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أوتشا     

 )2016قیاس حالة التغذیة لألطفال في السودان (الیونسیف 

 في ھذا العدد                                        
 

 1ص. ارتفاع معدالت سوء التغذیة في والیة غرب دارفور 

 2ص. بالفیضانات  المتأثرینمن  مئتي ألف مفوضیة العون االنساني: أكثر من

 3ص.نقل الالجئین من معسكر خور عمر 

 4ص.الیوم العالمي للعمل اإلنساني في السودان مناسبة االحتفال ب

 

  أبرز التطورات  
ــأش • ــ ــ ارتفاع  یة الىئالوالوزارة الصحة ارت ــ

معدالت سوء التغذیة في والیة غرب دارفور 
  خالل األشھر القلیلة الماضیة

ُ لمفوضیة العون اإل • فقد  الحكومیة نسانيووفقا
ــشخ 200,000تأثر أكثر من  ــ ــ ص بسبب ــ

والفیضانات منذ بدایة  ،مطار الغزیرةاألھطول 
 شھر یونیو

ــأغس 20في  • ــ طس، جرى نقل أول مجموعة ــ
الجئ من مواطني دولة جنوب   105مكونة من

ــالسودان من خور ع ــ ــ  مر إلى معسكر كریوــ
 في والیة شرق دارفور

ــأغسطس، عق 17في  •  دت األمم المتحدة مؤتمراً ــ
ــفي الخرط صحفیاً  الیوم ب الحتفالبمناسبة اوم ــ

 للعمل اإلنسانيالعالمي 
 

 2016من خطة االستجابة االنسانیة لعام  أرقام

 
 ملیون 3.2حتى 

 
 

 ملیون 2.6حتى 
 
 

 ملیون  2.1

 النازحون في السودان 
 )2015(حتى دیسمبر 

 
 النازحون في دارفور

 ) 2015(حتى دیسمبر  
 

 عدد المصابین بسوء التغذیة 
             الحاد الشامل 

 
 
 
 

242,675          

الالجئون من دولة جنوب 
منذ   السودان في السودان

 2013دیسمبر،  15
المسجلون من قبل (

مفوضیة األمم المتحدة 
حتى  – لشئون الالجئین)

 2016 أغسطس 14

 
 
 

133,210 

من جنسیات الالجئون 
المسجلون من قبل ( أخرى

مفوضیة األمم المتحدة 
حتى  – لشئون الالجئین)

 2016 یونیو 30
 

 التمویل   

 )دوالر أمریكي( ملیون 242.7
 2016جرى استالمھا في عام 

 

  
    

     

 في المائة  25.5
 اجمالي التمویل المستلم

  
 

     

ل لمراكز التغذیة جراء االصابة بمرض سوء التغذیة ادخارتفاع معدالت اإل
 الحاد في والیة غرب دارفور

 
ارتفاع معدالت االصابة بمرض سوء التغذیة في والیة غرب دارفور خالل  إلىأشارت وزارة الصحة الوالئیة 

 ً راكز التغذیة للوزارة، فقد ارتفع العدد االجمالي للحاالت التي جرى االبالغ عنھا في م األشھر القلیلة الماضیة. ووفقا
  حالة 4,167مقارنةً مع  ةحال 5,525 إلى، في والیة غرب دارفور، 2016بین ینایر ویولیو عام بالوالیة في المدة 

مراكز التغذیة في  عاودواوكانت نسبة عدد المصابین الذین  . 2015جرى االبالغ عنھا في نفس المدة من عام 
 في المائة من الفترة نفسھا من العام الماضي.  50یونیو ویولیو أعلى من شھري 

 
 2016 - 2015 عامي  في ي والیة غرب دارفورحاالت االصابة بسوء التغذیة الحاد الشامل المبلغ عنھا ف

 المصدر: وزارة الصحة الوالئیة 
 

أن معدالت سوء التغذیة في والیة غرب دارفور ربما من  إلىشار خبراء وزارة الصحة الوالئیة، أومع ذلك، فقد 
المرجح أن تكون أعلى من ھذه األرقام نظراً لحقیقة أن الحاالت المبلغ عنھا قد ال تمثل الصورة العامة، ویرجع ذلك 

 ً ور في عدم وجود مراكز للتغذیة في بعض المناطق. وھناك عدد أقل من مراكز التغذیة في والیة غرب دارف إلى أساسا
أو تقلیص مراكز التغذیة التابعة لھم بسبب  بإغالق، حیث قام بعض الشركاء إما 2015، مقارنةً مع عام  2016عام 

 .ال یوجد بھا أي مراكز للتغذیة ماني محلیات في والیة غرب دارفورالقیود المفروضة على التمویل. وھناك نحو ث
 

صابة بمرض ارتفاع معدالت اإل إلىأنھ ال یزال من غیر الواضح معرفة السبب الذي أدى  إلى ویشیر خبراء التغذیة
وھناك خطط إلجراء تقییم متعدد القطاعات بعد القیام  سوء التغذیة، نظراً لعدم القیام بعملیة تقییم شاملة في الوالیة.

تسھم في ارتفاع معدالت االصابة بحملة شاملة لفحص منتصف محیط الذراع العلوي بغرض تحدید العوامل التي 
 .بالمرض

 
 ً في المائة في أجزاء  30بنسبة صابة بمرض سوء التغذیة في المتوسط تغذیة، فعادةً ما تزید معدالت اإللخبراء ال ووفقا

ً سبتمبر)،  إلىواألمطار (یونیو  ،كثیرة من السودان خالل موسم الجفاف الت زیادة في معد إلى ویرجع ذلك أساسا
واألطفال  ،صابة بأمراض اإلسھاالت والمالریا، ومحدودیة المخزون الغذائي وسوء ممارسات تغذیة الرضعاإل

ً  في الحقول. األمھات بالعمل  النشغالالصغار، نظراً  للشركاء، فإن ھذا العام قد شھد زیادة استثنائیة  ومع ذلك، ووفقا
 بالسنوات السابقة. صابة بالمرض، مقارنةً في معدالت اإل
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 صابة بمرض سوء التغذیة في والیة غرب دارفورحاالت اإل الرتفاعاستجابة للتصدي 
 

والشركاء للقیام بحملة شاملة من منزل لمنزل  من أجل معالجة ھذه المسألة، یخطط كُل من وزارة الصحة الوالئیة
لفحص محیط منتصف الذراع العلوي في جمیع المحلیات للحصول على فھم أفضل للصورة العامة لمرض سوء 

غسطس كجزء من الحملة الواسعة لفحص أ 29التغذیة في والیة غرب دارفور. ومن المقرر أن تبدأ ھذه العملیة یوم 
 31 إلى 29القطر، والتي من المقرر القیام بھا في المدة من  ي التي تشمل جمیع انحاءمحیط منتصف الذراع العلو

والھدف من ھذه العملیة ھو الحصول على صورة شاملة ألوضاع سوء التغذیة في والیة غرب دارفور  أغسطس.
، )الیونیسیف( المتحدة لألطفال، وصندوق األمم وزارة الصحة االتحادیةوتقوم كل من  وغیرھا من الوالیات.

ل المصابین لمراكز اخدإوالشركاء بدعم الحملة في جمیع أنحاء البالد. ومن أجل االستجابة للتصدي الرتفاع معدالت 
والمكمالت  ،المزید من اإلمدادات الغذائیة بإرسال العالمي الغذاءوبرنامج  ،منظمة الیونیسیف التغذیة قامت كل من

المزید من الموارد لفتح مرافق  إلىواألشھر المقبلة  ،ون ھناك حاجة في األسابیعوستك الغذائیة لوالیة غرب دارفور.
 .ولشراء اإلمدادات الغذائیة ،جدیدة للتغذیة

 
 ل المصابین بسوء التغذیة الحاد الشامل لمراكز التغذیة في والیة النیل األزرقادخإزیادة في حاالت 

 
التي جرى  صابة بمرض سوء التغذیة الحاد الشاملاإل حاالتوفي الوقت نفسھ، كانت ھناك أیضا زیادة في عدد 

في تحدیث شھر یولیو حول  االبالغ عنھا في والیة النیل األزرق. وقد أشارت األمانة الفنیة لألمن الغذائي في السودان
ة الصحة والیة النیل األزرق، أن نتائج عملیة فحص محیط  منتصف الذراع العلوي التي أجراھا قسم التغذیة بوزار

بین األطفال المصابین دون سن خمس سنوات قد ارتفعت مراكز التغذیة ل وأن حاالت دخ إلىأشارت  الوالئیة قد
الحاالت المبلغ عنھا في شھر مایو من عدد ، مقارنة مع 2016عام  في المائة في الوالیة في شھر یونیو  105بنسبة

 .ھذا العام
 

 ً ً ادخع في حاالت اإللخبراء التغذیة، یعزى االرتفا ووفقا تحسن عملیة  إلىل لمراكز التغذیة في شھر یونیو جزئیا
من  45لفحص محیط منتصف الذراع العلوي التي غطت  لشاملة االحملة الكشف عن الحاالت نتیجة للفراغ من 

االصابة  من حاالت 943 عدد أحیل المجتمعات المحلیة. وبعد القیام بعملیة فحص محیط منتصف الذراع العلوي، فقد
 جرىأولئك الذین  إلىلبرنامج التغذیة العالجیة في العیادات الخارجیة، باإلضافة  بمرض سوء التغذیة الحاد الشامل

في  وكان العدد اإلجمالي لحاالت االصابة بمرض سوء التغذیة الحاد الشامل .من خالل البرنامج الروتینيإدخالھم 
حملة نتیجة للقیام ب  في شھر أغسطس المرجح أن یرتفع ذلك العدد قلیالً حالة، حیث من  1,321شھر یولیو قد بلغ 

 .فحص محیط منتصف الذراع العلوي في نھایة ھذا الشھر
 

 بالفیضانات شخص 200,000 أكثرب یقدر ما تأثر
 

 ً در بنحو والفیضانات منذ بدایة شھر یونیو على ما یق ،والشركاء فقد أثرت األمطار الغزیرة ،لحكومة السودان وفقا
204,000  ً للیونیسف، فإن أكثر من نصف المتأثرین ھم من األطفال. أما الوالیات األكثر تأثراً فھي  شخص. ووفقا

 .جنوب دارفور، وكسال، وسنار، وغرب كردفان، والقضارف، والجزیرة، ووالیة شمال دارفور
 

 مدارس بسبب الفیضاناتالن عمن األطفال   6,500 غیبتفي والیة كسال، 
 

 ً المدراس بسبب التدمیر الجزئي  إلىطفل في والیة كسال من الذھاب   6,500للیونیسف لم یتمكن ما یقدر بنحو  وفقا
وقد كانت والیة كسال في شرق السودان ھي واحدة من  .والفیضانات ،لألمطار مدارسھم نتیجةأو الكامل الذي لحق ب

 ً ً   83، ویوجد بھا أكبر عدد من القتلى (الوالیات األكثر تضررا  .والفیضانات ،مطار الغزیرةألھطول ا) نتیجة لشخصا
ً لمفوضیة العون  منزل،  6,000نحو  –یوجد أكبر عدد من المنازل التي دمرھا الفیضان   الحكومیة اإلنسانيووفقا

ً  11شخص في  20,000ما یقرب من  إلىف بتقدیم المیاه الصالحة للشرب یوتقوم الیونیس بوالیة كسال. في  موقعا
األمراض  ناموسیة للحد من انتشار 11,000وقامت الیونیسف وشركاؤھا أیضاً بتوزیع عدد  جمیع أنحاء والیة كسال.

 .التي تنتقل عن طریق البعوض
 

رصد لالتنسیق مع الجھات الفاعلة الرئیسیة  ،التي تقودھا الحكومة ،الفیضان ثارآوتواصل اللجنة القومیة العلیا لدرء 
والمنظمات  ،السلطات الحكومیة، والمجتمعات المحلیة تباشركما والفیضانات وتنسیق جھود االستجابة.  ،ثار األمطارا

 .والفیضانات ،مطار الغزیرةفي بعض المناطق االستجابة لالحتیاجات الناجمة عن األ والدولیة ،اإلنسانیة الوطنیة
 

 استمرار األمم المتحدة والشركاء في االستجابة لدرء آثار الفیضانات
 

والخدمات األساسیة للسكان المتأثرین  ،ھذا، وتواصل األمم المتحدة وشركاؤھا عملیة تقدیم مساعدات اإلغاثة
 ً (ما  الفیضاناتبة أثرعائلة مت 9,154والشركاء فقد تلقت  ،لمفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین بالفیضانات. ووفقا

ً شخص 45,770یقدر بنحو  األساسیة (األغطیة البالستیكیة، والبطانیات، وحصر النوم، وأدوات المنزلیة ) اإلمدادات ا

أشارت وزارة الصحة الوالئیة 
معدالت سوء في ارتفاع لى إ

غرب دارفور والیة التغذیة في 
على مدى األشھر القلیلة 

 الماضیة

ار الغزیرة ـــــــــــــأثرت االمط
انات منذ بدایة ــــــــــــوالفیض
در بنحو ـــعلى ما یقیونیو شھر 

 من األھالي 204,000

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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ً وقد قامت الیونیسیف بتوفیر حصص .المطبخ) ً  غذائیةً  ا  4,800لدرء مرض سوء التغذیة الحاد الشامل لعدد  مركزة
صابة بمرض سوء للكشف عن اإلفي القیام بفحص ھؤالء األطفال  طفل دون سن الخامسة من العمر، واستمرت

ا للمجتمعات أطقم "مدرسة في صندوق" وتقدم الیونیسف أیض وكذلك توفیر العالج الالزم  لھم.  ،التغذیة الحاد الشامل
جالس التالمیذ بحیث والحصر إلمن المواد التعلیمیة للمعلمین، والطالب، وتقوم كذلك بتقدیم األغطیة البالستیكیة 

 .مواصلة عملیة التعلممن یتمكن األطفال 
 

والمستلزمات  ،أما في والیة جنوب دارفور، فقد قامت منظمة الصحة العالمیة وشركاء القطاع الصحي بتقدیم األدویة
، والتي استفاد منھا حوالي تدریب العاملین في مجال الصحةالطبیة، وباشرت أنشطة مكافحة نواقل األمراض، وكذلك 

  بالفیضانات. المتأثرةشخص، بما في ذلك المجتمعات  185,000
 

الفیضانات في السودان من برین ثأشخص من المت 105,000ن شركاء المیاه والمرافق الصحیة حوالي وقد مكَّ 
جھود أیضاً ھناك  ة الشخصیة.ومیاه الشرب النظیفة، واللوازم الصحی ،الحصول على خدمات المیاه والمرافق الصحیة

 .واألمم المتحدة والشركاء متواصلة تقوم بھا كل من حكومة السوداناستجابة أخرى 
 

 الفیضانات تلحق األضرار أیضاً بالنازحین في دارفور
 

آثار أثرت الفیضانات أیضا على مجتمعات النازحین في دارفور. ففي والیة شمال دارفور، أبلغ الفریق القومي لدرء 
أغسطس أن منطقتي دار السالم وشنقلي طوبایة قد تأثرتا بالفیضانات، بما في ذلك معسكرات  16الفیضان في 

االمطار والفیضانات، بما في ذلك  منزال جراء 90النازحین.  وفي ھاتین المنطقتین، فقد جرى اإلبالغ عن انھیار 
 .بعض المالجئ في معسكري نیفاشا وشداد للنازحین

 
بتقدیم تجھیزات االستجابة السریعة، وباشرت القیام  والیة جنوب دارفور، فقد قامت منظمة الصحة العالمیة أما في

 وتوفیر التدریب لشركاء القطاع الصحي في معسكرات كلمة، وعطاش، وكاس للنازحین. ،بأنشطة مكافحة النواقل
 

عائلة في معسكر سیسي  50أن ھناك  لىإ الحكومیة نسانيوفي والیة غرب دارفور، أشارت مفوضیة العون اإل
مطار األفي محلیة الجنینة قد تأثرت بھطول  عائلة في قریة بریدیة للعودة 150 كذلكمحلیة كرینك، و للنازحین في

یوم  الغزیرة خالل األسبوع األخیر من شھر یولیو. ھذا، وقد زارت بعثة مشتركة بین الوكاالت قریة بریدیة للعودة 
أسرة بسبب األمطار  60وكشفت النتائج عن انھیار مآوي ما یقدر بنحو  م احتیاجات المتأثرین. أغسطس لتقیی 18

الغزیرة والریاح. ومع ذلك، وبدعم من أفراد المجتمع المحلي، فقد تمكنت تلك االسر من إعادة بناء ھذه المآوي. ھذا، 
من األسر  38مآویھم. وحدد فریق التقییم عدد  لتغطیةالبالستیكیة  مشمعاتوقد قامت بعض األسر المتضررة بشراء ال

 .دعم من حیث اللوازم المنزلیة األساسیة إلىالتي تحتاج 
 

 إلى عمر خور من السودان جنوب دولة مواطني من الالجئین نقل عملیة بدء
 دارفور شرق والیة في كریو معسكر

 
الجئ من مواطني دولة جنوب السودان من معسكر  105أغسطس، جرى نقل أول مجموعة مكونة من   20بتاریخ 

ً   إلىعمر للنازحین في مدینة الضعین، عاصمة والیة شرق دارفور،  خور  كریو، وھو المعسكر الذي أنشئ حدیثا
الجئ من مواطني دولة   50,000وقد وصل أكثر من  جنوب مدینة الضعین).  كلم 45ویقع في محلیة بحر العرب (

حوالي  الجدید . وسیستوعب معسكر كریو2016عام  منذ شھر ینایر دارفور والیة شرق إلىجنوب السودان 
 .لنازحینلدمات األساسیة في معسكر خور عمر من ھؤالء الوافدین الجدد، مما یخفف الضغط على الخ 30,000

 
مجموعة من المستلزمات المنزلیة األساسیة الكاملة من مفوضیة األمم  كریو إلىوقد تلقت العائالت التي سیجري نقلھا 

غسطس.  أ 20في  من التوزیع العام لحصص المواد الغذائیة  العالميبرنامج الغذاء  فرغالمتحدة لشؤون الالجئین و
ة عند الوصول. والوجبات الساخن ،المآويوقد أنشئ مركز استقبال/ منطقة في معسكر كریو، لیقوم بتوفیر العدید من 

نشاء نظام نقل للمیاه عبر إ، وجرى الفراغ من على الوافدین ھذا، وتجري عملیة توزیع مواد اإلیواء المنزلیة
الشاحنات، وكذلك من تشیید المراحیض على الرغم من أنھ ما تزال ھناك حاجة لمراحیض إضافیة.  وقد جرى 

 وستبدأ عیادة صحیة متنقلة بالعمل في وقٍت قریب.  ال إن العملیة لم تبدأ بعد.إالتخطیط  لحفر اآلبار 
 

ً إلیواء  2016ونیو یشھر الجدید من قبل الحكومة في نھایة  كریو وقد جرى اختیار موقع ً جدیدا لیكون معسكرا
الالجئین القادمین من منطقة شمال بحر الغزال في دولة جنوب السودان (معظمھم من قبیلة الدینكا)، في حین قد جرى 

كلم غرب الضعین) إلیواء الالجئین القادمین من  13(نحو  عسالیھید موقع ثاني، وھو موقع النمر في محلیة تحد
 .منطقة راجا (جلھم من الفرتیت)

 

ل األمم المتحدة ـــــــــــــــتواص
قدیم مساعدات ـــــــتؤھا شركاو

دمات األساسیة ـــــــاإلغاثة والخ
 الفیضاناتبرین ثأتالمللسكان 

http://www.unocha.org/sudan
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

  ً من مواطني دولة جنوب السودان الملجأ  90,000أغسطس، حوالي  16للمفوضیة، فقد التمس حتى تاریخ  ووفقا
وبذلك یرتفع العدد اإلجمالي لالجئین من دولة جنوب السودان الذین وصلوا  والمساعدات في السودان منذ بدایة العام.

لم تجر عملیة تمویل سوى نھ أبالذكر  جدیر .2013فرد منذ شھر دیسمبر عام  243,000السودان لحوالي  إلى
قلیمیة لالجئین من دولة جنوب السودان الخاصة بالسودان لعام في المائة فقط من متطلبات خطة االستجابة اإل 11.6
 النطاق.لتعكس التدفق الجدید واسع   2016والتي نقحت في یونیو   - 2016

 
 )2016أغسطس  16 -السودان (االول من ینایر  إلىالوافدون الجدد من دولة جنوب السودان 

 (جرى التحقق منھم وتقدیر أعدادھم)
عدد االفراد المسجلین  الموقع الوالیة

 المصدر والمبلغ عنھم

جمعیة الھالل االحمر السوداني، المنظمة الدولیة للھجرة، مفوضیة العون  *52,463 مواقع مختلفة شرق دارفور
 مشترك بین الوكاالت، فریق الحكومیة نسانياإل

   52,463    اجمالي فرعي
 برنامج الغذاء العالمي/منظمة التعاون من أجل التنمیة **5,306 اللعیت شمال دارفور
  5,306  اجمالي فرعي
 معسكر بلیل للنازحین جنوب دارفور

  مواقع أخرى
5,324 

275 
 معتمدیة شؤون الالجئین

 جمعیة الھالل االحمر السوداني
   5,599   اجمالي فرعي

 خرصانة غرب كردفان
 المیرم

3,920 
4,538 

 نسانيمفوضیة العون اإل
 برنامج الغذاء العالمي

   8,458   اجمالي فرعي
 نسانيمفوضیة العون اإل 1,266 مواقع مختلفة جنوب كردفان
   1,266   اجمالي فرعي
 االحمر السوداني/مفوضیة شؤون الالجئینجمعیة الھالل  16,114 مواقع مختلفة النیل االبیض

   16,114   اجمالي فرعي
 جمعیة الھالل االحمر السوداني/مفوضیة شؤون الالجئین 940 مناطق مفتوحة الخرطوم

   940   اجمالي فرعي
   90,146   اجمالي

 
 رام والردوم، بوالیة جنوب دارفور.دارفور، بما في ذلك التحركات من منطقتي ب*استمرار تحركات الالجئین في والیة شرق 
 ** في انتظار التحقق منھا كتحركات ثانویة

 

 السودان في اإلنساني للعمل العالمي الیوم مناسبةب االحتفال
 

بدور  باإلشادة أغسطس 17في ومنسق الشؤون اإلنسانیة، السیدة مارتا رویدس  ،قامت منسق األمم المتحدة المقیم
وقامت السیدة رویدس أثناء حدیثھا في  .اعدات اإلنسانیة للمحتاجین في السودانغاثة الذین یقدمون المسموظفي اإل

مؤتمر صحفي عقد الخرطوم لالحتفال بالیوم العالمي للعمل اإلنساني بتسلیط الضوء أیضا على اإلنسانیة المتجذرة في 
ئك الذین یعملون في منظمات العمل اإلنساني ال یجري تنفیذه فقط من قبل أول"اعماق الشعب السوداني. وذكرت أن 

ً  ،بل نجد أن المواطنین السودانیین العادیین أنفسھم ،إغاثة وطنیة أو دولیة ما  والمجتمعات المحلیة ھم الذین غالبا
رغموا على الفرار من أوالنساء الذین  ،آلالف من رصفائھم من الرجالل، والغذاء، والحمایة يوآیقومون بتوفیر الم

 ." دیارھم
 

 ً من موظفي اإلغاثة  422، عدد 2016 -2003غاثة، فقد تعرض في المدة من لقاعدة بیانات سالمة موظفي اإل ووفقا
ً  99وحوادث أمنیة مختلفة في السودان. ویشمل ذلك قتل  ،أعمال عنف إلىوالدولیین  ،الوطنیین منھم  93( موظفا

من  121ن)، وجرى خطف دولیو 14و  ،وطنیون 188منھم ( 202دولیون)، فیما جرح عدد  6و  ،طنیونو
 .دولیون) 23و ،طنیونو 98موظفي اإلغاثة (

 
وشركاؤھا نداًء للتضامن الدولي  ،وجھت األمم المتحدةفي ھذا العام،  نسانيالحتفال بالیوم العالمي للعمل اإلوأثناء ا

المساعدات اإلنسانیة للبقاء على قید الحیاة في جمیع أنحاء  إلىملیون شخص من الذین یحتاجون  130مع أكثر من 
ملیون شخص مستھدف بتقدیم المساعدات من قبل األمم المتحدة وشركائھا في  4.6العالم. أما في السودان، فھناك 

 وطالب لجوء ،الجئ 700,000ھذا العدد ما یقرب من ویشمل  .2016ر خطة االستجابة اإلنسانیة للعام إطا
 .السودان منذ بدایة ھذا العام إلىالجئ من مواطني دولة جنوب السودان الذین وصلوا  90,000 إلىباإلضافة 

  
ص في جمیع أنحاء السودان المساعدات ملیون شخ 3.3ففي العام الماضي، وبالتعاون مع الشركاء الوطنیین، تلقي 
تسلیم ھذه المساعدات عایة الصحیة، والتعلیم. وقد جرى اإلنسانیة، بما في ذلك الغذاء، والمأوى، والمیاه النظیفة، والر

 .في المئة منھم من السودانیین  98من موظفي االغاثة، أكثر من  8,000بواسطة أكثر من 
 

سھمت األمم المتحدة أ في السودان، وبفضل مساھمات الجھات المانحة السخیةو لتلبیة االحتیاجات اإلنسانیة 
 ً ملیون دوالر في عام  600، بما في ذلك أكثر من 2003ملیار دوالر امریكي منذ عام  11بمبلغ  وشركاؤھا تقریبا

 .ملیون دوالر في ھذا العام 250، وحوالي  2015
 

أغسطس، جرت عملیة  20في 
ن م مكونة  نقل أول مجموعة

الجئ من مواطني دولة  105
من خور عمر  جنوب السودان
كریو في والیة إلى معسكر 
 شرق دارفور
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