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أوتشا     

 )المساعدات اإلنسانیة العالمیةالمصدر: منظمة ( خرصانھالجئون من دولة جنوب السودان في  

 في ھذا العدد      
 

 1ص.   حالة من اإلصابة بالحمى النزفیة الفیروسیة 200

 2ص. السعال الدیكي في والیة شمال دارفور 

  3ص. آخر إحصائیات الالجئین من دولة جنوب السودان 

 4ص.  النیل األزرق والیة  برنامج التغذیة المدرسیة في

  التطورات أبرز  
وردت تقاریر عن أكتوبر،  30حتى تاریخ  •

من حاالت اإلصابة بالحمى  200تسجیل 
حالة وفاة  104، بما في ذلك النزفیة الفیروسیة

محلیة من والیات جنوب، وشرق،  12في 
 وشمال دارفور. ووسط، وغرب،

من حاالت  400جرى اإلبالغ عن أكثر من  •
إلصابة بالسعال الدیكي في محلیة السریف 

 .بوالیة شمال دارفور
بسبب ھطول االمطار  منزل 800 رتضر •

على  الغزیرة في والیة وسط دارفور مما أثر
 شخص.  4,000

وفقًا لمفوضیة شؤون الالجئین، بلغ العدد  •
اإلجمالي لالجئین من دولة جنوب السودان في 

 .ًاالجئ 197,635السودان نحو 
من أطفال  8,500من المتوقع أن یستفید نحو  •

تابعة لوالیة بمحلیة قیسان ال ساسمدارس األ
ذي النیل األزرق من برنامج التغذیة المدرسیة ال

 ھدف إلى تشجیع عملیة االلتحاق بالمدارس.ی
 

 2015 خطة االستجابة اإلنسانیة لعام أرقام

 
 ملیون 3,1

 
 

 ملیون 2,5
 

223,000 
 
 

 ملیون 2

 
 النازحون في السودان

 
 النازحون في دارفور

 ) 2014دیسمبر (حتى  
 

 ) 2015(في 
 

 عدد المصابین بسوء التغذیة 
             الحاد الشامل 

 
 
 

197,635          

 دولة جنوب من الالجئون
منذ   السودان في السودان

 2013دیسمبر،  15
(مفوضیة األمم المتحدة 

 لشئون الالجئین)

 
 
 

175,250 

من الالجئون في السودان 
(مفوضیة  جنسیات أخرى

األمم المتحدة لشئون 
 الالجئین)

 

 التمویل  

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

 

  
57 % 

 المتوفر من التمویل المطلوب
 

    
     

 ) 2015أكتوبر  30الحمى النزفیة الفیروسیة في دارفور (حتى تاریخ 
 المصدر: منظمة الصحة العالمیة

 

 
، من 200حاالت اإلصابة بالحمى النزفیة الفیروسیة في دارفور تصل إلى 

 حالة وفاة 104بینھا 
 
الحمى النزفیة بحالة لالشتباه باإلصابة   200 تقاریر تفید بتسجیل اكتوبر 30 وردت حتى تاریخ  فقا لوزارة الصحةو

 منو .وشمال دارفور ،وغرب ،ووسط ،وشرق ،جنوبمحلیة من والیات  12في  ،حالة وفاة 104الفیروسیة، منھا 
التي جرى ، ون بالقرب منھمیدوجموواألشخاص الذین كانوا  اأخذت من الحاالت المشتبھ بھ ینةع  105 جملة

 ،شمالوالیتي حمى الضنك في إلصابة بل ةإیجابی منھا نتائج 28 أظھرت في الخرطوم، المعمل القومياختبارھا في 
غرب دارفور، والیة في ) ھ( التھاب الكبدمن ھذه العینات أظھرت نتائج ایجابیة لإلصابة بوثمة سبع  .وغرب دارفور

 حاالت تسعإلى  باإلضافة ،لشیكونغونیاابة بفیروس اإلصكانت إیجابیة لووسط دارفور،  ،غربوالیتي في  أربعو
 .ووسط دارفور ،وشمال ،غربوالیات فیروس النیل األبیض في إلصابة بل
 

 والیة وسطتلیھا  ،)حالة 121غرب دارفور ( ھي والیة أكبر عدد من الحاالتبھا  ُسجِّلالتي  الوالیةكانت وقد 
جنوب  ، والیةوأخیرا ،)حاالت 7شرق دارفور (ووالیة )، حالة 34شمال دارفور (ووالیة )، حالة 37دارفور (
 81( بالمرض غرب دارفور أعلى عدد من الوفیاتجلت بھا حالة إصابة واحدة. أیضًا سجلت والیة التي ُسدارفور 

 ،وسط دارفور حاالت وفاة في والیةسبع باإلضافة إلى تسجیل ، حالة وفاة) 15( شمال دارفوروالیة )، تلیھا حالة
 .جنوب دارفوروالیة في جرى تسجیلھا  وھناك حالة وفاة واحدة

 
التصدي للوباء، تغطي جمیع جوانب  ،للتفشي خطة استجابةوشركاؤھا أعدت وزارة الصحة فقد ذلك، ل واستجابًة

 اتالمجتمع كذلك استنفارو ت اإلصابة،مراقبة، ومكافحة ناقالت األمراض، وإدارة حاالالو ،التنسیق والتي تشمل
ومنظمة الصحة  ،وزارة الصحةقبل فرق التحقق المشتركة من  ارسال وقد جرى ،ھذا ت.، وتبادل المعلوماالمحلیة
في التجمعات األكثر  النواقلأنشطة مكافحة باإلضافة الى الشروع في مباشرة  إلى جمیع الوالیات المتأثرة، العالمیة

 كما في محلیة السریف. عامة الصحة لل ًاموظفالصحة بالوالیة زارة و سوف ُتعیِّنشمال دارفور، والیة في ف .أثرًات
 ،تشخیصسبل ال حول العالمیةمنظمة الصحة إرشادات فضال عن  ،حمى الضنكحول نیة فال اإلرشاداتجرى توزیع 

منظمات والیونیسیف قوم منظمة وت .على جمیع الشركاء في مجال الصحة ، وذلكوالسیطرة ،والوقایة ،والعالج
 جرىكما  .في والیة غرب دارفوروالجنینة  ،محلیتي كرینك أنشطة التثقیف الصحي في األخرى بدعماإلغاثة الدولیة 
 .حاالت اإلصابةدارة غرب دارفور لدعم إوالیة  فينشر فرق طبیة 

 

في  كرینك محلیةإرسال فرق متنقلة إضافیة لعلى الشركاء في مجال الصحة بقیة تشجع منظمة الصحة العالمیة و
األكثر یتان ھما والھاتان ال حیث تعتبر ،شمال دارفوروالیة في  السریف ةیمحل، وكذلك الى دارفورغرب والیة 

 عدد الحاالت       
 عدد الوفیات 
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 ) 2014طبیة في إحدى العیادات بوالیة شمال دارفور (الیونامید  اتنازحة تتلقى مساعد امرأة
 

موارد  حشدتعزیز مراقبة الحشرات لتوجیھ أنشطة مكافحة النواقل، فضال عن تشجع المنظمة كذلك عملیة و ،اأثرت
 بواسطة الفیروسات المسببة للحمى النزفیة الفیروسیةونظرًا إلنتقال  للتصدي للوباء. إضافیة لتوسیع أنشطة االستجابة

والجھات  ،التنسیق بین الجھات الصحیةعملیة ، تشجع منظمة الصحة العالمیة أیضا تعزیز ه الملوثةایالم أو ،البعوض
د قد قاموا بحشالشركاء في مجال الصحة جدیر بالذكر، أن و .والنظافة ،ةالصحی قفارموال ،العاملة في قطاع المیاه

لسیطرة لھناك حاجة إلى أموال إضافیة لمواصلة االستجابة الفعالة ، إال إنھ مازالت االستجابة األولیةلتوفیرالموارد 
 .على انتشار المرض

 

 والیة شمال دارفوربتفشي مرض السعال الدیكي في مدینة السریف 
 

تستمر حاالت اإلصابة بمرض السعال 
الدیكي بمحلیة السریف بوالیة شمال 

وفقا  دارفور في االرتفاع، حیث جرى
 410اإلبالغ عن  زارة الصحة بالوالیةول

 28حالة اصابة بالمرض حتى تاریخ 
في أوائل  باالنتشاروقد بدأ الوباء  أكتوبر.

سبتمبر، حیث أصیبت بھ جمیع  شھر
الفئات العمریة بما في ذلك الرضع، 

إال إنھ لم یرد حتى . والبالغین ،واألطفال
حالة وفاة جراء  ةبالغ عن أیأي  اآلن

 جرىعینة  14ومن أصل  .مرضال
جمعھا، أظھرت أربع منھا نتائج إیجابیة 
لإلصابة بمرض السعال الدیكي. وقد جرى 
اإلبالغ عن حوالي نصف حاالت اإلصابة 

حیث  ) في قریة الحریقة،193بالمرض (
بیة الحاالت ھي جدیر بالذكر، أن غال .الحاالت في ثماني قرى مجاورة ، وقد ظھرت بقیةبدأ انتشار المرض ألول مرة

 .لمصابین تحت سن الخامسة عشر
 
والشركاء في مجال الصحة على  ،إستجابًة للتصدي للوباء، تنفذ وزارة الصحة بالوالیة مع منظمة الصحة العالمیةو

، حاالتالمراقبة، واإلدارة السلیمة لل وتشمل ھذه األنشطة تعزیز  .أرض الواقع خطة عمل لمدة ثالثة أشھر في المحلیة
وقد بدأت منظمة أطباء بال حدود  .والتعبئة الفعالة للمجتمع المحلي، والتحرك النشط إلكتشاف حاالت اإلصابة

وباشرت كذلك أنشطة التوعیة المجتمعیة حیث قامت وزارة الصحة في المدة  ،االسبانیة برامج إدارة حاالت اإلصابة
وقد جرى نشر فرق تابعة لوزارة  .ةمسان الخطفل دون س 16,600أكتوبر بتطعیم أكثر من   22وحتى  17 من

فقا لمنظمة الصحة العالمیة فقد أخذ وو. ومنظمة الصحة العالمیة في المحلیة للمساعدة في أنشطة االستجابة ،الصحة
 معدل انتشار المرض في التناقص.

 
بشكل رئیسي بین  وینتشرالتنفسي  تصیب الجھازالتي  األمراض البكتیریة شدیدة العدوى السعال الدیكي من ویعتبر
وتظھر األعراض األولى عادة  .وھو ینتقل بسھولة من شخص آلخر عن طریق الرذاذ .واألطفال الصغار ،الرضع

 شھیق وصیاح.یشوبھ سعال ذلك  یعقبووسیالن األنف،  ،أیام من العدوى، وتشتمل على حمى خفیفة 10إلى  7بعد 
أكثر بعد  ترك المصابین دون عالج لمدة ثالثة أسابیع أو نیر بالذكر، أجد .ومن ھنا جاء اشتقاق مسمى السعال الدیكي

 .ویعتبرالسعال الدیكي من األمراض التي یمكن منعھا عن طریق التطعیم .یؤدى إلنتشارالعدوىقد بدایة السعال 
 

 طوبایة يشنقل الحاد في الیرقان متالزمةب لإلصابة اشتباهحاالت  ظھور
 

 إلصابة بمتالزمةحاالت اإلشتباه با لجمیع العدد التراكميیقف  أكتوبر 27 حتى تاریخوزارة الصحة بالوالیة، ووفقا ل
  104 عند حدود شمال دارفوروالیة ب دار السالممحلیة و طوبایة يشنقل ة) فيالفیروسی عدوىال حاالت( الیرقان الحاد

  .النتائج انتظارومازالت في  ،للفحص الى المختبر القومي(9)  عینات  تسع زارة الصحة بالوالیةو وقد أرسلتحالة. 
 تعزیزفي  الشركاء في مجال الصحةو ،زارة الصحة بالوالیةوو، منظمة الصحة العالمیة، بدأت غضون ذلك فيو

 نوعیة المیاه لتحسین ، وذلكةالصحی قفارموال ،المیاهالعاملین في مجاالت  شركاءالالتنسیق مع ب، ةینشطة الصحاأل
 .الصحیة التدخالتتعزیز و

 
 جراء األمطار منزل في والیة وسط دارفور 800ر أثت
 

من الذین  والیة وسط دارفورشخص في محلیة زالنجي ب 2,000یحتاج نحو  ةیوفقا لمفوضیة العون اإلنساني الحكوم
والمآوي المؤقتة إلى المساعدات اإلنسانیة.  ،رت منازلھم جراء ھطول األمطار الغزیرة، ویعیشون تحت األشجارأثت

 ةـــــحة بوالیــوفقا لوزارة الص
شمال دارفور فقد جرى 

أكتوبر  28اإلبالغ حتى تاریخ 
اإلصابة حاالت  من 410عن 

محلیة بالسعال الدیكي في 
 السریف.

 

 

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


      3| نشرة السودان اإلنسانیة
  
 

 
 
 
 

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

زارت بعثة مشتركة بین الوكاالت تضم موظفین من مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون  أكتوبر 20 في تاریخ ف
العون كذلك من مفوضیة جئین، وبرنامج الغذاء العالمي، وون الالئشل األمم المتحدة اإلنسانیة (أوتشا)، ومفوضیة

القرى المتأثرة التي  زاروا حدود األلمانیة ومنظمة أطباء بیطریون بال مة معونة الكنیسة النرویجیة،ومنظ ،اإلنساني
شخص)  430أسرة (حوالي  86وقد أظھرت النتائج وجود . شملت كرقو، وكانكالي، وقلبا لتقییم الوضع ھناك

األخرى التعلیم، والصحة، فضال عن وتشمل االحتیاجات اإلنسانیة . واللوازم المنزلیة ،الطوارئ لمآويمحتاجة 
 .ةالصحی قفارموال ،خدمات المیاه

 
وفقا لقادة المجتمع المحلي، فقد ورد أن ھطول األمطار الغزیرة في بلدة دلیج في محلیة وادي صالح قد أدى ووبالمثل، 

وقد ورد أن ھؤالء الناس ھم بحاجة ماسة إلى  .شخص آخرین 2,000زل، مؤثرًا بذلك على نحو امن 405إلى تدمیر 
دلیج للنازحین الذي  یة أیضا مركز التغذیة في معسكردمرت الریاح القوھذا، وقد  . واللوازم المنزلیة ،الطوارئ مآوي
آخرین یعانون   480و شخصا یعانون من سوء التغذیة الحاد، 83 ساعد حالیا التي ت الھیئة الطبیة الدولیةمنظمة تدیره 

للنازحین غرفة في معسكر دلیج  15مركز التغذیة المكون من  ةالطبی ھیئةال أتوقد أنش .من سوء التغذیة الحاد المعتدل
  21,000نحو لوالتغذیة   ،ة ما قبل الوالدةمدویقدم المركز الرعایة الصحیة األولیة، وخدمات الرعایة ل .2006في عام 

. وتجري حالیا عملیة إعادة تأھیل مركز التغذیة على قدم وساقھذا،  نازح في المعسكر وأفراد من المجتمع المضیف.
، وفقا 10.5لح لدیھا نسبة مرتفعة من سوء التغذیة الحاد الشامل تبلغ حوالي وادي صاتجدر اإلشارة إلى أن محلیة و

. ومازالت وكاالت المعونة تعكف على عملیة تقییم 2013في السودان للعام  لطریقة المكانیة البسیطة ألخذ العینات
 .احتیاجات المتأثرین في بلدة دلیج

 

إلى  من دولة جنوب السودانالجئ  197,600ل أكثر من ووص 
  2013دیسمبر شھر منذ منتصف  السودان

 
 الىالذین وصلوا  السودانمن دولة جنوب العدد اإلجمالي لالجئین یقف  یة األمم المتحدة لشئون الالجئینوفقًا لمفوض

ذلك الجئ، و 197,636عند حدود ، 2013دیسمبرعام شھر في منتصف تلك الدولة السودان منذ اندالع العنف في 
 الالجئین إلى الداخلاسبوعین بسبب حركة  مقارنة بالرقم الذي سجل منذھذا یمثل انخفاضا . وأكتوبر 28 تاریخحتى 

إحتیاجات سد إطالق خطة االستجابة اإلقلیمیة لتجدر االشارة إلى أنھ قد جرى و .غرب كردفانفي والیة انة صمن خر
بات مشتركة بین ومطلب، 2014عام  دیسمبر  17 تاریخ في،  2015 للعام  جنوب السوداندولة  منالجئین ال

ھذه خطة االستجابة  تلقتأكتوبر،  22 حتي تاریخو .ملیون دوالر 152.1قدرت حینھا بمبلغ  لسودانلالوكاالت 
 .احتیاجات السودانجملة من فقط في المائة  22.5

 
 خدمات المیاه والنظافة وأنشطة االستجابة في والیة النیل األبیضتدھور

 
والنظافة الصحیة تثیر القلق  ة،الصحی قفمراون الالجئین، ال تزال خدمات المیاه والئشاألمم المتحدة لوفقًا لمفوضیة 

فإمدادات المیاه في معظم ھذه المواقع  ن.موقع دبة ابو س لالجئین في والیة النیل األبیض، باستثناءفي معظم مواقع ا
ومع ذلك، فإن معظم  د.لتر للفرد في الیوم الواح 20 عددأقل من مستوى الطوارئ الذي حددتھ المفوضیة المقدر ب يھ

شخصا للمرحاض، حیث  20 عددالمفوضیة ب الذي حددتھالخاص بالمراحیض بكثیر مستوى الطوارئ  تفوقالمواقع 
على ھا ؤوتعمل المفوضیة وشركا .شخصا للمرحاض الواحد 196بواقع  ،األكثر إزدحاما  2یعتبر موقع الردیس 

 الصحي. قفارمتلبیة المعاییر المقبولة بالنسبة لخدمات المیاه وال
 

 جئینفي مواقع الال ةمرافق الصحیالالنیل األبیض: أوضاع المیاه و والیة

المساعدات الغذائیة التي تشتد  توفیرفي عملیة ، األسبوعین الماضیین الغذاء العالمي، على مدىامج نوقد استمر بر
، األبیض في والیة النیل قد قام البرنامج. وجنوب السوداندولة ین حدیثًا من فدین الوائالحاجة إلیھا من قبل الالج

 ل دون سناطفأ 309  بما في ذلك، الوافدین الجددمن 478  لعدد من زبدة الجوز المغذي متري طن 1,785 بتوزیع

 الماء الموقع
 (لتر/للفرد/في الیوم)

 المراحیض
 (شخص للمرحاض)

 47 8.3 العلقایة

 15 16.5 دبة أبو سن

 60 11.6 الجوري

 65 8.4 الكشافة

 75 7.1 1الردیس 

 196 5.1 2الردیس 

 23 17.1 أم صنقور
   ون الالجئیناألمم المتحدة لشئ المصدر: مفوضیة

وفقًا لمفوضیة العون اإلنساني، 
محلیة   شخص في  2,000 نحو

من  وسط دارفور زالنجي بوالیة
األمطار في حاجة إلى المتأثرین ب

 .المساعدات اإلنسانیة

 
 
 
 

 
 

 

وفقًا لمفوضیة شؤون الالجئین، 
من العدد اإلجمالي لالجئین یقف 

 في السوداندولة جنوب السودان 
 197,636اآلن عند حدود 

  الجئ 
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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

 ید المعونة الدولیة)المصدر: الجئون من دولة جنوب السودان في خرصانة، والیة غرب دارفور (

طن متري   44.85نحو توزیع جرى باإلضافة إلى ذلك، . الحوامل والمرضعات من النساء 169و،  الخمس سنوات
من  طفل دون الخامسة 5,783( شخص  7,966 لعدد التغذیة التكمیلیة الشامل برنامج من خالل المواد الغذائیة من

جرى أیضًا قد و  .األبیض والیة النیل في أربعة مواقع في ذلك) ووالمرضعات ،ن النساء الحواملم  1013و، العمر
 في والیةالعباسیة و ،جبیھة ضمن نفس البرنامج في محلیات أبو المواد الغذائیة طن متري من  3.84نحو توزیع
 .)والمرضعات ،الحوامل نساءمن ال 72و  ،دون الخامسة طفًال 522 ( شخصا  594 لعدد كردفان جنوب

 
 معظم المرضى في عیادة خرصانة ھم من الالجئین من دولة جنوب السودان

 
 خرصانھمیا في مركز صحي یلتمسون اإلستشارة الطبیة یو ًاشخص 150وفقا لمنظمة الصحة العالمیة، فمن أصل 

منھم من الالجئین من دولة جنوب السودان الذین لمعظم أمراضھم صلة بالنظافة  120، والیة غرب كردفانب
منظمة الصحة  واستجابًة لذلك، فقد أرسلتأكتوبر.   29 - 27الشخصیة، حسب نتائج مھمة أجریت في المنطقة من 

من تجھیزات االستجابة السریعة إلى مركز خرصانة الصحي تكفي لتغطیة االحتیاجات الصحیة العالمیة مجموعتین 
شخص لمدة ثالثة أشھر.  وقد بدأت منظمة الصحة العالمیة أیضا بناء عیادة صحیة منفصلة في موقع  6,000نحو ل

 یوما. 45االنتھاء منھا خالل  یجرين،  سانة لعالج الالجئیصخر
 

 ًاجدید ًامرحاض 40بتشیید الوطنیة الطوعیة  وفي استجابة لسد احتیاجات المرافق الصحیة، قامت منظمة (أسست)
بذلك  لالستحمام ًامكان 12و مرحاضًا 121احیض في المنطقة إلى خرصانة لیرتفع عدد المرن في یلخدمة الالجئ

لتر  120,000سیجري نقل حوالي  الوقت،في شھر نوفمبر. وفي نفس  ًاإضافی ًااضمرح 155الموقع. وسیجري بناء 
و  ،الجئ في خرصانة 8,300 عددمن المیاه یومیا للموقع بواسطة الشاحنات. وبحسب المفوضیة، فإن ھناك ما یقدر ب

 آخرین في والیة غرب كردفان. 25,000نحو 
 

 لالجئین من دولة جنوب السودان في والیة جنوب كردفانتدریب مھني 
 

دولة مع وزارة الشؤون االجتماعیة على رعایة التدریب المھني لالجئین من  األمم المتحدة لالجئین مفوضیةتعمل 
في  رجال من دولة جنوب السودان، دورة تدریبیة لمدة ثالثة أشھر 25 أأكتوبر بد 26جنوب السودان. ففي تاریخ 

نساء دولة جنوب من  25، بینما بدأت كذلك في والیة جنوب كردفان يقلوینة كادفي مد ءمھارات الكھرباوتعلم  ،ناءالب
 السودان التدریب في مجال الخیاطة.

 

لنیل األزرق من برنامج من أطفال المدارس بوالیة ا 8,500یستفید نحو 
 التغذیة المدرسیة

 
من  8,500 نحواستھداف  جرى

 محلیةفي  ساسمدارس االأطفال 
والیة النیل األزرق قیسان التابعة ل

ھدف الذي یبرنامج التغذیة المدرسیة ب
وقد  .االلتحاق بالمدارسنسبة  لرفع

أدرا في والیة النیل منظمة وقعت 
مفوضیة  ني معفاتفاق على األزرق 

 .لتنفیذ ھذا البرنامج العون اإلنساني
ھذه ھي المرحلة الثانیة من  وتعتبر

الذي تنفذه  برامج التغذیة المدرسیة
والشركاء الوطنیین، بما  ،منظمة أدرا

 ،في ذلك وزارة التربیة والتعلیم
ویتضمن البرنامج  ومنظمة مبادرون. 

 .لعمللومنعھم من التسرب من المدرسة  ،التي تھدف إلى تحسین دخل أسر الطالب عیشالوسائل أیضا مبادرات 
 
النظام خارج حول األطفال  ومنظمة الیونیسیف ،والتعلیم عن وزارة التربیة سبتمبر 10صادر في تقریر ل وفقًاو

في والیة النیل  ساساألبمرحلة في المائة من األطفال في سن الدراسة  46.8حوالي  المدرسي في السودان، ھناك
ة مقاعد في الفصول والیفي المائة من األطفال المسجلین في ال 40أكثر من یجد  وال. يالمدرسالنظام األزرق خارج 

في  41.7إلى أن  ،تعلیم األساس حول 2008عام  قاعدي أجري ات مسحبیان وتشیر ض.على األر ًاجلوسیدرسون و
  .تفتقر إلى المیاه والمراحیض النظیفة ،المائة من المدارس في والیة النیل األزرق

ترسل   منظمة الصحة العالمیة
 تجھیزات منین ــــــتـــمجموع

إلى المركز  االستجابة السریعة
 كفيت انةفي خرصالصحي 

لتغطیة االحتیاجات الصحیة لنحو 
لمدة ثالثة شخص،  6,000

 .أشھر

 
 
 
 

 

 لمن أطفا 8,500یستفید نحو 
محلیة قیسان  في ساسمدارس األ

والیة النیل األزرق من التابعة ل
التي برنامج التغذیة المدرسیة 

تھدف إلى تشجیع االلتحاق 
 بالمدارس

 
 

 

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

