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أوتشا     

 )2014المتحدة  لألممتوزیع البذور في دارفور من قبل منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة  (صورة أرشیفیة 

 في ھذا العدد                                        
 

 1. صانعدام األمن الغذائي  ملیون دوالر لمن یعانون 6منظمة الفاو  نشدت

 2ص.  ٪25فوق یشمال دارفور بوالیة سوء التغذیة الحاد الشامل 

 3ص.   على الخدمات الصحیةالنازحین  من 13,500حصول

 4ص.   المالریا تتزاید في أوساط الالجئین

  التطورات أبرز  
لمساعدة ملیون دوالر  6تنشد منظمة الفاو  •

تواجھ زیادة خطر األسر التي من  125,000
وسوء التغذیة في  ،انعدام األمن الغذائي

 السودان.
في سوء التغذیة الحاد الشامل معدل یقف  •

 عندشمال دارفور اللعیت بوالیة ة یمحل
 ٪ وھو أعلى من نسبة عتبة الطوارئ 25.3

 ٪.15البالغة 
حالة مالریا بما في  1,000أكثر من عن  َغبِلُأ •

 .وفاة بوالیة غرب دارفور تحاال 7ذلك 
النازحین إلى من  13,500حوالي اضطر  •

طلب الخدمات الطبیة في مستشفى قوة حفظ 
م في لبدو، وذلك بسبب عدم وجود السال

 عاملین في المجال الطبي في العیادة المحلیة.
المالریا بین حاالت تعزى الزیادة في  •

 إلى  النیل األبیضوالیة  الالجئین في
 توىـــمسف ـــــضعو ،ظاظــاالكتو األمطار،

 ة.الصحی قفارموال ،خدمات المیاه
 

 أرقام

 
 ملیون 3,1

 
 

 ملیون 2,5
 

223,000 
 
 

 ملیون 2

 
 النازحون في السودان

 
 النازحون في دارفور

 ) 2014دیسمبر (حتى  
 

 ) 2015(في 
 

 عدد المصابین بسوء التغذیة 
             الحاد الشامل 

 
 
 
 

193,049          

 دولة جنوب من الالجئون
 15 منذ السودان في السودان

(مفوضیة  2013دیسمبر، 
األمم المتحدة لشئون 

 الالجئین)
 

 
 
 

175,250 

من الالجئون في السودان 
(مفوضیة  جنسیات أخرى

األمم المتحدة لشئون 
 الالجئین)

 التمویل  

 )أمریكي دوالر( ملیون 1,04
  2015مطلوبة في عام 

 

  
49 % 

 المتوفر من التمویل المطلوب
 

    
     

  

دوالر أمریكي ملیون  6تنشد ألغذیة والزراعة ل المتحدةمم ألامنظمة 
 قلة سقوط األمطاربرة أثاألسر الریفیة المت لمساعدة

 
الریفیة األسر من  125,000مساعدة ملیون دوالر أمریكي ل 6حصول على للنداًء  منظمة األغذیة والزراعةأطلقت 

 وقد أشارت وسوء التغذیة بسبب نقص األمطار.  ،في السودان الذین یواجھون مخاطر متزایدة من انعدام األمن الغذائي
 األمطار ھطولأن إلى  المحلیاتمن  80مؤخرا في  أجري منظمة األغذیة والزراعةلالنتائج المستخلصة من تقییم 

أدى إلى تأخیر  قد السودانبالتقلیدیة  الزراعیةمناطق الید من العد أرجاءفي  وسبتمبر ،یونیو بین قل من متوسط األ
والمراعي. وقد زاد ھذا من خطر انخفاض غلة  ،لمحاصیلل سیئةالظروف الضعیف، والنمو الوكذلك  ،الزراعة

 ،المحاصیلخسائر ؤدي من المتوقع أن ت فقا لمنظمة األغذیة والزراعةو. و2015/2016الحصاد لموسم الحصاد 
وسوء التغذیة، خاصة بین صغار  ،وتزاید انعدام األمن الغذائي ،والثروة الحیوانیة إلى انخفاض في توفر الغذاء

والرعاة الذین یشكلون الجزء األكبر من الفقراء في المناطق الریفیة في السودان. وستخصص ھذه  ،المزارعین
ھذا بالذین یتأثرون كثر عرضة للمخاطر، واألألسر الرعویة لعة لبرامج التي من شأنھا تعزیز قدرة الزرالاألموال 

 ،األدوات، ودعم الزراعةعالوة على  ،والبقولیات خضروات،ال ذورب ھطول األمطار. وستتسلم العائالت في النقص
اعة وخدمات التطعیم التي من شأنھا تمكینھم من زراعة المزید من الغذاء أثناء موسم الزر ،واألعالف الحیوانیة

موسم الزراعة الشتویة ھو وسیلة ھامة للتخفیف من آثار نقص  دعم إن وتلبیة احتیاجات التغذیة الخاصة بھم. ،الشتویة
كثر األمطار على األسر األ

من خالل  عرضة للمخاطر
تعزیز قدرتھا على التكیف 
حتى یتمكنوا من الحفاظ على 

 ،ة الخضرواتـــــــــــــزراع
والحفاظ  ،والبقولیات الغذائیة

لضمان  معافاةعلى مواشیھم 
لى اللحوم ـــــــول عــــــالحص

 .والحلیب
 
 

منظمة األغذیة وقد أطلقت 
والزراعة مناشدة للحصول 

للزراعة  ًاسبقمعلى أموال 
 ،، كما أنھا فرصة جیدة للمزارعین2016إلى مارس  2015الذي یمتد من نوفمبر المقبل الموسم في الشتویة 

وزیادة خدمات  ،المحلي من األعالف للثروة الحیوانیة اإلنتاجإن وصغار الرعاة لزیادة اإلنتاج الغذائي المحلي. 
تواجھ التي مراض ، وزیادة خطر اإلصابة باألظروف المراعي الفقیرةدان أیضا على معالجة یساعسوف التطعیم 
 ،في المائة أكثر من اللحوم 60تنتج أن  ةمعافاالات یمكن للحیوانحیث وجنوب كردفان.  ،وغرب ،في دارفورالرعاة 

 ،رَضفائض من الُخكما أن زیادة الوفقا لمنظمة األغذیة والزراعة.  كثر عرضة للمخاطروالحلیب لألسر األ
  .األساسیة اتلبیة احتیاجاتھعلى ساعد األسر الریفیة ذي یمصدر ھام للدخل ال أیضًاي والحلیب ھ ،واللحوم ،والبقولیات

     )والزراعة لألغذیة المتحدة األمم منظمة( الزراعیة اإلمدادات تتلقى للمخاطر عرضة األكثر األسر
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 معدالت سوء التغذیة الحاد الشامل في السودان 
 المصدر: منظمة األمم المتحدة للطفولة

 

سوء التغذیة الحاد الشامل في محلیة اللعیت بوالیة شمال دارفور یفوق 
25٪ 

 
سبة أعلى بكثیر من في المائة، وھي ن 25.3 یبلغشمال دارفور  اللعیت بوالیةة یمحل  في سوء التغذیة الحادمعدل 

(مقیاس محیط ي محیط منتصف الذراع العلو فحص في المائة، وفقا لنتائج 15 تھانسبالتي تبلغ عتبة الطوارئ 
غیر تنمیة القدرات سبتمبر. وأجري فحص مقیاس محیط العضد من قبل منظمة  22 إلى 5العضد) الذي أجري من 

طفل تتراوح أعمارھم  2,402 بیانات للحصول على  - دارفور والیة شمالبالصحة إشراف وزارة تحت  – الحكومیة
یعانون من  طفًال 446و، یعانون من سوء التغذیة الحاد طفًال 161فحص وقد حدد المن العمر.  شھرًا 59 - 6بین 

 .یعانون من سوء التغذیة إلى مراكز التغذیة لتلقي العالج الذین إحالة جمیع األطفالجرت و. سوء التغذیة الحاد المعتدل
 
أبو سفیان، و، جودتوسد، االشق و، حاتُفوغطى فحص مقیاس محیط العضد عشرة مواقع بما في ذلك دلیل بابكر، و
تنمیة منظمة ل العالمي اءغذقدم برنامج الو. ومدینة اللعیت ،وقجندلیل و، ھود بلیلوصالح الدین، و، خريُددلیل و

كافیة ألكثر من الشاملة برنامج تغطیة التغذیة التكمیلیة المتكاملة من لمدة شھرین  إمدادات الحكومیة غیرالقدرات 
مم المتحدة للطفولة ة. وذكرت وكالة االیمحلالوالمرضعات في  ،لالنساء الحوام من 1,181و ،طفل 2,000

سوء  معدالتحیث أن أفقر مستویات التغذیة في منطقة دارفور الكبرى، لدیھا شمال دارفور أن والیة (الیونیسیف)
 .(السریف، اللعیت، دار السالم، وكلمندو) في المائة 25 بھا تتجاوزمحلیات  أربعفي  التغذیة الحاد الشامل

 
في السودان یعانون من سوء التغذیة المزمن. وكشف دون سن الخامسة ملیون طفل  2نحو فإن ووفقا للیونیسف، 

من إجمالي  128أن  2013ي أجري في عام ذالالطریقة المكانیة البسیطة ألخذ العینات بالسودان مسح القومي بال
یعاني كذلك  وفي المائة.  30أكثر من أي  –" صنف على أنھ "عاٍلیفي البالد لدیھم معدل تقزم  سكانیًا تجمعًا 184

 الحاد التغذیة سوء معدلمتوسط بلوغ في السودان من سوء التغذیة الحاد مما أدى إلى تحت سن الخامسة ملیون طفل 
الوصول إلى بعض السكان إتاحة  وعدم ،قیود التمویلتعوق كما كلھ.  سودانفي المائة بالنسبة لل 16.3إلى  الشامل

من  ةمناصرالفي منظمات اإلغاثة وتواصل غذیة الكافیة. تال اتشركاء التغذیة على تقدیم مساعدمن قدرة المحتاجین 
یبلغ حتى اآلن والوصول إلى األشخاص المحتاجین لضمان إیصال مساعدات التغذیة. وإتاحة  ، مزید من األموال أجل

  .فقطفي المائة  35وفقا لنظام التتبع المالي قطاع التغذیة تمویل 

بِلَغ عن حاالت المالریا، بما في ذلك سبع وفیات،  من 1,000أكثر من  ُأ
  غرب دارفور بوالیة

 
 1,000 فاقت ال یةزیادة في عدد حاالت اإلصابة بالمالریا في الوالبوالیة غرب دارفور بأفادت منظمات الصحة 
 ،ھبیلةوالجنینة،  محلیات في (واالستجابة مبكرالاإلنذار  نظام اإلبالغ عنھا عن طریقجرى حالة، منھا سبع وفیات، 

زارة الصحة ومن قبل  اتیمحلالجمعھا من  جرىالتي  667ال العینات بین من و. )سبتمبر 25 -12بین ك الكریِنو

معدالت سوء التغذیة الحاد 
مل في محلیة اللعیت بوالیة الشا

في  25.3شمال دارفور بلغت 
المائة، وھي أعلى من عتبة 

في  15الطوارئ البالغة نسبة 
 .المائة

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 ًاشخصا آخر 27قد توفي بأنھ عي تقاریر من أفراد المجتمع وتدَّ .ةإیجابی للمالریااختبار حالة  493 تجاء بالوالیة،
على التحقق من ھذا الزعم. ووفقا لمنظمة الصحة  ةولكن منظمات اإلغاثة غیر قادر ،ةیبسبب المالریا في الوال

بین السكان  ةرتفعلمالوفیات ا معدالتذات األوبئة المحلیة قد تحدث  ،مالریاللموسم الذروة  ففي أثناءالعالمیة، 
والتدابیر الوقائیة ضد لدغات  ،وكذلك عدم وجود السكن المالئم ،ین المعرضین للخطر بسبب االكتظاظنازحال

 .البعوض
 
وسط دارفور أیضا زیادة في حاالت اإلصابة بوالیة  قارسیالة یمحل ت، شھدإلنذار المبكر واالستجابة فقا لوو

 270 ، جاءت ةیمحلالجمعھا من جرى العینات التي  من 420 ال بین منف بالمالریا خالل االسبوعین الماضیین.
 .ةإیجابیللمالریا اختبار حالة 

 
ر من لثالثة أشھ كاٍف مخزون رسالإبوالیة غرب دارفور، زارة الصحة بوقسم المالریا في قام ذلك، واستجابة ل

لتخطیط وتنفیذ تدخالت لزارة الصحة بالوالیة فریق عمل وأنشأت و. الكریِنك ةیمحلإلى العقاقیر المضادة للمالریا 
تعزیز قدرات العاملین في لو ،مكافحة بما في ذلك الرش بالمبیدات الحشریة للسیطرة على البعوض الحامل للمرضال

وزارة و، االتحادیة وزارة الصحة كانتووتعزیز نظام المراقبة.  ،اكتشاف الحاالت النشطةو ،الرصدو ،مجال الصحة
 ھاتوصیاترد ستووسط دارفور  ،غربوالیتي مؤخرا بعثة إلى قد سیرت منظمة الصحة العالمیة و ،الصحة بالوالیة

إدارة الحاالت  دعم تعزیز المراقبة، وبحتى اآلن منظمة الصحة العالمیة  تعھدتفي خطة االستجابة المشتركة. وقد 
 .المتكاملة لمكافحة النواقل یةالمجتمعواألنشطة  ،الفردیة

 
وتبلغ  – عدد كبیر من الحاالت فقط بعد األمطارظھر إذ یالمالریا موسمیة في دارفور فوفقا لمنظمة الصحة العالمیة، و

في المائة من  12منظمة الصحة العالمیة أیضا أن خمسة إلى تقاریر وتورد ما بین أغسطس وأكتوبر. فی ذراھا
 ةأربعب ثالث سنوات أكثر عرضة للموتالاألطفال دون  ویكونھذا المرض، بالمصابین بالمالریا یموتون شخاص األ

في المائة من  75ملیون نسمة، ونحو  5.5العدد السنوي المقدر لحاالت اإلصابة بالمالریا في السودان ھو و. أضعاف
 .مجموع السكان معرضون لإلصابة بالمالریا، وفقا لمنظمة الصحة العالمیة

 
. واستھدفت 2014من عام كبرى للوقایة من المالریا في السودان في یولیو  حملةآخر أطلقت وزارة الصحة وقد 

 والیاتالمالریا، وكذلك في برة أثوالمجتمعات المضیفة في المناطق المت ،والالجئین ،الحملة في المقام األول النازحین
ذلك واإلصحاح البیئي و ،قالتناللمتكاملة المكافحة المع التركیز على بالمالریا موبوءة الالقضارف، سنار، وكسال 

 .بدعم من منظمة الصحة العالمیة
 
 

 ق دارفور شربوالیة  دوالصحیة في لب ةالعیادب ال یوجد طبیب
 

 13,500 عددما یقدر ب ذال
بعثة بالقرب من  بمعسكرنازح 

م ــاألمو  -قيـــــــاالتحاد األفری
یونامید) الالمتحدة في دارفور (

 بوالیة موقع الفریق في لبدو،ب
ور، واضطروا ـــــــشرق دارف

للبحث عن الخدمات الطبیة في 
 د. ــیونامیموقع فریق المستشفى 

 
ا إلى عدم ــــویرجع ذلك أساس

اعد طبي ـــوجود طبیب أو مس
قا ــــ، وفكرـــــمعسفي عیادة ال

  .لمنظمة الصحة العالمیة
 

یعمل مستشفى موقع الفریق إن 
بشكل رئیسي لموظفي الیونامید 

الوصول إلى المستشفى مؤقتا  أتیحأن النازحین ال یحصلون على أي مساعدة صحیة،  یونامیدال كادرإ بمجردولكن 
 مسألةإیجاد حل لبومنظمة الصحة العالمیة  ،زارة الصحة بالوالیةتقوم فیھ و للنازحین إلى أن یحین الوقت الذي

النازحین من  55أكثر من  حیث ھناكیونامید الالعبء على مستشفى  من ھذا الوضعزاد  قفدومع ذلك التوظیف. 
 الذي یصبح بالتالي مصدر قلق أمنيكل یوم. وقد أدى ذلك إلى ازدحام في المستشفى،  ةالمشورون للحصول على سعی

إلى عملیة ارسال طبیب / مساعد طبي  بصدد توليوزارة الصحة بالوالیة والمستشفى داخل موقع الفریق. إذ تقع 
لوزارة الصحة لتشغیل  دواءبما في ذلك الالتشغیلي توفیر كامل الدعم بالتزمت منظمة الصحة العالمیة بدو. وقد لعیادة 

من  13,500 حوالير جِبُأ
لى الحصول على عالنازحین 

خدمات طبیة في مستشفى قوة 
حفظ السالم في لبدو، وذلك 
بسبب عدم وجود عاملین في 
المجال الطبي في العیادة 

 المحلیة

حالة مالریا  1,000من كثر أ
وفاة في  تحاال 7بما في ذلك 

محلیات الجنینة، وھبیلة، 
 ك بوالیة غرب دارفوروالكریِن

 )2013 للیونامید، أرشیفیة صورة( لبدو عیادة في المساعدات انتظار في وأطفال نساء 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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www.unocha.org/sudan | www.unocha.org | ochasudan_feedback@un.org | Facebook: UNOCHASudan | Twitter: @UNOCHA_Sudan  
 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

 شخصًا من دولة جنوب السودان 193,049وصل إلى السودان             
 

 2013شخصًا من دولة جنوب السودان شكال من أشكال المساعدات اإلنسانیة بین منتصف دیسمبر  121,494وقد تلقى  -
  2015أكتوبر  1 وحتى

  من األفراد من دولة جنوب السودان في أعقاب انفصال دولة جنوب السودان من السودان 350,000یستضیف السودان و -
 )شخصًا من دولة جنوب السودان (منظمة الھجرة الدولیة 2,496كما تلقت منطقة أبیي  -

بدو االسبوع المقبل لتقییم ورصد الوضع في لزیارة بالتغذیة والصحة شركاء یقوم سوف والعیادة حتى نھایة العام. 
 .عسكرالم

 
بین لبدو ومھاجریة  في مدنعندما اندلع القتال  2013من عام  دو في أوائل أبریلمنطقة لب ن إلىوالنازح قلتنوقد ا

بسبب التوترات المستمرة في المنطقة، فر بعض و. مناويفصیل میني  -وجیش تحریر السودان ،القوات الحكومیة
لجأ مبآالف آخرین  الذجنوب دارفور، في حین بوالیة في نیاال، النازحین معسكرات  إلى واالمدنیین من منازلھم ولجأ

فر ما یصل إلى فقد وفقا لتقاریر مختلفة من المنظمات اإلنسانیة، وبدو. رب من موقع فریق الیونامید قرب لبالق
   شخص من دیارھم نتیجة لھذا القتال. 60,000

 
 

جنوب السودان في األشخاص من دولة ارتفاع اإلصابة بالمالریا بین 
 النیل االبیض بوالیة لالجئین امواقع 

 
توفیر لسبع الھناك زیادة في عدد حاالت المالریا المبلغ عنھا في العیادات  ت، كان ة األمم المتحدة لالجئینضیومفوفقا ل

 .السودان في والیة النیل األبیض جنوبمن دولة  لالجئینافي مواقع الخدمات الصحیة 
 

ال یزال وسبع. العیادات في كل ال الطبیة تاورمشمن ال 10,885أكتوبر، أجریت  1وحتى سبتمبر  18من ففي المدة 
 ،جمیع المشوراتبین في المائة من  25 التي بلغت نسبتھ عدوى الجھاز التنفسي الحاد  لمعاودة ھوالسبب الرئیسي ل

 – في المائة في وقت سابق من ھذا الشھر 16 مقارنة بنسبةزیادة حادة وھذه  – في المائة 24 بنسبة تلیھ المالریاو
تعزى الزیادة الموسمیة من حاالت  في المائة. كما ھو الحال في والیة شرق دارفور، 12وأمراض اإلسھال بنسبة 

وخدمات  ة،الصحی قفارموال ،وعدم كفایة المیاه ،موسم األمطار، وقد تفاقمت بسبب االكتظاظ إلىیا اإلصابة بالمالر
والیونیسیف لتوزیع كمیات كبیرة من الناموسیات  ،ة األمم المتحدة لالجئینضیومف تخططالنظافة في مواقع الالجئین. و

 .ید المناقشة مع وزارة الصحةحالیا قبرمتھا تدخالت المالریا وفي غضون األسبوعین المقبلین. 
 
 

 2013السودان منذ دیسمبر إلى جنوب السودان من دولة  شخص 193,000 أكثر من وصل 
 

دولة السودان منذ اندالع القتال في  إلىسودان ال جنوبمن دولة الجئ  193,049 ھمجموعما أكتوبر، وصل  1 حتى
ھذا أكثر من نصف و. األمم المتحدة لالجئین مفوضیةا ل، وفق2013عام من جنوب السودان في منتصف دیسمبر 

 اتمن أشكال المساعد شكَال شخاصھؤالء األمن  121,000أكثر من  ىقد تلقوالعدد الكلي لالجئین في البالد. 
في المائة) في مواقع الالجئین في والیة  57جنوب السودان (دولة غالبیة الالجئین من  ةاستضاف وتجري .اإلنسانیة

 جودا، مركز االستقبالعبر الوافدین الجدد من  766 جرى استقبال، بالتقریر المشمولخالل األسبوع والنیل األبیض. 
في  63، و 1ردیس الفي  89و ، 2 ردیسالفي  99و  ،في الجوري 113و  صنقور، استقروا في أم 404منھم 

بقى یفي سبتمبر.  3,583وبذلك یرتفع عدد الالجئین الذین وصلوا إلى والیة النیل األبیض إلى علقایة. لاموقع 
تتألف من النساء  ھمفي المائة من 84 إذ أن، للمخاطر للغایةعرضة جنوب السودان دولة ن الجدد من والوافد

 .في المائة من األسر التي ترأسھا نساء 70واألطفال، و

 

ارتفعت حاالت المالریا المبلغ  
عنھا في العیادات في مواقع 
الالجئین في والیة النیل األبیض 

في المائة خالل األسبوع  8بنسبة 
 .الماضي وحده

 
 
 
 
 

 
 

 

  2015 أكتوبر 1 حتى - السودان في السودان جنوب دولة من الجئونال
 المصدر: مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین
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