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أوتشا     

  )2016رب دارفور (المنظمة الدولیة للھجرة، ل العائدین بمحلیة ھبیلة بوالیة غتسجی

 في ھذا العدد                      
 

 1ص. عودة لالجئین من دولة تشاد إلى محلیة ھبیلة، بغرب دارفور 

ُ في معظم المناطق  2016بشریات بحصاٍد وفیر في عام   2ص. للفاو  ، وفقا

 3ص. نوع اإلجتماعي الحملة ضد العنف القائم على 

 4ص. والیة النیل األبیض في شھر أكتوبر  إلىالجئ  4,000وصول 

  التطورات أبرز  
ً لمفوضیة العون اإلنساني • فقد  الحكومیة، وفقا

ً  1,250وردت تقاریر عن عودة  من  شخصا

  غرب دارفوربوالیة ھبیلة، محلیة إلى دولة تشاد 

ً لمنظمة الفاو، من  • تسجیل معدالت المتوقع وفقا

ألن  حصاد فوق المتوسط في السودان نظراً 

 كان مبشراً  2016موسم األمطار في عام 

قطاع  - ت الحركة الشعبیة لتحریر السودانعَ وقَّ  •

خطة عمل مع األمم نوفمبر  23، بتاریخ الشمال

واستخدام األطفال  ،ومنع تجنید ،المتحدة إلنھاء

 في النزاعات

•  ً من النشاط  انطالق حملة الستة عشر یوما

في  االجتماعيالنوع العنف القائم على  لمناھضة

 السودان

 2016یة لعام نسانمن خطة االستجابة اإل أرقام

 
 

 ملیون  5.8
 
 
 

 ملیون  3.3
 
 

 ملیون  2.1

في األشخاص المحتاجون 
السودان (حتى دیسمبر 

2015( 
 

في  األشخاص المحتاجون
دیسمبر (حتى  دارفور
2015 ( 

 
عدد المصابین بسوء 

             الحاد الشامل  التغذیة 

 
 
 
 
 

263,245          

 دولة جنوب من الالجئون
منذ   السودان في السودان

 2013دیسمبر،  15
المسجلون من قبل (

مفوضیة األمم المتحدة 
حتى  – لشئون الالجئین)

 2016برنوفم 15

 
 
 
 

140,626 

من جنسیات الالجئون 
المسجلون من قبل ( أخرى

مفوضیة األمم المتحدة 
حتى  – لشئون الالجئین)

 2016أكتوبر 31

 التمویل    
 )أمریكي دوالر( ملیون  427.7   
 2016جرى استالمھا في عام     

     

 في المائة  44    
 الذي جرى اإلبالغ عنھجمالي التمویل إ      

 

     
 

تشاد دولة من : عودة الجئین سودانیین الحكومیة مفوضیة العون اإلنساني
 غرب دارفوربوالیة ھبیلة،  ةیإلى محل

  
والیة غرب الحكومیة بمفوضیة العون اإلنساني  ذكرت

 عن عودةتقاریرأنھ قد وردت  ،السودانفي دارفور 
أسرة) في األسابیع األخیرة من  250شخص ( 1,250

داریة، قوبي اإلتشاد إلى قریة سیسي في وحدة دولة 
والشركاء . وتخطط مفوضیة العون اإلنساني ة ھبیلةیمحلب

في المجال اإلنساني لزیارة المنطقة للتحقق من ھذه 
 .حتیاجات العائدینإتقییم عدد وو ،التقاریر

 
كل من مفوضیة األمم المتحدة لشؤون  ھذا، وقد ذكرت

بتاریخ  بیان مشتركفي  العالمي الغذاءوبرنامج  الالجئین،
الذین الجئین الفي المائة من أسر  43أن  نوفمبر، 25

ھم یعانون من تشاد دولة في  یعیشون في المعسكرات
 أشار البیان أیضا أنھ نظراً قد و. نعدام األمن الغذائيا

 بتقلیصالعالمي  الغذاءبرنامج  فقد قام لنقص الموارد، 
ً لمفوضیة الحصص الغذائیة إلى أكثر من النصف . ووفقا

معسكرات في الالجئین، تستضیف الاألمم المتحدة لشؤون 
 .الجئ من دارفور  310,000 نحوتشاد دولة شرق 

 
ت المنظمة الدولیة فقد أطلقغرب دارفور، والیة في أما 

تتبع لرصد العودة بھدف تحسین عملیة  عملیة للھجرة
وتعتزم المنظمة الدولیة . ةالجنینمحلیة في من قرى العودة  20في  عملیةال هھذمن وقد جرى الفراغ  .الالجئین العائدین

 .2016في جمیع محلیات الوالیة السبع المتبقیة بحلول نھایة عام  عملیةكمال الستللھجرة إ
 

 تشاددولة أسباب عودة الالجئین من 
 

 في شھر، شمال دارفور بوالیةتشاد في عدة مواقع دولة  حتیاجات العائدین منإتقییم ل توكاالالأفاد فریق مشترك بین 
العیش وسائل وانعدام فرص  ،اد الغذائیةنقص في الموال  :سباب التالیة لعودتھمقد ذكروا األأن العائدین  ،2016مایو 

التحسن في  باإلضافة إلى تحدیات التعلیم في المعسكراتوخارج المعسكرات،  القیود المفروضة على الحركةبسبب 
 .الوضع األمني في مناطقھم األصلیة

 
والیة غرب دارفور ب دیارھم إلىوا عادقد الجئ  66,000بنحو المنظمة الدولیة للھجرة أن ما یقدر  ذكرتقد وھذا، 

ً . تشاددولة ، ومعظمھم من 2015في عام  العائدین ھم جمالي إفي المائة من   61فإن للمنظمة الدولیة للھجرة، ووفقا
 .العائدین فوربرنقا ھي التي استقبلت العدد األكبر من و ،ھبیلةوجبل مون، ثالث محلیات ھي  ، وكانتاألطفالمن 

 
 
 

http://www.wfp.org/news/news-release/world-must-not-forget-chads-refugees-un-agencies-warn
https://docs.unocha.org/sites/dms/Sudan/Reports/OCHA_Sudan_Weekly_Humanitarian_Bulletin_2016/OCHA_Sudan_Weekly_Humanitarian_Bulletin_Issue_22_(23_-_29_May_2016).pdf
https://docs.unocha.org/sites/dms/Sudan/Reports/OCHA_Sudan_Weekly_Humanitarian_Bulletin_2016/OCHA_Sudan_Weekly_Humanitarian_Bulletin_Issue_22_(23_-_29_May_2016).pdf
https://sudan.iom.int/sites/default/files/IOM-DTM%20returnee's%20fact%20sheet%20-%20West%20Darfur%20-%20March.pdf
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في   2016 للعام  إنتاج حبوب فوق المتوسطمنظمة الفاو: توقع معدالت 
 معظم المناطق الزراعیة 

 
نظام وحول المعلومات عالمي تقریرھا الاصدارة ل(الفاو) في أحدث  منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدةذكرت 

أن تكون معدالت إنتاج  المتوقعفإنھ من متاحة بعد،  غیرالتقدیرات الرسمیة ي السودان، أنھ رغم كون ف اإلنذار المبكر
. وتجرى اً بشرمكان عموماً  2016سبتمبر) في عام  - ألن موسم األمطار (یونیو نظراً ، متوسطالأعلى من  الحبوب

األمطار التي  معدل ھطول كانقد و. نھایة العام كتمل بحلولتوس على قدٍم وساق،والدخن  ،الذرة حالیاً عملیة حصاد
ً للتحدیث الذي اصدرتھ الفاو فقد یونیو، أعلى من المتوسطشھر  بدأت في الوقت المحدد في  ھطولاستمر. ووفقا

 بشر بمحصوٍل واعد.یمما االمطار حتى منتصف شھر أكتوبر، 
. 

ً سبتمبر شھربعض فترات الجفاف في فقد أثرت ومع ذلك،  وشمال  ،جنوب كردفان يالمحاصیل في والیت علىسلبا
 ،والنیل األزرق ،الجزیرة والیاتبعض الخسائر في المحاصیل في  ت الفیضانات المحلیة فيوقد تسبب .دارفور

. ھذا، مطار الغزیرة بین شھري یونیو وأغسطساألھطول بسبب  وذلك والنیل األبیض ،وسنار ،وكسال ،والقضارف
والیات من  في أجزاءٍ  ،المھاجرةلجراد والطیورل ظھورعن حاالت جرى اإلبالغ ھ قد أن الفاومنظمة وقد ذكرت 

الحد  تلك اآلفات كانت فيخسائر في المحاصیل نتیجة لالوغرب وشمال كردفان، ولكن  ،جنوب وشرق دارفور
 .المناسبة سیطرةتدابیر البعمل كما قامت السلطات المحلیة  ،األدنى

 
شھر منذ في التحسن األمن الغذائي  أوضاعبدأت فقد ، ما سبقباإلضافة إلى أنھ  الفاو المذكور أعاله، تقریر وقد أشار 
حالیاً مستمر الحصاد . ویوفر موسم اللالستھالك المحلي والتي أصبحت متاحة الجدیدةالمحاصیل  توفرل نظراً أكتوبر، 

معدالت انتاج بسبب توقع العمالة الزراعیة  فرص طلبومن المرجح أن تزداد ي. ألسرالدخل لفرص عمل إضافیة 
 .مما یؤدي إلى زیادة معدالت األجور المحلیة ،متوسط الفوق 

 
 نتاج السودان من الحبوب:إ

 
 
 

 ستستمر في أوساط النازحین  الغذائي  عدم استتباب األمنحالة  اال إنجید،  حصادٍ البشریات برغم 
 

 یقدر أنھم سیعانونملیون شخص في السودان  3.6حوالي  فإن ھناكاألمن الغذائي،  التحسن في حالةعلى الرغم من 
فقا ذلك و)، والمستوى الثالث من مستویات التصنیف المتكامل لمراحل األمن الغذائيي (األمن الغذائاستتباب من عدم 

العدد ووفقا للتقریر، یشمل ھذا ).  2016 دیسمبر – أكتوبرالمذكور (للمدة من  للتصنیف تحلیللنتائج أحدث 
عن النازحین والالجئین في والیة  الكبرى، فضالً ین في المعسكرات في منطقة دارفوروالالجئین المقیم ،النازحین

وقد جرى  في السودان.اإلنذار المبكر نظام ولمنظمة الفاو حول المعلومات عالمي حسب التقریر الجنوب كردفان، 
ً اإلبالغ والیات في  عرضةً للمخاطربین األسر األكثر  األمن الغذائياستتباب عدم عن مستویات عالیة من  أیضا

مجموعة من ھو  صنیف المتكامل لمراحل األمن الغذائيالت جدیر بالذكر، أن .وشمال كردفان ،والبحر األحمر ،كسال
 .انعدام األمن الغذائيحالة موحد" لتصنیف شدة وحجم  معیارالتي تھدف إلى توفیر "القیاسیة األدوات 

 
 زیادة العرض إلىالجدیدة  المحاصیلؤدي فیھ في الوقت الذي تانخفاض أسعار الحبوب 

 
ً بدأت  التي في أكثر األسواق  نخفاض مؤخراً في اإل -ةالرئیسی لحبوب الغذائیةا -والدخن أسعار الذرة المنتجة محلیا

كتوبر أشھر انخفضت أسعار الذرة في قد فعلى سبیل المثال، ف .2016 للعام مع بدء موسم الحصادجرى رصدھا 
. وقد الرئیسیةاإلنتاج طق امنحدى إتقع في التي في المائة في العاصمة الخرطوم، وفي أسواق القضارف،  12بنحو 

شمال والیة في سوق الفاشر (  - في المناطق الغربیةبصفة رئیسیة وتستھلك  ،تزرعالتي  - أسعار الدخنانخفضت 
 .وأكتوبر ،في المائة بین شھري أغسطس 7دارفور) بنسبة 

  2015 - 2011متوسط  2015 2016تقدیرات  2016/ 2015التغیرات 
  طن 0000 النسبة المئویة

 ذرة 3,465 2,388 5,500 130%
 دخن 540 518 850 64%

 قمح 348 485 450 7%-
 محاصیل اخرى 69 57 58 2%

 اجمالي 4,422 4,448 6,858 99%

ً لمنظمة الفاو، من  المتوقع وفقا
تسجیل معدالت حصاد فوق 

 في السودان، نظراً المتوسط 
ألن موسم األمطار في عام 

 كان مبشراً  2016

 عدادون تقریب األدجرى حساب النسبة المئویة للتغیرات 
 السودانفي اإلنذار المبكر نظام و  لمنظمة الفاو حول المعلوماتعالمي لتقریر الالمصدر: الفاو، صفحة تقدیرات كمیات القمح المنتحة حسب ا

لتقریر حدث إصدارة من األوفقاً 
لمي لمنظمة الفاو حول العا

اإلنذار المبكر نظام والمعلومات 
أن انتاج بیقدر  ،في السودان

سیكون   2016في عام  الذرة
في المائة  130أعلى بنسبة 

 بالمقارنة مع محصول عام
أعلى  كذلك سیكونو ،2015

 متوسط منفي المائة  59 بنسبة
 2015- 2011األعوام من 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
http://www.fao.org/giews/countrybrief/country/SDN/pdf/SDN.pdf
http://www.fao.org/giews/countrybrief/country/SDN/pdf/SDN.pdf
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Sudan_AcueFI_Situation_Oct-Dec16.pdf
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Sudan_AcueFI_Situation_Oct-Dec16.pdf
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 )اوقھما فو التصانیفمن  3من الغذائي (في المرحلة رقم صدر: التصنیف المتكامل لمراحل األالم
 

 2012األشخاص الذین یعانون من إنعدام األمن الغذائي في السودان 
 

لى بكثیر من أكتوبر أعشھر والدخن في  ،ظلت أسعار الذرة فقد على الرغم من االنخفاضات األخیرة،وومع ذلك، 
بعد  معدل  معدل توفر محلي محدود، ھذا العام في العدید من األسواق، األمر الذي یعكس في سابقة المستویات ال

 .2015 الحصاد المنخفض نتیجة لموجة الجفاف في عام
 
في المائة بالمقارنة مع محصول  130سیكون أعلى بنسبة   2016في عام  الفاو یقدر أن انتاج الذرةوفقا لمنظمة و

أما بالنسبة .  2015 - 2011األعوام من  متوسط منفي المائة  59 أعلى بنسبة كذلك سیكونو ،2015 عام
فھذا المعدل ھو لدخن، لمحصول ا
في المائة على  57و 64أعلى بنسبة 

أعلى  ھوفمحصول القمح أما  .التوالي
 العام مع في المائة مقارنةً  2 بنسبة

في المائة  17 أقل بنسبةو، 2015
  اج األعوام من ــــــــــانتط ـمن متوس

2011 - 2015. 
 

 والدخن ،والقمح ،الذرةوتعتبر 
. األغذیة الثالثة الرئیسیة في السودان

ھي الغذاء الرئیسي لمعظم فالذرة أما 
ن یعیشون في ـــــالذی خاصــــــــشاأل

 الشمالیةدا المناطق ـــــالسودان، ما ع
، مالیة)ــوالوالیات الش ،لـــــ(نھر النی

ویعتبر  .القمح أكثر شیوعاً یعتبر حیث 
 .الدخن ھو الغذاء الرئیسي المفضل في دارفور

 

ّ قطاع الشمال  -الحركة الشعبیة لتحریر السودان  ع خطة عمل إلنھاء توقِ
 تجنید األطفال

 
ومنع  ،إلنھاء نوفمبر، خطة عمل مع األمم المتحدة  23في قطاع الشمال  -الحركة الشعبیة لتحریر السودان وقعت 

من قبل الممثل الخاص لألمین العام صادر  بیان صحفي مشتركوقد رسم  .واستخدام األطفال في النزاعات ،تجنید
الیونیسیف في السودان، والسیدة مارتا ومنظمة لى زروقي، والصراعات المسلحة، السیدة لی ،المعني باألطفال

األمم المتحدة المقیم ومنسق الشؤون اإلنسانیة في السودان، الخطوط العریضة لسلسلة تدابیر في إطار منسق رویدس، 
 الحركة الشعبیة عاما مع 18جمیع األطفال دون سن  وإشراك ،واستخدام ،ومنع تجنید ،انھاء إلىخطة عمل تھدف 
 .قطاع الشمال -لتحریر السودان 

 
اتخاذ التدابیر ب، وافي صفوفھالمجندین األطفال بتسریح قطاع الشمال  -الحركة الشعبیة لتحریر السودان وقد التزمت 

وتعیین ضابط  ،إصدار األوامر العسكریةو ،التوعیةبما في ذلك من خالل  واستخدام األطفال ،زمة لوقف تجنیدالال
وتعھدوا أیضا . والتعاون مع األمم المتحدة لضمان التنفیذ الكامل لخطة العمل ،رفیع المستوى لیكون جھة التنسیق

 .تسھیل إعادة دمج األطفال في مجتمعاتھمب
 

واستخدام  ،مع األمم المتحدة لمنع تجنید خطة عمل، 2016وقعت في مارس قد حكومة السودان جدیر بالذكر، أن 
 .األطفال من قبل قوات األمن التابعة للحكومة السودانیة

 

 ً ً  16: اإلحتفال بجعل العالم برتقالیا مناھضة حملة ضمن من النشاط  یوما
 في السودان أطلقتالتي  اإلجتماعيالنوع العنف القائم على 

 
ً  تدعو حملة الستة عشر  إلى اتخاذ إجراءات إلنھاء  على النوع اإلجتماعيالعنف القائم  لمناھضةمن النشاط  یوما

نوفمبر الیوم الدولي للقضاء على العنف ضد  25الحملة من وتبدأ   .والفتیات في جمیع أنحاء العالم ،العنف ضد النساء
 .دیسمبر الیوم العالمي لحقوق اإلنسان 10المرأة، حتى 

الحركة الشعبیة لتحریر وقعت 
 23في قطاع الشمال  -السودان 

نوفمبر، خطة عمل مع األمم  
 ،ومنع تجنید ،إلنھاء المتحدة

 واستخدام األطفال في النزاعات
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Sudan_MarketFundamentals_06152015.pdf
https://childrenandarmedconflict.un.org/wp-content/uploads/2016/11/Sudan-SPLM-N-Signs-Action-Plan.pdf
https://childrenandarmedconflict.un.org/wp-content/uploads/2016/02/Sudan-Fact-Sheet-May-2016.pdf
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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 عدأ

وحدة االجتماعي، و والضمانوزارة الرعایة وصندوق األمم المتحدة للسكان، قام كل من نوفمبر،   27 یومففي 
 ،، ووكاالت األمم المتحدةالطفلومكافحة العنف ضد المرأة 

البرلمانیة وجمعیة المرأة  ،والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة
ً  16حملة  بإطالقالسودانیة،  من النشاط للقضاء على  یوما

ً  ،العنف ضد المرأة في السودان من أجل  تحت شعار "معا
 ."تمویل التعلیم والصحة لحمایة المرأة من العنف

 
تنسیق ، بالطفلوة العنف ضد المرأة ـــــوحدة مكافح وستقوم

ً  الستة عشرخالل  على المستوى القوميأنشطة التوعیة   یوما
جتمعات حول قضایا العنف رفع مستوى الوعي في المبھدف 

تستخدم الحملة قنوات وسائل اإلعالم المختلفة . وضد المرأة
ً  ،ائلـــــــلنشر الرس  ،المعارض إقامةإلى جنب مع  جنبا

 .والریاضیة ،والمسابقات الفنیة
 

 یجريطة، والتي ســـنشاألمن  وتھدف حملة الستة عشر یوماً 
تنفیذھا في جمیع أنحاء السودان بما في ذلك في والیات شمال 

والنیل األبیض، إلى التأكید على اإلرادة  ،وجنوب كردفان
 ،وتعبئة الموارد لتوفیر األموال لبرامج الصحة ،سیاسات فعالةتبني السیاسیة لمكافحة العنف ضد المرأة من خالل 

 .واألطفال ،النساء التي تستھدفوالتعلیم 
 

حالیاً إلضافة السودانیة  البرلمانیة لمرأةا معیةجمن الجھود المبذولة إلنھاء العنف ضد النساء واألطفال، تعمل  جزءٍ وك
 .حظر ختان اإلناثیفي القانون الجنائي السوداني  بند
 

والفتیات في جمیع  ،وإنھاء العنف ضد النساء ،أحد التحدیات الرئیسیة التي تؤثر على الجھود المبذولة لمنعولعل من 
ً تي تمثل األھداف اإلنمائیة المستدامة، وال األطر. وتمنح التمویلالكبیر في أنحاء العالم ھو النقص   محدداً  تضمن ھدفا
كافیا من أجل إحداث تغییرات  تمویالً  ھالیتمویجري ، ولكن یجب أن كبیرةً  وعوداً والفتیات،  ،إلنھاء العنف ضد النساء

 .والفتیات ،حیاة النساءوكبیرة في  ،حقیقیة
 

النیل األبیض في  إلى والیةجنوب السودان دولة الجئ من  4,000وصول 
 2016في عام جرى تسجیلھ أكتوبر، وھو أعلى رقم شھري شھر 

 
 من دولةأعلى معدل وصول شھري لالجئین بأكتوبر  شھر تمیزووفقاً لمفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین، فقد 

أسرة) في مراكز  1,552( شخص 3,962 وذلك بتسجیل، 2016والیة النیل األبیض في عام  إلى جنوب السودان 
في المائة)  73صل غالبیة الوافدین الجدد (قد وو والمقینص.والكویك، جودة، : الرئیسیة الثالثة یةاالستقبال الحدود

 شخص. 22,000إلى  2016في عام  في الوالیةجنوب السودان  من دولةجودة، لیصل العدد اإلجمالي لالجئین  عبر
 دیسمبرشھر السودان منذ  من دولة جنوب السودان إلىالجئ  263,000نوفمبر، حوالي  15حتى تاریخ وقد وصل 

بصورةٍ لالجئین الجدد اتدفق أن یستمرجنوب السودان، من المتوقع دولة انعدام األمن في مع استمرارو. 2013 عام
 .المفوضیة حسبدیسمبر وحتى العام المقبل،  راتبة طوال شھر

 
في ثمانیة معسكرات  ون الالجئینئمم المتحدة لشومفوضیة األالعالمي  الغذاءبرنامج مشترك بواسطة تقییم القیام ب

 النیل األبیضوالیة لالجئین في 
 

ً تجري  النیل األبیض والیة في جنوب السودان دولة الالجئین من  التي تستضیففي جمیع المعسكرات الثمانیة  حالیا
بعثة التقییم  وتعتبر .ومفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین ،الغذاء العالميبرنامج بعثة تقییم مشتركة بواسطة 

جنوب السودان  من دولةتلبیة االحتیاجات األساسیة لالجئین  بغرض التعرف على مدى  تمتد ألشھرعملیة المشترك 
أكملت المفوضیة وبرنامج  ،لبعثة التقییم المشتركمن المراحل األولیة  كجزءٍ . ومن قبل الشركاء في المجال اإلنساني

 وسائلتقییم و، ومسح تغذوي قیاسي موسعاألمن الغذائي، حالة بما في ذلك تقییم العالمي سلسلة من التقییمات،  غذاءال
عملیة جري حالیا تو اإلمدادات.سلسلة خاص ب كذلك تقییم قدراتو ،في السوق  القائم على النقدالتحویل  ، وتقییم العیش

 عتمادواال ،األمن الغذائين أوضاع تحسیإلى التحقق  وعملیة ،بعثة التقییم المشترك . وتھدفمراجعة النتائج األولیة
التقریر یصدرومن المتوقع أن  . جنوب السودان في والیة النیل األبیض للسنوات القادمة من دولةعلى الذات لالجئین 

 .2017فبرایر عام شھر النھائي في 

      
     

    
    

 
 

بتسجیل أعلى أكتوبر  تمیز شھر
 شھري لالجئینمعدل وصول 

 إلىجنوب السودان  من دولة
والیة النیل األبیض في عام 

2016 
 
 

حملة  نوفمبر 27في دأت ب
ً من النشاط  الستة عشر یوما
لمناھضة العنف القائم على 

 في السودان االجتماعيالنوع 
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
http://www2.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/what%20we%20do/en.jpg?v=1&d=20151021T190814

