملیات ممن أربعة مرضى 
التي تستضیف  في محلیة اللعیت، جودات في قریة )المیاهالدونكي (ساحة ومضخة غاطسة إلعادة تأھیل كھربائي 

بعثة مشتركة بین  تسییرل تصریحللحصول على الشركاء في المجال اإلنساني حالیا ھذا، ویخطط  .العدید من الوافدین
 .ثالث لتقییم االحتیاجات األخرىالمحلیات الالوكاالت إلى 

 
 كویكاى قریة لعودة فشل عملیة الة یاسین بعد مدینفي ت للنازحین تسلیم المساعدا

 
 الحكومیة ومفوضیة العون اإلنساني (أوتشا)، تنسیق الشؤون اإلنسانیةاألمم المتحدة لتفاق بین مكتب الالتوصل  جرى

 ن.یاسیكویكاى كانوا قد نزحوا إلى مدینة شخص من قریة  1,000 لنحو اتلتقدیم المساعد شرق دارفوروالیة ب
وكان  .النازحة 197ال  واألدوات المنزلیة لجمیع األسر ،طوارئال مآويتوزیع بھذا األسبوع، وستقوم منظمة تیرفند 
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بلدة یاسین في ثالث شمال غرب م لك  10حوالي إلى قریة كویكاى التي تبعد ن والنازحالء ؤأن یعود ھمن المفترض 
 .ھذه المحاوالتقد حالت دون نجاح  شرق دارفوروالیة ت سابقة، إال أن القضایا األمنیة في حاوالم
 

في  ًاحاد ًانقصبرنامج القسائم التابع لبرنامج الغذاء العالمي یواجھ 
 التمویل

 
التوقف  توقعالعالمي عجزا شدیدا، مع  الغذاءبرنامج قسائم الطعام التابع لالمساعدات النقدیة وبرامج یواجھ تمویل 

الى نحو ھذا النقص في التمویل  أن یصلالعالمي  لغذاءبرنامج ا ویقدر .صاعدافیولیو شھر من التام  للتمویل ابتداًء 
واستجابًة  ة.الستة المقبل لألشھر تحویل تكلفة بارة عنملیون ع 18.4 مبلغ ، بما في ذلكملیون دوالر أمریكي 24.8

خفض الحصص الغذائیة في بعض یقوم بمن المرجح أن كذلك أوقف البرنامج بالفعل عددا من خطط التوسع، و ،ذلكل
 سوى تعطیلالعالمي  غذاءبرنامج ال أمامیكون ال أموال عاجلة، قد  تجرعملیة حشد لم إذا. وشھر یونیوفي المواقع 

  .تعلیق الكامل للبرنامجال أو حتى ،حصص الغذائیة أكثر اتساعاللخفض إجراء عملیات دورة توزیع القسائم مع 
عبر برانامج  اتتلقي أي مساعدعدم  لخطر شخص، معظمھم من النازحین، عرضًة 500,000نحو ھذا یضع و

 أن تباشرالجھات المانحة  بصفٍة عاجلة منالعالمي  غذاءطلب برنامج الصاعدًا. ویف سبتمبر شھرمن ابتداًء  القسائم
 .البرنامج توقفأموال إضافیة لمنع  أي توفیر

 

 یحتاج العائدون من دولة تشاد في والیة شمال دارفور إلى المساعدات
 

الجئ سوداني  16,800قد عاد نحو كرنوي أنھ و ،محلیتي الطینةإلى التي سیرت  عودةمن الأكدت بعثة التحقق 
أن ھذه العودة  وبما شمال دارفور.  محلیتین من محلیات والیةفي  2006یعیشون في تشاد إلى قراھم منذ عام كانوا 

الرئیسیة للعائدین وسائل العیش أنشطة وتتمحور.  العودة رحلة أثناء اتمساعدأي  لذا لم یتلق ھوالء العائدونتلقائیة، 
تقدیم أي  لم یجرناطق العودة تفتقر إلى الخدمات األساسیة، كما الفالحة وتربیة الماشیة. وعالوة على ذلك، فإن مفي 

یومیا بین  ونیتنقل ون. وقد وجدت البعثة أیضا أن بعض العائدین ال یزالتاریخ الیومحتى لھم خارجیة  اتمساعد
وكذلك  ،التعلیمفي مجال  التدخالت الفوریةتقدیم لتسوق. وتشمل التوصیات األولیة بغرض ا وتشاد ،محلیة الطینة

ذات الصلة. االخرى البرامج كذلك و ،ميلالعا لغذاءبرنامج ال مقابل األصولالغذائیة  اتالمساعدخاص ببرنامج تنفیذ 
لتقییم للمحلیتین مشتركة بین القطاعات فنیة بعثة  تسییرتسھیل األمم المتحدة لشئون الالجئین بوستقوم مفوضیة 

 .إلستجابة الحقةالتخطیط  بغرضاالحتیاجات 

 ملیط  استمرار االستجابة اإلنسانیة في محلیة
 

بواسطة كل من في محلیة ملیط أنشطة مكافحة النواقل بتنفیذ  مقرونًةاالستجابة اإلنسانیة ھذا األسبوع جھود ت استمر
 نة منعی 30أصل من ف  .جودة المیاه جراء فحصا التي تشملوومنظمة الصحة العالمیة،  ،زارة الصحة بالوالیةو

عینة على  18و  14 ة، اتضح أناإلداری الصیاح ومنطقة ،مدینة ملیطمن في كل لفحص ل جمعھاجرى المیاه التي 
وكلورة  ،جودةتدریبات على زارة الصحة بالوالیة و تأجرفقد ك، ذلل ا. واستجابًةملوثة بالبكتیری التوالي قد كانت

قامت منظمة و .الكلور من أقراص 2,800 عدد وزعت، والموقعین أصحاب اآلبار في كالمن  25 عددالمیاه ل
للنازحین معسكر العباسي المقیمین في من عائلة نازحة  400 عددلمواد اإلیواء بتوزیع مجموعة العمل المستدامة 

المسجلین  من النازحین 23,062 لنحویعتزم البرنامج توزیع مساعدات غذائیة تكفي لمدة شھرین ط. وملیمحلیة في 
ولم   .الدولیة للھجرةوفقًا لمعطیات فریق "مصفوفة تتبع النازحین" التابعة للمنظمة  ،اإلداریةالصیاح حدیثا في وحدة 

 ًاأفرادتستضیف المدینة  حیثنظرا لحساسیة ھذه العملیة،  التسجیل في بلدة ملیطعملیة إتمام  منالفریق یتمكن 
ونتیجة لذلك، قام فریق مشترك بین الوكاالت من الشركاء في المجال اإلنساني في متنافستین.  قبیلتین منمتأثرین 
اسیات یراعي حسیلتین نھج السلطات المحلیة وزعماء القبمع بمناقشة یونیو  األول من الىمایو  31 ما بینالمدینة 
 .بشكل حیادي اتمن شأنھا ضمان تقدیم المساعدالتي تسجیل العملیة ذلك لتسھیل و ،النزاع 

 

االسبوع خالل السودان  إلى سودانالجنوب من دولة  6,073ل ووص
 الماضي

 
األمم  وفقا لمفوضیةوجنوب السودان، دولة وأعالي النیل في  ،الوحدةوالیتي ستمرار انعدام األمن في ال رد فعلفي 

عملیة التسجیل في  تتأخر
مدینة ملیط نظرا لحساسیة 
العملیة، جراء استضافة 
المدینة ألفراد متأثرین من 

 .قبیلتین متنافستین

 

شخص،  500,000نحو 
، معرضون معظمھم من النازحین

 اتعدم تلقي أي مساعد لخطر
 العالمي برنامج الغذاءعبر قسائم 

 صاعدفابتداًء من شھر سبتمبر 
 إن لم یتوفر المزید من التمویل.

 
 
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 21بین  ة مدجنوب السودان إلى السودان في ال مواطن من دولة 6,000أكثر من  المتحدة لشئون الالجئین فقد فر
الجزء الشرقي  الى ونالجئ آخر 1,838وصل والجئ إلى والیة النیل األبیض،  4,007دخل نحو و .مایو 27 إلى

وبوصول . إلى والیة الخرطومء من الوصول الؤمن ھالجئ  300أقل من  حیث تمكنمن والیة جنوب كردفان، 
جنوب السودان الذین وصلوا إلى السودان منذ دیسمبر  من دولةیرتفع العدد اإلجمالي لالجئین  ،الوافدین الجددھوالء 

 ،تسجیل األسرعملیة في المائة من ھؤالء الوافدین ل 43 خضع حتى اآلن،و . شخص 149,436إلى  2013عام 
جمیع الالجئین  بما في ذلك، منھم غیر مسجلینفي المائة  50یترك ، مما التسجیل الفرديلعملیة  منھمفي المائة  6و

وفي المراكز الحضریة ، جودة الحدودي وأولئك الذین یقیمون في معبر ،كردفان وغرب ،جنوبوالیتي في 
 .والمجتمعات المضیفة في والیة النیل األبیض

 
 الالجئین في والیة النیل األبیضیمكن أن تخصص لتوطین جدیدة محتملة تحدید مواقع 

 
شخص،  14,000 على إیواء نحوالقدرة تتمیز بخاصیة حددت حكومة السودان وخصصت ثالثة مواقع إضافیة، 

ر معسكري ابجوالسالم،  محلیة فيوالثالث  ،محلیة الجبلینالمواقع في ھذه ن من ااثنقع یو .الستیعاب تدفق الالجئین
 .قید المناقشةالعلقایة محتمل لموقع ال تزال عملیة توسیع و ة.الكشافو ،ردیسال
 

 عالج ومنع سوء التغذیة بین الالجئینعلى شركاء التغذیة یعمل 
 

بالشراكة مع وبرنامج الغذاء العالمي  ،الیونیسیفكل من واصلت 
وكاالت اإلغاثة المحلیة، تقدیم خدمات و ،زارة الصحة بالوالیةو

الذین  السودانمن دولة جنوب والوقائیة لالجئین  ،التغذیة العالجیة
ینایرعام شھر منذ والنیل األبیض. والیة  معسكراتیعیشون في 

طفل دون سن الخامسة یعانون من سوء  531 جرى ادراج 2015
 924تلقى العالج كذلك و ،برنامج التغذیة العالجیة فيالتغذیة الحاد 

 ة إلى ذلكإضافطفل یعانون من سوء التغذیة الحاد المعتدل. وقد تلقى 
والنساء الحوامل أو  ،ل دون سن الخامسةاطفمن األ 8,444

في مراكز االستقبال أما . الوقائیة التغذیة الشاملةمنظومة المرضعات 
األطفال واألمھات األغذیة من  1,367تلقى فقد كویك، الو في جودة

إلى التي یمكن أن تكفیھم لحین الوصول التكمیلیة الجاھزة لالستخدام 
 المسبق تخزینالعملیة شركاء أیضا الأ . وقد بدأماكن اقامتھم

قد جرى والتغذیة قبل موسم األمطار. مواد إلمدادات الغذائیة ول
  925عدد ل والتي تكفي الجاھزة لإلستخدام األغذیة العالجیةتخزین 

طن  400ھناك ، وماكن المحددةفي األ سوء التغذیة الحادحاالت من 
 غذاءبرنامج ال المقدمة منة تغذیالفائقة الإضافیة من الحبوب متري 

واألمھات لمدة أربعة  ،ل دون سن الخامسةاطفمن األ 14,000من  أكثر تكفي التيالطریق، و قادمة فيالعالمي 
  أشھر.

 
 ت النیل األبیضامعسكرفي  ةالصحی قفارموالالمیاه احتیاجات  استمرار

 
بالنسبة لمعظم مواقع الالجئین في والیة النیل  المطلوبمستوى الدون  ةالصحی قفارمحالة إمدادات المیاه وال ال تزال

، موقع دبة أبوسنفقط  یستوفيوالموارد المحدودة أصال.  في الضغط علىالزیادة السكانیة حیث تستمراألبیض، 
لترا من المیاه للفرد في  15 لمقیاس اسفیر والذي یقدر ب الطوارئ  معاییرالمواقع السبعة،  أصغرالذي یعتبر و

. وبالمقارنة، للمرحاضشخصا  20 األمم المتحدة لشئون الالجئین الذي یقدر بمفوضیة معیاركذلك الیوم الواحد، و
 .الواحد للمرحاضشخص  572 یرتفع إلى في معسكر أم صنقورالمراحیض بتغطیة معدل الفإن 

 
  النیل األبیض:في مواقع توطین الالجئین في والیة  ةمرافق الصحیالالمیاه و  بإمداداتالتغطیة 

 المصدر: مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین
 
 
 
 
 
 
 
 
 

طفل الجئ  531درج عدد ُأ 
دون سن الخامسة یعانون من 
سوء التغذیة الحاد في برنامج 

 .منذ ینایر التغذیة العالجیة

حدى العیادات في والیة تخضع للعالج من سوء التغذیة في إ طفلة 
 النیل األبیض (األمم المتحدة)
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

 
 
 

 في والیة النیل األبیضجاٍر  اتلعبارل إنشاء مرسى
 

في  والجبلینالسالم محلیتي بین  مرسى للعباراتتطویر العمل على شراكة مع المفوضیة، تواصل منظمة ادرا بال
التي و ،بیضاأل نیللالجانب الغربي ل فيالوصول إلى المواقع الخمسة  وسیسھل المرسى عملیة  .والیة النیل األبیض

الشركاء في المجال  ، أنھ بإمكان. جدیر بالذكرالوصول إلیھا إالعن طریق البر خالل موسم األمطار كان یصعب
 .ةالسفلتیوسم األمطار عن طریق أحد الطرق االوصول إلى الجانب الشرقي من النھر خالل م أیضًااإلنساني 

 
 في دارفورللمخاطر  عرضًة لنازحین األكثرتقوم الوكاالت بعملیة التصنیف حسب األولویة ل

 
من  1,150  عدد المنزلیة إلىوحدات التجھیزات و ،الطوارئاألمم المتحدة لشئون الالجئین مآوي وزعت مفوضیة 

مثل  وسط دارفورالیة و معسكرات، وفي معسكرات النازحین في زالنجي تقیمالتي  عرضًة للمخاطر األكثر األسر
تقییم خالل ھذه األسر تحدید وقد جرى   وخمس دقائق، وطیبة).السالم، والحامدیة، و، الحصاحیصا( معسكرات

تحدید ذوي لف یھدالذي كان واألسبوع الماضي الشركاء في المجال اإلنساني، قام بإجرائھ مشترك بین الوكاالت 
اإلعاقة، المسنین واألشخاص ذوي  ل مصطلح ذوي اإلحتیاجات الخاصة،شمیو . االحتیاجات الخاصة في المجتمع

 بذویھم. األطفال غیر المصحوبینكذلك ، وأو نساء التي یعیلھا أطفال واألسر
 

 شرق دارفوروالیة في  األكثر عرضًة للمخاطرتستھدف النازحین الغذاء العالمي توزیع المواد الغذائیة لبرنامج 
 

شرق دارفور، والیة العالمي في معسكر النیم في  غذاءبرنامج ال بواسطةاألخیرة  مراجعة الملفاتاجراء عملیة بعد 
إلى  51,082المواد الغذائیة في المعسكر من لحصص  العامة اتتوزیعالالذین یتلقون  النازحینعدد  انخفض

واحدة من أربع تحت زحین النامن احتیاجات كل أسرة یف تصنوتقییم من  العملیة فرغتو قد شخصا.  40,228
بناًء المساعدات الغذائیة  توجیھفي محاولة لذلك ، و(مرتفع، متوسط، منخفض وال شيء) التعرض للمخاطرفئات من 

توزیع الحصص ببدأت جمعیة الھالل األحمر السوداني وحالة النزوح. بدال من  على مستویات التعرض للمخاطر
 10,854 ال سیستفید عددو. من النازحین الذین ما زالوا مؤھلین 40,228 ونحالغذائیة التي یقدمھا البرنامج ل

بما في ذلك الغذاء  ،األخرىالمصاحبة غذائیة من البرامج المساعدات یتلقون ال وادویع ین لم الذالباقي من النازحین و
 یناإلجتماعی یناإلخصائیالتي تدیرھا منظمة  ھذه البرامجوبرامج الغذاء مقابل التدریب. كذلك و ،مقابل العمل

التدریب على بمعسكر الفي  ًانازح 13,535 اجماال عدد ستستھدفالعالمي،  غذاءوطنیة بالشراكة مع برنامج الال
 .شتالت األشجار الوقود وتوفیر االقتصادیةمواقد ال

 الحكومة تصادق على استراتیجیة مكافحة االتجار بالبشر
 

لتصدي ل  2017 – 2015 لألعوام الستراتیجیة المشتركةاحفل إطالق مایو  27یوم في استضافت حكومة السودان 
الستراتیجیة لتأیید الحكومة  عنحفل وقد عبر ال  .وتھریب األشخاص في السودان ،والخطف ،االتجار بالبشر لعملیات

مكافحة في والمنظمة الدولیة للھجرة األمم المتحدة لشئون الالجئین، مع مفوضیة  ھاتعاون اراستمرأمن كذلك على و
لتعاون الحكومة  ةمشتركسابقة  وتتأسس اإلستراتیجیة على انجازات .االتجار بالبشر في السودانو ،عملیات التھریب

مزید من التدابیر للتصدي للمخاطر التي تواجھ الخاذ الت القواعدوترسي والمنظمة الدولیة للھجرة،  ،مع المفوضیة
وتشمل ھذه التدابیر  .والمھاجرین في السودان ،والالجئین ،اللجوء ياألفراد المعرضین للمخاطر من طالبحمایة 

وصندوق األمم المتحدة  ،الیونیسیف وتعتبر كل من  بالبشر.لضحایا االتجار تاتعزیز الھیاكل األمنیة وتقدیم المساعد
 .االستراتیجیة من الموقعین علىأیضا  ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة ،للسكان

 سودانبورت إلى تصلللوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة  الغذائیة مساھمةال
 
التبرع  جزء منذه ھ الغذاء شحنةتعتبر و .سودانتبور إلى الذرة طن متري من 47,500، مایو 27یوم صلت في و

ملیون 135قدر بمبلغ یي ذ، وال2015العالمي لعام لبرنامج الغذاء الدولیة المقدم للتنمیة  األمریكیةوكالة للاإلجمالى 
 للفئاتلموجھة ا، المواد الغذائیةھذه  . وتصلأشھر شخص لمدة ثالثة ملیون 1.8 إلطعام كفيتو ،أمریكي دوالر

 في وقت حرج، في جمیع أنحاء البالد كثر عرضًة للمخاطرواأل ،المحرومة الفئاتغیرھا من و ،النزاعاتبرة أثالمت
جري التخزین المسبق سیو .أكتوبرشھر  حتىد متیفي شھر مایو و السودان في عجفموسم األال عادةیبدأ  حیث

السكان  حیث یواجھ ،النیل األبیضو ،كردفان جنوبوالیتي النائیة في  في المناطق اإلمدادات الغذائیةھذه  جزء منل
 .التھجیر المستمرونزاعات الخطر  طراخللمالمعرضین 

 المصدر: مفوضیة شؤون الالجئین 
 
 

بعد القیام بعملیة مراجعة 
من قبل  األخیرة ملفاتال

برنامج الغذاء العالمي في 
معسكر النیم، انخفض عدد 
النازحین الذین یتلقون 
توزیعات عامة من حصص 
المواد الغذائیة بمقدار 

 صاشخ 10,854
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