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أوتشا     

 )امیدنصورة من ارشیف بعثة الیو( عیادة في دارفور

 في ھذا العدد                            
 

 1ص.   نقص في تمویل قطاع الصحة

 2ص. شمال دارفور والیة ا في یصابة بالدفترإعن حاالت  بالغاإل

 3ص. ف الذراع العلوي ألربعة مالیین طفل صفحص محیط منت

 4ص. جنوب كردفان  والیة إلىالجئ من معسكر ییدا   27,500عودة  

  التطورات أبرز  
 ،عیادة 11 إغالقبمنظمة الصحة العالمیة أفادت  •

والیات في  غالقأخرى لخطر اإل 49وتعرض 
والنیل األزرق بسبب  ،وجنوب كردفان ،دارفور

  نقص التمویل
 769,000حوالي أثر نقص التمویل ھذا على  •

 ،)والمجتمعات المضیفة ،من النازحین(شخص 
 مالیین دوالر أمریكي 7لمبلغ  ھناك حاجة و

 ھذه المرافق لمدة سنةتشغیل للحفاظ على 
فحص أكثر  جرى سبتمبرو ،أغسطسشھري في  •

الذین تتراوح أعمارھم  طفل منمالیین  4من 
لوقوف على وضعھم ل شھراً  59 – 6بین 

 التغذوي
•  ً  27,500عاد  نذار المبكر بالمجاعةاإلنظام ل وفقا

جنوب  من معسكر ییدا بدولةالجئ سوداني 
 جنوب كردفانوالیة السودان إلى 

 

 2016یة لعام نسانمن خطة االستجابة اإل أرقام

 
 ملیون 3.2نحو 

 
 

 ملیون 2.6نحو 
 
 

 ملیون  2.1

 النازحون في السودان 
 )2015(حتى دیسمبر 

 
 النازحون في دارفور

 ) 2015دیسمبر (حتى  
 

 عدد المصابین بسوء التغذیة 
             الحاد الشامل 

 
 
 
 
 

263,245          

 دولة جنوب من الالجئون
منذ   السودان في السودان

 2013دیسمبر،  15
المسجلون من قبل (

مفوضیة األمم المتحدة 
حتى  – لشئون الالجئین)

 2016برنوفم 14

 
 
 
 

140,626 

من جنسیات الالجئون 
المسجلون من قبل ( أخرى

مفوضیة األمم المتحدة 
حتى  – لشئون الالجئین)

 2016أكتوبر 31
 

 التمویل   
 )أمریكي دوالر( ملیون 427

 2016في عام جرى استالمھا 
 
  

    
     

 في المائة  43.5
 جمالي التمویل المستلمإ

  
 

     
 

وحدة صحیة في والیات دارفور، والنیل األزرق،  11 إغالق
وحدة أخرى  49وجنوب كردفان بسبب نقص التمویل، وھناك 

 غالقمعرضة لخطر اإل
 

أو تسلیم مرافقھا الصحیة في بعض مناطق السودان.  إغالقاإلنسانیة على  المنظمات جبارإیتسبب نقص التمویل في 
بتقییم  منظمة الصحة العالمیةقیام  إلى السودانفي لقطاع الصحي النشرة الربع سنویة لوقد أشارت أحدث نسخة من 

60  ً ً  مرفقا أن ھناك ب دَ جِ وغرب دارفور، والنیل األزرق، وجنوب كردفان. وقد وُ  ،وجنوب ،في والیات شمال صحیا
. وقد ذكرت النشرة أن ھناك غالقاإل لخطر عیادة أخرى معرضة 49وأن ھناك   ،ھا بالفعلإغالقعیادة قد جرى  11

في ھذه الوالیات قد یواجھون صعوبات  - والمجتمعات المضیفة ،بما في ذلك النازحین - شخاصاأل من 769,000
اك حاجة لمبلغ سبعة مالیین كبیرة في الحصول على خدمات الرعایة الصحیة األولیة نتیجة لنقص التمویل، وأن ھن

 .مریكي للحفاظ على عملیة تشغیل ھذه المرافق لمدة سنةأدوالر 
 

 ً ھالي من الحصول على الخدمات الصحیة أو شراء األ للتقریر، تشتمل عواقب نقص التمویل على عدم تمكن ووفقا
أقل في مجال مكافحة  اتالحصول على خدمات التحصین، مما یعني تقدیم مساعد على الدواء، وكذلك عدم قدرتھم

وكل ھذه العوامل  .دة إلى المرافق األخرىوتفشي االوبئة؛ وعدم القدرة على إحالة الحاالت المعق ،األمراض المعدیة
 .ومن خطر انتشار األوبئة في ھذه الوالیات ،والوفیات ،قد تزید من معدالت االعتالل

 
أنھا لن تكون قادرة  الوطنیة ي والتنمیةنسانعالن منظمة العون اإلإولعل من أحدث القضایا المتعلقة بھذا الموضوع، 

في تقدیم الخدمات في أربع عیادات في دارفور إلى ما بعد نھایة شھر نوفمبر، وذلك بسبب القیود االستمرار على 
العیادات األربع المذكورة، توجد ثالث منھا في معسكر زمزم للنازحین،  ھذه المفروضة على التمویل. ومن ضمن 

من النازحین سیتأثرون بسبب  15,000حین في والیة شمال دارفور. ویقدر أن ھناك وأخرى في معسكر السالم للناز

  یةنسانتمویل خطة االستجابة اإل 

 

  تمویل قطاع الصحة 
 

https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/health_sector_bulletin_2016_q3.pdf
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

 )2014 ،األمم المتحدة( الذراع العلوي في السودان منتصففحص محیط 
 

، بتوفیر الخدمات الصحیة اإلغاثة الدولیةھذه المرافق األربعة. وسوف تستمر المنظمات األخرى، مثل منظمة  إغالق
 .في معسكر زمزم للنازحین

 
ً فغاثة بشأن انخفاض التمویل للبرامج الصحیة في السودان. ویتزاید قلق منظمات اإلھذا،  لدائرة التتبع المالي  وفقا

عام یة للنسانبالسودان، والتي تقوم بعملیة تتتبع عملیة صرف المساھمات المالیة الخاصة بخطة االستجابة اإل الخاصة
جدیر . وفي المائة فقط من التمویل المطلوب 35نوفمبر سوى بنسبة  17، لم یحظ قطاع الصحة حتى تاریخ 2016

 2011یة ظل یتناقص منذ عام نسانبالذكر، أن التمویل المتاح ألنشطة القطاع الصحي في إطار خطة االستجابة اإل
 ).للمزید من التفاصیل 1 رقم (انظر الرسم البیاني في الصفحة

 
 بالدفتریا (الخناق)، في والیة شمال دارفور باإلصابةمن حاالت االشتباه  140عن حوالي  بالغاإل
 

شرق  كدادة  بالدفتریا في منطقة أم باإلصابةمن حاالت االشتباه  21شمال دارفور عن  أبلغت وزارة الصحة بوالیة
منذ شھر  كدادة صابة بالدفتریا في أماإله باشتباالالوالیة خالل األسبوع الماضي. وبذلك یرتفع العدد اإلجمالي لحاالت 

في المائة من معدل الوفیات من الحاالت  9.5حالة وفاة. وھذا یمثل نسبة  13بینھا حالة، من  137أغسطس إلى 
في المائة. ویعمل الشركاء  10و  5المصابة. ویتراوح معدل الوفیات من الحاالت المصابة على الصعید العالمي، بین 

 .وادارة الحاالت لوقف انتشار المرض ،في مجال الصحة حالیاً على اكتشاف
 

 ً تسببھ بكتیریا الدفتریا، والتي تصیب  الذي مراض المعدیةمن األ الدفتریا یعتبر مرضلمنظمة الصحة العالمیة،  ووفقا
ببدایة  ویتمیز المرض تؤثر على األجھزة األخرى. ةماـــسمادة والشعب الھوائیة العلیا وتنتج  ،بصفة خاصة الحلق

التي   ةماسمادة الومن خصائصھ الرئیسیة التھاب الحلق، وحمى منخفضة، وتورم الغدد في الرقبة، ویمكن لل ،حادة
تراكم في تسبب في مشاكل صحیة خطیرة. وتتسبب بكتریا الدفتریا تتسببھا بكتریا الدفتریا، في الحاالت الشدیدة، أن 

 تصالاالوینتشر المرض عن طریق  مما یجعل عملیة التنفس أمراً بالغ الصعوبة. واللوزتین ،غشیة المیتة في الحلقاأل
المادي المباشر، أو من خالل استنشاق االفرازات المحمولة جوا التي تنتج من السعال أو العطس لألشخاص 

 .المصابین
 

 4عالن عن نتائج الفحص التغذوي ألكثر من : اإلالیونیسیف
 مالیین طفل 

 
أوضاع ذكرت الیونیسیف في تقریرھا عن 

الصادر في شھر  یة في السوداننسانالشؤون اإل
ة االتحادیة ــــ، قیام وزارة الصح2016أكتوبر 

عن نتائج حملة الفحص القومي الشامل  باإلعالن
جري في ، الذي أُ الذراع العلويلمحیط منتصف 

وبدایة شھر  ،المدة بین نھایة شھر أغسطس
. وقد جرى فحص أكثر من 2016سبتمبر عام 

مالیین من األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین  4
 في جمیع والیات السودان الثماني شھراً  6-59

في المائة من جمیع  75ما یمثل  – ةعشر
وذلك  -ودان األطفال دون سن الخامسة في الس

 األوروبیة دارةوبدعم من اإل ،بواسطة الیونیسیف
. ھذا، وقد قام مكتب المفوضیة األوروبیة للشؤون اإلنسانیةي التابعة لنسانوعملیات العون اإل ،العامة للحمایة المدنیة

قام البرامج القومي  أیضاً شركاء التغذیة من المنظمات غیر الحكومیة بالمشاركة في الحملة. وباإلضافة إلى ذلك، فقد
والتكمیلیة لعالج  ،لوزارة الصحة االتحادیة بتخصیص الموارد الالزمة لشراء المواد الغذائیة العالجیةللتغذیة التابع 

 ي.نسانسوء التغذیة الحاد في الوالیات التي لیس بھا وجود للشركاء في المجال اإل
 

 ً من الفتیات؛ و  15,701 من األطفال (منھم 31,177د دخال عدإف، فقد جرى في شھر سبتمبر، یللیونیس ووفقا
من األوالد) الذین یعانون من سوء التغذیة الحاد الوخیم، وذلك لمباشرة العالج في العیادات الخارجیة  15,476

من  86,980من األطفال (منھم  173,973سبتمبر جرى عالج عدد  إلىللبرامج العالجیة. وخالل المدة من ینایر 
من األوالد) من الذین یعانون من سوء التغذیة الحاد الوخیم في جمیع أنحاء السودان. ویشكل  86,993الفتیات؛ و

ي العالج فبمن األطفال المستھدفین  250,000في المائة من عدد ال  70العدد الذي جرى عالجھ حتى اآلن نسبة  
الخاصة بالسودان. وقد ذكرت الیونیسیف أن من بین األطفال الذین جرى  2016یة للعام نسانخطة االستجابة اإل

من  ھم والد)من األ 6,700من الفتیات؛  6,800منھم ( 13,500عالجھم من سوء التغذیة الحاد الوخیم، عدد 
شمال جبل و ،ووسط ،والیة وسط دارفور (غرب(سورتوني، وكبكابیة، وطویلة)، وشمال دارفور النازحین في والیة 

الوالئیة  حةــأشارت وزارة الص
ورود  إلىوالیة شمال دارفور ب
اشتباه حالة  137اریر عن ــــتق

ریا في أم تــــــــــبالدف باإلصابة
 يبما ف طســــــمنذ أغسكدادة 

 حالة وفاة 13 ذلك
 
 

    
     

      
        

    
     

  
 
 
 

 ً ، لوزارة الصحة االتحادیة وفقا
فحص  فقد جـــــرى الفراغ من

طفل تتراوح  مالیین 4أكثر من 
 شھراً   59 – 6أعمارھم بین 

سبتمبر و ،أغسطس شــھري في
في جــــــــمیع والیات السـودان 

 الثماني عشرة
 
 
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
https://ftsbeta.unocha.org/appeals/1144/project-clusters
https://ftsbeta.unocha.org/appeals/1144/project-clusters
https://ftsbeta.unocha.org/appeals/1144/project-clusters
http://www.who.int/immunization/diseases/diphtheria/en/
http://reliefweb.int/report/sudan/unicef-sudan-humanitarian-situation-report-october-2016
http://reliefweb.int/report/sudan/unicef-sudan-humanitarian-situation-report-october-2016
http://reliefweb.int/report/sudan/unicef-sudan-humanitarian-situation-report-october-2016
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

من الالجئین  1,700ومیرشینغ). وباإلضافة إلى ذلك، فقد جري عالج نحو  ،مرة) وجنوب دارفور (كاس، وعطاش
 والنیل األبیض. ،من األوالد) في والیات دارفور  855من الفتیات؛ و 845منھم من مواطني دولة جنوب السودان (

 
 ً ً  يیعان، 2016یة للعام نسانللمحة العامة لالحتیاجات اإل ووفقا ملیون طفل تحت سن  2في السودان ما یقدر بنحو  سنویا

 2014الخامسة من سوء التغذیة الحاد. وقد حدد مسح الدراسات االستقصائیة لمجموعات المؤشرات المتعددة في عام 
في المائة التي تشكل حالة  15في المائة، وھي نسبة أعلى من عتبة ال  16.3معدل اإلصابة بسوء التغذیة الحاد 

بسوء التغذیة الوخیم صابة إة. ومع ذلك، وفي العدید من المحلیات في جمیع أنحاء البالد، یوجد معدل طوارئ حرج
ً و ،لقلق. أما في والیة البحر األحمریثیر اعاٍل الحاد  محلیات یوجد بھا معدالت عالیة قد ھناك ف ،للمسح المذكور وفقا
 (محلیة عقیق). في المائة 37.4و ،في المائة ( محلیة طوكر) 46.7 إلىتصل 

 
أسوأ مستویات التغذیة في شمال دارفور، حیث توجد بھا أربع محلیات بھا معدالت  تأما في والیات دارفور، فقد سجل

دارة المجتمعیة و). ھذا، وقد جرت عملیة تكثیف اإلفي المائة (السریف، واللعیت، ودار السالم، وكلمند 25أعلى من 
من  1,100التغذیة الحاد في جمیع أنحاء السودان. ویوجد ھذا العام أكثر من على المستوى المحلي لحاالت سوء 

المرافق الصحیة التي تقدم العالج من سوء التغذیة الحاد. ونتیجة لذلك، فقد ارتفع عدد األطفال الذین تلقوا العالج من 
 مبر) من العام الماضي.في المائة، مقارنةً بنفس الفترة من (ینایر إلى سبت 25سوء التغذیة الحاد بنسبة 

  
في المائة فقط من التمویل  33نوفمبر، سوى بنسبة  17ووفقاً لدائرة التتبع المالي، لم یحظ قطاع التغذیة حتى تاریخ 

 .2016یة للعام  نسانطار خطة االستجابة اإلإالمطلوب في 
 

الجئ سوداني  27,500نذار المبكر بالمجاعة: عودة نحو نظام اإل
 ییدا في دولة جنوب السودان إلى والیة جنوب كردفانمن معسكر 

 
 ً فقد ورد أن   المبكر بالمجاعة،نذار اإل لنظام وفقا

وانعدام األمن الغذائي في دولة  ،اندالع النزاع
الالجئین السودانیین للعودة  اجنوب السودان قد دفع

 أحدث تقریرإلى والیة جنوب كردفان. وقد ذكر 
أنھ قد  األمن الغذائي حول أوضاع لنظام اإلنذار

الجئ سوداني من  14,400عاد ما یقدر بنحو 
معسكر ییدا لالجئین في دولة جنوب السودان إلى 
والیة جنوب كردفان، خالل شھر أغسطس 

ً . و2016 ، فإن لنظام اإلنذار المبكر بالمجاعةوفقا
من تلك الدولة إلى  ذلك یرفع عدد العائدین مؤخراً 

 27,500والیة جنوب كردفان إلى أكثر من 
ً لنظامقد ورد وشخص.  الحركة الشعبیة أن تلك العودة قد تركزت بصفٍة رئیسیة في مناطق سیطرة ، اإلنذار وفقا

ان، والوسطى، والشرقیة من جبال النوبة في والیة جنوب كردف ،في األجزاء الغربیةقطاع الشمال  -لتحریر السودان 
تسیطر علیھا الحكومة. وقد كانت العوامل الرئیسیة التي حفزت عملیة عودة  التيالمناطق  إلىمع عودة محدودة 

الالجئین تتمثل في: انعدام األمن في دولة جنوب السودان، ونقص الغذاء، وعدم الرغبة في االنتقال إلى موقع بامیر 
 ،نذار المبكر بالمجاعة أن معظم العائدین. وقد ذكر نظام اإلدانالجدید لالجئین في والیة الوحدة بدولة جنوب السو

قطاع الشمال الذین یعودون إلى السودان  -المناطق التي تسیطر علیھا الحركة الشعبیة لتحریر السودان  إلىوالنازحین 
 .بعد انتھاء موسم األمطار سوف لن یتمكنوا من ممارسة الزراعة

 
 ً لمفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین في دولة جنوب السودان، فقد انخفضت نسبة الالجئین السودانیین  ووفقا

شخص في المدة  بین األول من یونیو  15,000المسجلین في والیة الوحدة، بما في ذلك  في معسكر ییدا، بحوالي 
قطاع  -الشعبیة لتحریر السودان  كةالحر. وقد حدثت تحركات السكان بین مناطق سیطرة 2016أكتوبر  31و

اع بین قوات ومنطقة ییدا في والیة الوحدة بدولة جنوب السودان منذ بدایة نشوب النز ،في جنوب كردفان الشمال
. 2011في أجزاء من جنوب كردفان في عام قطاع الشمال  -الشعبیة لتحریر السودان  الحركةو ،من السودانیةاأل

البحث عن  ،المناطق إلى حد كبیر على ارتفاع وتیرة القتال، والعوامل الموسمیة وكذلك وتعتمد التحركات بین ھذه
 .یةنسانوالمساعدات اإل ،األمان

 
قطاع  - إلى مناطق سیطرة الحركة الشعبیة لتحریر السودان للعبور وال یتوفر لألمم المتحدة والشركاء اتاحة وصول

من وكذلك  ،ھذه العودة المذكورة حاالت ادرون على التحقق منفي جنوب كردفان، وبالتالي فھم غیر ق الشمال
  .یةنساناالحتیاجات اإل

 ً نذار المبكر اإل لنظام وفقا
ما  مؤخراً فقد عاد بالمجاعة، 

الجئ  27,500یقدر بنحو 
عسكر ییدا بدولة مسوداني من 

 والیة جنوب السودان إلى
 جنوب كردفان

 )2016سرة الجئة في دولة جنوب السودان (مفوضیة شؤون الالجئین أ
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