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أوتشا     

  )2011، برنامج الغذاء العالمي( غذائیة في إحدى المدارس تالمیذ یتناولون وجبة

 في ھذا العدد                            
 

 1ص. یستأنف التغذیة المدرسیة في النیل األزرق برنامج الغذاء العالمي 

  2ص. لزیادة إنتاج الذرة  مشروع للمنظمة الدولیة للرؤیة العالمیة 

 3ص. شرق دارفور ب معسكر جدید لالجئین من مواطني دولة ج السودان

 4ص. مساعدات لنازحي جبل مرة في والیة شمال دارفور 

  التطورات أبرز  
استأنف برنامج الغذاء العالمي برنامج الوجبات  •

 7,000المدرسیة التي یستفید منھا أكثر من 

 مدرسة في والیة النیل األزرق  21طالب في 

 800تنفذه منظمة الرؤیة العالمیة یساعد مشروع  •

زیادة على مزارع في والیة النیل األزرق 

 الذرة ھم منإنتاج

 نشاءإل على قدٍم وساقستعدادات اإلتجرى  •

من مواطني الجئ  11,000إلیواء نمر المعسكر 

من والیة غرب قادمین  دولة جنوب السودان

 دارفور إلى والیة شرقبحر الغزال 

 ات إلىمساعدتقدیم ال تواصل وكاالت المعونة •

جبل مرة في أربعة  من نازحي 53,000حوالي 

 شمال دارفوروالیة مواقع في 

 

 2016یة لعام نسانمن خطة االستجابة اإل أرقام

 
 

 ملیون  5.8
 
 
 

 ملیون  3.3
 
 

 ملیون  2.1

في األشخاص المحتاجون 
عامة اللمحة ال(السودان 

 )2016اإلنسانیة  لالحتیاجات
 

في  األشخاص المحتاجون
(اللمحة العامة  دارفور

  )2016لالحتیاجات اإلنسانیة 
 

 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 15

 
 
 
 

140,626 

من جنسیات الالجئون 
المسجلون من قبل ( أخرى

مفوضیة األمم المتحدة 
حتى  – لشئون الالجئین)

 2016أكتوبر 31

 التمویل    
 )أمریكي دوالر( ملیون 534.9

 2016جرى استالمھا في عام 
 
  
     

 في المائة  55  
 الذي جرى اإلبالغ عنھجمالي التمویل إ   

  
 

     
 

برنامج التغذیة المدرسیة في والیة النیل  برنامج الغذاء العالمي یستأنف
 األزرق

 
ً طالب 7,650العالمي التابع لألمم المتحدة برنامجھ الخاص بتقدیم  الوجبات المدرسیة لعدد استأنف برنامج الغذاء  في  ا

برنامج  اضطراتاحة الوصول قد إوعدم   ،األمن ستباباجدیر بالذكر، أن عدم  .مدرسة في والیة النیل األزرق 21
، حیث كان یقوم قبل ذلك بتوفیر الوجبات المدرسیة لعدد 2011إلى تعلیق ھذا البرنامج في سبتمبر  الغذاء العالمي

طالب في جمیع أنحاء الوالیة. وتقوم المدارس المختارة بدعم المجتمعات التي تستضیف النازحین في  70,000
، 2016اإلنسانیة لعام  االحتیاجاتحة ووفقاً للم وكذلك في منطقة ود الماحي. صیرص،ومحلیات باو، والتضامن، والر

  .نازح ھم في حاجة للمساعدات في والیة النیل األزرق 47,000ھناك 
 

ھذا، وقد  .ویعتبر برنامج توفیر الوجبات المدرسیة ھو البرنامج األضخم الذي ینفذه برنامج الغذاء العالمي في السودان
طفال المدارس من خالل برنامج الوجبات المدرسیة.  ، بمساعدة المالیین من أ1969منذ عام  الغذاء العالمي برنامجقام 

 ً یأتي أكثر من نصفھم من العائالت  ما یقرب من ملیون طفل في البالد وجبات مدرسیة إلى ویوفر البرنامج حالیا
ویوفر برنامج الوجبات المدرسیة شبكة أمان في حاالت الطوارئ لتالمیذ المدارس،  .النازحة وغیرھا في إقلیم دارفور

الفتیات منھم، التعلیم الذي یستحقونھ. وفي الوالیات الشرقیة مثل  یساعد على ضمان أن یتلقى األطفال، وخاصةً و
من طالبات المدارس  5,000ظل برنامج الغذاء العالمي یوفر الحصص الغذائیة المنزلیة لعدد  والبحر األحمر ،كسال

 .لفتیات بالمدارسفي مدارس مختارة حیث تنخفض بصورةٍ كبیرة نسبة التحاق ا
 

ة إلى تأثیر برامج التغذیة المدرسیة على قویتجریبیة  ةتشیر أدلقام بإعدادھا برنامج الغذاء العالمي،  لورقة بحثیةووفقاً 
حضور ومن نسب المواظبة على  ،بالمدارس االلتحاقالنتائج التعلیمیة وتبین أن التغذیة المدرسیة تزید من معدالت 

ً  عبر الحد من التسرب.  ةالدراس أدلة قویة على أن مثل ھذه التدخالت تتجاوز النتائج التعلیمیة التقلیدیة  وھناك أیضا
تصبح التغذیة و .والطویلة المدى واالقتصادیة القصیرة ،ل تحقیق مجموعة واسعة من اآلثار االجتماعیةمن خال

وحاالت التعرض  ،األزمات التي یتطاول أمدھاو، في سیاقات الطوارئ، وحاالت الصدمات االقتصادیة، المدرسیة
 .شبكة لتحقیق األمان لألطفال المعرضین للمخاطر وألسرھم للمخاطر

 
ً و في  78، فإن 2014عام  الذي أجري  الدراسات االستقصائیة لمجموعات المؤشرات المتعددةللمسح من خالل  وفقا

في  79ھم مسجلون في المدارس في والیة النیل األزرق، بواقع  ساسألطفال في سن مدرسة األاجمالي إالمائة من 
ً  .في المائة بالنسبة للفتیات 77المائة للذكور و للمسح السوداني القومي الذي یعتمد على  وفي الوقت نفسھ، ووفقا

بین األطفال دون سن الخامسة في   فإن معدل انتشار سوء التغذیة الحاد الوخیم الطریقة المكانیة البسیطة ألخذ العینات
 ةتقدر بنسبمن عتبة الطوارئ التي  في المائة، وھو أعلى 4.8والیة النیل األزرق (باستثناء العاصمة، الدمازین) ھو 

ما یقرب من نصف األطفال دون سن الخامسة في األجزاء التي یمكن الوصول  یعانيوباإلضافة إلى ذلك،  .المائة 3
ً عمرمن داء التقزم (انخفاض الطول بالنسبة للالیھا من الوالیة، باستثناء العاصمة،   .للمسح المذكور )، وفقا

 
 للرؤیة العالمیة تساعد المزارعین في والیة النیل األزرق على زیادة إنتاج الذرة المنظمة الدولیة

 
ً  ستفادا (البذور) وخدمات المیكنة الزراعیة إلنتاج  التقاويمزارع في والیة النیل األزرق، من  800أكثر من  أیضا

راعیة الذي ینفذ على زیادة اإلنتاجیة الزبالخاص  المشروع اویركز ھذ .والروصیرص ،الذرة في محلیتي التضامن
وطنیة ھي المنظمة الخیریة  غیر حكومیةمنظمة   بالشراكة مع نطاٍق ضیق من قبل المنظمة الدولیة للرؤیة العالمیة، 

ووسائل العیش لصغار  ،على تعزیز األمن الغذائي ووزارة الزراعة بوالیة النیل األزرق، للتأھیل والتنمیة،

http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/newsroom/wfp225966.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MICS%202014_Key%20Findings%20Report%20Sudan_Signed%20%281%29_1.pdf
http://www.coverage-monitoring.org/wp-content/uploads/2014/12/Sudan_S3M-_2013_FINAL-Endorsed-EXECUTIVE-SUMMARY_25Nov2014.pdf
http://www.coverage-monitoring.org/wp-content/uploads/2014/12/Sudan_S3M-_2013_FINAL-Endorsed-EXECUTIVE-SUMMARY_25Nov2014.pdf
http://www.coverage-monitoring.org/wp-content/uploads/2014/12/Sudan_S3M-_2013_FINAL-Endorsed-EXECUTIVE-SUMMARY_25Nov2014.pdf
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  2016 - 2012انتاج الذرة من   2016 - 2012انتاجیة الذرة من 

سینفذ على مدى ثالث سنوات  الذيمن محلیات الوالیة. ویھدف المشروع  اثنتینالمزارعین في المناطق الریفیة في 
 .مزارع في الوالیة 3,000األوروبي إلى دعم عدد  تحاداالمن قبل بتمویٍل 

  
المحصول األھم في المنطقة. ویتوقع بعض المزارعین زیادة إنتاجھم من الذرة بنسبة تصل إلى ھي  ةوتعتبر الذر

ً و .في المائة عند استخدام ھذه التقنیات الجدیدة 100 ألحدث تقاریر التصنیف المتكامل لمراحل األمن الغذائي  وفقا
شخص في والیة النیل األزرق یقعون ضمن  39,000، ھناك 2016ة من أكتوبر إلى دیسمبر عام مدحول السودان لل

 .) من التصنیف المذكورمستوى األزمة( 3المرحلة نطاق 
  

 )2016 – 2012إنتاج وإنتاجیة الذرة في والیة النیل االزرق (
 

 
وفي والیة جنوب كردفان المجاورة یواجھون صعوبات متزایدة   ،في والیة النیل األزرقبعض المزارعین  وقد ظل

الشمال قطاع  –عندما اندلع النزاع بین الحركة الشعبیة لتحریر السودان  2011في الوصول إلى أراضیھم منذ عام 
ودولة  ،مناطق أخرى في السودان إلىآالف األشخاص من منازلھم ولجأوا  والجیش السوداني. وقد فر نتیجة لذلك

 .وإثیوبیا ،جنوب السودان
 

من مواطني دولة جنوب الجئین یواء نمر إلال استعدادات إلنشاء معسكر
 شرق دارفورن في والیة االسود

 
كیلومتر من مدینة الضعین،  13، حوالي عسالیھتجري عملیة تخطیط الموقع إلنشاء معسكر النمر الجدید في محلیة 

الجئ من مواطني دولة جنوب السودان من  10,000 یواءالمعسكر إلوقد جرى تخطیط  في والیة شرق دارفور.
ون ئمم المتحدة لشوقد قامت كل من مفوضیة األ منطقة راجا التابعة لوالیة غرب بحر الغزال في تلك الدولة. 

ومتى ما جرى الفراغ من عملیة  . سكنیة قطعة أرض 400 رسیموجمعیة الھالل األحمر السوداني بت ،الالجئین
ً ، ستقوم منظمة ید المعونة الدولیة بتشیید مساحة صدیقة للطفل، وستقوم موقعخطیط الكامل للالت بالدعم عبر أیضا

 .وحمایة األطفال غیر المصحوبین بذویھم ،المساعدة في تحدید
 

ً  ،أما اللجنة األمریكیة لالجئین الدولیة تجرى  سوفوتوفیر الخدمات الصحیة، والتغذیة في المعسكر.  فستبدأ قریبا
ً بدعم . عملیة التوفیر المجاني لألدویة الالزمة من قبل منظمة الصحة العالمیة وستقوم منظمة الصحة العالمیة أیضا

مریكیة لالجئین في إدارة خدمات الرعایة الصحیة األولیة لالجئین في منطقة أبو جابرة، بما في ذلك األدویة اللجنة األ
وستقوم منظمة كیر السویسریة الدولیة باإلشراف على خدمات المیاه والمرافق الصحیة، وعلى إعادة تأھیل  المجانیة.

متر من أنابیب المیاه من البئر الموجودة في القریة إلى معسكر  1,500البئرین العاملتین؛ باإلضافة إلى تمدید 
والمواد غیر  ،المآويبناء مركز استقبال، وتوفیر ون الالجئین فستقوم بئمم المتحدة لشلالجئین. أما مفوضیة األا

وخدمات  ة،الصحی قفارموال ي،وآالغذائیة. وستقوم جمعیة الھالل األحمر القطري كذلك بتقدیم العون في مجاالت الم
ً  .الرعایة الصحیة األولیة  لى والیة شرق دارفور حتى تاریخإ، فقد وصل ون الالجئینئمم المتحدة لشلمفوضیة األ ووفقا

 ستبابام عدمن النزاع و الجئ من مواطني دولة جنوب السودان  فراراً  56,000حوالي  2016نوفمبر في عام  15
 .األمن الغذائي

 

 في والیة شمال دارفوراستجابة لنازحي جبل مرة 
 

شخص.  53,000حدود في  2016ال یزال عدد النازحین من جبل مرة الذین لجأوا إلى والیة شمال دارفور في عام 
نازح في مدینة كبكابیة  2,900نازح في طویلة، و 25,300وسورتوني،  نازح في 21,500وھذا العدد یشمل 

مشروع تابع للمنظمة الدولیة 
 800للرؤیة العالمیة  یساعد 

 مزارع في والیة النیل األزرق
 لى زیادة إنتاج الذرةع

 

تجري على قدٍم ستعدادات اإل
نمر في إلنشاء معسكر ال وساق
 یواءإلشرق دارفور والیة 

الجئ من مواطني  11,000
من والیة  دولة جنوب السودان 

 غرب بحر الغزال
 

              

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 ) 2016والیة شمال دارفور(األمم المتحدة، بإمرأة نازحة من جبل مرة تعود إلى مأواھا في طویلة، 

 ) 2016دیسمبر  5حتى (شمال دارفور والیة نازحو جبل مرة في 

 مدینة أولیة

 مدینة ثانویة

 قریة

 نازحینللمعسكر 

 الیونامیة ریقفمقر ل

ھؤالء النازحین الذین فروا من  الحتیاجات ستجابةالانازح في معسكر شداد. وتواصل منظمات اإلغاثة  3,000و
 .امھذا الع اندلعتجبل مرة بسبب األعمال العدائیة التي 

 
  الصحیة في سورتوني تتوفیر المساعدایة على نسانتعمل المنظمات اإل

 
ویجري توفیر الخدمات الصحیة 

عیادات  ثالث والتغذیة عبر
تدیرھا منظمة أطباء بال حدود 

 الدولیة بالتعاون مع اإلسبانیة
 ومنظمة وزارة الصحة بالوالیة،

بدعٍم من  لتنمیةأنھار للسالم وا
منظمة الصحة العالمیة، ووكالة 

ریت حوالي ـوقد أج یف.ــالیونیس
طبیة على مدى  استشارة 1,850
 ظھورین، مع ـن الماضیــالشھری

ي، ـــالتنفس ازــــالجھ تاباــــالتھ
 باعتبارھاواإلسھاالت، والمالریا 

یة التي تؤثر ـــراض الرئیســاألم
وقد  على النازحین في المنطقة. 

 بول ثمانیة عشر طفالً ــــجرى ق
انون من سوء التغذیة الحاد ــــیع

 .سبانیةبدعٍم من منظمة أطباء بال حدود اإل في مركز التغذیة العالجیة الوخیم
 

سبانیة بالتخزین المسبق للوازم الطبیة اإلضافیة اإل عالمیة ومنظمة أطباء بال حدودوقد قامت كل من منظمة الصحة ال
 .للشھر المقبل

 
حالة من حاالت اإلصابة بمتالزمة الیرقان  440، عن حوالي 2016وقد جري اإلبالغ منذ منتصف شھر مایو عام 

 اإلصابة بالسعال الدیكي في سورتوني.حالة من حاالت  300ومنذ أواخر شھر سبتمبر جرى اإلبالغ عن  الحاد،
وإدارة الحاالت، كما یقوم  ،ومنظمة أنھار بعملیات الكشف النشط ،ةحدود اإلسبانیمن منظمة أطباء بال  وتقوم كلٌ 

یوصي القطاع الصحي بتعزیز التحصین الروتیني في و الصحة المجتمعیة بأنشطة التوعیة.العاملون في مجال 
ً بین المنظمات اإلنسانیةسورتوني. وھناك حوار یدو كیة راتدحول القیام بحملة  ووزارة الصحة الوالئیة ،ر حالیا

 الرئوي، لتھابواال التي تسبب التھاب السحایا،فیة من النوع باء (نوع من البكتیریا نزالضد النزلة  الخماسي تطعیم لل
 ، والدفتیریا). B الكبد لتھابااألذن الوسطى)، والسعال الدیكي، والكزاز، وفیروس  لتھابوا

  
 

 

نازح من جبل   53,000لجوء 
 شمال دارفور  مرة إلى والیة

 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
http://www.gavi.org/library/news/roi/2009/gavi-role-in-ever-growing-demand-for-pentavalent/

