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أوتشا     

 في ھذا العدد                                 
 

 1ص.الستجابة لحاالت اإلسھال المائي الحاد لیجري العمل حالیاً 

 2ص. تقدیم المساعدات للنازحین الجدد في أم دخن

 3ص. تمویل صندوق السودان اإلنساني للعیت بشمال دارفور  

 4ص.مشروع مشترك یقلل التقزم بوالیة كسال 

  التطورات أبرز  
تقوم منظمة الصحة العالمیة، والیونیسیف،  •

وغیرھا بدعم وزارة الصحة االتحادیة في 

االستجابة لحاالت اإلسھال المائي الحاد في 

  أرجاء السودان

تقوم منظمات اإلغاثة بحشد الموارد لتلبیة  •

احتیاجات النازحین الجدد في بلدة أم دخن بوالیة 

 وسط دارفور

 1صندوق السودان اإلنساني مبلغ  خصص •

 تیدوالر للنازحین والالجئین في اللع ونیمل

 بوالیة شمال دارفور

حدد مسح أجري مؤخراً في منطقة جبل مرة  •

 مستویات حرجة من سوء التغذیة الحاد

 2017 :أرقام
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 ملیون  2.2

عدد األشخاص المحتاجین في 
 االحتیاجاتالسودان (لمحة 

 )2017اإلنسانیة للعام 
 

في  عدد األشخاص المحتاجین
 االحتیاجاتلمحة ( دارفور

 ) 2017اإلنسانیة للعام 
 

 عدد المصابین بسوء التغذیة 
(لمحة االحتیاجات الحاد الشامل 
             ) 2017اإلنسانیة للعام 

 
 
 
 

403,084          

دولة مواطني  من الالجئون
منذ  السودان في السودان جنوب

المسجلون ( 2013دیسمبر،  15
مفوضیة األمم المتحدة من قبل 

 15حتى  – لشئون الالجئین)
 2017 یونیو

 
 
 
 

147,649 

وطالبو اللجوء الالجئون 
 من جنسیات أخرىالسیاسي 

مفوضیة المسجلون من قبل (
 األمم المتحدة لشئون الالجئین)

 2017 یوما 31حتى  –

 التمویل 
 )أمریكي دوالر( ملیون 144.7
 2017في  التمویل المستلم

 
  
    

 المائة في 18
 الذي جرى اإلبالغ عنھجمالي التمویل إ

 )2017 یونیو 18 (حتى 
 

   ، الیونیسیف)2017توعیة بشأن اإلعاقة (مایو الملصقات 

 االستجابة لحاالت اإلسھال المائي الحاد  
االتحادیة، ومنظمة من وزارة الصحة  2017یونیو  9و 2016وفقاً آلخر المعلومات الواردة بین منتصف أغسطس 

حالة یشتبھ في إصابتھا باإلسھال المائي الحاد في السودان، بما في  16,600أبلغ عن حدوث أنھ قد  الصحة العالمیة
 ). في المائة من مجمل الحاالت 1.9حالة وفاة (نسبة الوفیات بلغت   317ذلك 

 
ل األزرق، ونھر النیل، والجزیرة، وسنار، والیة، بما في ذلك والیات كسال، والنی 12محلیة في  79 ترأثتقد و

والخرطوم، والقضارف، والبحر األحمر، والشمالیة، والنیل األبیض، وجنوب كردفان، وشمال كردفان. وینشط تفشي 
ً في والیات القضارف، والنیل األبیض، والخرطوم، وسنار، ونھر النیل، وشمال كردفان، وجنوب  الحاالت حالیا

 .كردفان، والجزیرة
 

الصحة العالمیة بأن خطة التأھب واالستجابة الوطنیة لإلسھال  منظمةوأوردت تقاریر وزارة الصحة االتحادیة، و
 .ةالصحقطاع شركاء ووزعت على جمیع  2018 - 2017 المائي الحاد قد أقرت للمدة

 
الل إشراك جمیع ووزیر الصحة االتحادي بتوسیع نطاق االستجابة النشطة للمرض من خ ،وقد قام رئیس الوزراء

القطاعات، والمجتمع المدني، والمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة، بما في ذلك وسائط اإلعالم بدعم من منظمة الصحة 
لتنفیذ تدخالت مثل ضمان  العالمیة، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة (الیونیسیف) وجمعیة الھالل األحمر السوداني

 .إدارة الحاالت، والتثقیف الصحي، والمرافق الصحیةالمیاه المأمونة، والكشف المبكر، و
 

وقد قامت وزارة  وقد أوفدت منظمة الصحة العالمیة أخصائي وبائي وطني لمتابعة تفشي المرض في الخرطوم.
ومنظمة الصحة العالمیة بزیارة أربع مستشفیات رئیسیة في الخرطوم لتحدید الفجوات الفوریة،  الصحة االتحادیة

ومعالجة تقدیم الخدمات الصحیة عن طریق مراكز العالج. وقد سلمت منظمة الصحة العالمیة إمدادات دوائیة، وطبیة 
تمعیة في الخرطوم خالل المدة المشمولة حالة شدیدة إلى مركز البان جدید للرعایة العالجیة المج 400 عددكافیة ل

 .بالتقریر
 

وقد دعمت منظمة الصحة العالمیة وزارة الصحة بوالیة النیل األبیض من خالل توفیر التكالیف التشغیلیة لمدة شھر 
رة. وتعتزم منظمة الختبار نوعیة المیاه في تسع مناطق متأث عیِّنة 625 ؤخذمراكز للعالج، وستُ  10واحد لعدد 

ووزارة الصحة االتحادیة إطالق إجراءات مجتمعیة من أجل تعزیز االعتماد على الذات لدى  حة العالمیةالص
المجتمعات المحلیة المتأثرة، وضمان الوقایة من ھذا المرض بطریقة أكثر استدامة. وسیجري إطالق تدریب تجریبي 

نیو في منطقتي ربك، وكوستي. وباإلضافة إلى یو 22إلى  21النیل األبیض من  والیة على اإلجراءات المجتمعیة في
ذلك، أطلقت منظمة الصحة العالمیة نظاما لإلنذار المبكر، واالستجابة في المعسكرات التي تستضیف الجئین من 

وأي تھدیدات صحیة أخرى، وتوفیر استجابة فعالة،  ،جنوب السودان للتعرف بسرعة على حاالت التفشي المحتملة
 .وسریعة

 
 لیونیسف لإلسھال المائي الحاد في والیة النیل األبیضتدخالت ا

بأن الیونیسف وشركاؤھا قد  2017عام  لشھر مایوبالسودان تقریر لھا عن الوضع اإلنساني في  ذكرت الیونیسیف
من حاالت  1,243حالة مشتبھ بھا باإلسھال المائي الحاد في والیة النیل األبیض، ومنھا  4,394دعموا عالج 

 .حالة وفاة ذات الصلة بالمرض جرى اإلبالغ عنھا 75. ونحو 18األطفال تحت سن 
 

شخص معرضین للمخاطر في المناطق  800,000للحیاة إلى كما قدمت الیونیسف وشركاؤھا إمدادات المیاه المنقذة 
خالل كلورة أنظمة إمدادات  المتأثرة باإلسھال المائي الحاد في الوالیة. وجرى توفیر المیاه الصالحة للشرب من 

ً خزان 15المیاه، ونقل المیاه، وتركیب  ثالث وحدات معالجة المیاه لحاالت الطوارئ. كما وزعت أكثر من  و ا
أسرة في ست من المحلیات التي تأثرت باإلسھال المائي  38,250قطعة صابون لتعزیز النظافة على  306,000

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Sudan%20Humanitarian%20Situation%20Report%20May%202017.pdf
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

 ما مجموعھ إلىتدخالت تعزیز النظافة ل یوصتمن األطفال. وقد جرى  137,700الحاد حیث استفاد من ذلك 
 .شخصاً تراكمیاً في المناطق المتأثرة باإلسھال المائي الحاد 651,378

 
كما أسھمت الیونیسیف في تأمین اإلمدادات لالستجابة لإلسھال المائي الحاد في الوالیة من خالل توفیر اثنین من 

كرتونة من أمالح اإلماھة  100من مجموعات الرعایة الصحیة األولیة، و 25مجموعات عالج مرض اإلسھال، و
طریق الفم قائمة عن ان العالجیة لمعالجة الجفاف من األرك 22عبوة من أمالح الحمض اللبني. ھناك  120الفمویة، و

ً وتقوم إلى المراكز العالجیة.  حادةلضمان اإلماھة المبكرة وإحالة الحاالت ال شراف لإلمكثف بدعم  الیونیسف أیضا
تحسین زیادة جودة إدارة بغرض في المرافق الصحیة، والمراكز العالجیة في المناطق المتأثرة بشدة  المیداني

 الحاالت.
 
 جبیھة بوالیة جنوب كردفاني الحاد في محلیتي الدلنج وأبو لإلسھال المائ ستجابةالا
 

والیة جنوب كردفان.  حیث في محلیة الدلنج ب إلسھال المائي الحاد في قریة الفرشایةلأوردت التقاریر أیضاً حاالت 
 ً  12 ال من 7، و(الدونكي)میاه الساحة بسبب تعطل  كان القرویون یشربون المیاه الملوثة من اآلبار التي تحفر یدویا

. واستجابة لذلك، قدمت المنظمة الدولیة للھجرة قطع الغیار الالزمة إلعادة تأھیل موجودة بالقریة یدویة ةمضخ
شخص. ومع ذلك، یقاوم المجتمع  4,600المضخات الیدویة السبع في القریة التي ستوفر میاه الشرب النقیة ألكثر من 

  .لي استخدام الكلور لمعالجة المیاه وھكذا فوضع النظافة سیئ للغایةالمح
 

من قبل وزارة الصحة االتحادیة  مرضوكإجراء وقائي دعمت منظمة الصحة العالمیة تنفیذ حملة تطعیم ضد ال
وصلت  لمجتمعات الالجئین، والمجتمعات المضیفة في محلیات أبو الجبیھة، واللیري، في والیة جنوب كردفان. وقد

 ،23,274 جبیھةشخص (في أبو  51,545یونیو إلى مجموع  11- 08 الجولة األولى من التطعیمات في المدة من
). وقد نفذت الجولة الثانیة أیضاً وھي تظھر تغطیة جیدة. وقد دعمت منظمة الصحة العالمیة، 28,271 اللیريفي و

بثالث مجموعات لإلسھال من منظمة الصحة العالمیة، والیونیسیف وزارة الصحة الوالئیة في والیة جنوب كردفان 
شخص. وباإلضافة إلى ذلك، ساعدت  10,000واثنتین من الیونیسیف. حیث یمكن أن تلبي كل مجموعة احتیاجات 

 .ةصحالتطوعي مالمنظمة الدولیة للھجرة بتدریب 
 

االتحادیة في والیتي جنوب وغرب وقدمت الیونیسف أیضاً مجموعتین من عالج مرض اإلسھال إلى وزارة الصحة 
 لدعم إدارة الحاالت المتعلقة باإلسھال المائي الحاد. وذلك كردفان على التوالي

 

 للنازحین في مدینة أم دخن مساعداتالوصول 
 
یستجیب الشركاء في المجال اإلنساني الحتیاجات النازحین الذین فروا من العنف الذي دار بین قبائل السالمات،  

بعثة مشتركة بین المنطقة ریة بین شھري أبریل ومایو في محلیة أم دخن في والیة وسط دارفور. وقد زارت والمسی
 .رین الین وصلوا إلى  بلدة أم دخنشخص من المتأث 4,000الوكاالت في نھایة مایو، وحددت 

 
 االستجابة اإلنسانیة للنازحین الجدد في بلدة أم دخن

 
تعمل منظمات اإلغاثة على تعبئة الموارد 
لتلبیة احتیاجات النازحین الجدد. وقد قدم 

خدمات  العالمي، ومنظمةبرنامج الغذاء 
اإلغاثة الكاثولیكیة الدولیة غیر الحكومیة 
التوزیع الغذائي الطارئ العام لمدة ثالثة 

من النازحین الجدد. كما  4,000أشھر إلى 
جرى توزیع إمدادات التغذیة من قبل 

طفالً دون سن الخمس  689البرنامج على 
من الحوامل،  376سنوات، وكذلك 

والمرضعات. وسوف تستمر توزیعات 
وقد . الل األشھر الثالثة المقبلةالتغذیة خ

أرسل برنامج الغذاء العالمي أیضاً إمدادات 
إضافیة لبرنامج التغذیة التكمیلیة الشاملة 

من  1,000دة شھرین  لعدد للطوارئ لم
یة والنساء المصابین بسوء التغذیة، والذي سوف ینفذ بالتنسیق مع المنظمة غیر الحكومیة الدولیة، والھیئة الطب األطفال

 .الدولیة اعتباراً من یولیو

منظمة الصحة العالمیة،  تقوم
والیونیسیف، وغیرھا بدعم 
وزارة الصحة االتحادیة في 
االستجابة لحاالت اإلسھال 

 المائي الحاد في أرجاء السودان

 )2017دخن للنازحین بوالیة وسط دارفور (جدد في معسكر أم وافدون 

 تعبئةتقوم منظمات اإلغاثة ب
الموارد لتلبیة احتیاجات 

النازحین الجدد في بلدة أم دخن 
 بوالیة وسط دارفور

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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ً  920وقد قامت الیونیسیف بالتعاون مع وزارة التعلیم الوالئیة بالحاق   360من األوالد،  560(بالتعلیم طفالً أیضا
ً  وتعمل  ،ي سن المدرسة المتأثرین بالطوارئاألطفال فمن  1,720من البنات). ووزعت إمدادات  تعلیمیة على   حالیا

 .األساسلمرحلة ، ومكتب للمعلمین، ملحق بھا مراحیض في مدرسة المنار یندراسی ینفصلعلى بناء 
 

ھذه األنشطة ھي باإلضافة إلى المساعدات الجاریة في مجاالت المیاه، والنظافة، الصحة، وكذلك توزیع المآوي 
ة غیر الحكومیة الدولیة، حاالت الطوارئ، واألدوات المنزلیة األساسیة التي تنفذھا منظمة مثلث األجیال اإلنسانیل

المملكة المتحدة في شراكة مع الیونیسیف، ومفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین ومنظمة الصحة  - والفیلق الطبي
 .العالمیة

 

مبلغ ملیون دوالر لالستجابة للنازحین خصص یصندوق السودان اإلنساني 
 والالجئین في محلیة اللعیت في والیة شمال دارفور

 
ت لحاالت الطوارئ مبلغ ملیون دوالر أمریكي لتوسیع نطاق الخدما صندوق السودان اإلنسانيخصص احتیاطي 

استقروا مع المجتمعات المضیفة في  )نازح 7,700الجئ و 8,700(شخص  16,400القائمة لتلبیة احتیاجات نحو 
. وسیمول ھذا 2017محلیة اللعیت في والیة شمال دارفور بعد النزوح من شرق دارفور في وقت سابق من عام 

التخصیص من صندوق السودان اإلنساني تشغیل ستة مرافق صحیة تدیرھا منظمة إنقاذ الطفولة غیر الحكومیة 
التي من  (دوانكي) غیر الحكومیة الوطنیة؛ تشمل حفر اثنین من ساحات المیاه الدولیة، ومنظمة التنمیة المجتمعیة

لشراء مواد اإلیواء الطارئ  ةشأنھا زیادة إمدادات المیاه في المنطقة؛ وبناء نقاط التوزیع من قبل منظمة التعاون الدولی
 .التي ستوزعھا مجموعة العمل المستدامة للمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة

 
أجبر النزاع بین المزارعین، والرعاة في شرق دارفور في وقت سابق من ھذا العام األشخاص على الفرار من وقد 

دیارھم، واللجوء إلى قرى اللعیت: دلیل بابكر، ودلیل الدخري، وفتاحة، وفجخ القریبة من حدود والیة شرق دارفور. 
 -ن یفرون من الجوع والقتال في جنوب السودان الذی -وباإلضافة إلى ذلك یواصل الالجئون من جنوب السودان 

الوصول إلى محلیة اللعیت. ومنذ وصولھم، كانت القیود المفروضة على إتاحة الوصول قد حدت من المساعدات 
المقدمة للوافدین الجدد الذین یتشاركون الخدمات القائمة مع المجتمعات المضیفة. ومنذ تأمین إتاحة الوصول المستدام 

أسرة الجئة، كما تلقت  4,000ضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین، ومفوضیة الالجئین ما یقرب من سجلت مفو
 .أطقم معیشیة لحاالت الطوارئ األسر

 
مارس إلى اللعیت االحتیاجات الرئیسیة للنازحین  23إلى  19وحددت النتائج األولیة للبعثة التي أجریت في المدة من 

الطوارئ، والمیاه، والغذاء، فضالً عن إمكانیة الحصول على الخدمات الصحیة،  في المنطقة على أنھا: مآوي
والتعلیمیة. وبسبب النقص في التمویل، أعطت منظمة الصحة العالمیة األولویة للمساعدات المتعلقة بالصحة، والمیاه، 

والتعلیم، والتغذیة. وقد قامت والمرافق الصحیة، والمآوي ولكن ال تزال ھناك فجوات في مجاالت الحمایة، والغذاء، 
منظمة الصحة العالمیة، ووزارة الصحة بالوالیة بالفعل بتسلیم ثالث مجموعات طبیة أساسیة إلى المرافق الصحیة في 

 شخص لمدة شھر واحد. 18,000فتاحة، ودلیل بابكر، ودلیل دُخري والتي ستغطي احتیاجات ما یصل إلى 
 

مساعدات لالجئین من دولة جنوب السودان في رابطة اإلغاثة اإلسالمیة تقدم ال
 والیة غرب كردفان

 
من عائالت  600ساعدت رابطة اإلغاثة اإلسالمیة الدولیة 

شخص) من دولة جنوب  3,000الالجئین (حوالي 
ضة للمخاطر (حوالي  300السودان و  1,500أسرة معرَّ

شخص) من المجتمع المضیف في منطقة المیرم بوالیة 
بطة إمدادات منزلیة طارئة غرب كردفان. وقد وزعت الرا

بما في ذلك أوعیة السوائل البالستیكیة (الجركانات)، 
. وجرى توفیر (أباریق) المیاه آنیةوالدالء، واألكواب، و

التمویل لھذه المساعدات من خالل صندوق السودان 
 .اإلنساني

 
ووزعت المنظمة مواد النظافة الصحیة، وقامت بتدریب 

شخصاً  18الجئاً، و  36الصحیة (من مقدمي الرعایة  60
مجموعة لجمع  180من المجتمع المضیف)، ووزعت 

  .النفایات، وقدمت أدوات تنظیف لمساعدة المجتمع المحلي على القیام بحمالت تنظیف دوریة

 16,000سیستفید أكثر من 
شخص من االستجابة الممولة 

من الصندوق اإلنساني 
بالسودان في اللعیت بوالیة 

 شمال دارفور
 

الجئون من دولة جنوب السودان یتلقون مساعدات من رابطة اإلغاثة 
 ، رابطة اإلغاثة اإلسالمیة)2017اإلسالمیة (

     
   

    
   

   
       

 

أسرة من  900تتلقى حوالي 
الالجئین، ومن المجتمعات 

المحلیة المضیفة، وتلك األكثر 
عرضة للمخاطر (حوالي 

شخص) المساعدات  4,000
 من رابطة اإلغاثة اإلسالمیة   
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

 
من مراحیض الطوارئ تراعي الفوارق بین الجنسین،  96كما دعمت الرابطة مجتمع المیرم من خالل تركیب 

الشھر المقبل. وقد جرى إعادة تأھیل اثنتین من  مرحاض إضافي لحاالت الطوارئ 204الرابطة أیضاً لبناء وتخطط 
ساحات المیاه في المیرم، مما أدى إلى تحسین إمكانیة الحصول على میاه الشرب المأمونة لالجئین من دولة جنوب 

ً یرتلقتا تدلمیاه، والسودان، والمجتمعات المضیفة. وعالوة على ذلك، أنشئت لجنتان ل على إدارة الموارد المائیة،  با
ومسك الدفاتر، والتسجیل، فضالً عن جمع الرسوم، وإدارتھا. وشمل التدریب المشاركة المجتمعیة، وحل النزاعات 

في بشأن الموارد الطبیعیة، وبناء السالم. وتعتزم المنظمة أیضاً مساعدة الالجئین القادمین حدیثاً من جنوب السودان 
 . شخص) في رمضان 5,000أسرة (حوالي  1,000اللیري بوالیة جنوب كردفان، من خالل توزیع األغذیة على 

 

 ارتفاع معدالت سوء التغذیة المبلغ عنھا في جبل مرة
 
حدد مسح أجري مؤخراً في منطقة جبل مرة في والیة وسط دارفور المستویات الحرجة لسوء التغذیة الحاد، حیث  

في المائة، وفقاً للیونیسیف. وتحدد  5في المائة، وسوء التغذیة الحاد الشدید بنسبة  15.7بلغ معدل سوء التغذیة الحاد 
في  3في المائة، ومعدالت سوء التغذیة الحاد التي تتجاوز نسبة  15منظمة الصحة العالمیة المعدالت التي تزید عن 

وعلى مستوى  تحادیةاالالمائة على أنھا من حاالت الطوارئ. وتضطلع الیونیسف بدور قیادي مع وزارة الصحة 
حدیًثا، بما في  واشخص نازح أو ممن عاد 200,000الستجابة مشتركة بین القطاعات لنحو  تعبئةالوالیات في ال

 .طفل في منطقة جبل مرة 120,000لك ما یقدر بنحو ذ
 

ً الستجابة فوریة متعددة  وقد طلب منسق الشؤون اإلنسانیة تمویالً من الصندوق المركزي لمواجھة الطوارئ دعما
 .القطاعات في جبل مرة تركز على المناطق التي تعاني من سوء تغذیة عال، ومواقع أتیح الوصول إلیھا حدیثاً 

 

مشترك لبناء القدرة على الصمود في والیة كسال یصل إلى أكثر من مشروع 
 شخص 263,500

 
یواصل برنامج الغذاء العالمي، إلى جانب منظمة 

لزراعة، والیونیسیف األمم المتحدة لألغذیة وا
تنفیذ مشروع مشترك لبناء القدرة على الصمود 
في والیة كسال یوفر المساعدات الصحیة، 
والتغذویة، ومساعدات المیاه، والمرافق الصحیة، 

لعدد  والمساعدات الغذائیة ووسائل العیش
263,510 ) ً في المائة من النساء، و  51شخصا

المشروع الذي . وكان في المائة من الرجال) 49
تمولھ وزارة التنمیة الدولیة في المملكة المتحدة قد  

وینتھي في أغسطس  2014بدأ في سبتمبر 
2017. 

 
المشروع، انخفض معدل التقزم لدى ومنذ بدایة 

في المائة) في المناطق المستھدفة من  57.5في المائة إلى  66.9في المائة (من  9شھراً) بنسبة  24 - 6األطفال (
. وقد لوحظت أعلى نسبة انخفاض بین 2015أروما، وھمشكوریب، والدلتا الشمالیة، وتیلكوك اعتباراً من دیسمبر 

في المائة). وخالل المتابعة الثانیة في  53.2في المائة إلى  65.8في المائة (من  12.6البنات، حیث انخفضت بنسبة 
في  تھایة، ومشاركونمتالمرأة في األنشطة الانخراط في المائة. وازداد  57.3، بلغ معدل التقزم 2016دیسمبر 
 وجودامرأة على محو األمیة والحساب. وباإلضافة إلى ذلك، ازداد  1,200محو األمیة، حیث جرى تدریب جلسات 

لجان التنمیة، والجمعیات المحلیة. وزادت النسبة المئویة لألسر التي تزرع محاصیل، أو تقوم  في المرأةوعضویة 
ً 2015في المائة منذ عام  20بزراعة الحدائق المنزلیة بنسبة  إلى توفیر المدخالت، واألدوات  ، ویرجع ذلك أساسا

 .في الوقت المناسب من قِبَّل المشروع، وتوفر المیاه، واألمطار الجیدة
 

ً منسقاً، وشامالً لزیادة القدرة على الصمود عن طریق معالجة آثار الصدمات الناجمة عن  قدموی المشروع نھجا
تحسن األنشطة، وتعزز المرونة قد سمح الفیضانات، والجفاف على الحالة الصحیة، والتغذویة للنساء واألطفال. و

المجتمعات المستھدفة، بتحمل الصدمات المتكررة، والقابلة على مستوى المجتمعات المحلیة، واألسر المعیشیة في 
 جھاتللتنبؤ على نحو أفضل. وتعمل منظمة األغذیة والزراعة وبرنامج الغذاء العالمي، والیونیسیف عن كثب مع ال

تغذویة السیاسات الغذائیة، والوأطر عملیات  توافقالحكومیة، والمنظمات الشریكة المنفذة المحلیة في مجال تنسیق، و
 بھدف تحسین األمن الغذائي التغذوي.

حدد مسح أجري مؤخراً في 
منطقة جبل مرة مستویات 

 حرجة من سوء التغذیة الحاد

نسوة عامالت في أنشطة مدرة للدخل كجزء من المشروع المشترك لبناء القدرة على 
انخفض معدل التقزم لدى  ، الیونیسیف)2016الصمود في والیة كسال (

األطفال دون السنتین من العمر 
في  9في والیة كسال بنسبة 

المائة نتیجة للمشروع المشترك 
 لبناء القدرة على الصمود
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