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أوتشا     

 طفل یتلقى التطعیم في السودان (صورة أرشیفیة للیونیسیف)

 في ھذا العدد                                        
 

 1. ص حالة حصبة في السودان 3,300أكثر من 

 2ص.  حركة العدل والمساواة تجدد الحظر على تجنید األطفال

 3ص.  حاالت العودة من السودان وتشاد

 4ص.   عدد الالجئین یتجاوز رقم التخطیط

  التطورات أبرز  
من  3,351ورد في التقاریر أن بالسودان  •

حالة وفاة  71حاالت الحصبة، بما في ذلك 
 .وذلك حتى الرابع من أكتوبر

جدد التزامھا بحظر حركة العدل والمساواة ت •
 .تجنید األطفال

من  التشادیینآفاق العودة الطوعیة لالجئین  •
 .سودانیین من تشادالسودان والالجئین ال

بلغ العدد اإلجمالي لالجئین من دولة جنوب  •
 16السودان الذین وصلوا الى السودان حتى 

متجاوزًا رقم التخطیط لعام   197,942أكتوبر 
 .شخص196,000المقدر بعدد  2015

وفقا لمفوضیة العون اإلنساني ھناك حوالي •  •
الجئ من دولة جنوب السودان في  7,000

 .في حاجة إلى المساعدات محلیة اللیري وھم
 

 أرقام

 
 ملیون 3,1

 
 

 ملیون 2,5
 

223,000 
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 النازحون في السودان

 
 النازحون في دارفور

 ) 2014دیسمبر (حتى  
 

 ) 2015(في 
 

 عدد المصابین بسوء التغذیة 
             الحاد الشامل 

 
 
 
 

197,942          

 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
 

    
     

  

 المعدل السنوي حاالت الحصبة المؤكدة تقریبا خمسة أضعاف بلغت
 

بلغ عدد حاالت الحصبة المؤكدة في السودان ما یقرب من خمسة أضعاف المعدل السنوي، وفقا لوكالة األمم المتحدة 
حالة وفاة، وفقا  71حالة بما في ذلك  3,351أكتوبر  4للطفولة (الیونیسیف). وقد بلغ عدد الحاالت المؤكدة حتى 

  .لوزارة الصحة
من المحلیات في جمیع الوالیات الثمانیة عشر.  71وقد أثر على  2014وكانت بدایة ظھور المرض في دیسمبر 

في المائة من األطفال  55عاما، ومنھم  15في المائة) بین األطفال دون سن  73وجرى اإلبالغ عن معظم الحاالت (
حالة)، والبحر  667والیات غرب دارفور (دون سن الخامسة. وقد جرى اإلبالغ عن أكبر عدد من الحاالت في 

حالة) كان قد ورد أنھ في شمال دارفور. وال  23حالة) وأكبر عدد من الوفیات ( 533حالة)، وكسال ( 563األحمر (
تزال منظمات اإلغاثة تتولى اإلستجابة لتفشي المرض في مناطق عملیاتھا. وتشمل تدابیر االستجابة دورات التوعیة 

 .ف عن الحاالت، وضمان اإلدارة السلیمة للحاالت وتقدیم التقاریر الیومیةالصحیة، والكش
ملیون دوالر أمریكي من الصندوق  4 -ملیون دوالر أمریكي  5.2ووفقا لوزارة الصحة، فقد جرى تخصیص 

الد. تجمعا في الب 60لالستجابة للحصبة في  -ملیون دوالر أمریكي من حكومة السودان  1.2اإلنساني المشترك، و
ملیون جرعة من اللقاحات،  6.8وستخصص أموال الصندوق اإلنساني المشترك ھذه لتمكین الیونیسیف من شراء 

من المحلیات ذات األولویة  57عاما في  15ملیون طفل تتراوح أعمارھم بین ستة أشھر و 5.7التي تكفي لتطعیم 
الیونیسیف على وضع مقترحین لحملة التطعیم من  العالیة. وتعكف وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمیة، ومنظمة

الحصبة، أحدھما للمناطق التي یوجد فیھا تفشي، واآلخر للمناطق ذات األولویة في والیات النیل األزرق، وغرب، 
  .وشمال، وجنوب كردفان، والنیل األبیض، وسنار، ومنطقة أبیي

یكي لتغطیة التكالیف التشغیلیة لتحصین لألطفال ملیون دوالر أمر 1.8وھناك حاجة مع ذلك إلى أموال إضافیة بنحو 
ملیون دوالر  3عاما في والیة الخرطوم، وبعض المناطق في والیة القضارف. وثمة حاجة لمبلغ  15دون سن 

 أمریكي أخرى لتغطیة اللقاحات، والتكالیف التشغیلیة للحمالت في والیات الشمالیة، والجزیرة، ونھر النیل.
 )2015 أكتوبر 4 - 2014 دیسمبر( السودان في الحصبة مرض تفشي 
 المصدر: وزارة الصحة  
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

 )2013الالجئین السودانیین یصلون إلى مستوطنة تیسي في تشاد (صورة أرشیفیة لوكالة األمم المتحدة لالجئین 

  ة تجدد التزامھا بحظر تجنید األطفال في صفوفھاحركة العدل والمساوا
 

سبتمبر التزامھا بحظر تجنید األطفال، وذلك وفقًا لبعثة االتحاد األفریقي  30جددت حركة العدل والمساواة في یوم 
األمر جمیع أعضاء حركة العدل والمساواة بااللتزام بالقواعد والمعاییر  واألمم المتحدة في دارفور (الیونامید). ویوجھ

الدولیة التي تنظم حمایة األطفال، ومراعاة جمیع أحكام قرارات مجلس األمن لألمم المتحدة حول األطفال في 
ولي، وقانون النزاعات المسلحة. ویعتبر تجنید واستخدام األطفال في النزاعات جریمة خطیرة بموجب القانون الد

 .2010الطفل السوداني لعام 
، قدمت حركة العدل والمساواة خطة عمل لألمم المتحدة لوقف استخدام الجنود 2012عام في أواخر سبتمبر من 

األطفال. وتضمنت الخطة اإلفراج الفوري عن جمیع األطفال داخل حركة العدل والمساواة، ومنع تجنید وإعادة تجنید 
ل دون عوائق لألمم المتحدة لمراقبة، والتحقق من األطفال. وتعھدت حركة العدل والمساواة أیضا بإتاحة الوصو

 .االمتثال لخطة العمل
ووفقا للیونیسف، یجري دعم األطفال المرتبطین بالقوات، والجماعات المسلحة في السودان من خالل برامج التسریح، 

ن خطر التجنید وإعادة الدمج. وھذا یشمل تدریب القوات / المجموعات المسلحة على قضایا حمایة الطفل للحد م
 .الجدید أو المتكرر لألطفال

 

 احتماالت العودة الطوعیة لالجئین من تشاد والسودان
 

قام وفد من تشاد یتضمن 
ممثلین عن اللجنة الوطنیة 
الستقبال وإعادة دمج 
الالجئین، ومفوضیة األمم 

 -المتحدة لشؤون الالجئین
تشاد، في مھمة عبر الحدود 
إلى الجنینة، بوالیة غرب 

 15-13دارفور، من 
أكتوبر لمناقشة آفاق إعادة 
توطین طوعیة لالجئین 
التشادیین من السودان، 

الجئ تشادي في  10,000ین السودانیین من تشاد مع أصحاب المصلحة الرئیسیین. إذ أن ھناك حوالي والالجئ
السودان، معظمھم تجري استضافتھم في معسكرین لالجئین في مدینتي مكجر، و أم شاالیا في والیة وسط دارفور في 

مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الجئ سوداني في تشاد، وفقا ل 295,000محلیات مكجر، وعظوم. وھناك حوالي 
 .الالجئین

لالجئین في أم شاالیا بمحلیة عظوم في والیة وسط دارفور، والتقى مع الالجئین التشادیین.  معسكراوقد زار الوفد 
وأورد التقریر أن معظم الالجئین التشادیین أعربوا عن رغبتھم في العودة إلى بالدھم. ومع ذلك، فقد شملت القضایا 

 .لة التي أثارھا الالجئون األمن في مناطق العودة؛ والتوثیق (المستندات)؛ وتوفر التعلیم، والخدمات األساسیةذات الص
وتعتزم مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین بالسودان أیضا رعایة ممثلي الالجئین التشادیین في السودان لبعثة 

ئین باتخاذ قرارات مستنیرة. وُأبِلَغ الالجئون التشادیون أن العودة "اذھب وانظر، ثم ُعدْ وأحكِ" إلى تشاد للسماح لالج
إلى الوطن ھي على أساس طوعي محض ولن یجر إجبار أحد على العودة إلى تشاد من دون موافقتھ. وسیعقد 

لالجئین  االجتماع القادم عبر الحدود في تشاد في نوفمبر. وستجري رعایة بعثة "اذھب وانظر، ثم ُعْد وأحكِ"  مماثلة
 . السودانیین في تشاد

حركة العدل والمساواة تجدد 
التزامھا بحظر تجنید األطفال في 

 صفوفھا

الجئ  295,000ھناك حوالي 
سوداني في تشاد، وفقًا لمفوضیة 

 .األمم المتحدة لشئون الالجئین

 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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عدد الوافدین من دولة جنوب السودان یتجاوز اآلن رقم التخطیط لعام 
2015  

 
،  197,942أكتوبر  16ولة جنوب السودان الذین وصلوا الى السودان حتى بلغ العدد اإلجمالي لألشخاص من د

الجئ  121,928، وفقا لوكالة األمم المتحدة لالجئین. وقد تلقى 196,000البالغ  2015متجاوزًا رقم التخطیط لعام 
الي للتدفق من من بین ھؤالء األشخاص شكًال من أشكال المساعدات اإلنسانیة. ووفقا للمفوضیة، ومع المعدل الح

الجئ من دولة جنوب السودان. وقد بدأت  218,500المتوقع ان یصل الى البالد بحلول نھایة العام ما یقدر بعدد 
مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین وشركائھا العمل على خطة االستجابة اإلقلیمیة لالجئین لوضع دولة جنوب 

 4,893. وعلى مدى األسبوعین الماضیین، جرى تأكید 2016في عام  السودان مع افتراض أن التدفق سیبقى كبیرًا
)، في حین 4,544من الوافدین من دولة جنوب السودان، الذین دخل أغلبھم عبر والیتي جنوب، وغرب كردفان (

یل إلى والیة النیل األبیض. كما أوردت التقاریر بعض التحركات العكسیة من الخرطوم إلى والیة الن 243وصل فقط 
                                 .األبیض والتي یرجَّح أنھا ألغراض التسجیل الفردیة

 
 

 استجابة الحتیاجات الالجئین من دولة جنوب السودان في والیة النیل األبیض
                                                       

تواصل منظمات اإلغاثة تقدیم المساعدات اإلنسانیة 
لالجئین من دولة جنوب السودان الذین یصلون إلى 

ما  -عظمى من الالجئین السودان. واستقرت الغالبیة ال
في سبعة مواقع لالجئین في  -في المائة  60یقرب من 

والیة النیل األبیض. وقد أغرقت مواقع الالجئین 
باستمرار التدفق مما جعل الخدمات والمرافق األساسیة 
غیر قادرة على تلبیة االحتیاجات المتزایدة. وللمساعدة 

لسالم في تخفیف ھذه المشكلة، حدد معتمد محلیة ا
 .موقعین جدیدین وھما: النیم، و الورل

وقد استؤنف التسجیل الفردي في موقعي العلقایة، ودبة 
شخصا  1,318أكتوبر. وجرى تسجیل  7أبوسن في 

في األیام األربعة األولى وحدھا كما تتزاید التسجیالت 
الیومیة بإطراد. مع استئناف التسجیل الفردي وتتوقع 

شئون الالجئین وشركائھا مفوضیة األمم المتحدة ل
 .بعض التعدیالت في األرقام اإلجمالیة

من المشورات  11,086وقد جرى تقدیم حوالي 
الصحیة في العیادات السبع في مواقع الالجئین. وتظل 
عدوى الجھاز التنفسي الحادة ھي السبب الرئیسي لمقدم 

في  12في المائة، وأمراض اإلسھال بنسبة  20بة في المائة ممن تلقوا المشورات جمیعھم، وتلیھا المالریا بنس 25
  .المائة

 
لیري بحاجة إلى ال ةیمحلالجئ في  7,000 : حواليمفوضیة العون اإلنساني

 اإلنسانیة اتالمساعد
 
 

في ُسراجیھ  2,000الجئ إلى قرى اللیري، و  5,000وفقا للمفوضیة العون اإلنساني الحكومیة ، وصل أكثر من 
. 14,000في محلیة اللیري بوالیة جنوب كردفان في سبتمبر، لیصل العدد اإلجمالي لالجئین في المحلیة إلى حوالي 

دت التقاریر بأن الالجئین الجدد في اللیري في حاجة إلى الغذاء، والمآوي لحاالت الطوارئ، وكذلك لخدمات وأفا
 .المیاه، والمرافق الصحیة

وتخطط منظمات اإلغاثة في كادوقلي لتقییم مشترك بین الوكاالت بھدف تحدید االحتیاجات اإلنسانیة لالجئین الجدد 
یھ، وجدید، وقریض. وھذه ھي المناطق التي توجد فیھا أعلى نسبة من الالجئین والقدامى في قرى اللیري، وسراج

الذین وصلوا حدیثا من دولة جنوب السودان. وحتى اآلن، تلقى الالجئون مساعدات غذائیة من الحكومة ولكنھم لم 
 .یتلقوا أي مساعدات أخرى من منظمات اإلغاثة، كما كانت الطرق غیر سالكة بسبب األمطار

 
 
 

     
     

      
     

     

 
 
 
 
 

 
 

 

دد اإلجمالي لألشخاص بلغ الع
من دولة جنوب السودان الذین 

 197,942وصلوا الى السودان 
متجاوزًا رقم التخطیط لعام 

 .196,000البالغ   2015

 
 
 
 
 

 
 

 

الالجئون من دولة جنوب السودان یتلقون المساعدات في والیة النیل األبیض (مفوضیة األمم المتحدة 
 لشئون الالجئین)

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org

