
 
 

 

 
 

 
یةنسانالنشرة اإل      
السودان       
 2017ینایر  8 –دیسمبر  26 | 1العدد          

   

 
 
 
 
   
 
 

   
     
     
   

   

أوتشا     

 في ھذا العدد                            
 

 1ص. نازحو جبل مرة في حاجة إلى إمدادات الشتاء  

 2ص. لمزید من المساعدات  لمحلیة كتم في حاجة بالعائدون 

 3ص. ي نسانتمدید مذكرة التفاھم حول الممر اإل
 4ص.   2011تقلص تمویل القطاع الصحي منذ عام 

  التطورات أبرز  
ین، الوطنیتتین وسند الخیری ،لمنظمتي لبنةوفقاً   •

وسط العدید من نازحي جبل مرة في والیة ھناك 

  إلى إمدادات الشتاء ھم في حاجةودارفور 

 إلى محلیةالعائدین  من 12,000حوالي ھناك  •

 إلىحاجة ب ھم ممن شمال دارفوربوالیة كتم 

 .تاالمساعدمزید من 

تقدیم المساعدات  حولتمدید مذكرة التفاھم  جرى •

جنوب السودان عبر السودان لمدة ستة دولة ل

 أشھر أخرى

سوى تمویل ، 2016نھایة عام  لم یجر حتى •

القطاع  من متطلباتفقط في المائة  44نسبة 

 ستجابة، في إطار خطة االلعام ذلك االصحي ل

  2016یة للسودان للعام نساناإل
 2016یة لعام نساناإل ستجابةخطة اال  أرقام
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عدد األشخاص المحتاجین 
(لمحة في السودان 

یة للعام نساناإل حتیاجاتاال
2016( 

 
 عدد األشخاص المحتاجین

لمحة ( في دارفور
یة للعام نساناإل حتیاجاتاال

2016 ( 
 

 عدد المصابین بسوء التغذیة 
             الحاد الشامل 

 
 
 
 
 

263,245          

دولة مواطني  من الالجئون
 السودان في السودان جنوب

 2013دیسمبر،  15منذ 
المسجلون من قبل (

مفوضیة األمم المتحدة 
حتى  – لشئون الالجئین)

 2016نوفمبر 15

 
 
 
 

140,626 

من جنسیات الالجئون 
المسجلون من قبل ( أخرى

مفوضیة األمم المتحدة 
حتى  – لشئون الالجئین)

 2016أكتوبر 31

 التمویل    
 )أمریكي دوالر( ملیون 557.6

 2016جرى استالمھا في عام 
 
   

 في المائة  57
 الذي جرى اإلبالغ عنھاجمالي التمویل 

  
 

 )2016الخیریة، أكتوبر  سسة سندؤع مواد غیر غذائیة في زالنجي (ممؤسسة سند الخیریة توز
 

 

 النازحون في جبل مرة بحاجة إلى إمدادات الشتاء
 

العدید من األشخاص النازحین الذین فروا من دیارھم في منطقة ین، ھناك لمنظمتي لبنة وسند الخیریة الوطنیتووفقاً  
ً  2016جبل مرة في عام  إلى إمدادات بحاجة  مھ دارفوروسط في مواقع مختلفة في والیة  ، والتمسوا الملجأ حالیا

 .الشتاء
 

كثیر یحتاج  درجات مئویة 8-7 ما دون مع انخفاض درجات الحرارة في اللیل إلىن، أنھ اوقد أشارت تقاریر المنظمت
 –الشتویة  والمالبس  ،بما في ذلك البطانیات الشتاء المنزلیةلوازم  إلىو ،المناسبة مآويال إلىجبل مرة نازحي من 

نظراً وقود للتدفئة والطبخ،  إلىأنھم یحتاجون أیضا النازحون قال ھم دون متاع تقریباً. ولخاصةً وھم قد غادروا مناز
 .في بعض المناطق المعسكراتجمع الحطب خارج للمخاطر التي یشكلھا 

 
النازحین في  اتات في معسكرات ومناطق تجمعمسوحإجراء حالیاً  الكنیسة النرویجیة الدولیةوتباشر منظمة المعونة 

المنزلیة  لوازمال إلىو ،الشتاء مآوي إلىوعدد األشخاص الذین یحتاجون  ،احتیاجاتلتحدید  جلدونرتتي ووزالنجي، 
 .األساسیة

 
 ً نازح من منطقة جبل مرة في  10,000 نحووسط دارفور، ھناك ما یقدر بوالیة في  ينسانلمفوضیة العون اإل ووفقا

 ينسانكل من مفوضیة العون اإل رفقد قدَّ ذلك،  إلىوباإلضافة  فنقا السوق. جبل مرة في من نازحي 4,200و ،وولق
 .من نازحي جبل مرة في قولو 10,500وجود نحو ي نسانوالشركاء في المجال اإل

 
 یة بناءً نساناإلتنسیق الشؤون األمم المتحدة لنتجھا مكتب یالتي  جبل مرةصحیفة وقائع حول أزمة أحدث وقد أشارت 

جبل مرة   إلىشخص  80,000أكثر من عن نزوح  2016في عام  ورود تقاریرشركاء إلى العلى معلومات من 
 .ھؤالءالتابعة لمنطقة وسط دارفور. و لم تجر عملیة التحقق من غالبیة 

 
 دیسمبر 13-8 في المدة من قولوإلى ي نساناإلالشركاء في المجال و ،من الحكومةمكونة بعثة مشتركة وقد أوصت 

 ستجابةاالدقیقة لتحدید  متوفیر أرقاالمجاورة بھدف والقرى  ،قولو مدینةوالعائدین في  ،تسجیل النازحینب 2016 عام
  لمطلوبة.ا

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Jebel_Marra_Crisis_Fact_Sheet_Issue_8_01_Oct_2016.pdf
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 مآويفي مجاالت التي تحتاج إلى الدعم  األكثر عرضة للمخاطرتقییم وتسجیل الفئات بأوصت اللجنة أیضا قد و

ً و. واللوازم المنزلیة ،الطوارئ تقدیم  توزیع یركز علىباإلضافة إلى ذلك، یجب أن یكون ھناك ، فإنھ لتقریر البعثة وفقا
من القري التي تقع ولو ق إلىیصلون  واما زالأنھم الجدد الذین ورد  اللوازم المنزلیة للنازحینمآوي الطوارئ، و

 .جنوب المدینة
 

 25,000أسرة ( 5,000عدد  إلىواللوازم المنزلیة  ،بتقدیم مآوي الطوارئ منظمات اإلغاثة بالفعل ھذا، وقد قامت 
فرد)  في نرتتي بعد عملیة المسح التي قامت بھا جمعیة  15,000أسرة ( 3,000فرد) في فنقا السوق، وكذلك إلى 

لمستلزمات وبعض ا ،البطانیات قامت منظمة لبنة الوطنیة بتقدیموباإلضافة إلى ذلك،  الصلیب االحمر السوداني.
وسط دارفور في والیة شخص) في أجزاء من  7,500( من عائالت النازحین الجدد 1,500المنزلیة األخرى إلى 

بتقدیم أدوات الطبخ اكتوبر شھر في الوطنیة  سند الخیریة ت مؤسسةامكما ق .فصل الشتاءحلول أواخر سبتمبر قبل 
 .رة في زالنجي) من جبل مشخص 5,000عائلة نازحة (حوالي 1,000لعدد 

 

مزید من ال إلىبحاجة  بعاشیم العائدین في قریة من 1,200ھناك 
 المساعدات

 
مكتب األمم المتحدة قاد  ة كتمیالسلطات المحلیة في محلوالي والیة شمال دارفور، وكذلك الذي تقدم بھ  بإثر الطل

م من لك 65 الواقعة على بعد ( تیمابعاشیم/   یة (أوتشا) بعثة مشتركة بین الوكاالت لمنطقةنسانلتنسیق الشؤون اإل
 2,500العائدین ( من 12,000 احتیاجاتات في تلبیة جوفبعثة تقییم الالوكان الغرض من  ).ملیطشمال غرب مدینة 

، 2017ینایر  5-3 جرى تسییر البعثة في المدة منوقد . في المنطقةمن الذین أشارت التقاریر إلى وجودھم عائلة) 
، ومنظمة الجئینشؤون الاألمم المتحدة لومفوضیة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، كل من ت ممثلین عن ضمو

 ومنظمة قولالسالمة، لألمن ووإدارة األمم المتحدة ، العالمي، والمنظمة الدولیة للھجرة لغذاء، وبرنامج افالیونیسی
ً یة. والوطن للسالم والتنظیم ةینسانالوطن اإل ، ومنظمة الدولیة منذ  األوضاع األمنیة استقرتفقد لقادة المجتمع،  وفقا

 .بعدھا بالعودة شخاصبدأ األ حیث ، 2016سبتمبر شھر نشر قوات األمن الحكومیة في المنطقة في 
 

في أعقاب ھجوم  2014مارس شھر فروا من المنطقة في أواخر قد  شخاصھؤالء األوقد أشارت التقاریر إلى أن 
ً . وعلى القریة قریة، حوالي  70السكان في المنطقة التي تتكون من حوالي  ، فقد كان إجمالي عددادة المجتمعلق وفقا
 11,000حوالي  . ووفقاً لھؤالء القادة، فقد تسبب الھجوم في نزوح2014قبل ھجوم عام وذلك  ،شخص 35,000

 .من القرى المجاورة) 7,500و بعاشیم، من قریة 3,500( منھم  شخص
 
ً و ً  حتیاجاتاالفإن  النسائیة في المنطقةمجموعات وال ،معات المحلیةلقادة المجت وفقا اللوازم ، وھي الغذاء األكثر إلحاحا

والمراكز  ؛على خدمات التعلیم والرعایة الصحیةوالحصول على المیاه النظیفة؛ وكذلك الطوارئ؛ حاالت  لالمنزلیة 
 .النسائیة

 
 حددت نتائج البعثة أن منطقةوقد 

في حاجة إلى مساعدات  بعاشیم ھي
وتضمنت . والتنمیة ،االنتعاش

 اتالتوصیات تقدیم المساعد
المجتمعیة للمنطقة بأكملھا، بما في 

نتعاش االذلك برامج الغذاء مقابل 
مثل الغذاء مقابل العمل، والغذاء 

 .والتغذیة المدرسیة ،مقابل األصول
یحتاج المركز الصحي إلعادة و

في  عیادة متنقلة ، وأن تبدأاالفتتاح
المدرسة تحتاج  العمل. وكذلك 

 وتوفیر ،إلى إعادة تأھیلالمحلیة 
لحصول ومن أجل ا . واد التعلیمم

إلى  اآلبارعلى المیاه النظیفة تحتاج 
المعالجة بالكلور، وكذلك إعادة 

وقد  المضخات الیدویة . تأھیل
 .جرت التوصیة أیضا بالقیام بالتدخالت التغذویة

 

 من 12,000حوالي یحتاج 
 بعاشیم/تیمامنطقتي العائدین في 

شمال بوالیة كتم محلیة في 
مزید من ال إلىدارفور 
 اتالمساعد

بتوفیر منظمات اإلغاثة  تماق
واللوازم  ،الطوارئ مآوي

شخص  40,000المنزلیة  إلى 
في فنقا السوق، ونرتتي في 

 دارفوروسط والیة 
 

 

 ، األمم المتحدة)2017والیة شمال دارفور (ینایر بجلب المیاه في قریة بعاشیم، 
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 دعم للعودة إلى خور أبشيیطلبون الن والنازح
 

من قادة المجتمع المحلي وصلت مجموعة 
ینایر   8 بتاریخللنازحین من خور أبشي 
للتباحث نیاال   إلىفي والیة جنوب دارفور 

العودة حول یة نسانمع المنظمات اإل
لذین النازحین ا  من 3,000لعدد  الطوعیة
بعثة فریق مقر حالیا بالقرب من  یلوذون

ضم الوفد قد و .يجاماكرفي قریة  یونامیدال
 ،والنازحین اإلدارة األھلیة،ممثلین عن 

 قادة المجتمع السلطاتقد حث و. والشباب
إیجاد  ي علىنسانالمجتمع اإل الحكومیة و
خور مدینة  إلىودعم العائدین  حلول دائمة

األولویات الرئیسیة . وقد تمثلت أبشي
اللوازم و مآوي الطوارئ، فيللمجتمع 

في مجال  تاوكذلك تقدیم المساعد .المنزلیة
ق الیونامید ـــــفریدعم والعیش؛  ائلــــــوس

عن  فضالً ، لھذه الخطوةالموجود في القریة 
المرافق ات المیاه وـــــل خدمــــــإعادة تأھی

 .ھناكوالتعلیم  ،والصحة ة،الصحی
 

  یة عبر الحدودنسانالمساعدات اإلیصال إ حولتفاھم المذكرة تمدید 
 

إیصال المساعدات  حولتفاق اال تمددجنوب السودان على مذكرة تفاھم دولة السودان وكل من ع ینایر، وقَّ  5بتاریخ 
ووقع االتفاق المبدئي في یولیو . جنوب السودان عبر السودان لمدة ستة أشھر أخرىدولة یة الدولیة إلى نساناإل

ین المعرضجنوب السودان  مواطني دولةي لتوصیل المساعدات الغذائیة إلى إنسان، وذلك بھدف فتح ممر 2014
العالمي بالسودان  غذاءبرنامج اللوقد سمحت ھذه العملیة عبر الحدود  ر.نھر النیل أو عن طریق الب رللمخاطر عب

جنوب من مواطني دولة  200,000والتغذیة ألكثر من  ،طن متري من المساعدات الطارئة 45,420 تقدیمب
خالل الفترة قد تمكن برنامج الغذاء العالمي . و2014منذ توقیع مذكرة التفاھم في عام  ،السودان في والیة أعالي النیل

قوافل من ال 26باستخدام  ةطن متري من المساعدات الغذائیة الطارئ 28,626نقل من ، 2016من ینایر إلى نوفمبر 
 .نممر السوداعبر 

 
والجوع في  ،من القتال فراراً السودان  من دولة جنوب السودان في الوصول إلىن والالجئ استمروفي الوقت نفسھ، 

منذ منتصف دیسمبر عام فقد وصل  نوفمبر، 15 ووفقاً لمفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین، وحتي تاریخ .بالدھم
ً الجئ 263,245 عدد 2013 )، 109,996النیل األبیض ( اتفي والیالالجئون المالذ  التمسإلى السودان. وقد  ا

) 1,689شمال كردفان (و)، 21,735)، وجنوب كردفان (26,386غرب كردفان (و)، 35,707الخرطوم (و
 )2,684(شمال دارفور و، )5,430( )، وجنوب دارفور55,957شرق دارفور (و، )3,661(والنیل األزرق 

 

من مواطني دولة  50,000الغذاء ألكثر من من إیصال  بفضل ھذا التمدید لمدة ستة أشھرالبرنامج   یتمكنسوف و
ً جري وسی تلك الدولة.ناطق انعدام األمن الغذائي في جنوب السودان في م في  شراء جزء من المواد الغذائیة محلیا

 .دعم المزارعین السودانیینل السودان

 3,000ھناك في خور أبشي، 
 من  حالیا بالقربیلوذون  نازح

مقر بعثة الیونامید بقریة 
في العودة إلى  ونیرغب جاكرام

 القریة

 )2014مآوي نازحین في خور أبشي، والیة جنوب دارفور (إرشیف بعثة الیونامید 
 

حول مددت مذكرة التفاھم 
جنوب دولة المساعدات لإیصال 

السودان عبر السودان لمدة ستة 
 أشھر أخرى

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 2011السودان منذ عام بالقطاع الصحي ب الخاصتمویل التراجع 
 

متطلبات  ملیون دوالر امریكي) من 29.3في المائة فقط ( 44لم یجر سوى تمویل نسبة ، 2016نھایة عام  حتى
ملیون  952والتي وجھت نداًء بمبلغ ، 2016 للعام لسودانل یةنساناإل ستجابةاال ةإطار خطفي  القطاع الصحي للعام 

ً و دوالر. یة للسودان، نساناإل ستجابةفي إطار خطة االالمساھمات المالیة صرف  تتبعالذي ی خدمة التتبع الماليل وفقا
وفي . خرىاألنداءات وال ،في إطار الخطة ،2011لسودان منذ عام في اانخفض التمویل الشامل لألنشطة الصحیة فقد 
 غالقإتسلیم أو على یة إما نسانالتمویل المنظمات اإل صیجبر نق من قبل منظمة الصحة العالمیة صدر مؤخراً  بیان

 .مرافقھا الصحیة في بعض مناطق السودان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شخص قد یواجھون صعوبات كبیرة في الحصول على الرعایة الصحیة 770,000ھناك 
 
ً و  عیادة أخرى معرضة 49 ھناكو ،بالفعلأبوابھا عیادة  11فقد أغلقت  ، منظمة الصحة العالمیة عن صادرلبیان  وفقا

ً . وجنوب كردفان ،والنیل األزرق ،وغرب دارفور ،وجنوب ،شمالوالیات لخطر اإلغالق في  لمنظمة الصحة  ووفقا
والمجتمعات المضیفة في ھذه  ،النازحینشخاص، بما في ذلك من األ 769,000 یضع قد نقص التمویل فإن العالمیة، 

 .ایة الصحیة األولیةة في الحصول على خدمات الرعجمصعوبات  مواجھةعرضة لخطر  والیاتال
 

 ً على سبیل - لالستمراریةحلول الوزارة الصحة االتحادیة في إیجاد  الوقت الذي انخرطت فیھفي ف، للمنظمة ووفقا
للحفاظ  ھناك حاجةو - الدولیةالتي أغلقت ابوابھا قد تسلمتھا منظمة كیر السویسریة العیادات  ھذهمن  اثنتان -المثال

قالت منظمة و .خالل ھذه الفترة االنتقالیةلألھالي لنائیة التي توفر الخدمات الصحیة على العیادات في المناطق ا
 .األوبئة بسبب توقف الخدمات الصحیةتفشي تزاید خطر إنھ من المرجح أیضا الصحة العالمیة 

 2011السودان: تراجع تمویل القطاع الصحي منذ 
 المصدر: خدمة التتبع المالي 

 یة المستلمنساناإل ستجابةنسبة تمویل خطة اال
 نسبة تمویل القطاع الصحي المستلم

 

لم یجر  ،2016نھایة عام  حتى
في المائة  44سوى تمویل نسبة 

 ملیون دوالر) من  29.3(
متطلبات القطاع الصحي للعام 

 ستجابةفي إطار خطة اال
 2016یة للسودان للعام نساناإل
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