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أوتشا     

 من سوء التغذیة في دارفور (صورة من أرشیف الیونامید)طفل یعاني 

 في ھذا العدد                                  
 

 1ص. مستویات سوء التغذیة في السودان  تدني

 2ص. حالة   2,890الحصبة یصل الى  اإلصابة بعدد حاالت 

 3ص. االمطار والفیضانات تؤثر على عملیات االغاثة 

 4ص. شح األمطار یعوق موسم الزراعة 

  التطورات أبرز  
نحو  السودان في، یوجد للیونیسفوفقا  •

یعانون من الذین  األطفال من 550,000
 ھم عرضة لخطرو الشدید سوء التغذیة

 .الموت
والصعوبات التي تواجھ عملیة  ضعف التمویل •

استیراد المكمالت الغذائیة تعرقل التدخالت 
 .التغذویة لبرنامج الغذاء العالمي

وفقا لوزارة الصحة، جرى اإلبالغ عن  •
من حاالت اإلصابة بمرض الحصبة،  2,896

 .حالة وفاة في السودان  43و
األمطار الغزیرة والفیضانات في أجزاء  •

على عملیة إیصال  مختلفة من البالد تؤثر
 .المساعدات للمحتاجین

أغلقت النقاط الرئیسیة على المعابر الحدودیة  •
مع دولة جنوب السودان بسبب األمطار 
الغزیرة، مما أدى إلى وصول أعداد أقل ھذا 

 .االسبوع
 

 أرقام

 
 ملیون 3,1

 
 
 

 ملیون 2,5
 

100,000 
 
 

 ملیون 2

 
 النازحون في السودان

 
 النازحون في دارفور

دیسمبر  12 (حتى تاریخ 
2014 ( 

 
 ) 2015(في 

 
 عدد المصابین بسوء التغذیة 

             الحاد الشامل 

 
 

189,720          

 دولة جنوب من الالجئون
 15 منذ السودانالسودان في 

(مفوضیة  2013دیسمبر، 
األمم المتحدة لشئون 

 الالجئین)

 
 

175,200 

 منالالجئون في السودان 
(مفوضیة  أخرىجنسیات 

األمم المتحدة لشئون 
 الالجئین)

 التمویل    

 )أمریكي دوالر( ملیون 1,004
  2015مطلوبة في عام 

 

  
38 % 

 المتوفر من التمویل المطلوب

    
     

 
 

 مستویات التغذیة في جمیع أنحاء السودانتدني 
ملیون طفل تحت سن الخامسة یعانون من سوء التغذیة المزمن في السودان. وكشف  2وفقا للیونیسیف، ھناك حوالي 

من إجمالي  128أن  2013أجرى في عام الذي في السودان  الطریقة المكانیة البسیطة ألخذ العیناتب القوميمسح ال
في المائة. وعالوة على ذلك، ھناك  30فوق  -"عالي" محلیة في البالد یوجد بھا معدل تقزم یصنف على أنھ  184

والقضارف  ،وكسال ،وجدت معظمھا في الوالیات الشرقیة كالبحر األحمر وب من معدالت التقزم العالیة جداجی
 في المائة. 73االعلى في حدود  خیرةحیث تعتبر األ

 
لیون طفل تحت سن الخامسة في كذلك یعاني م

السودان من سوء التغذیة الحاد مما أدى إلى متوسط 
 16.3بسوء التغذیة الحاد الشامل في حدود إصابة 

في  15في المائة، وھي نسبة أعلى من عتبة ال 
المائة التي تشكل حالة طوارئ حرجة. ومع ذلك، 
ففي عدة محلیات في جمیع أنحاء البالد، فإن معدالت 

جدا وتنذر  عالیة تعتبرسوء التغذیة الحاد الشامل 
بالخطر. وفي والیة البحر األحمر ھناك محلیات بھا 

تفع یصل إلى معدالت سوء تغذیة حاد شامل مر
في المائة  37.4في المائة (محلیة طوكر) و 46.7

(في محلیة عقیق). أما من بین والیات دارفور، فقد 
لوحظ أن أفقر مستویات التغذیة توجد في شمال 

محلیات بھا معدالت  بھا أربعیوجد دارفور، حیث 
وھي (في المائة  25سوء تغذیة حاد أعلى من 

 ر السالم، وكلمندو).ف، واللعیت، ودامحلیات السری
   

ومن بین الملیون طفل الذین یعانون من سوء التغذیة 
مصابون بسوء التغذیة الحاد ویواجھون خطر الموت. فمن بین محلیات السودان ال  550,000الحاد، ھناك نحو 

في  3من محلیة بھا سوء تغذیة حاد شامل یمكن أن تصنف على أنھا حرجة للغایة (أكثر  53، نجد أن ھناك 184
في المائة، فتوجد  20ال  المائة). أما أعلى معدالت انتشار سوء التغذیة الحاد المعتدل التي جرى قیاسھا وتفوق نسبة

والبحر األحمر. أما معظم األطفال الذین یعانون من سوء التغذیة الحاد المعتدل  ،محلیات في جنوب دارفور في ثالث
زیرة، وجنوب دارفور، والخرطوم، والقضارف. وتتحمل ھذه الوالیات فیوجدون في والیات شمال دارفور، والج

 في المائة من معدل انتشار المرض على المستوى القومي. 51الخمس 
 

الضوء على بعض التقدم الذي جرى إحرازه في  ةالمؤشرات المتعددة األخیراستقصاءات ومع ذلك فقد سلطت نتائج 
في المائة في معدالت وفیات األطفال  21. ویشمل ھذه انخفاض بنسبة مجال صحة الطفل في جمیع أنحاء السودان

الذین یرضعون  من العمر ستة أشھرالفي المائة في نسبة األطفال دون  14طوال العقد الماضي، أي بزیادة قدرھا 
في المائة في عام  60.5رضاعة طبیعیة، ایضا زیادة فرص الحصول على مصادر محسنة لمیاه الشرب من 

على الرغم من ھذه المكاسب، ال تزال معدالت وفیات األطفال و. إال أنھ 2014في المائة في عام  68إلى  2010
مرتفعة جدا وأوضاعھم حرجة. ووفقا للیونیسف، تظل االسباب الرئیسیة لھذا الوضع البائس ھي النسبة العالیة 

باالضافة إلى عدم  –والمالریا  ،اب الرئويوااللتھ ،والحصبة ،خاصة اإلسھاالت -لألمراض المعدیة بین األطفال 
. وال تزال ةمرافق الصحیالو ،الحصول على الخدمات األساسیة مثل الرعایة الصحیة الجیدة، والمیاه المأمونة

وانعدام األمن الغذائي تقود إلى  ،والتھجیر ،والمعتقدات االجتماعیة والثقافیة، وكذلك النزاعات المستمرة ،الممارسات

الوالیات التي توجد بھا معدالت انتشار سوء التغذیة الحاد 
في المائة  15ب  فوق عتبة الطوارئ التي تقدر الشامل

ة  ال اال ال
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ألطفال المصابین بسوء م األعجف تشھد جمیع مراكز تغذیة الوضع. وعالوة على ذلك، فمع بدایة الموستفاقم ا
 تحدیدھم لتلقي العالج، مما أدى إلى اكتظاظ المستشفیات. جرىالتغذیة الحاد عددا متزایدا من األطفال الذین 

 
 التدخالت التغذویة لبرنامج الغذاء العالمي تواجھ نقصا في مخزون مواد التغذیة التكمیلیة

 
لبرنامج امج التدخالت التغذویة تواجھ بر

بسبب نقص التمویل  ًاقیود الغذاء العالمي
والصعوبات في استیراد المكمالت 

بسبب  )ة الجودةـــالحبوب فائق( الغذائیة
القوانین الخاصة بالمواد العضویة المعدلة 

ویعمل البرنامج بشكل وثیق مع  .وراثیا
مجلس السالمة اإلحیائیة القومي لمعالجة 
السیاسة الحكومیة بعدم التسامح مع المواد 
المعدلة وراثیا، خاصًة فیما یتعلق بالمواد 

وقد أثرت ھذه  .الغذائیة لحل ھذه القضیة
القیود بشكل كبیر على المواقیت الزمنیة 

العالمي،  ءغذامدادات الغذائیة لبرنامج اللإل
خاصًة مخزون الحبوب فائقة الجودة الذي 

لن یكون كافیًا أوشك على النفاذ والذي 
مج العالجیة ألكثر من للحفاظ على البرا

والمرضعات الذین ھم في أمس الحاجة. ویأمل  ،كذلك الحواملطفل مصاب بفقر التغذیة الحاد، و 150,000
وسیواصل  ھذه الحبوب. شراء محلیا لبعض الكمیات منالق البرنامج التخفیف من تأثیر ھذا النقص عن طری

البرنامج أیضا إطالق النداءات لزیادة تمویل تدخالت البرنامج التغذویة، وكذلك استخدام الكمیات المحدودة المتوفرة 
 في حاالت ومكمالت الجوز المغذي مع إعطاء األولویة لبرنامج التغذیة التكمیلیة الشاملة ،الحبوب فائقة الجودة من

 .الطوارئ، وبرامج عالج سوء التغذیة الحاد المعتدل
 

 بما یفوق طاقتھ الضعین فيمعالجة حاالت سوء التغذیة في  ستقراراالتحقیق  مركزیعمل   :دارفور شرقوالیة 
 

 في االستقرارتحقیق  مركز في األطفال المصابین بسوء التغذیة عددا كبیرا منھناك  أنالدولیة منظمة تیرفند ذكرت 
 21االستیعابیة تبلغ طاقة المركز و ر.سری أن یشترك كل طفلین في ، مما اضطردارفور شرقفي والیة  الضعین

إلى  روقةاأل حدأ تحویل جرى، كحل مؤقتو .طفًال 42 فقد جرى استیعاب أغسطس 5 تاریخ ولكن اعتبارا من، طفًال
 نقصال تماما مثلبرنامج التغذیة، تحدیا ل عجف الحاليموسم األویشكل ال .ینضافیاإل مرضىال الستیعابوذلك  عنبر
 قبل الضعینمدینة  في المخزونات الحالیةھذا، وستنفد  التابع لبرنامج الغذاء العالمي. األغذیة التكمیلیة برنامجفي 

 .أغسطس 15 تاریخ
 

 حالة وفاة 43حالة منھا  2,896تفشي وباء الحصبة: اإلبالغ عن 
 

اشتباه حالة  4,545اإلبالغ عن جرى و ،حالة اصابة بالحصبة 2,896 فقد جرى تأكید ووفقا لوزارة الصحة،
شھر المرض في  تفشيبدأ وقد . 2015یولیو  26 ذلك حتى تاریخ، وحالة وفاة في السودان 43 امن بینھبالمرض، 

في  72. وكانت غالبیة الحاالت (ةعشر الوالیات الثمانيفي جمیع  ةمحلی 61 بھأثرت تو 2014 عاممن  دیسمبر
في والیات غرب دارفور  حیث جرى اإلبالغ عن أكثر حاالت اإلصابة بالوباءعاما،  15دون سن  ألطفالالمائة) 

والیة ) في 14أكبر عدد من الوفیات (جرى اإلبالغ عن . وحالة )432والبحر األحمر ( ،)516وكسال ( ،)666(
 شرق دارفور.

 
مناطق عملیاتھا. وتشمل تدابیر كٌل حسب تفشي المرض جھود اإلستجابة للتصدي لمنظمات اإلغاثة ھذا، وقد واصلت 

تقدیم تقاریر كذلك و ،فعالة للحاالتوالكشف عن الحاالت، وضمان إدارة  ،التوعیة الصحیةدورات عقد االستجابة 
 نحوضع ی ، مما عدم كفایة األموال تنفیذ حملة التحصین في جمیع أنحاء البالدیعوق یومیة. ووفقا لوزارة الصحة، 

 المرض.بة باالصاخطر في دائرة عاما  15ملیون طفل تتراوح أعمارھم بین ستة أشھر و  16.5
 

ن لیوم 7.9ملیون جرعة من اللقاحات التي تستھدف  9.6دعمت الیونیسف وزارة الصحة في شراء ما یقرب من وقد 
 عبر األكثر عرضة لمخاطر تفشي المرضالمحلیات من  96 في ،عاما 15أشھر و 6طفل تتراوح أعمارھم بین 

ومنظمة الصحة العالمیة  ،بدعم من الیونیسیف -لصحة وزارة اقامت یونیو، شھر نھایة  وحتىثالث مراحل. من حملة 
 38في المائة. ومع ذلك، فإن ھذا الرقم ال یمثل سوى  79نحو أي ملیون من األطفال المستھدفین،  6.3 نحو بتحصین

ملیون طفل من نفس الفئة العمریة في البالد. وال یزال األطفال الذین یعیشون في المناطق  16.5 ال في المائة من

وفقا لوزارة الصحة، فقد جرى 
  اإلبالغ في السودان حتى تاریخ

 2,896عن  ،2015 یولیو  26
 حاالت الحصبة، بما في ذلك من

 حالة وفاة. 43 

 
 
 

 
 

 

في الوقت الحاضر، یعرقل 
نقص التمویل والصعوبات في 
استیراد المكمالت الغذائیة 
التدخالت التغذویة لبرنامج 

 .العالمي لغذاءا

 )ارشیفیة للیونامیدصورة ( تحضیر خلطة لالطفال المصابین بسوء التغذیة في دارفور

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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عن متناول  ونوأجزاء من جبل مرة بعید ،وجنوب كردفان ،النیل األزرقوالیتي لتي یصعب الوصول إلیھا من ا
یترك فقط ال . وھذا 2011حمالت التطعیم ضد الحصبة، وكثیر منھم لم یحصلوا على التطعیمات الروتینیة منذ عام 

لخطر االصابة  تعرض األطفال في جمیع أنحاء البالدمن متزاید، لكنھ یزید أیضا الخطر دائرة الھؤالء األطفال في 
 استمرار انتشار المرض في السودان.یساعد على و ،بالتحصینتغطیة عملیة الواسعة في  مما یترك فجوات بالمرض،

 
 تالحصبة، فضال عن حاالاالصابة بوالمتزاید من حاالت  ،ھناك قلق متزاید إزاء العدد الجدیدفوعالوة على ذلك، 

ات كذلك أن غالبیة الوفیات مرتبطة بسوء التغذیة، مسوحونھر النیل. وكشفت ال ،، خاصة في والیات دارفوریاتوفال
المجتمع، الوصول إلى عملیة تحصین من أجل وأكثر شموال.  تإدارة حاالبرنامج الضوء على الحاجة إلى  مما یسلط

 عاما 15جمیع األطفال دون سن تحصین ل حملة إلطالق طلبت وزارة الصحة من الشركاء دعم جھود جمع األموال 
مطلوب لشراء الجرعات  دوالر أمریكيمالیین  5مبلغ إضافي قدره وھناك حاجة إلى . بغرض استئصال المرض
  ودعم التكالیف التشغیلیة ذات الصلة ،تعزیز التدخالتقات اإلجتماعیة لابھدف حشد الطالتي تشتد الحاجة إلیھا 

 .للقضاء على المرضطنیة شاملة إلجراء حملة تطعیم و
 

 
 

 االمطار الغزیرة والفیضانات تؤثر على إیصال المساعدات
 

 ،البالد قد شھدت تأخر بدایة موسم األمطار، إال أن ھطول األمطار الغزیرة على الرغم من أن معظم أنحاء
وأصبحت تؤثر على وصول المساعدات إلى أجزاء من دارفور. فانقطاع  ،والفیضانات قد أدت بالفعل إلى تلف الطرق

سر خالل فترة الموسم عملیة تقدیم المساعدات اإلنسانیة في الوقت المناسب للمحتاجین، تزید من ھشاشة اآلالف من األ
 األعجف حیث تكون حالة انعدام األمن الغذائي بالنسبة لألسر الضعیفة في أوجھا.

 
 

 والیة غرب دارفور: أمطار غزیرة تؤثر على عملیة الوصول إلى أجزاء من والیتي غرب ووسط دارفور
 

الطرق حیث فاضت العدید من  ضرروفقا لمنظمات اإلغاثة في والیة غرب دارفور، فقد أدت األمطار الغزیرة إلى ت
األودیة (مجاري األنھار الموسمیة) في والیة غرب دارفور، مما صعب من عملیة وصول الجھات الفاعلة اإلنسانیة 

، یعیق سوء حالة الطرق على وجھ الخصوصووكذلك الى أجزاء من والیة وسط دارفور.  ،إلى أجزاء من الوالیة
مواقع في والیة وسط دارفور، بما في بعض الوإلى  ،داخل والیة غرب دارفورحركة الموظفین وإمدادات اإلغاثة 

 ،العالميالغذاء ذلك محلیات مكجر، ووادي صالح، وأم دخن. ومع ذلك، فقد قام بعض الشركاء، بما في ذلك برنامج 
والیونیسف بالتخزین المسبق إلمدادات غذاء تكفي لمدة ثالثة أشھر على األقل في ھذه المواقع التي یصعب الوصول 
إلیھا. أیضا یزید فیضان الودیان من خطر التعرض للغرق. ووفقا لبعثة الیونامید، فقد جرى اإلبالغ عن ثالثة قتلى 

 رفور.على األقل جراء الغرق في الجنینة في والیة غرب دا
 
 
 
 

   2015یولیو  26 – 2014تفشئ وباء الحصبة، دیسمبر 
 ، وزارة الصحة 30حالة انتشار الحصبة في السودان االسبوع المصدر: تقریر 

كجزء من حملة التطعیم القومي 
رى ــــــــج بة،ـــــــــضد الحص

الى  الوصول في نھایة یونیو
 79ملیون طفل، حوالي   6.3

ن األطفال ـــــــم ائةــــــــفي الم
 .المستھدفین

األمطار الغزیرة والفیضانات 
لفة من البالد ــــــفي أجزاء مخت

ال المساعدات ــــــــــتعیق إیص
 .اإلنسانیة إلى المحتاجین
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

  جنوب دارفورفي والیة  قریضھبعثة لتقییم احتیاجات العائدین في تأجیل 
 

 إلى ما بعد ھقریضمحلیة لعودة في قرى اتقییم مشتركة بین الوكاالت لبعثة جرى تأجیل جنوب دارفور، والیة في 
یونیو أعلن برنامج الغذاء العالمي شھر في ف. سوء حالة الطرق التي تعرقل عملیة اتاحة الوصولموسم األمطار بسبب 

كان وعن استعدادھا للعودة.  واإما إلى دیارھم أو أعرب، للنازحین قد عادوا ھنازح من معسكرات قریض 11,634أن 
 عبرجمعھا جرى معلومات التي الالبرنامج قد صنف بالفعل احتیاجات النازحین الذین یعتزمون العودة على أساس 

وبرامج  ،الغذاء مقابل األصولو. وشملت ھذه االحتیاجات األنشطة المدرة للدخل، األخیر لعمل الملفاتمعسكر ال
وعات التعلیم، ودعم المدارس التي شیدت حدیثا، والرعایة الصحیة، فضال عن مجمكذلك الغذاء مقابل العمل، و

 والنظافة الصحیة. ،ةالصحیمرافق الو ،خدمات المیاه
 

مالیین شخص في السودان  4شبكة نظم اإلنذار المبكر بالمجاعة: سیواجھ 
 المستوى الحرج، ومستوى األزمة من مستویات انعدام األمن الغذائي

 
 یولیو للمدة مناألمن الغذائي أوضاع توقعات حول المجاعة ب تقریر أصدرتھ شبكة نظم اإلنذار المبكروفقا ألحدث 

 المستوى الحرج یولیو شھراعتبارا من مالیین شخص في السودان  4 نحو سیواجھف، 2015 عاممن  دیسمبر حتى
معظم ھؤالء الناس و .ئي الحادمستویات انعدام األمن الغذامن ) 3المرحلة  (األزمةكذلك مستوى ) و2المرحلة (

غرب كردفان، والنیل األزرق، مع وجود و، دارفور وجنوبوالیات في  اتالنزاعبرة یعیشون في المناطق المتأث
البحر في والیات في المناطق المعرضة للجفاف ) 2من السكان سیواجھون المستوى الحرج (المرحلة جیوب إضافیة 

انعدام حالة ب المتأثرینفي المائة من السكان  65حوالي یعیش و  وكسال. ،ارفوروشمال د ،وشمال كردفان ،األحمر
زمة أما غالبیة السكان الذین یواجھون مستوى األ  .جنوب كردفانوالیة ئة في افي الم 14األمن الغذائي في دارفور و

بشكل رئیسي بین النازحین في المناطق التي تسیطر علیھا فیعیشون مستویات انعدام األمن الغذائي من ) 3المرحلة (
 خاللفي دارفور  والیة جنوب كردفان وكذلك بین النازحین في  شمالقطاع ال -الحركة الشعبیة لتحریر السودان 

من ) 2(المرحلة المستوى الحرج  ونواجھالذین یالنازحون في دارفور أما  .الماضیة بسبب النزاع األشھر الست
 .بدعم من المساعدات اإلنسانیةاال الحفاظ على ھذا المستوى  فلن یكون باستطاعتھمالغذائي  تویات انعدام األمنمس

 
اإلنتاج الزراعي الرئیسیة، وال سیما في  ناطقفي مالموسمیة التراكمي أقل من المتوسط  وكان معدل سقوط األمطار

بمعدل  یولیو أقل من المتوسط  إلى طلت في المدة من مایوالتي ھوكانت األمطار . أجزاء من دارفور فيالشرق و
كسال خاصة في والیات  على طول الحدود الشرقیة،وذلك  ،، وشمال كردفانفي أجزاء من دارفور ملم 100-200

الذي ھو أقل من المتوسط  ھطول األمطار معدل، فقد عرقل االنذار المبكر بالمجاعةنظم وفقا لشبكة و .والقضارف
نقص  فقد عطلباإلضافة إلى ذلك،  .المطریةالزراعة في معظم منطقة الموسم الزراعي وتأخر  ،إعداد األرضملیة ع

الزراعة في المناطق تحضیر األرض، مما أدى أیضا إلى تأخیر كبیر في عملیة  الوقود مؤخرا في بعض أجزاء البالد
 .یةالمطر

 

 جنوب السودان دولة من  استمرار تدفق الالجئین
 

، وفقا لمفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین
 189,720 أغسطس 7وصل حتى تاریخ 

السودان،  الجئ من دولة جنوب السودان الى
. 2013دیسمبر عام  منتصف شھر وذلك منذ

 في اغالققد تسببت االمطار الغزیرة و
إلى  مما أدى ،الحدودیة الرئیسیة المعابر

 ھذا الوافدین الجدد وصول عدد أقل من
 الماضي مقارنة باألسبوع (732) األسبوع

، تلقى ومن بین ھؤالء األشخاص .)1,171(
شكال من أشكال  110,000ما یقرب من 

والسبب الرئیسي وراء  .اإلنسانیة تاالمساعد
والذي  199,828 من عدد الالجئین تراجع

نتائج ھو  یولیو، 22جرى اإلبالغ عنھ في 
 منطقة األخیرة التي أجریت فيعملیة التحقق 

 التابعة لمحلیة كیلك في والیة غرب خرسانة
جنوب و كل من والیتي غرب في التسجیل المنتظمتنفیذ نظام عیق محدودیة إتاحة الوصول عملیة ت كما . كردفان

الحركة  ومع .نتائج البعثات المشتركة بین الوكاالت بصفة رئیسیة على التي ذكرت لسكانیةاألرقام ا وتستندكردفان، 
 .عرضة للتغییر ستكون، فإن األرقام السودان مواقع أخرى في المستمرة للوافدین الجدد إلى الدینامیكیة

العودة  لتقییم قرىتأجلت بعثة 
، بوالیة ھقریضلیة ـــــــفي مح

بب سوء ــــــجنوب دارفور، بس
حالة الطرق الناجمة عن ھطول 

 .األمطار الغزیرة

 
 

 

 )اإلغاثة في النیل االبیض (المصدر: برنامج الغذاء العالميمواطنون من دولة جنوب السودان یتلقون 

تسببت األمطار الغزیرة في 
اغالق المعابر الحدودیة 
الرئیسیة، مما أدى إلى وصول 

مواطن من دولة جنوب   732
السودان ھذا األسبوع مقارنة 

، في األسبوع 1,171بعدد 
 .الماضي
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