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أوتشا     

  نوفمبر من كل عام 18اإلحتفال بالیوم العالمي لدورات المیاه في 

 في ھذا العدد                               
 

 1ص. في السودان  لمرافق الصرف الصحي محسنةالحصول على خدمات 

 2ص.  والنظافة  تناقص التمویل لخدمات المیاه والمرافق الصحیة

ً مركزاُ  صحیاُ   20ص قلإنقاذ الطفولة ت  3ص. كردفان ج. في   تدریجیا

 4ص. الھجرة من وعبر السودان إلى أوروبا 

  التطورات أبرز  
في  السكانثلث : دورات المیاهــــل الیوم العالمي •

مرافق اللى خدمات عصول حالبإمكانھم السودان 
واسعة بین  وارقـــــــــفمحسنة، مع ال ةصحیال

  الوالیات
 لمرافقتمویل المانحین ألنشطة المیاه وا ظل •

في السودان  آخذاُ في التناقصوالنظافة ة الصحی
 2008منذ عام 

التقلیص یة السویدتبدأ منظمة إنقاذ الطفولة  •
  20والتغذیة في ةات الصحــالتدریجي لخدم

جنوب كردفان بسبب نقص والیة في  مركزاً 
  التمویل

ً للمنظمة الدولیة للھجرة، شھد  • عدد الوافدین وفقا
عن طریق البحر من السودان في عام إلى إیطالیا 

بینما ، 2015عام بمقارنة  ارتفاعاً طفیفاُ، 2016
إریتریا دولتي انخفض عدد الوافدین من 

  ملحوظ والصومال بشكلٍ 
 

 2016من خطة االستجابة االنسانیة لعام  أرقام

 
 ملیون 3.2نحو 

 
 

 ملیون 2.6نحو 
 
 

 ملیون  2.1

 النازحون في السودان 
 )2015(حتى دیسمبر 

 
 النازحون في دارفور

 ) 2015دیسمبر (حتى  
 

عدد المصابین بسوء 
             الحاد الشامل  التغذیة 

 
 
 
 
 

263,245          

 دولة جنوب من الالجئون
منذ   السودان في السودان

 2013دیسمبر،  15
المسجلون من قبل (

مفوضیة األمم المتحدة 
حتى  – لشئون الالجئین)

   2016 برنوفم 14

 
 
 
 

140,626 

من جنسیات الالجئون 
المسجلون من قبل ( أخرى

المتحدة مفوضیة األمم 
حتى  – لشئون الالجئین)

 2016أكتوبر 31

 التمویل    
 )أمریكي دوالر( ملیون 423

 2016جرى استالمھا في عام 
 

 
     

 في المائة  43
 اجمالي التمویل المستلم

 
 

 )2014 –1990الحصول على مرافق صحیة محسنة في السودان (
  برنامج الرصد المشترك إلمدادات المیاه والمرافق الصحیة (منظمةالصحة العالمیة/الیونسیف)المصدر: البنك الدولي، 

 

     
 

ثلث السكان في السودان الحصول على  بإمكان الیوم العالمي لدورات المیاه:
 محسنةعامة  ةمرافق صح

 
وتحفیز  ،، بھدف رفع الوعيالمیاه دوراتیوم العالمي لالب لالحتفالنوفمبر ھو الیوم  المخصص  19تاریخ  یعتبر

ً  -على مستوى العالم حة العامة العمل للتصدي ألزمة الص ویحاط  ،ما یكون عرضةً لإلھمال وھو موضوع غالبا
ملیار شخص على مستوى العالم یكافحون من أجل البقاء بصحٍة جیدة، وإبقاء   2.4بسیاجٍ من التحریم. ویوجد الیوم،

دورات المیاه  إلىالحاجة  یكابدونوھم  –أطفالھم على قید الحیاة لیتمكنوا من شق طریقھم لتحقیق مستقبٍل أفضل 
ً لضمان أن یتمكن جمیع 2015تي جرى اطالقھا في عام ال المناسبة. وتشمل أھداف التنمیة المستدامة ، ھدفا

مرافق . وھذا یجعل من ال2030األشخاص في جمیع األماكن من الحصول على خدمات دورات المیاه بحلول عام 
 .أحد أولویات التنمیة العالمیة ةالصحی

 
ً ل ومنظمة الصحة ، البنك الدوليكٍل من ع لبرنامج الرصد المشترك إلمدادات المیاه والمرافق الصحیة التابووفقا

في المائة من السكان في السودان  23.6سوى ، لیس بإمكان  2014، فإنھ حتى عام فالیونیسیالعالمیة، ومنظمة 
المحسنة.  ة العامةملیون دوالر) الحصول على خدمات مرافق الصح 38.4مالیین شخص، من أصل  9(حوالي 

بالفضالت  االختالطشخاص من ھو الذي یمنع األ  -ووفقا للبرنامج المذكور، فإن االستخدام السلیم لدورات المیاه ال 
 ىخطیر علالمالئمة، یؤثر بشكٍل  ة العامةظمة الصحة العالمیة، فإن عدم الحصول على الصحووفقا لمن .البشریة

 .الصحة والتنمیة االجتماعیة، وخاصةً بالنسبة لألطفال

 

http://www.worldtoiletday.info/
http://www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/Sudan.xls
http://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.ACSN?locations=SD
http://www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/Sudan.xls
http://www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/Sudan.xls
http://www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/Sudan.xls
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  تمویل خطة االستجابة االنسانیة
  والنظافة ةیالصحالمیاه والمرافق تمویل قطاع 

 

 32.9أن  إلى، 2014للسودان الذي أجري عام  المسح االستقصائي لمجموعات المؤشرات المتعددةھذا، وقد أشار 
وھذا یعني أن عدد السكان في السودان  .محسنة ةفي المائة من أفراد األسرة في السودان یستخدمون مرافق صحی

ملیون (برنامج الرصد  25.7المحسنة  یقدرون بنسب تتراوح ما بین  ةالصحی مرافقخدمات ال إلىالذین یفتقرون 
ملیون شخص (المسح االستقصائي لمجموعات المؤشرات  29.3المشترك إلمدادات المیاه والمرافق الصحیة )، و

 .أن حوالي نصف ذلك العدد ھم من األطفال إلى).  وتشیر التقدیرات 2014المتعددة للسودان للعام 
 

، الضوء على التفاوت بین  2013ویسلط المسح  الذي أجري وفق الطریقة المكانیة البسیطة ألخذ العینات في عام 
وتحظى والیة النیل األزرق (باستثناء  .لمحسنةا ةالصحی قفارمالوالیات من حیث نسب الحصول على خدمات ال

في المائة،  73.3 -محسنة ال ةصحیال المرافقالعاصمة الدمازین) بأعلى نسبة من األسر التي تحصل على خدمات 
في المائة).  47.9في المائة بالنسبة لكل الوالیة باستثناء العاصمة)، ووالیة الخرطوم ( 52.4تلیھا الوالیة الشمالیة (

المحسنة، فھي شمال  ةالصحی مرافقبتدني نسب الحصول على خدمات ال الوالیات (باستثناء عواصمھا) التي تتمیز أما
 في المائة). 3.3في المائة)، والنیل األبیض ( 2.2في المائة)، وجنوب دارفور ( 2كردفان (

. 
على الصحة،  ةمرافق الصحیالو ،عن تأثیر المیاه الصالحة للشرب 2008للعام   منظمة الصحة العالمیةوفقا لتقریر 

عدم كفایة المرافق  إلىاستخدامات المیاه غیر المأمونة، و إلىفي المائة من حاالت اإلسھال یمكن أن تعزى  88فإن 
 .مستوى العالم الصحیة، أو عدم كفایة النظافة على

 
 2008نسانیة للسودان، منذ عام في إطار خطة االستجابة اإلتراجع تمویل خدمات المیاه والمرافق الصحیة 

 
في المائة فقط  من أنشطة قطاع المیاه  26.4نوفمبر، سوى تمویل  20وفقاً لدائرة التتبع المالي، لم یجر حتى تاریخ 

. جدیر بالذكر، أن دائرة التتبع 2016في إطار خطة االستجابة اإلنسانیة للسودان  في عام والنظافة والمرافق الصحیة 
أوجھ صرف المساھمات المالیة المرصودة في إطار خطط االستجابة اإلنسانیة على المستوى  المالي تقوم بمتابعة 

دوالر أمریكي من الجھات  ملیون 78العالمي. ویسعى قطاع المیاه والمرافق الصحیة والنظافة  للحصول على 
 .2016المانحة لتمویل أنشطتھ في السودان في عام 

 
ھذا، وقد ظل التمویل المتاح ألنشطة قطاع المیاه والمرافق الصحیة والنظافة في إطار خطة االستجابة اإلنسانیة 

(انظر الرسم البیاني أدناه للحصول على المزید من  2008في التناقص منذ عام  اً للسودان على وجھ العموم، آخذ
 .2013التفاصیل)، مع زیادة طفیفة في عام 

 
 إلى بعثة، مدیر العملیات بمكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة (أوتشا)، خالل قینقوقد قام السید جون 

زء من زیارتھ لإلقلیم، في مطلع شھر نوفمبر، بتسلیط الضوء على فجوة رئیسیة في التمویل للعمل السودان كج
اإلقلیم قد تركزت على مسألة  إلىتھ بعثأن  قینقوذكر السید  ملیون دوالر أمریكي. 555اإلنساني في السودان، بمبلغ 

نساني العالمي، والذي انعقد في وقٍت سابٍق من ھذا بأن مؤتمر قمة العمل اإل ربط األعمال اإلنسانیة بالتنمیة، مذكراً 
 .واإلنمائیة ،العام في اسطنبول قد أكد على أھمیة الروابط بین األنشطة اإلنسانیة

 

منظمة إنقاذ الطفولة تبدأ عملیة التقلیص التدریجي للخدمات الصحیة 
ً  20وأنشطة التغذیة في   في والیة جنوب كردفان مركزا

 
كومیة الدولیة أنھا بصدد  التقلیص التدریجي للخدمات الصحیة ــیر الحــإنقاذ الطفولة السویدیة غأعلنت منظمة 

ألنشطة المانحین  ظل تمویل
ق الصحیة ــــــــــــوالمرافالمیاه 

في  في التناقص آخذاوالنظافة 
 2008السودان منذ عام 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MICS%202014_Key%20Findings%20Report%20Sudan_Signed%20%281%29_1.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43840/1/9789241596435_eng.pdf
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في  مركزاً  20وأنشطة التغذیة في 
بب ـــان بســـــــــــوالیة جنوب كردف

ویل. ــــــة على التمــالقیود المفروض
والي ــــذا على حـــــــوسوف یؤثر ھ

 ،ینـــــــــن النازحــــــم 200,000
تمع المضیف الذین ـــــــــوأفراد المج

 .یجرى دعمھم بتقدیم ھذه الخدمات
 

مناطق  ز المتأثرة فيــــــوتقع المراك
دالمي (مركز واحد)، والقوز (مركز 
واحد)، وأبو كرشوال (مركز واحد)، 

 يلـــــــــزان)، وكادقــــوھبیلة (مرك
ة ــوقي (ثالثـــــــــــلــ(مركزان)، وك

ز)، والدلنج (خمسة مراكز) ــــــمراك
 رقي (خمسة مراكز).ـــوالریف الش

 
الل ھذه العیادات تقوم ــــــمن خو

الدعم الحالي لمكتب  ربـــــع المنظمة
اعدات التنمویة الخارجیة، ـــــــــالمس
شخص من المجتمع المضیف.  142,000من النازحین و 58,000والغذائیة ألكثر من  ،یر الخدمات الصحیةـــبتوف

م دفع حوافز للتطعی إلىوتعزیز الصحة، باإلضافة  ،وتشمل الخدمات أطقم االستجابة السریعة، والتدریب، والتوعیة
منظمة إنقاذ الطفولة السویدیة برامج التغذیة العالجیة بالعیادات  والفرق المتنقلة. وتشمل أنشطة التغذیة التي تقدمھا

وكذلك دفع حوافز للموظفین والمتطوعین الذین یقومون بالحمالت الفصلیة لفحص  ،الخارجیة وبرامج التغذیة التكمیلیة
 .التغذیة

 

إیطالیا من السودان في عام  إلىعدد الوافدین عن طریق البحر في زیادة 
 ع انخفاض كبیر في عدد الوافدین من دولتي إریتریا والصومالم، 2016

 
أن  إلى، مشیرةً أوروبا إلىتدفقات الھجرة  عن معلومات مصورةنوفمبر،  18بتاریخ  نشرت المنظمة الدولیة للھجرة
، قد ارتفعت مقارنةً 2016أغسطس  إلىإیطالیا من السودان خالل المدة من ینایر  إلىعدد الوافدین عن طریق البحر 

، في حین انخفض عدد القادمین من دولتي إریتریا والصومال بشكٍل ملحوظ. ویعتبر 2015بالفترة نفسھا من عام 
إیطالیا (انظر خریطة المنظمة  إلىوالصومالیین عن طریق البحر  ،لإلرتیریینالسودان أحد دول العبور الرئیسیة 

 للحصول على التفاصیل). 4رقم  الدولیة للھجرة في الصفحة
   

 ً عدد ، 2016نوفمبر من عام  17للمنظمة الدولیة للھجرة، فقد وصل في المدة ما بین األول من ینایر و ووفقا
ً شخص 167,276 عن طریق البحر في  اً وافد 140,987یطالیا عن طریق البحر، مقارنةً مع وصول عدد إ إلى ا

إیطالیا خالل ھذا العام فھو مشابھ لألرقام  إلىجمالي من الوافدین أما العدد اإل. 2015األشھر العشر األولى من عام 
 المغادرین من لیبیا.عدد األشخاص ال أن المنظمة قد الحظت زیادة في إ، نفي العامین السابقی

. 
ن من نیجیریا، تلیھا یجیئوإیطالیا  إلى في المائة من مجموع الوافدین بحراً  13أما من حیث بلدان المنشأ، فھناك 

في المائة).  3.6وغیرھا من البلدان، بما في ذلك الصومال ( في المائة) 5ائة)، والسودان (ـــالمفي  9إریتریا (
 إلى 7,131في المائة (من  13، فقد زاد عدد القادمین من السودان بنحو 2015ومقارنة مع نفس الفترة من عام 

في المائة على التوالي (من  32و  52وافد)، في حین انخفض عدد الوافدین من إریتریا والصومال بنسبة  8,066
 على التوالي. 6,025 إلى 8,790من القادمین، ومن  15,043 إلى 31,080

 
ملیون دوالر   110نحوملیون یورو(ما یقدر ب 100، انھ سیقدم حوالي 2016وذكر االتحاد االوروبي في أبریل 

والمجتمعات المضیفة في شرق  ،شیة لالجئینولتحسین الظروف المعی ،امریكي) لمعالجة آثار الھجرة غیر النظامیة
السودان. ویستفید السودان أیضا من تمویل إضافي في إطار صندوق االتحاد األوروبي االستئماني للطوارئ في 

للقیام  بإدارة  ملیون دوالر أمریكي) 42.5ملیون یورو (حوالي   40أفریقیا، بما في ذلك برنامج رصد لھا مبلغ 
 12.7ملیون یورو (حوالي  12ذلك، فقد خصصت الحكومة األلمانیة مبلغ   إلىقلیم. وباإلضافة أفضل للھجرة في اإل

 إلىوقف الھجرة غیر الشرعیة لألفارقة عبر السودان  إلىالتي تھدف  اریعــــــملیون دوالر امریكي) لتمویل المش
 .أوروبا

    
     

      
       

    
     

  
 
 

 ةلوإنقاذ الطفبدأت منظمة 
ملیة التقلیص ـع ویدیةـــــــــــالس

حیة ــــــلخدمات الصالتدریجي ل
 في زاً ــمرك  20يـــــوالتغذیة ف

والیة جنوب كردفان بسبب عدم 
 أموال جدیدة رــــــــــــــــــــتوف

 

  عدد المراكز الصحیة المتاثرة
 

 ً ة، لھجرل یةــــمنظمة الدوللل وفقا
عدد الوافدین عن جل ـــــــفقد س

لیا من ر إلى إیطاـــــطریق البح
 2016ي عام ـــودان فـــــــالس

ً ــــارتفاع ً طفیفا عام ب مقارنةً ا
، في حین انخفض عدد 2015

الوافدین من إریتریا والصومال 
 كبیر بشكلٍ 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
https://missingmigrants.iom.int/sites/default/files/Mediterranean_Update_18_November_2016.pdf
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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

 
 المنظمة الدولیة للھجرة –أروبا  إلىطرق الھجرة من القرن األفریقي 

 
 
 
  

 عن طریق الجو
 

 عن طرق البحر
 

لبحر األبیضعبر االطریق األوسط   
 

  طریق شرق أفریقیا
 

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

