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أوتشا     

 یونامید)لل شمال دارفور (صورة أرشیفیة بوالیةیة وكملة تغذمد یقمن بإعدا نسوة

 في ھذا العدد                                        
 

 1. ص یة لمعالجة سوء التغذیةقومتوسیع نطاق الخدمات ال

 2 ص.من الالجئین الجدد إلى منطقة الخرسانة  4,800وصول 

 3 ص. النازحون في جبل مرة في حاجة إلى المساعدات

 4 ص.دارفور طویلة، بوالیة شمال المساعدات المجتمعیة في محلیة 

  التطورات أبرز  
لتوسیع نطاق المتابعة  قومیةوضعت خطة   •

 إلدارة المجتمعیة لسوء التغذیة الحاد في جمیعل
 أنحاء السودان.

ھناك الحكومیة  مفوضیة العون اإلنسانيوفقا ل •
سودان في الجنوب من دولة الجئ  9,000

من بینھم أكثر  بوالیة جنوب كردفانخرسانة، 
 الوافدین الجدد.من  4,800من 

بغرب جبل تي، رتنازح في ن 1,700 اجتحی •
  یواجھ إلى مساعدات غذائیة في حینمره 

 بوسط جبل مرهنازح في قولو،  5,500
 ألوضاع بسبب موسم األمطار.ل اتدھور

ات معسكرفي  المرافق الصحیةوضع المیاه و  •
 لتحسن.ا في ٌذآخالنیل األبیض بالالجئین 

المجتمعیة للعائدین  اتط المساعدیخطت  •
شمال بوالیة ة طویلة یوالمقیمین في محل

 دارفور.
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 ملیون 3,1
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 النازحون في السودان

 
 النازحون في دارفور

 ) 2014دیسمبر (حتى  
 

 ) 2015(في 
 

 عدد المصابین بسوء التغذیة 
             الحاد الشامل 

 
 
 

281,192          

 دولة جنوب من الالجئون
 15 منذ السودان في السودان

(مفوضیة  2013دیسمبر، 
 األمم المتحدة لشئون الالجئین)

 
 

175,250 

من الالجئون في السودان 
(مفوضیة األمم  جنسیات أخرى

 المتحدة لشئون الالجئین)

 التمویل  

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

 

  
40 % 

 المتوفر من التمویل المطلوب
 

    
     

 
 

 في السودانیة لمعالجة سوء التغذیة قومتوسیع نطاق الخدمات ال
 

 نطاق اإلدارة المجتمعیة لسوء التغذیة الحادلتوسیع یة لمدة ثالث سنوات قوموزارة الصحة والشركاء خطة  وضعت
 ،حصول علىلل 2017عام ستمر حتى نھایة ت )معالجة سوء التغذیة الحاد والشدید على مستوى المجتمع المحلي(

 یة ضمان توافر إمداداتقوموتشمل أھداف الخطة الد. البال في أنحاءنسبة تغطیة عالیة لعالج سوء التغذیة واستدامة 
في البالد، وإمكانیة الوصول إلى خدمات التغذیة؛  معالجة سوء التغذیة الحاد والشدید على مستوى المجتمع المحلي

؛ وتعبئة المجتمعات سوء التغذیة المعتدل الحادو ،سوء التغذیة الحاد الشدید عالجعلى تدریب العاملین الصحیین و
 .الوقایة / العالجو ،حلیة لالنخراط في مجال التغذیةالم

من  184من أصل  54فلدى  ،الطریقة المكانیة البسیطة ألخذ العیناتب 2013لعام  قوميالسودان الووفقا لمسح 
القدرة على  غیر أن في المائة.  15فوق عتبة الطوارئ بنسبة  سوء التغذیة الحاد الشدیدلالمحلیات السودان انتشار 

ز على یركویجري الت، حالیا نسبیًا ةزال منخفضتال  وسوء التغذیة الحاد المعتدل ،سوء التغذیة الحاد الشدید عالج
لم  2014في عام ولوكالة األمم المتحدة للطفولة (الیونیسیف).  وفقًاوذلك الحاالت اإلنسانیة المعقدة،  یات ذاتالوال
طفل) من خالل  136,838(الواردة في التقاریر  سوء التغذیة الحاد الشدید تربع حاال إال إلى فقطالتوصل یجر 

 .معالجة سوء التغذیة الحاد والشدید على مستوى المجتمع المحلي أنشطة
دوالر مالیین  8ملیون جنیھ سوداني (أكثر من  50، خصصت وزارة الصحة أكثر من نطاقتوسیع ال جزء منوك

یتلقون عالج زیادة عدد األطفال الذین واألدویة الروتینیة من أجل  ،جاھزة لالستعمالالعالجیة الغذیة لأل أمریكي)
ولتغطیة الفجوات  ،سوء التغذیة الحاد الشدید

القائمة في موارد الشركاء في المجال اإلنساني. 
فر توفي ووفقا للیونیسف، كان ھناك تحسن 

معالجة سوء التغذیة الحاد والشدید على  إمدادات
مما ، 2015في عام  مستوى المجتمع المحلي

 ومع ذلك،من األطفال.  ةد متزایداعدأعالج بسمح 
ات، وعلى األخص في المناطق فجواستمرت ال

ك عبء كبیر من سوء التغذیة وسط حیث ھنا
 .عالیةكثافة سكانیة 

 2015من عام  ویونیو ،بین فبرایرما  وقد جرى
 على اموظفا صحی 117ریب ما مجموعھ تد

معالجة سوء التغذیة الحاد والشدید على مستوى 
منذ  شخاص. وقد عاد ھؤالء األالمجتمع المحلي

 عامًال 335تدریب قاموا بویاتھم لوالذلك الحین 
وضع  جرىفي عشر والیات. كما  ًاإضافی ًاصحی

دلیل تشغیلي مبسط الستخدامھ كمرجع جیب 
لعالج الحاالت غیر المصحوبة بمضاعفات من 

سوء التغذیة المعتدل و سوء التغذیة الحاد الشدید
 وألنعلى مستوى المجتمع المحلي.  الحاد

 جريی العاملة٪ فقط من الوحدات الصحیة 12.5
فإن توسیع ، فیھا حالیا تقدیم خدمات التغذیة

الصحیة  نشآتاستخدام الم شدد علىی النطاق
القائمة حیثما أمكن ذلك لزیادة فرص الحصول 
على الخدمات. ونتیجة لذلك بلغ عدد البرامج 

 2017 – 2015التدخالت المخطط لھا لسوء التغذیة الحاد الشدید لألعوام 
 2015المصدر: نشرة السودان لقطاع التغذیة، أغسطس 

  2017 - 2015التدخالت المخطط لھا لسوء التغذیة المعتدل الحاد لألعوام  
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سوء التغذیة عالج توفر  التيبرامج التغذیة التكمیلیة من  356 ھناكو 943للمرضى الخارجیین  العاملةالعالجیة 
 .المعتدل الحاد

 
 محدودة اتقدرببرامج التغذیة في شرق دارفور عمل ت
 

القدرة المنخفضة في بعض المناطق من حیث عدد ما زالت استجابة التغذیة الشاملة للبالد، على الرغم من التحسن في 
على سبیل المثال، فالمقدمة لألطفال المحتاجین.  اتحد من مدى المساعدتوالبنیة التحتیة  ،واإلمدادات ،الموظفین

تدیره  ًابرنامج أنشرق دارفور  بوالیة یاسینمحلیة بدو في لأجرتھا الیونیسیف في بلدة  أخیرةوجدت بعثة مراقبة 
متاح لعالج األطفال التغذیة استقرار تحقیق لمركز  لیس ھناكو ،واإلمدادات األساسیة ،لموظفینلفتقر ی تیرفاند

 ،األطفال المصابین بسوء التغذیة الحاد الى الضعینإحالة  ىتجرن أیجب المصابین بسوء التغذیة الحاد. ونتیجة لذلك، 
في الضعین ھو  تحقیق استقرار التغذیةمركز فإن حالیا، وكیلومتر على التوالي.  65و ،130 تبعدأو نیاال، التي 

تشغیلھ  جريیسواحد في عدیلة  -آخرین نشاء اثنین إل جاریة ھناك خططشرق دارفور، ومع ذلك، الیة والوحید في 
. وعالوة على ذلك، فإن تیرفاندتشغیلھ من قبل  جريفي شعیریة سی واآلخر ،لالجئین األمریكيمجلس المن قبل 

في ذلك اإلمدادات الغذائیة األساسیة،  ھي في حاجة ماسة إلى مستودع لتخزین اإلمدادات، بماة ئیالواللصحة اوزارة 
بسبب  فائقة الجودة في الوقت المناسب. وباإلضافة إلى ذلك، فإن النقص في الحبوب المواد وإرسال ،لضمان توفر

قطاع ة. ووفقا لشركاء یاستجابة التغذیة في الوالتدابیر سلبًا على ؤثر یزال یصعوبات في استیراد مواد اإلغاثة ال 
 عرضةشرق دارفور والیة في  طفًال 2,144ترك ما یقدر بنحو ت الحبوب فائقة الجودةھذه الفجوة في ن فإالتغذیة، 

 خطر سوء التغذیة.ل
 

شخص من دولة جنوب السودان في خرسانة، بوالیة غرب  9,000
 كردفان

 
وزارة للصحة وغرب كردفان، والیة الحكومیة في  مفوضیة العون اإلنسانيلممثلین  ، تضمبعثة إنسانیةقامت 

، البرنامج الطوعي للمساعدات اإلنسانیة تيمنظمو ،غیر الحكومیة الدولیةنقاذ الطفولة السویدیة إ ةمنظمة، وئیوالال
سبتمبر لتقییم  18 -17غرب كردفان من بوالیة منطقة خرسانة  ةاریزب، الحكومیة الوطنیةغیر ید المعونة العالمیة و

فإن  بعثةنتائج الواستنادا إلى  ،مفوضیة العون اإلنسانيحسبما ذكرت و. السودان جنوبمن دولة احتیاجات الالجئین 
من  4,819بما في ذلك ، شخص 9,000 عندقف یفي خرسانة  السودان جنوبمن دولة العدد الحالي لالجئین 

لذلك،  وفقًاوالقضیة الصحیة األكثر إلحاحا.  ھيالمالریا  أن وقد أورد التقریرالوافدین الجدد حتى اآلن في سبتمبر. 
زارة الصحة بالوالیة لتوزیع األدویة المضادة للمالریا وحصلت الیونیسیف بالفعل على تصریح إلیفاد وخططت 
التي المساعدات الغذائیة  الجدد بعد االنتھاء من عملیة التسجیل الجاریة الوافدون ىیتلقو الناموسیات.من  4,000
 .العالمي اءبرنامج الغذیقدمھا 

 
وقد غرب كردفان. والیة لشركاء الدولیین للة طعومتق ،وصول محدودة إتاحةة األخیرة لخرسانة وسط بعثوتأتي ھذه ال

جنوب شخص من دولة  15,000وصول نحو ب، 2015من عام في یونیو لالجئین  ًاسریع ًاتدفقشھدت خرسانة 
على تنفیذ بعثة  ینقادربعض الشركاء في حین كان والسودان على مدى بضعة أسابیع فقط، وكثیر منھم من األطفال. 

 مرارًا بالرفضالوصول منذ ذلك الحین  إتاحة تقییدجرى  تدفق في یونیو،اللتقییم االحتیاجات السریعة للخرسانة خالل 
وإیصال المساعدات اإلنسانیة  ،تقییم االحتیاجات كانمشتركة بین الوكاالت. ونتیجة لذلك، شاملة طلبات إلیفاد بعثة ل

األمم المتحدة مفوضیة  غیر أنلسكان، لدینامیكیة تقاریر تحركات  من الصعب التحقق من وكان ،محدودًا إلى خرسانة
. سودان كانوا في خرسانةال جنوبمن دولة الجئ  5,500 يلاحو بأن قدرت في بدایة أغسطسكانت فد لالجئین 

على البعثات الفردیة  عالوةبعثة شاملة مشتركة بین الوكاالت لخرسانة، من أجل  المناصرةیواصل الشركاء و
 .والمشتركة التي أجریت مؤخرا

 

 اتالنازحون في جبل مرة في حاجة إلى المساعد
 

رتتي في غرب ة نإلى مدین مالنازحین معونات غذائیة طارئة منذ نزوحھمن  1,700 حواليتلق یحسب ما ورد لم 
ووسط  ،من مناطق في شمال وافر قد النازحونوكان . 2015عام  من جبل مرة بوسط دارفور بین مارس ویونیو

الجماعات المسلحة في وقت ولقتال بین القوات الحكومیة ل)، بما في ذلك بلدة قولو، نتیجة ُرِكرو جبل مرة (سابقا محلة
الموجودة في  المرافق الصحیةو ،والمیاه ،الصحیة كزالوصول إلى المراقد أتیح لھم  نوكان النازحوسابق من العام. 

فقد قد تعثرت بسبب العوائق البیروقراطیة.  المساعدات الغذائیةغیر أن . یةسراألد اومالالطوارئ  آويم واوتلق رتتين
 قد  رتتينإلى النازحین الذین وصلوا حدیثا في  اتبأن استمرار تقدیم المساعد تقولأفادت التقاریر أن السلطات المحلیة 

برنامج وحثا عن المعونة. غرب جبل مرة بان آخر في جبل مرة لالنتقال إلى في أي مك شخاصخلق عامل جذب لأل

من دولة الجئ  4,819وصل 
خرسانة في  إلىسودان الجنوب 

وفقا لمفوضیة وذلك سبتمبر، 
 .الحكومیة اإلنسانيالعون 

 
 
 

 
 

 

نرتتي  نازح في مدینة 1,700
مرة في حاجة إلى  غرب جبل

 .معونات غذائیة طارئة
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http://www.unocha.org/
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تقییم والتحقق الإجراء  ینتھي حالماالعالمي على استعداد لتوزیع الحصص الغذائیة الطارئة لھؤالء النازحین  الغذاء
 .حالیًا المفاوضاتتجري بشأنھما  لذان الوبھا، 

 
 

  جبل مرة في وسطقولو  بلدة فيالنازحین  احتیاجات فاقمی موسم األمطار
 

نازح في المنطقة قد  5,500 حواليأبلغ قادة المجتمع المحلي في بلدة قولو الشركاء في المجال اإلنساني أن حالة 
 ،یةسراأل مستلزماتوال ،حاالت الطوارئل يوآحاجة ملحة لتوفیر المب أفادواتدھورت بشدة بسبب موسم األمطار، و

مع الشركاء في المجال  الحكومیة مل مفوضیة العون اإلنسانيذلك، تعل واستجابةوالتعلیمیة.  ،وكذلك الخدمات الصحیة
في ھذه المجموعة من النازحین  وقد نزحتالمناسبة.  اتوسط دارفور لتنسیق تدابیر المساعد والیة اإلنساني في

كبیر إلى حد إلى المنطقة  ھموصولن جرى تقیید لشركاء الدولیین، الذیلل بعد والوص اح، ولم یت2015 من عام  مارس
 .2011منذ عام 

 
 

 مواقع النیل االبیض لالجئین تظھر تحسنا
 

جنوب السودان منذ دیسمبر من دولة  ًاشخص 192,281ما مجموعھ من سبتمبر  16 حتىإلى السودان  وصل
مفوضیة األمم المتحدة لشئون في والیة النیل األبیض، وفقا ل شخصًا )108,313( وقد استقر معظمھم 2013

النیل االبیض بوالیة لالجئین المرافق والموارد الموجودة في سبعة مواقع  أجھد. ھذا التدفق المستمر لالجئین الالجئین
ال حیث . لشركاءلالشاغل الرئیسي واألولویة  المواقعه ھذفي  المرافق الصحیةو ،وضع المیاه بقاء ، معشدیدا إجھادًا 

قع یمنھا المتاح بقاء الحصول على میاه كافیة، مع  بوسن،أالمواقع باستثناء واحد، دبة  في جمیعن ویستطیع الالجئ
 .للفرد في الیوم لتر 15 إلسفیر البالغ تحت أدنى مستوى

 
 
جنوب ومنظمة  ،غیر الحكومیة الدولیة لتنمیة ما وراء البحار الوكالة الكاثولیكیة ةأنشأت منظم استجابة لذلكو

نقطة  12 مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئینبدعم من و حكومیةالوطنیة غیر ال الصحراء الكبرى للتنمیة الدولیة
الجدیدة من كمیة المیاه ھذه المنشآت تزید اسفیر. و حالیا أقل من معاییروالتي ھي ستة ال مواقعال في أنحاءتوزیع المیاه 

 ،في المتوسط أكثر من ثمانیة لترات للفرد في الیومھذا  یعادلولتر،  775,000إلى  642,500ات من معسكرفي ال
 .في بدایة سبتمبر الحال علیھ للشخص الواحد أكثر مما كانواحد لتر أي 

 

 
 
 

 نقطة جدیدة لتوزیع المیاه في 12
مواقع النیل االبیض لالجئین 

شخص نصیب المتوسط  رفعت
 .لتر واحد
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 یة النیل األبیضوالب الجبلین ةیمحلفي  لالجئین جدید حتملمموقع 
 

 غاناموقع آل ىلدسوف یكون . والجبلین ةیمحلجدید لالجئین في والیة النیل األبیض في  محتمل تحدید موقع جرى
الموقع الجدید من قبل اللجنة الفنیة على  جیزشخص). وقد أ 4,500أسرة (حوالي  900استیعاب المقترح القدرة على 

 اتمعسكرالازدحام كان قد لخرطوم للموافقة النھائیة. والطلب إلى اللجنة الفنیة العلیا في ا سلمتي تة، الیمستوى الوال
لحوالي  كانتالمقصودة  سعةرغم أن البشخص،  93,100سبعة مواقع تستضیف حالیا حوالي  فيمسألة حاسمة 

 .بمجرد أن تتحسن ظروف الطریق مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین
 
 أكتوبر في أوائل أبدسی جددالجئین الل البیومتري تسجیلال
 

شؤون نیة لتنسیق فاللجنة الأقرت 
والیة بجنوب السودان الالجئین من دولة 

على توصیة اللجنة الفنیة النیل األبیض 
 استئناف التسجیل البیومتري بشأن العلیا

السودان من قبل  جنوبمن دولة لالجئین 
 ،مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین

 رغموبوجمعیة الھالل األحمر السوداني. 
في البدایة من المفترض  أن العملیة كان
 غیر أنھ جرى سبتمبر،  7ان تستأنف یوم 

ى طلب من تأجیل العملیة بناء عل
أفراد  الطالعجئین إلتاحة الوقت الال

المجتمع الذین یعملون حالیا في الحقول 
ستأنف یخارج المواقع. ومن المتوقع أن 
 .التسجیل في وقت مبكر من أكتوبر

 
في  ة الالجئینتأكید ھویمن یسھل  -ھم بصماتأخذ و مالالجئین وتصویرھ ةمقابل الذي تجري إبانھ - التسجیل البیومتري

تسجیل لنقل جمیع المعدات الالزمة ل رىـــجویساعد على التقلیل من حاالت االحتیال. وقد  ى،وثائق أخرأیة غیاب 
بین ل یسجت یجري. ومن المتوقع أن ةعلقایلاو  ،بوسنأدبة قریبا في مواقع التسجیل ستأنف یالجبلین حیث سة یمحلل

 كل یوم في المتوسط.شخص  300و  200
 

 طویلةة یالمجتمعیة في محل اتالمساعد
 

شمال دارفور  والیة الشركاء في المجال اإلنساني فيقدم سی
 ،المجتمعیة لجمیع السكان، بما في ذلك المقیمین اتالمساعد

ة طویلة یفي محلقرى كتور، وقصضور، وِتموا والعائدین في 
ھذه المساعدات في أعقاب بعثة وتأتي شمال دارفور. بوالیة 

سبتمبر،   09 - 02في الفترة من  تمشتركة بین الوكاالت أجری
عادوا مؤخرا إلى  كانوا قد ًاشخص 8,950 حواليالتي حددت و

ول وألین من أجل زراعة أراضیھم. نازحات المعسكرالمنطقة من 
. 2011والشركاء إلى المنطقة منذ عام لبعثة ل الوصولیتاح مرة 

 عام  أصال في أوائل واقد فر ھمتحدیدالذین جرى ن والعائدوكان 
والجماعات المسلحة،  ،القتال بین القوات الحكومیة جراء 2015

ات معسكرفي جمیع أنحاء  حصول على مالذلل ونسعی كانوا ثحی
  .ةیفي طویلة محل  یننازحال
 

ھدف التي ت ،المرافق الصحیةو ،والمیاه ،والتغذیة ،الصحة خدماتتوسیع نطاق المجتمعیة على  اتلمساعدا تنطوي
تنشیط إعادة و ،وكلورة اآلبارالید، ومضخات  ،استفادة جمیع المقیمین. وھذا یشمل إعادة تأھیل المراحیضإلى 

برامج التغذیة و ،برنامج التغذیة العالجیة للمرضى الخارجیینفضال عن  ،وإنشاء عیادة متنقلة ،المركز الصحي
 .التكمیلیة

 
 
 
 

 تسجیل البیومتريال أبدسی
السودان  من دولة جنوب لالجئین

في أوائل  ضفي والیة النیل األبی
 .أكتوبر

 
 
 
 

 

 اتتوفیر المساعد یجريس
والعائدین  ،المجتمعیة للمقیمین

في  8,950 البالغ عددھم الجدد
 .ِتمواووقصضور، ، كتور قرى

 
 
 
 

 

)الالجئین لشؤون المتحدة األمم لمفوضیة أرشیفیة صورة(  األبیض النیل بوالیة السودان جنوب دولة من ألطفال بیومتري تسجیل 
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