
 
 

 

 
 

 

 
النشرة اإلنسانیة      
السودان       
 2016  أكتوبر 9 – 3 | 41العدد          

   
 

 

 
 
 
 

 
   
 
 

   
     
     
   

   

أوتشا     

 )2015  الیونیسیف( السودانطفال في األألحد تغذیة الفحص حالة 

 في ھذا العدد                               
 

 1ص. معسكرات النازحین والالجئین بسوء التغذیة الحاد الوخیم من حاالت 

 2ص. لعائدین في أم برو، بوالیة شمال دارفور لدعم تقدیم ال

 3ص. الجئین من مواطني دولة جنوب السودان إلى معسكر كریو ترحیل 

 4ص. في أبیي  صابة بالحصبة إحالة  17تأكید عدد 

  أبرز التطورات  
طفل  61,000خالل شھر سبتمبر، جرى فحص  •

دون سن الخامسة في معسكرات النازحین 
وجد أنھم یعانون من  2,800منھم  والالجئین،

دخالھم إوجرى  سوء التغذیة الحاد الوخیم
  .للمراكز لتلقي العالج

أم برو العائدین في محلیة  من 7,500تلقى نحو  •
بوالیة شمال دارفور، اللوازم المنزلیة األساسیة 

 .سبوع الماضيخالل األ ومآوي محسنة
الجئ من مواطني  3,700جرى نقل أكثر من  •

في والیة  دولة جنوب السودان إلى موقع كریو
 .شرق دارفور

 51أكتوبر، جرى اإلبالغ عن   4حتى تاریخ  •
حالة  17حالة إصابة بالحصبة في أبیي، منھا 

 .جرى تأكیدھا، وفقاً لما أفادت بھ الیونیسیف
 

 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 

 
 
 
 
 

248,870          

الالجئون من دولة جنوب 
منذ   السودان في السودان

 2013مبر، ــــــــدیس 15
مفوضیة المسجلون من قبل (

دة لشئون ـــــــــــــاألمم المتح
 سبتمبر 15حتى  – الالجئین)

2016 

 
 
 
 

137,413 

 من جنسیات أخرىالالجئون 
مفوضیة المسجلون من قبل (

دة لشئون ــــــــــــــاألمم المتح
 یولیو 30حتى  – الالجئین)

2016 

 

 التمویل  

 )دوالر أمریكي( ملیون  390 
 2016جرى استالمھا في عام  

 
  

    
     

 في المائة  41 
 جمالي التمویل المستلمإ 

  
 

     
 

في معسكرات النازحین  التغذويطفل لتلقي العالج  2,800دخال حوالي إ
 والالجئین في شھر سبتمبر

 
في أحدث تقریر لھا حول الوضع اإلنساني بالسودان، أنھ قد جرى  منظمة األمم المتحدة للطفولة (الیونیسیف)ذكرت 

من الصبیان) خالل شھر  30,600من الفتیات، و منھم 30,400طفل دون سن الخامسة ( 61,000فحص حوالي 
 منھم یعانون من سوء التغذیة الحاد الوخیم، 2,800اتضح أن وقد سكرات النازحین والالجئین، في مع 2016سبتمبر 

من  1,400إلدارة عالج سوء التغذیة الحاد الوخیم (المجتمعي برنامج اللتلقي العالج عبر  حالتھمإحیث جرت 
من األطفال  21,647عدد  عالج 2016، فقد جرى في أغسطس للیونیسیفمن الصبیان). ووفقاً  1,400الفتیات، و

 .السودان على نطاق سوء التغذیة الحاد الوخیم الذین یعانون منمن من الصبیان)  10827و ،من الفتیات 10,820(
 

 ً في المائة في أجزاء كثیرة من  30بنسبة لخبراء التغذیة، فإنھ عادةً ما تزید معدالت سوء التغذیة في المتوسط  ووفقا
ً  إلىالسودان خالل موسم الجفاف واألمطار (یونیو  صابة إلى زیادة في معدالت اإل سبتمبر). ویرجع ذلك أساسا

طفال في تغذیة الرضع واأل السیئةوكذلك للممارسات  ،بأمراض اإلسھاالت والمالریا، ومحدودیة المخزون الغذائي
 .مھات بالعمل في الحقولاأل النشغالالصغار نظراً 

 
سبتمبر، القیام بحملة فحص شامل لمحیط منتصف الذراع العلوي في جمیع  7أغسطس و 29ة بین رى في المدوقد ج

. ومن المتوقع شح الغذاء فجوة تغذیة خالل موسموالعالج من سوء ال ،مكانیة اكتشاف الحاالتإأنحاء البالد لمضاعفة 
 .من منتصف شھر أكتوبر أن تصدر وزارة الصحة االتحادیة نتائج الحملة في وقت مبكر

 
 ً  طفالً  580,023، فقد جرى حتى نھایة شھر مارس فحص ألحدث نشرة یصدرھا قطاع التغذیة بالسودان ووفقا

 المتأثرینوعالج األطفال  ،كجزء من الفحص الشامل لمحیط منتصف الذراع العلوي للعثور النشط على، وتحدید
 .لتلقي العالج سوء التغذیة الحاد الوخیم . وقد جرى احالة جمیع األطفال الذین اتضح  بأنھم یعانون منالنینوبظاھرة 

 
 

 ً  ،في المائة من األطفال الذین جرى فحصھم یعانون من سوء التغذیة الحاد 16.3بالرغم من أن أنھ تقریر للووفقا
ظھرھا أذیة قد أكد أن ھذه النتائج التي ن قطاع التغأال إمن سوء التغذیة الحاد الوخیم، في المائة منھم یعانون   3.1أنو

غیر صالحة إحصائیا لتقدیر نسبة األطفال الذین یعانون من سوء التغذیة في ھذه  فحص محیط أعلى الذراع تعتبر

 عالج في السودان للسوء التغذیة الحاد الوخیم حاالت  إدخالالتغطیة ب
 المصدر: نشرة قطاع التغذیة

 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sudan%20Nutrition%20Sector%20Bulletin%20March%202016.pdf
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إلى أنھ یوجد ھناك عدد كبیر من األطفال تشیر لعملیة الفحص النتائج األولیة أن لتقریر ا یوردومع ذلك  المناطق. 
 .والمعتدل في السودان ،الذین یحتاجون إلى العالج من سوء التغذیة الحاد الوخیم

 
في المائة، في الوقت  16.3أن معدل انتشار الھزال في السودان یبلغ  إلى 2016تقریر التغذیة العالمي للعام  ویشیر 

ف التقریر الھزال بأنھ انخفاض الوزن ویعرِّ  المائة. في 38.2ن بداء التقزم المصابیالذي تبلغ فیھ نسبة األطفال 
في المائة من  31.5أن  وأبرز التقریر أیضا ف التقزم بأنھ انخفاض الطول بالنسبة للعمر. بالنسبة للطول، بینما یعرِّ 

 .نیمیا)السودان یعانین من فقر الدم (األ النساء في سن اإلنجاب في
. 

جدیر بالذكر، أن فرص الحصول على العالج من سوء التغذیة الحاد قد زادت خالل السنوات األخیرة في السودان 
الحاد، ومع ذلك، فھناك الكثیر الذي في المائة من عدد األطفال الذین یعانون من سوء التغذیة  30لتغطي أكثر من 

في المائة فقط من الموارد  27مازال یتعین القیام بھ. وبحلول نھایة شھر سبتمبر، لم یتحصل قطاع التغذیة سوى على 
عرضة وھناك حاجة للمزید من التمویل للتصدي لالحتیاجات الضروریة للسكان األكثر  .2016المالیة الالزمة للعام 

 .والنساء ،األطفال ، خاصةً للمخاطر
 

 من العائدین في أم برو بوالیة شمال دارفور 7,500تقدیم الدعم لعدد 
 

أكتوبر، بتوزیع اللوازم المنزلیة األساسیة وكذلك عدد  5 - 3الوطنیة في المدة من قامت مجموعة العمل المستدام 
عائلة) في ثالثة مواقع في محلیة أم برو  1,500من العائدین ( 7,500من المآوي المحسنة إلى ما یقدر بنحو  1,500

 .حا، وأناباقيمدینة أم برو، وقریتي أبولِ  بوالیة شمال دارفور ھي:
 

حا جراء النزاع الذي أبولِ  منوقد نزح السكان 
لى قراھم إنھم عادوا أال إ، 2003ب في عام ـــنش

، لینزحوا منھا مرة أخرى في عام 2008في عام 
حا مستمرة . وال تزال العودة إلى قریة أبولِ 2015

 ً والعودة في  ،وال تختلف دینامیكیة النزوح .حالیا
فر  یة قرى المحلیة. فقدـــــــناباقي عن بقأقریة 

ناباقي إلى مدینة أم برو، أھالي من قریة األ
في عند اندالع النزاع دولة تشاد لى إو ،وكوربیا

 .2014وعادوا في عام ، 2003عام 
 

ست الوطنیة بعملیة التدریب سِ أقوم منظمة وت
طط لھا الستھداف ــــــوالتسجیل لألنشطة المخ

بین  من األشخاص ذوي االحتیاجات الخاصة
  .اقین والنساءــــالعائدین، مثل كبار السن، والمع

ً و دارة ثالث عیادات في المنطقة بتمویل من صندوق السودان اإلنساني. إوتباشر منظمة أنھار الوطنیة  تقوم  أیضا
 .والتغذویة للعائدین في المنطقة ،سبانیة بتوفیر الخدمات الصحیةمة أطباء بال حدود اإلظمن

 

 الجئ من مواطني دولة جنوب السودان إلى موقع 3,700نقل أكثر من 
 كریو الجدید في والیة شرق دارفور

 
عملیة الترحیل الطوعي لالجئین من مواطني دولة جنوب السودان من معسكر خور عمر في مدینة الضعین، أُكِملت 

 3,758 إلىمجموعھ ما یصل  لَ قِ سبتمبر حیث نُ  30 حتى تاریخالجدید  كریو عاصمة والیة شرق دارفور، إلى موقع
 .من األفراد

 
لى كریو، إلى حقیقة أنھ بعد القیام بعملیة تسجیل األسر في معسكر إض عدد الالجئین الذین جرى نقلھم ویرجع انخفا

ور عمر للنازحین، وقبل االنتقال، قام بعض الالجئین بالتوجھ إلى أماكن أخرى داخل الوالیة لممارسة العمالة ــــــخ
وال تزال جھود االستجابة لتلبیة االحتیاجات  .د ھؤالء إلى كریو في وقت الحقالموسمیة، ولكن من المتوقع أن یعو

ً ون الالجئین ئمم المتحدة لشاأل ستباشر مفوضیةو .كریو مستمرة إلىاألخرى لالجئین الذین انتقلوا  البدء بتسجیل  قریبا
جرى الفراغ من عملیة  نقلھم، وكذلك  تستعد في نفس الوقت لتسجیل الالجئین  نالذی شخاصالبیانات البایومتریة لأل

 .عند  نھایة الموسم الزراعي الذین سیعودون إلى كریو
 

سبتمبر، عند حدود  30ویقف عدد من الالجئین من مواطني دولة جنوب السودان المسجلین في السودان حتى تاریخ 
 .2016الجئ كانوا قد وصلوا حتى تاریخھ في عام  90,000حوالي . وھذا العدد یشمل اً شخص 251,835

لى إ ائدینـــمن الع 7,500تلقى 
شمال لیة أم برو بوالیة ـــــمح

نزلیة ــــــــــدارفور اللوازم الم
خالل  آوي محسنةــوماألساسیة 

 األسبوع الماضي
 
 

جرى الفراغ من  نقل أكثر من 
من مواطني ئ ــــــالج 3,700
نوب السودان من ـــــــــــدولة ج

موقع كر خور عمر إلى ـــــمعس
رق ــــشكریو الجدید في والیة 

 دارفور

 مم المتحدة)بوالیة شمال دافور (البرنامج اإلنمائي لأل حالِ وصغیرة في قریة اب ساحة میاه

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
http://globalnutritionreport.org/the-report/
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 )2016أكتوبر  9 -ول من ینایر لى السودان (األإالوافدون الجدد من دولة جنوب السودان 
 (جرى التحقق منھم وتقدیر أعدادھم)

 الموقع الوالیة

عدد 
االشخاص 

المبلغ 
عنھم 

 والمسجلین

النسبة 
المئویة 
للوافدین 
الجدد 
في 

2016 

 المصدر

 *54,246 مواقع مختلفة شرق دارفور
، فریق مشترك الحكومیة نسانيحمر السوداني، المنظمة الدولیة للھجرة، مفوضیة العون اإلجمعیة الھالل األ 

 بین الوكاالت

   %60 54,246   اجمالي فرعي

 التنمیةبرنامج الغذاء العالمي/منظمة التعاون من أجل   **5,306 اللعیت شمال دارفور

  %5.9 5,306  اجمالي فرعي

 جنوب دارفور
 معسكر بلیل للنازحین

 مدینة برام

5,324 

124 

  الحكومیة معتمدیة شؤون الالجئین 

 ون الالجئینئشاألمم المتحدة ل مفوضیة

   %6.2 5,448   اجمالي فرعي

 غرب كردفان
 خرصانة

 المیرم

3,920 

4,538 

 مفوضیة العون االنساني 

 الغذاء العالميبرنامج 

   %9.4 8,458   اجمالي فرعي

 مفوضیة العون االنساني  1,266 مواقع مختلفة جنوب كردفان

   %1.4 1,266   اجمالي فرعي

 مفوضیة شؤون الالجئین جمعیة الھالل األحمر/  14,346 مواقع مختلفة النیل االبیض

   %14.8 14,346   اجمالي فرعي

 مفوضیة شؤون الالجئین جمعیة الھالل األحمر/  940 مناطق مفتوحة الخرطوم

   %1 940   اجمالي فرعي

   %100 90,010   اجمالي
 والردوم بوالیة جنوب دارفور. ،*استمرار تحركات الالجئین في والیة شرق دارفور، بما في ذلك التحركات من منطقتي برام

 ** في انتظار التحقق منھا كتحركات ثانویة

 

  حالة اصابة بالحصبة في منطقة أبیي 17: تأكید الیونیسیف
 

 ً حالة  51أكتوبر، جرى اإلبالغ عن  4نھ حتى تاریخ إ، فتقریر صادر عن الیونیسف في دولة جنوب السودانل وفقا
كبیر من الواستجابةً لھذا العدد  جرى تأكیدھا.حالة  17إلصابة بالحصبة في مدینة أبیي، ومنطقة أبیي، منھا اشتباه با

 59و 6تتراوح أعمارھم بین  طفالً  19,815أكتوبر تستھدف  8التخطیط للقیام بحملة تطعیم بتاریخ  جريالحاالت، ی
والتعبئة االجتماعیة لحملة  ،لیم اللقاحات، وكذلك بالتوعیةوتس ،ونقل ،وستقوم الیونیسیف بتوفیر الدعم لتورید .شھراً 

 بإرسال، أكتوبر 5وقد قامت المنظمة الدولیة للھجرة في یوم  .التطعیم
 .لدعم حملة التطعیم في منطقة أبیي موظفین

 
 ً حد األسباب الرئیسیة أالحصبة  لمنظمة الصحة العالمیة، تعتبر ووفقا

وفعال من  ،لقاح آمن للوفاة بین األطفال الصغار، على الرغم من توفر
وتعتبر الحصبة مرض فیروسي شدید العدوى، یؤثر بصفة  .حیث التكلفة

وینتقل عبر الرذاذ المتطایر من األنف أو الفم أو  .رئیسیة على األطفال
 الحلق من المصابین. وتشمل األعراض األولیة، والتي تظھر عادة بعد

10 - 12  ً من العدوى، ارتفاع في درجة الحرارة، وسیالن األنف،  یوما
وال  واحتقان العیون، وظھور بقع بیضاء صغیرة داخل الفم.  ،واحمرار

- 2 یث یتعافى معظم المصابین في غضونح یوجد عالج محدد للمرض
ومع ذلك، یمكن للحصبة أن تسبب مضاعفات خطیرة،  .أسابیع 3

والتھاب  ،العمى :واألشخاص منخفضي المناعة، بما في ذلك ،وخاصة بین األطفال الذین یعانون من سوء التغذیة
 .الحادة، والتھاب األذن، وااللتھاب الرئوي اإلسھاالتوالدماغ، 

جرى أكتوبر،  4حتى تاریخ 
الة إصابة ـــــح 51اإلبالغ عن 

جرى تأكید ي، ــبالحصبة في أبی
ً ذلك وو نھا،ــــــــم 17  فقا

 للیونیسیف
 

 مم المتحدة)نونق، منطقة ابیي (األقریة طفالھا في أمع  امرأة

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20South%20Sudan%20Humanitarian%20SitRep%20%2395%20-%2006%20Oct%202016_1.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IOM%20South%20Sudan%20Humanitarian%20Update%20%2370.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IOM%20South%20Sudan%20Humanitarian%20Update%20%2370.pdf

