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أوتشا     

 (برنامج الغذاء العالمي)المصدر:  الغذائية المساعدات إمراة الجئة في خرسانة بجنوب كردفان تتلقى

 في هذا العدد                                        
 

1ص. شخص   2,500 الصراع القبلي يتسبب في نزوح أكثر من  

2ص. للحيلولة دون انتشاراإلسهال المائي في السودان  اتاستعداد  

3ص. مساعدات لدعم أوضاع األمن الغذائي في والية النيل األزرق   

4ص. % فقط من خطة االستجابة لمواطني دولة جنوب السودان  12تمويل   

  التطورات أبرز  

 وفقاً لمفوضية العون اإلنساني، فقد فر نحو •

، محلية مليط في منازلهم شخص من  2,500

 الذي القتال في أعقاب دارفورشمال  في والية

 .هناك اندلع بين القبائل

 ،وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية  •

حيلولة دون انتشار للأنشطة التأهب تباشران 

 الكوليرا في السودان.إلسهال المائي الحاد/ا

تدابير في إتخاذ منظمات اإلغاثة شرعت  •

الصرف مرافق المياه وأوضاع لتحسين 

غرب في والية الصحي والنظافة في خرسانة، 

 كردفان.

 ،وفقاً لمفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين •

 12سوى  تمويل ،يوليو 7لم يجر حتى تاريخ 

لمقابلة خطة االستجابة في المائة فقط من 

 جنوب السودان.إحتياجات مواطني دولة 

مليون  2.5تسلم برنامج الغذاء العالمي مبلغ  •

 من حكومة ألمانيا لدارفور. يورو

 

 أرقام

 

 مليون 3,1

 
 مليون 2,5

 

 

 مليون 2

 

 

 

 النازحون في السودان

 

 النازحون في دارفور

 )حتى تاريخه(  

 

 عدد المصابين بسوء التغذية 

             الحاد الشامل 

168,000          
 

بإستثناء  السودان في نوالالجئ

 الالجئين من دولة جنوب السودان

شئون ل األمم المتحدة )مفوضية

 (لالجئينا

 دولة جنوب من نوالالجئ 191,584

 15منذ   في السودان السودان

مفوضية األمم ) 3013ديسمبر، 

  (لالجئينشئون االمتحدة ل

 التمويل  

 (أمريكي دوالر) مليون 1,004
  2015مطلوبة في عام 

 

  
36 % 

 المتوفر من التمويل المطلوب
 

    
 برنامج الغذاء العالمي(المصدر: ) 2014مواد الغذائية، نوفمبر طن متري من ال 700أول قافلة لبرنامج الغذاء العالمي إلى دولة جنوب السودان من السودان تحمل      

 
 

من األهالي جراء اندالع القتال القبلي في مليط  2,500نزوح أكثر من 

 بوالية شمال دارفور
 

إلى مدينة مليط بعد فرارهم من منازلهم  من األهالي 2,500نحو نزح فقد  ، الحكوميةوفقا لمفوضية العون اإلنساني 
عين القتال على قرى و قد أثر و.يولي 7شمال دارفور يوم التابعة لوالية مليط محلية في جراء اندالع القتال القبلي 

ورد أن جميعها قد أحرقت ، والتي وحلة هشابة، طيفيا بامبحلة وأبو جيرا، وعبد الرحيم،  وحلةحلة حامد، و عدس،
أن  ،جدير بالذكر لم ترد تقاريرعن نشوب قتال جديد.حيث ، كنها. وقد هدأت األوضاع اآلن هناوهجرها سكا تماماً 

 .القبائلهذه لجنة للتوسط بين  قامت بتكوينقد  الحكومة
 
لنازحين في مدينة لتقديم المساعدات ببالتعاون مع السلطات المحلية  ت مفوضية العون اإلنساني، بدأيوليو 12في و

طن متري من  2.5الدخن، و  طن متري من 9و طن متري من الذرة، 9) المقدمة الطعاموتشمل المواد   .مليط
األغطية من  250 ، باإلضافة إلىاإلقليميةدارفورمكتب الوالي وسلطة من  كل   تبرع بهاكان قد التي ، السكر(

ساني قريبا الشركاء في المجال اإلنسيبدأ و .البالستيكية والبطانيات التي تبرعت بها جمعية الهالل األحمر السوداني
 .يوليو 14في للمنطقة بعثة تقييم مشتركة بين القطاعات تسيير بعد خاصًة تسليم اإلمدادات وخدمات االستجابة، في 
نحو ل والتي تكفيمنظمة الصحة العالمية، قبل ستجابة السريعة من اإلمن تجهيزات مجموعة  تسليمبالفعل  جرىوقد 

قد جرى تخزين متقدم لكمية من المواد الغذائية ومستلزمات الصرف وهذا،  .مريض لمدة ثالثة أشهر 3,000
مجموعات ترفيهية من بارسال حماية الطفل قام شركاء برنامج ، . كذلكجاهزة للتوزيعو هي مليط الصحي في 

 .الخرطوم
 

 لمدة ستة أشهر مذكرة التفاهم يجددان السودان السودان ودولة جنوب

 
 مذكرةبتجديد  العالمي الغذاء وبرنامج ،السودانجنوب دولة حكومة السودان وحكومة من  قام كل  ، يوليو 7يوم في 
وقد جرى  .أشهرأخرى السودان لمدة ستة جنوبدولة إلى  السودان الغذائية من بإيصال المساعدات تسمح تفاهم

 وقعتهذا، و قد . 2014عام يونيوشهر  في العالمي غذاءوبرنامج الالحكومتين بين التوقيع مبدئياً على المذكرة  
 .األطراف المعنية أدوار ومسؤوليات توضح مذكرة التفاهم لتنفيذ خطة تشغيلية أيضااألطراف 
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقرير هذا اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب أعد

المساعدات  متري من طن 20,000كثر من أل في الوقت المناسبتسليم ال من ،االتفاق نقد مك  ف ،تاريخ اليومحتى و 
مقاطعات  في شخص من المتأثرين بالنزاع 300,000حوالي ، لالسودان في األبيض والية النيل عبر الغذائية
و يعتمد  .السودان جنوبدولة في  النيل أعالي والية الشمالي من في الجزء ود أكونةو ،الرنكو، ملوطو، المابان

 .عبرهذا الممر نقلها جريالتي ي المساعدات الغذائية بشكل أساسي على هؤالء الناس
 

في الحاد إلسهال المائي حيلولة دون أنتشار وباء اللنشطة التأهب أ

 على قدٍم و ساق تجري السودان 

 
  34منها إصابة حالة  724) ،جنوب السوداندولة  عدد حاالت الكوليرا في االرتفاع في فيهفي الوقت الذي يواصل 

أنشطة التأهب ومنظمة الصحة العالمية عددا من  ،يوليو(، بدأت وزارة الصحة السودانية 6 تاريخ حالة وفاة حتى

للمراقبة خاص بالوباء   عمل فريق و قد جرى تكوين .الكوليرا في السودان / إلسهال المائي الحادحيلولة دون انتشارالل

الواليات الكوليرا تستهدف ال المائي الحاد/لمجابهة األسهخطة طوارئ  إعدادأيضا  جرى . وقدالفعالة ومتابعة الوضع

والنيل  ،والنيل األبيض ،)الخرطوم وهي: جنوب السوداندولة من  ، التي تقع بالقربذات المخاطر العالية السبع

فريق تقييم وقد أرسلت وزارة الصحة  . (وجنوب دارفور ،وشرق دارفور ،وغرب كردفان ،وجنوب كردفان ،األزرق

 تدريبقامت ب، وكذلك الكوليرا اإلسهال المائي الحاد/انتشار ة النيل األبيض إلجراء تقييم لمخاطرإلى واليودعم فني 

، باالضافة إلى جنوب السودانالعبور من دولة الرعاية الصحية في المستشفيات الرئيسية ونقاط حقل العاملين في 

وجلب شراء على وتعمل منظمة الصحة العالمية اآلن  المحلية والوالية.تدريب فرق االستجابة السريعة على مستوى 

مرا  وحدات تجهيزات التصدي ألأدوات تشخيص الكوليرا من كل من األسواق المحلية والدولية، وتستعد الستقبال 

 .ذبابالخمسة أطنان من المبيدات الحشرية لمكافحة  بشراءوزارة الصحة قامت  كذلك .اإلسهال

  
خلوالواليات السبع ذات لتأكد من خطة يومية لزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وتطبق باإلضافة إلى ذلك، 

إلبالغ عن المواقع لكل من  رفع تقارير هذا، اليوميتقرير الخلو من اإلصابة يتطلب من الوباء. وعالية المخاطرال

 القيام  لضمانوذلك ، ةحالة عدم تسجيل إي حالة اصابيوميا، حتى في اإلصابة باإلسهال المائي الحاد  حاالت

إلى نظام  اإلسهال المائي الحاد على ذلك، سيتم إضافة عالوةً و طارئ.الوقت المناسب ألي في االستجابة السريعة ب

النيل األبيض وجنوب  تيجنوب السودان في واليدولة  منات الالجئين عسكرمراقبة األمرا  المعدية المستخدم في م

 .لمتبقيةعالية المخاطر ا الخمس والياتالنشر فرق دعم إضافية إلى بوزارة الصحة . أيضاً ستقوم كردفان

 
 السودان جنوبدولة و أبيي التنقل بينحركة  تقيد أبيي سلطات

 
 جنوبدولة  المنطقة منإلى  الكوليرامنع انتقال الخاصة ل االحترازية التدابير تطبيقب، أبيي فيالسلطات المحلية قامت 

دولة قبيلة دينكا نقوك الذين يعيشون فى أفراد من  شخصا 60من  أكثر إلى وفاة زعماء القبائل وقد أشار .السودان

 .السودان جنوبدولة إلى  سكان أبيي حركة تقييد إلى مما حدا بهم ،جراء اإلصابة بالوباء ،هذا العامجنوب السودان

 .تفشي المر  احتواء لحين أبيي يإل جنوب السوداندولة  مواطني دخولمنعت  السلطات وبالمثل، فإن

  

 ةدفرمنطقة  مواطني دولة جنوب السودان الذين يدخلون عبرمئات من 

 وىأوالملغذاء يحتاجون ل

 
المؤقتة األمنية وقوة االمم المتحدة  )أوتشا(، تنسيق الشؤون اإلنسانيةاألمم المتحدة لمكتب  زارفريق ضم، يوليو  9في 

المواطنين من دولة جنوب لمئات لي من أبيي لتقييم الوضع الحالي في الجزء الشما ةدفرمنطقة  يونسفا( (ألبيي

جنوب السودان، مواطني دولة عبور ل لى ممرإ تحولت كانت دفرة قدهذا، و .الذين يمرون عبر القرية يومياً  السودان

المغادرة قبل  ةيقضون بضع ليال في دفر حيثواراب، و ،ةالوحدواليتي معظمهم من النساء واألطفال الفارين من و

كل أفاد قد و .ومالخرطوجنوب كردفان، والية كادوقلي بووغرب كردفان،  ،وخرسانة المجلد،ك النهائيةوجهاتهم  إلى

ماسة إلى ة، وأن المنطقة بحاجة دفر إلىأن عشرات الناس يصلون كل يوم  المحلية والسلطاتالعشائر  من زعماء

 إال الذين وصلوا حديثا،االشخاص اولئك  استخدام الموارد المحلية لمساعدة حالياً ويجري  .والمأوى ،والماء ،الغذاء

شخص  5,000مرنحوقد فالمحليين، للقادة وفقا و أصبحت تواجه ضغطاً متصاعداً. ،المحدودة أصال ن هذه المواردأ

 .2015يونيو شهر منذ بداية  ةدفر عبرجنوب السودان دولة بالحرب في من المتأثرين 
 

ك كذل والمواد الغذائية، و ،والناموسيات ،واألغطية البالستيكية ،الخيامقادة المجتمع المحلي أيضا توفير طلبهذا، وقد 

في  )أوتشا( تنسيق الشؤون اإلنسانيةاألمم المتحدة لمكتب سيقوم ذلك، واستجابةً ل . بناء مستودعات لتخزين المحاصيل

لموارد من ا المنزلية ، بما في ذلك الناموسياتالمستلزمات الطوارئ و من مآوي 50حشد نحو باألسبوع المقبل، 

وإعداد  هذه المواد،لتسليم  ةت األمم المتحدة األخرى إلى دفرجنبا إلى جنب مع وكاال تعود أوتشا سوف . والمحلية

 .ال تزال قيد المناقشةفهي ترتيبات لتوفير المواد الغذائية أما ال  .لإلمدادات من قبل قادة المجتمع نظام إدارة مؤقت

وزارة الصحة كل  من شرعت 
في منظمة الصحة العالمية  و

للحيلولة  أنشطة التأهبابتدار
دون انتشار وباء اإلسهال 

/ الكوليرا في المائي الحاد 
 السودان

وفقا للسلطات المحلية و 
زعماء العشائر، يحتاج 

مواطنوا دولة جنوب السودان 
الذين يمرون عبر دفرة في 

بصفٍة عاجلة  منطقة أبيي،
 غذاء والماء والمأوىلل

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقرير هذا اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب أعد

 العالمية( يد المعونالمصدر: الجئون يتلقون مستلزمات منزلية للطوارئ في خرسانة )

لألشخاص الذين يعيشون في جبل مرة اتمساعدتقديم   
 

شخص  237,498 نحول اتسلمت اللجنة الدولية للصليب األحمر مساعد، 2015بين شهري يونيو ويوليو في المدة 

ال تقع تحت سيطرة التي تلك و ،الحكومية جبل مرة سواء في مناطق أسرة( يعيشون على حدٍ  39,500)أكثر من 

هدفة جرت عمليات التوزيع إما مباشرة إلى المستفيدين، أو من خالل قيادات المجتمع من المناطق المستقد . والحكومة

واجماال، فقد . هناكإلى قراهم لتوزيعها على األسر من ثم يعودونونقاط التوزيع المؤقتة  المواد منهذه يستلمون  نالذي

ضمن برنامج الطعام مقابل حماية طن متري من المواد الغذائية  1.772 للصليب األحمر بتوزيع  اللجنة الدولية قامت

 60,000 ، باإلضافة إلى)الذرة الرفيعة والسمسم والفول السوداني( قاوىتطن متري من  716 و ،التقاوى )البذور(

 18و  للطعام،من الذرة رام غيلوك 39تلقت كل أسرة هذا، وقد . زراعةالت الآاألدوات الزراعية مثل المعاول ومن 
الزراعة القادم.رين لموسم أثالناس المت استعداد اتالمساعد لذا من المفتر  أن تضمن هذهمن البذور.  كيلوغرام  

 

العيش في والية النيل  وسائلاألمن الغذائي ومساعدات لتحسين أوضاع 

 األزرق

 

لألهالي الذين انتقلوا العيش وسائل األمن الغذائي و بالقلق إزاء أوضاعوكاالت اإلغاثة في والية النيل األزرق تشعر 

ضمت  ،هذه المناطقإلى  كانت قد سيرتلتحقق لبعثة  تو قد حددالدمازين والروصيرص. من منطقة باو إلى محليتي 

أن  ،(كورد) الخيرية للتعمير و التنمية مةالمنظو ،الوطنية ومنظمة نداء الزراعة بالوالية،، وزارة الفاومنظمة 

 تمويال (نداء)منظمة تلقت وقد والخدمات البيطرية.  الزراعية، واألدوات (،البذورالتقاوى )النازحين في حاجة إلى 

من عملية التوزيع في محلية بالفعل  حيث فرغتواألدوات،  التقاوىمن الصندوق اإلنساني المشترك لتوزيع 

على طلب  بناءً  ،الروصيرص حليةجيري في م، والعزازة قريتيتوزيع في فقد توقفت عملية ال. ومع ذلك، التضامن

ستتجه منظمة لزراعة. ونتيجة لذلك، ممارسة اأراضي متاحة للنازحين ل عدم توفر بحجة، مفوضية العون اإلنساني

ي من ذ" لهذه الفئة من السكان، وال مقابل القسائمبذوربرنامج "الالتحول إلى امكانية ستكشاف ال الفاونداء بالتعاون مع 

 لمال الالزم الستئجار األراضي الزراعية.ن ذلك اعوفر لهم بدال يشأنه أن 

 

ة يمحلمن قرية  12أسرة من  4,126يوليو، نقل حوالي  7 تاريخ اعتبارا من فقد جرىلسلطات الحكم المحلي، ووفقا 

، ة الدمازينمدينوفقا للشركاء الصحيين المحليين في و .الدمازين والروصيرص محليتيإلى أماكن أخرى داخل باو 

في حاجة ماسة إلى الغذاء واللوازم المنزلية في حاالت  الذين همغالبية هؤالء الناس هم من النساء واألطفال  فإن

لتحقق لوصول إلى هذه المناطق لاإلذن لمنح الشركاء الدوليين  يجرلم والخدمات الصحية. كذلك إلى و ،الطوارئ

 إجراء تقييمات مستقلة.و

  

الصرف الصحي في مرافق ات المياه وحتياجوكاالت اإلغاثة تستجيب إل
 غرب كردفان ووسط دارفورواليتي 

 
سد تدابير استجابة ل اتخاذبدأت منظمات اإلغاثة 

الصرف الصحي مرافق احتياجات المياه و

غرب كردفان، في والية في خرسانة،  ،والنظافة

من دولة الجئ  15,000حيث وصل أكثر من 

. 2015يونيوعام شهر منذ أوائل  جنوب السودان

إلى وقد أدى عدم وجود مراحيض في المنطقة 

قد الصرف الصحي، األمر الذي حالة  تدهور

 ، قامت ذلكلكاستجابة و .المخاطر يفاقم

إدارة المياة الصرف اليونيسيف في شراكة مع 

 2,221توزيع الصابون على ب الصحي الحكومية

 ة. أسر

 اليونيسيف ومنظمة إنقاذ الطفولة أيضا قامت

 81الوطنية بتشييد  (ستأس  )، و منظمة يةالسويد
نقل بأيضا ست س  أهذا، و قد التزمت منظمة  ة.عية حول الممارسات الصحية السليمتنظيم دورات توبكذلك مرحاضا و

بالقرب من  كان قد جرى تشييدهالتر(  50,000)بطاقة إجمالية قدرها  قربية المياه كل يومين لملء ستة خزانات مياه

كما يتم العمل قطاع المياه. اليونيسيف ومن  لٍ لكئٍذ بعدحيث ستئول العملية  ،يوليو 25حتى  رينأثموقع السكان المت

نقل وتخزين  قد مثلت عمليةو .لتوزيع المياه في مركز استقبال الالجئين في خرسانةدونكي )ساحة مياه( حاليا إلنشاء 

إلى  أدى عدم وجود مراحيض
حالة الصرف الصحي، تدهور

مخاطر تفشي يفاقم األمر الذي 
األمراض التي تنقلها المياه خالل 

 موسم األمطار
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقرير هذا اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب أعد

ثالثة في خرسانة عن منطقة ال المياه نظرا لبعد دوانكي، كبيرا ن تحدياوالالجئفيه المياه قرب المكان الذي يقيم 

 .الالجئين

 

 الرحلبين المزارعين و بهدف اصالح ذات البين خزانات المياه تأهيل
 

 بإعادة تأهيل، دارفور في والية وسط الرحل المحليو تطوير تنمية من خالل مجلسالعمل قامت بعثة اليوناميد، عبر
الذي تموله  و يمثل المشروع .الوالية في كل أنحاء على طول المسارات المخصصة للرعاة خزانات للمياه سبعة

 من حيٍن آلخرالتي تنشب  لنزاعاتحل ال إلى حلول مستدامة لوصولمن الجهود الجارية ل جزءً ، الحكومة اليابانية
إتاحة  جراء الخالفات حول ،أساساً  المنطقة. وعادًة ما تنشأ هذه النزاعات علىسلباً  تؤثر، وبين المزارعين والرحل

 .عيالمراالوصول للمياه و
 

 الشركاء يتوسعون في خدمات المعونة في والية شرق دارفور
 

 الصحة بوالية شرقمنظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة عقدت ، كارنكاستجابة الجارية في أبواالكجزء من 

هذا ووعديلة.  وكارنكاأبمحليتي  منالقابالت من ارئ لعشرين واالت الطحلتدريب على التوليد في دورات لدارفور 

تحول إيجابي في  شير إلىوالذي ي، الماضية ثالث سنواتأبو كارنكا خالل الفي يعقد  من نوعهتدريب صحي أول  هو

 ستبدأ منظمة، التطور . وتماشيا مع هذاقالتي كانت مفروضة في السابالوصول إلى المنطقة بعد القيود عملية إتاحة 

في  التقاوىتوزيع  علىشرق دارفور قريبا. وسوف تركز األنشطة األولية والية الدولية عملياتها في  يةسويسرالكير 

هما منظمتا أسست وثيق مع شركائها الوطنيين و بشكلٍ منظمة كير عملتسوشعيرية وياسين. و، كارنكاأبومحليات 

 اليد الخضراء.و
 

لسد ستجابة خطة اإلفي المائة فقط من  12سوى تمويل لم يجر 

  جنوب السوداناحتياجات مواطني دولة 

 
 .على موارد المجتمع اإلنساني المحدودة أصال ضغطاً هائالً جنوب السودان دولة استمرار توافد الالجئين من يشكل 

خطة في المائة فقط من  12سوى تمويل يوليو،  7 لم يجر حتى تاريخالجئين، شئون الة األمم المتحدة لمفوضيووفقا ل

هذه قد جرى خطة االستجابة جدير بالذكر، أن  . 2015عام للجنوب السودان  من دولةاالستجابة اإلقليمية لالجئين 

ة حتياجات المتوقعلتغطية اإل أمريكيمليون دوالر 152.1لب توفير مبلغ مع ط، 2014ديسمبرعام  17في اطالقها 

 .السودان بحلول نهاية العام وصولهم إلىتوقع يالسودان، جنوب دولة الجئ من  196,000 لنحو

 
 550بمعدل نحو  من دولة جنوب السودان،الجئ  3,837في األسبوع األول يوليو،  الحدود إلى السودانو قد عبر
 اتجه إلىفان، وما تبقى والية جنوب كردإلى  من هؤالء الوافدين الجدد 617، فقد وصل وفقا للمفوضيةو اً.الجئ يومي

مفوضية جنوب السودان، تتوقع دولة في والية الوحدة في ظرا الستمرار حالة عدم االستقرارون .والية النيل األبيض

 الشهر الماضيفي السودان هذا، وقد وصل إلى  .والية غرب كردفان إلىلالجئين ا المزيد منالعون اإلنساني وصول 

  .2013عام أعلى معدل وصول شهري منذ ديسمبربذلك  مشكلينجنوب السودان، دولة الجئ من  38,311 وحده

 
لقادمين الجدد، ستقبال اال اإلمتداد الجديد لموقع العلقايةخيمة في  200تشييد  فقد جرىفي والية النيل األبيض، أما 

الهالل األحمر جمعية ن متطوعين مال وقد قام بعض .هممن بعضباستضافة العائالت الالجئين في الموقع قامت  حيث

ات فجو تواجهة واليومع ذلك، ال تزال ال .طراخمللاألكثر عرضةً لألفراد  خيام بنصبالالجئين شباب السوداني و

وجد حاليا أي مراحيض الستخدام ال تحيث أم صنقور، وقعمفي  خدمات الصرف الصحي، خاصةً مجال حرجة في 

 .م صنقورأموقع مرحاضا في  240بناء في الوطنية ( سدو)منظمة ذلك، بدأت واستجابةً ل .نلالجئيا

 

 من أجل دارفور مليون يورو 2.5ألمانيا تتبرع بمبلغ 

 
األنشطة  لدعم ألمانيا مليون يورو، من حكومة 2.5 بقيمة منحتين، يوليو 11تلقى برنامج الغذاء العالمي في 

متري  طن 670لشراء نحو  مليون يورو، 2بقيمة  المنحة األولى سيجري استخدامو دارفور. للنازحين في اإلنسانية
ضمن  دارفوركحصة شهر واحد نازح في  470,000نحو  لتوزع على الغنية بالبروتين الصفراء البازالء من

 المنتجات الغذائية الغذاء العالمي من شراء المبلغ برنامج نك  كما سيم   الغذائية العامة. الحصصتوزيعات  برنامج
 الحوامل والمرضعات، من النساء 140,00 بين أكثر منسوء التغذية المنتشر مرض الوقاية من وعالج التكميلية لل
األمم  خدمات لتمويل ،المتبقي يورو 500,000مبلغ ال  استخداموسيجري  دون سن الخامسة. األطفالبين وكذلك 
بالغة األهمية في الشحن الجوي و خدماته في نقل الركاب تعتبر الذي، وللنقل الجوي للمساعدات اإلنسانية المتحدة
  .السودان في العمل اإلنسانيتسهيل 

منظمة كير السويسرية ستبدأ 
شرق والية في  هاقريبا عمليات

 دارفور
 

مليون  2سيجري استخدام نحو 
 670 نحو شراءيورو، في 
الغذائية من المواد طن متري 

 470,000لتوزيعها على 
 نازح في دارفور
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