
SUDAN
تقرير عن الوضع

أخر التحديثات: ٦ يناير ٢٠٢٠

الصفحة 1 من 8
 https://reports.unocha.org/ar/country/sudan/
تم التنزيل: ٢٧ فبراير ٢٠٢٠ 

أبرز األحداث 
6,000 شخص من النازحين األكثر عرضة للمخاطر � محلية وسط

/ شمال جبل مرة، بوالية وسط دارفور يتلقون المساعدات الغذائية
والتغذوية.

يواصل الشركاء اإلنسانيون تقديم المساعدات إ� حوا� 41,700
نازح � مدينة الجنينة، بوالية غرب دارفور.

ما يقدر بنحو 14,000 شخص ممن تأثروا بالعنف � الجنينة عبروا
الحدود إ� تشاد المجاورة.

(١٦ فبراير ٢٠٢٠)
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خاصية 
تلقى حوالي 6000 شخص في أجا وبوالي في جبل مرة المساعدات

الغذائية - وهي األولى منذ عقد من الزمان

قدم برنامج الغذاء العالمي للمرة األو� منذ عقد من الزمان المساعدات الغذائية والتغذوية لنحو 6,000 من
النازحين المعرضين للمخاطر � قرى أجا وبوالي � محليتي وسط / شمال جبل مرة بوالية وسط دارفور. وجاء ذلك

بعد بعثة استكشافية قامت بها وكاالت إنسانية حددت االحتياجات اإلنسانية الرئيسية � المنطقة. وق�ية أجا هي
إحدى القرى � محلية وسط / شمال جبل مرة � والية وسط دارفور التي تزورها الوكاالت اإلنسانية.

وللمرة األو� منذ 13 عاماً حددت بعثة استكشافية � نوفمبر 2019 االحتياجات الرئيسية للغذاء والتغذية والصحة والتعليم.

وتقع منطقة أجا تحت سيطرة جيش تح�ير السودان – فصيل عبد الواحد، مع ورود تقا�ير عن وجود نزاع بين فصيلين من ذلك الجيش، مما يؤدي �
كثير من األحيان إ� نزوح المدنيين وما يتصل بذلك من احتياجات. ويقدر قادة المجتمعات المحلية أن حوا� 25,000 شخص يعيشون � منطقة أجا.

(١٦ فبراير ٢٠٢٠)
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واستناداً إ� البعثة االستكشافية والتشاور بين الشركاء اإلنسانيين � والية وسط دارفور، نشر الشركاء اإلنسانيون ف�يقاً مشتركاً بين القطاعات لتقييم
االحتياجات � أجا وبوالي. وقد جرى االتفاق على تسهيل مشاركة موظفي الوزارات الفنية � فرق تقييم االحتياجات نتيجة للتفاوض المكثف مع جيش

تح�ير السودان – فصيل عبد الواحد.

ونشرت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة أيضاً ف�يقاً لتسجيل األشخاص المقيمين � المنطقتين المستهدفتين. كما جرى تحديد
االحتياجات للمساعدات اإلنسانية الطارئة � جميع القطاعات تق�يباً وتمكنت المصفوفة من التحقق من 6,000 شخص � كال الموقعين. وتحدد قطاعات

المياه والمرافق الصحية والنظافة والمواد غير الغذائية الشركاء المنفذين الذين يمكنهم تقديم مآوي الطوارئ والمياه والصحة العامة والنظافة � شكل
مساعدات عينية. باإلضافة إ� ذلك، يعمل الف�يق اإلنسا� � زالنجي مع قطاعات الصحة والتعليم والتغذية من أجل �يادة الخدمات � هذين المجالين.

كما يعمل الف�يق اإلنسا� � والية وسط دارفور مع السلطات الحكومية (سواء العسك�ية منها أو المدنية) ومع جيش تح�ير السودان / فصيل عبد
الواحد والفصائل األخرى للتمكين للفرق اإلنسانية � مناطق أخرى � جبل مرة. وقد وضع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية والشركاء جدوالً مؤقتاً لبعثات

االستكشاف وتقييم االحتياجات � مختلف المناطق حتى شهر مايو من هذا العام. ومن المتوقع أن تصل هذه البعثات إ� أكثر من 100,000 شخص
لتحديد احتياجاتهم اإلنسانية ومن ثم تقديم المساعدات اإلنسانية الطارئة المطلوبة. وتتسابق الفرق اإلنسانية الستكمال المهام المخطط لها قبل موسم
األمطار الذي يبدأ � أب�يل � أجزاء من وسط دارفور. ويمكن أن يمنع موسم األمطار الفرق من الوصول إ� هذه المناطق لمدة ثالثة أشهر على األقل

بسبب الطرق التي تغلقها السيول وغيرها من العوائق المادية مثل االنهيارات األرضية.

Population movements in El Geneina, West Darfur

االستجابة للطوارئ 
تتواصل االستجابة اإلنسانية للنازحين في الجنينة

بوالية غرب دارفور بينما تستمر المخاوف المتعلقة
بالسالمة واألمن على رأس األولويات

يواصل الشركاء � المجال اإلنسا� تقديم المساعدات إ� ما يقدر بنحو 41,700
شخص (8,381 أسرة) ممن فروا من العنف بين المجتمعات � أوائل يناير وهم
يلوذون حالياً بمدينة الجنينة. وباإلضافة إ� ذلك، أوردت التقا�ير أن ما يقدر بنحو

14,000 شخص قد عبروا الحدود إ� تشاد المجاورة وقد لجأوا إ� القرى الق�يبة من
الحدود.

االستجابة اإلنسانيةاالستجابة اإلنسانية

األمن الغذا�األمن الغذا�

يخطط برنامج الغذاء العالمي لتوفير تو�يعات غذائية عامة طارئة لحوا� 18,000 شخص متأثر بالنزاع � القرى المحيطة بمدينة الجنينة بمجرد وصول
اإلمدادات الغذائية من الخرطوم. كما سيقدم برنامج الغذاء العالمي وجبات مدرسية أيضاً حال استئناف الدراسة بالمدارس.

الصحةالصحة

تدعم منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة الوالئية لتشغيل وحدتين مؤقتتين للرعاية الصحية األولية � أماكن التجميع بمنطقتي التخطيط والبحيرة.
وتشارك منظمة الصحة العالمية مع وزارة الصحة الوالئية � ترؤس اجتماعات ف�يق العمل يومياً حيث يلتقي شركاء القطاع الصحي ويناقشون القضايا

المتعلقة بالصحة. وتواصل اإلغاثة العالمية، المنظمة الدولية غير الحكومية، تقديم المساعدات الصحية لألشخاص � الجنينة، بما � ذلك اإلحالة إ�
المستشفيات أو المرافق الصحية الق�يبة.

كما تواصل المنظمة الطبية الدولية غير الحكومية تقديم الخدمات الصحية والتغذوية � مراكز الرعاية الصحية األولية األ�بعة التي تديرها. وتعمل هذه
العيادات منذ أوائل يناير من هذا العام. حيث توفر المنظمة الطبية الدولية المستلزمات الطبية وغير الطبية للعيادات األخرى داخل وخارج مدينة الجنينة.

كما تقوم المنظمة الطبية الدولية أيضاً ببناء وإعادة تأهيل العيادات. وقد ساهم نقص البطانيات وغيرها من المواد غير الغذائية ذات الصلة � ارتفاع
حاالت إصابات الجهاز التنفسي داخل مجتمع النازحين الجدد.

الصحة اإلنجابية الجنسية

(١٦ فبراير ٢٠٢٠)

https://dtm.iom.int/sudan


SUDAN
تقرير عن الوضع

أخر التحديثات: ٦ يناير ٢٠٢٠

الصفحة 3 من 8
 https://reports.unocha.org/ar/country/sudan/
تم التنزيل: ٢٧ فبراير ٢٠٢٠ 

قدم صندوق األمم المتحدة للسكان الدعم لـعدد 3,640 من النازحين األكثر عرضة للمخاطر، ومعظمهم من النساء والفتيات � سن اإلنجاب (15 إ� 49
سنة)، مع توفير 86 مجموعة مستلزمات للطوارئ � مجال الصحة اإلنجابية. كما قدم صندوق األمم المتحدة للسكان األدوية المنقذة للحياة وسيدعم

العيادات الصحية � معسكري ك�يندينق 2 وك�يندينق 3 – التي كانت قد نُِهبت أو ُدِمرت - باإلمدادات والمعدات الطبية. كما قامت وزارة الصحة الوالئية
وصندوق األمم المتحدة للسكان بتو�يع 1,800 مجموعة من مستلزمات الوالدة النظيفة على عيادات الصحة الجنسية واإلنجابية � 30 موقعاً لتجميع
األشخاص النازحين عالوة على األدوية للنساء الحوامل والمرضعات. كما أج�يت �يارات إشرافية للعيادات المؤقتة التي تقدم خدمات الصحة الجنسية

واإلنجابية � 20 موقعاً لتجميع النازحين.

المواد غير الغذائيةالمواد غير الغذائية

ير الحا�، بالمواد غير الغذائية الغير مشمولة � الجولة األو� إ� لت الجولة الثانية من تو�يعات المواد غير الغذائية التي جرى االنتهاء منها � 6 فبرا أُكم�
1,560 عائلة (حوا� 8,000 شخص) - من بين 2,050 عائلة مستهدفة - الستكمال باقة المواد غير الغذائية الخاصة بهم. وباإلضافة إ� ذلك، تلقت

حوا� 490 أسرة من األكثر عرضة للمخاطر (حوا� 2,500 شخص) - من الذين لم تجرِ تغطيتهم � الجولة األو� - حزمة كاملة من المواد غير الغذائية.
وقد حشدت منظمات مثلث األجيال اإلنسانية، وخدمات اإلغاثة الكاثوليكية، ووكالة تنمية وإعادة بناء دارفور، وأطباء بال حدود-إسبانيا، ومنظمة إنقاذ

الطفولة، ومفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية العون اإلنسا� الحكومية حشدوا الموارد والموظفين أيضاً لدعم
االستجابة، ال سيما إ� حلول المآوي الطويلة األجل بمجرد انتقال األشخاص المتأث�ين الذين يلوذون اآلن بالمدارس والمبا� الحكومية األخرى إ� األماكن

أو المواقع األكثر مالءمة. كما يخطط شركاء القطاع أيضاً لتقديم الخدمات � القرى المتأثرة � المنطقة المجاورة لمدينة الجنينة.

التغذيةالتغذية

وتقدم منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الوالئية الدعم الغذا� لألطفال واألمهات الحوامل والمرضعات. كما يقدم برنامج الغذاء العالمي الخدمات
الغذائية لألشخاص النازحين � معسكر ك�يندينق للنازحين. وقد قامت اليونيسيف بتعبئة مجموعات التغذية للمرضى المنومين بمركز االستقرار � الجنينة
لضمان عالج األطفال المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم ومضاعفاته. ولتلبية احتياجات صحة األمومة والطفولة، تدعم اليونيسيف وزارة الصحة الوالئية

باألغذية العالجية الجاهزة لالستخدام. كما ستدعم اليونيسيف بتوفير تكاليف النقل لتوصيل اإلمدادات إ� حيث يلجأ النازحون. وقد شرعت اليونيسيف
بالتعاون مع وزارة الصحة الوالئية � إجراء فحص محيط الذراع العلوي لألطفال دون سن الخامسة. كما يتلقى األطفال المصابون بسوء التغذية

المساعدات الغذائية التي يحتاجونها.

ويخطط برنامج الغذاء العالمي لتوفير برنامج التغذية التكميلية � حاالت الطوارئ الذي يستهدف 5,040 من األطفال دون الخامسة من العمر والنساء
الحوامل والمرضعات. كما سيجري تو�يع الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات طويلة األمد على األشخاص النازحين الجدد. وقد دعمت اليونيسيف

التحصين � مواقع التجميع من خالل تزويد 78 طفالً تقل أعمارهم عن سنة بالجرعة األو� من لقاح الحصبة.

الحمايةالحماية

يواصل ف�يق الحماية التابع لمفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين مراقبة جميع نقاط التجميع ودعم لجان الحماية المجتمعية المعنية برصد الحماية.
وقد قامت مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين وصندوق األمم المتحدة للسكان واليونيسيف بتيسير التد�يبات لألخصائيين االجتماعيين والمختصين

النفسيين حول حمالت التوعية والحماية اإلعالمية، بما � ذلك اإلطار القانو� الدو� والمبادئ التوجيهية لألشخاص النازحين والسياسة القومية للنازحين.

حماية الطفل

تدعم اليونيسيف مبادرة الشباب لدعم األطفال وجمع شملهم بذويهم من أجل إنشاء مراكز لخدمة 23 موقعاً للتجميع. وسيجري � هذه المراكز عقد
جلسات توعية وجمع معلومات عن األطفال المفقودين. كما تعمل اليونيسيف أيضاً مع مجلس الوالية لرعاية الطفولة وكذلك مع الشركاء الدوليين

والوطنيين لضمان سالمة ورفاهية األطفال األكثر تعرضاً للمخاطر � الجنينة - وخاصة األطفال النازحين حديثاً والذين انفصلوا أو غير المصحوبين بذويهم.

العنف القائم على النوع االجتماعي

قامت وحدة شؤون المرأة واألسرة � وزارة الصحة الوالئية، بالتنسيق مع لجنة النازحين ، بتو�يع 2,000 حقيبة لوازم صحية نسائية مقدمة من صندوق
األمم المتحدة للسكان. وتلت عمليات التو�يع جلسات تنوير وتوعية حول قضايا النظافة الشخصية وحماية المرأة. وقد جرى ذلك بالتشاور مع اللجان

المحلية بما � ذلك ممثالت النساء تمشياً مع معايير التو�يع التابعة لصندوق األمم المتحدة للسكان. وقد حضر 30 من األخصائيين االجتماعيين
والمختصين النفسيين من الجنينة ورشة عمل لمدة يومين حول العنف المبني على النوع االجتماعي � حاالت الطوارئ، مع التركيز على إحاالت آمنة
للعنف المبني على النوع االجتماعي، ودعم متعاطف مع الناجين من العنف المبني على النوع االجتماعي، وخدمة الدعم النفسي االجتماعي بوصف

ذلك جزءاً من خطة مشتركة لبناء القدرات مع اليونيسيف ومفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين.
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المياه والمرافق الصحية والنظافة الصحيةالمياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية

هناك حاجة ماسة لخدمات المرافق الصحية - خاصة المراحيض - � المدارس ونقاط تجمع النازحين ألن المرافق الحالية غير كافية لتلبية احتياجات
النازحين. كما يتعذر على نظام المياه العام تلبية االحتياجات المتزايدة بسبب نقص الوقود لتشغيل المولدات الالزمة لتشغيل مضخات المياه. واستجابة

لذلك يقوم الشركاء بنقل المياه بالشاحنات إ� جميع نقاط التجمع. وقد أثرت �يادة أعداد النازحين الذين لم يجر تسجيلهم بشكل صحيح � منطقة
القديمة تجميع سلباً على تقدير االحتياجات المائية اليومية.

التعليمالتعليم

توجد مدرسة واحدة � معسكر ك�يندينق استأنفت خدمات التعليم لجميع الفصول / الصفوف، ولكن لم يعد جميع الطالب إ� المدرسة. ويجري تنظيم
حملة العودة إ� المدرسة لتشجيع األطفال على العودة إ� المدرسة. وقد جرى تو�يع المواد التعليمية على جميع طالب الصف الثامن (وبعض الصفوف
الصغرى) � معسكر ك�يندينق. كما جرى دفع رسوم امتحان الصف الثامن إ� وزارة التعليم بدعم من اليونيسيف ومن المتوقع أن تصل الكتب المدرسية

ق�يباً لتو�يعها على الفور. وستواصل وزارة التعليم تو�يع اللوازم التعليمية لطالب الصفوف الصغرى � مناطق التجميع. باإلضافة إ� ذلك هناك
مجموعتان خي�يتان محليتان تقومان بتو�يع المستلزمات التعليمية على األطفال المتأث�ين. وسيتواصل شركاء التعليم مع هذه المنظمات لضمان تنسيق

أفضل للتو�يعات.

وتتمثل بعض التحديات التي تواجه شركاء التعليم � ضمان وجود األمن المناسب � مناطق العودة حتى يتمكن الطالب من استئناف تعليمهم. هناك
اكتظاظ � المدارس التي تعمل حالياً � مدينة الجنينة ألن 12 مدرسة - منها سبعة مراكز للصف الثامن - تستضيف النازحين الجدد. وهناك حاجة إ�

الكثير من المناصرة لنقل األشخاص النازحين من المدارس إ� أماكن آمنة بديلة أو بناء أماكن تعلم مؤقتة. � الوقت الحا�، هناك حاجة الستيعاب حوا�
950 طالباً لتخفيف االزدحام الشديد � الفصول الدراسية. كما أن هناك حاجة لتوفير الترحيل لنقل الطالب النازحين � الجنينة إ� مدارسهم � معسكر

ك�يندينق.

Desert Locust in Sudan as of January 2020

التنبؤ 
يشكل الجراد الصحراوي تهديدًا لألمن الغذائي في

السودان

قال و�ير الزراعة والموارد الطبيعية السودا� عيسى عثمان ش�يف � إيجاز صحفي
َم � الخرطوم � 5 فبراير 2020 بأن بشأن االجتماع المتعلق بالجراد الصحراوي ُقد�

ً الجراد الصحراوي قد بلغ مستوى التهديد خالل شهر يناير 2020 وبات يشكل تهديدا
لألمن الغذا�، والبد من بذل كل الجهود للتخفيف من هذا التهديد إ� جانب تدابير

المنع والتأهب.

وظلت الظروف البيئية مواتية لتكاثر الجراد الصحراوي وتطوره طوال شهر يناير. وقد
أج�يت مسوحات � مناطق التكاثر الصيفي � الوالية الشمالية، حيث عثر على الجراد

البالغ الناضج / غير الناضج ذي الكثافة المنخفضة � جميع المناطق التي شملتها المسوحات. كما ظلت الظروف البيئية مواتية لتكاثر الجراد الصحراوي
على طول ساحل البحر األحمر، حيث يتوفر الغطاء النبا� والت�بة الرطبة المخضرة، مما ي�يد من خطر تكاثر وتطور الجراد الصحراوي.

وقد أج�يت عمليات المكافحة األرضية والجوية الستهداف أسراب ناضجة وغير ناضجة، والكبار الناضجين / غير الناضجين وكذلك مجموعات النطاط
واألسراب � الساحل الجنو� والشما� من البحر األحمر، والمناطق الساحلية الفرعية ودلتا طوكر. وقد جرى مسح ما مجموعه 75,200 هكتار من

األراضي (أي ما يعادل مساحة حوا� 75,000 ميدان �ياضي) خالل المدة المذكورة أعاله، والتي جرت معالجة 18,714 هكتار منها. لم�يد من المعلومات
راجع التق�ير.

ومع ذلك، فقد صرح الو�ير ش�يف قائالً، " إن التهديد والتحدي الرئيسيين يكمنان � أن هناك خطر من �يادة تكاثر الجراد الداخلي بسبب الظروف البيئية
المواتية وكذلك غزو الجراد عبر الحدود. وال يمكن للسودان التعامل مع هذا الموقف لوحده وسيحتاج إ� مساعدات". وقال أحمدو باباجانا، ممثل الفاو، "

إن األمن الغذا� مهدد بفعل الجراد الصحراوي المتكاثر؛ وبالتا�، نحن بحاجة إ� االنخراط � االستجابة الوقائية والحفاظ على المكاسب. لذلك نحن
بحاجة إ� الدعم السخي من المانحين". لم�يد من المعلومات، انظر نشرة الجراد الصحراوي الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة.

(٩ فبراير ٢٠٢٠)

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sudan%20DL%20%20Bulletin%20Final%20January%202020.pdf
http://www.fao.org/ag/locusts/common/ecg/562/en/DL496e.pdf
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تحليل 
تواصل أسعار المواد الغذائية األساسية ارتفاعها

في السودان خالل موسم الحصاد الرئيسي وفقًا
لنظام اإلنذار المبكر بالمجاعة

إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية األساسية والسلع المستوردة األساسية من شأنه أن
ي�يد من صعوبة تلبية االحتياجات المعيشية بالنسبة لألسر � واليات دارفور وكردفان

والبحر األحمر. كما يواجه معظم النازحين � المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة الشعبية
لتح�ير السودان – قطاع الشمال � والية جنوب كردفان، والذين يعيشون � منطقة
جبل مرة بدارفور، والذين يعيشون � المناطق الفقيرة � واليتي البحر األحمر وكسال،

يواجهون مرحلة األزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذا�)
خالل مدة الحصاد — عندها تكون األسر غير قادرة على الحصول على ما يكفي من

الغذاء وتفوق معدالت سوء التغذية المستويات العادية. ومن المتوقع بلوغ مستويات
الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذا�، عندما تكون

األسر غير قادرة على الحصول على ما يكفي من الغذاء مما يؤدي إ� مستويات
عالية من سوء التغذية و�يادة الوفيات وتضطر األسر إ� بيع األصول لشراء الغذاء) �
المناطق المتأثرة بالنزاع � والية جنوب كردفان قبل حلول شهر مايو من عام 2020.

وفًقا آلخر تق�يرلشبكة نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة، فإن محصول الحبوب بالنسبة للحصاد الزراعي الرئيسي لعام 2019/2020 (الذرة الرفيعة والدخن)
أقل � هذا الموسم بسبب الفيضانات؛ وموسم األمطار الممتد؛ وتفشي اآلفات؛ و�يادة � المساحة المزروعة بالمحاصيل النقدية مما أدى إ� انخفاض �

المساحات المزروعة بمحاصيل الحبوب، األمر الذي من المرجح أن يؤدي إ� �يادة انخفاض إنتاج الحبوب مقارنة بالسنوات السابقة.

ووفقاً لتقا�ير شبكة نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة عادة ما تنخفض أسعار الذرة الرفيعة والدخن خالل مدة الحصاد، غير أن األسعار قد ارتفعت هذا العام
بنسبة 20 إ� 45 � المائة منذ نوفمبر 2019 � معظم األسواق. وتعزى هذه ال�يادة إ� االنخفاض المتوقع عن المعدل الطبيعي � إنتاج الحبوب

وارتفاع تكاليف اإلنتاج والنقل بسبب استمرار الصعوبات االقتصادية التي تواجهها البالد.

لم�يد من المعلومات، انظر أحدث تق�ير لشبكة اإلنذار المبكر بالمجاعة.

(٩ فبراير ٢٠٢٠)

االستجابة للطوارئ 
تواصل االستجابة في أبيي المتنازع عليها

تواصل المنظمات اإلنسانية تقديم المساعدات إ� ما يقدر بنحو 4,800 شخص من الذين فروا من ق�ية كولوم بسبب العنف ولجأوا إ� مدينة أبيي.
وتشمل هذه المساعدات الغذاء والتغذية والصحة والمياه والمرافق الصحية والحماية والمواد غير الغذائية وغيرها من المساعدات للنازحين الجدد. وتعتزم

لجنة اإلغاثة وإعادة التأهيل � أبيي نقل األشخاص النازحين � مدينة أبيي إ� ثالثة مواقع جديدة حيث ال توجد مساحة � المدينة كبيرة بما يكفي
الستيعاب جميع األشخاص النازحين. وتستضيف منطقة أبينتان النازحين من ق�ية كولوم؛ وسوف تستضيف ناينكواك النازحين من ق�ية نونق؛

وستستضيف المنطقة الق�يبة من السوق النازحين من قرى أميت وداكورا.

الصحة / التغذيةالصحة / التغذية

ستواصل المنظمة الدولية غير الحكومية "قول" التي تتخذ من جمهو�ية جنوب السودان مقراً لها، تقديم الخدمات الطبية � مدينة أبيي كل يوم اثنين
وأ�بعاء على مدار األسابيع األ�بعة القادمة، وفقاً الحتياجات النازحين.

ستوفر اليونيسيف اإلمدادات الغذائية - بما � ذلك الحصص الغذائية والمعدات األنثروبومت�ية والقرطاسية والحليب العالجي - لبرامج التغذية المستمرة
� أبيي.

المياه والمرافق الصحية والنظافةالمياه والمرافق الصحية والنظافة

(٩ فبراير ٢٠٢٠)

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sudan%20-%20Key%20Message%20Update_%20Fri%2C%202020-01-31.pdf
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Displacement to Abyei town. The boundaries and
names shown and the designations used in this map

do not imply official endorsement or acceptance by
.the United Nations

لتع�يز ممارسات النظافة الشخصية اآلمنة وتقليل مخاطر اإلصابة بأمراض اإلسهال
بين المجتمعات المتأثرة، وزعت اليونيسيف إمدادات المياه والمرافق الصحية التي
تشمل الدالء أي أوعية السوائل (الجركانات) القابلة للطي والصابون على أكثر من

350 أسرة � 3 مواقع للنازحين خالل عملية تو�يع مشتركة مع المنظمة الدولية
للهجرة. وقد قدم برنامج الغذاء العالمي الدعم اللوجستي لعملية التو�يع من خالل

توفير مركبة واحدة.

وقد قامت منظمة "قول" بتو�يع الصابون على 786 عائلة من النازحين وشركاء المياه
والمرافق الصحية والنظافة بإنشاء مراحيض مؤقتة � مدرسة أبيي الثانوية للبنين (3

للرجال و 4 للنساء) ليجري استخدامها من قبل النازحين من كولوم.

التعليمالتعليم

لدعم مدارس األساس، قدمت اليونيسف مجموعات من "تنمية الطفولة المبكرة"
وأ�بع مجموعات ترفيهية لدعم تدخالت الدعم الترويحي والنفسي المدرسي

والمجتمعي � المنطقة. وسيجري تسليم اللوازم التعليمية إ� السلطات التعليمية �
مدينة أبيي ق�يباً.

الغذاءالغذاء

� 30 يناير، جرى تو�يع الغذاء على النازحين من كولوم الذين لجأوا إ� مدرسة أبيي
للبنين.

* منطقة أبيي المتنازع عليها تقع بين السودان وجمهو�يةجنوب السودان. ولم يجر تحديد الوضع النها� لمنطقة أبيي بعد.

صور 
ُأعِلن السودان خاليًا من الكوليرا اعتبارًا من 23 يناير 2020

� 23 يناير 2020، أعلنت حكومة السودان انتهاء تفشي وباء الكوليرا � البالد. وكان قد جرى اإلبالغ عن أول حالة إصابة بالكوليرا � 8 سبتمبر 2019 �
والية النيل األزرق ثم انتشرت اإلصابات الحقاً � واليات سنار والخرطوم والج�يرة. وخالل هذا التفشي، جرى اإلبالغ عن 346 حالة كوليرا مشتبه فيها، بما

� ذلك 11 حالة وفاة.

(٩ فبراير ٢٠٢٠)
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مھمة مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانية یقوم مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانية بتنسيق االستجابة العالمية لحاالت الطوارئ إل

https://www.unocha.org/sudan
https://reliefweb.int/country/sdn

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/sudan

حول شروط اإلستخدام اتفاقية الخصوصية حقوق الملكية

تفاعلي 
السودان: أداة من يفعل ماذا وأين التفاعلية

جرى تصميم " أداة من يفعل ماذا وأين" إلظهار أين تعمل المنظمات اإلنسانية وما الذي تفعله من أجل تحديد الفجوات والتخطيط لالستجابة اإلنسانية
� المستقبل. وتتضمن مجموعة البيانات التفاعلية هذه قائمة بالمنظمات اإلنسانية حسب الوالية والقطاع المسجلة حالياً � السودان.

OCHAsudan@un.org هل لديك تحديثات؟ اتصل بـ

شاهد هذه األداة التفاعلية على :

https://data.humdata.org/dataset/sudan-operational-presence

https://data.humdata.org/dataset/sudan-operational-presence :عرض هذا الرسم التفاعلي

(٩ فبراير ٢٠٢٠)

https://twitter.com/UNOCHA_Sudan
https://www.facebook.com/UNOCHASudan/
https://www.unocha.org/sudan
https://reliefweb.int/country/sdn
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/sudan
https://www.un.org/ar/sections/about-website/copyright/index.html
https://www.un.org/ar/sections/about-website/privacy-notice/
https://www.un.org/ar/sections/about-website/terms-use/
https://reports.unocha.org/ar/about/
https://data.humdata.org/dataset/sudan-operational-presence
https://data.humdata.org/dataset/sudan-operational-presence
https://data.humdata.org/dataset/sudan-operational-presence
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