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أوتشا     

 أھالي في فنقا السوق یستلمون المساعدات (جمعیة الھالل األحمر السوداني )

 في ھذا العدد                                        
 

 1ص. شخص بالنزاعات في محلیة كتم  10,000تأثر

 2ص. حالة اشتباه باإلصابة بحمى الضنك  571

 3ص.  2016في  270,375إلى من دولة ج. السودان یصل عدد الالجئین س

 4ص. بالفیضانات في والیة البحر األحمر  20,000من  رتأثر أكث

  التطورات أبرز  
كتم التابعة لوالیة  قریة في محلیة 34تعرض  •

على حوالي  یؤثرلھجوم ل شمال دارفور
 .شخص 10,000

دیسمبر،   11أغسطس و 29في المدة  بین  •
حالة  571 جرى اإلبالغ في السودان عن

الضنك، بما في ذلك  بحمى باإلصابةاشتباه 
  ة.حالة وفا 133

الالجئین من دولة  من المتوقع أن یصل عدد •
 270,375جنوب السودان في السودان إلى 

 . 2016الجئ بحلول نھایة عام 
في المائة من سكان مدینة   35فقد نحو  •

طوكر بوالیة البحر األحمر منازلھم جراء 
 .الفیضانات

جرت زیارة مكاتب منظمة تیرفند في جمیع  •
أنحاء السودان من قبل المسؤولین الحكومیین، 

 ا أن تغلق ابوابھا حتى إشعاٍر آخر.وطُِلب منھ
 

 أرقام

 ملیون 3,1
 
 

 ملیون 2,5
 
 

233,000 
 

 ملیون 2

 النازحون في السودان
 

 النازحون في دارفور
 ) 2014دیسمبر (حتى  
 

 ) 2015(في 
 

 عدد المصابین بسوء التغذیة 
             الحاد الشامل 

 
 
 

198,707          

 دولة جنوب من الالجئون
 منذ السودان في السودان

 2013دیسمبر،  15
(مفوضیة األمم المتحدة 

 لشئون الالجئین)

 
 
 

173,441 

من الالجئون في السودان 
(مفوضیة  جنسیات أخرى

األمم المتحدة لشئون 
 الالجئین)

 

 التمویل  

 )أمریكي دوالر( ملیون 1,004
  2015مطلوبة في عام 

 
  

57 % 
 المتوفر من التمویل المطلوب

 

    
     

 أھالي في فنقا السوق یستلمون المساعدات (جمعیة الھالل األحمر السوداني )

 
 

 

شخص بالعنف في محلیة كتم التابعة لوالیة شمال  10,000تأثر 
 دارفور

 
قریة في  34الحكومیة، وقادة المجتمع المحلي، فقد أثرت الھجمات التي ُشنت على  اإلنسانيوفقا لمفوضیة العون 

بأن القرویین قد الذوا بالجبال شخص. وتفید التقاریر  10,000دیسمبر على نحو  03 - 02في المدة من  ،محلیة كتم
 20قریة، ونھبت  14إحراق  وجرى خالل الھجوم،والغذاء. وقد قتل خمسة أشخاص  يوآوھم في حاجة ماسة إلى الم

تقییم مشترك بین دیسمبر إلجراء   27 - 23قریة أخرى. وتخطط منظمات اإلغاثة لزیارة المنطقة في المدة من 
الطوارئ، واللوازم المنزلیة، ومستلزمات  مآويلیة في حاالت الطوارئ، بما في ذلك األو االستجابة وتوفیرالوكاالت 

 لألھالي المتأثرین.ة الصحی قفارمالطوارئ الصحیة األساسیة، وكذلك التغذیة، وإمدادات المیاه وال

حصول األھالي في منطقة فنقا السوق التابعة لمحلیة شمال جبل مرة 
 على المساعدات

 
شخص ھم في حاجة إلى ھذه  37,000ال تزال منظمات اإلغاثة مستمرة في تقدیم المساعدات اإلنسانیة لنحو 

المساعدات في منطقة فنقا السوق بمحلیة شمال جبل مرة. وقد جرى تحدید ھذه االحتیاجات في شھر نوفمبر بواسطة 
 .2011أول بعثة مشتركة بین الوكاالت ُسیرت إلى المنطقة منذ عام 

 
مآوي  إمداداتبتوزیع  السوداني األحمرالھالل  جمعیة عبر الالجئینوقد قامت مفوضیة األمم المتحدة لشؤون 

البالستیكیة، وأوعیة  النوم روحصالطوارئ واللوازم المنزلیة (األغطیة البالستیكیة، والبطانیات، وأواني المطبخ، 
جدیر بالذكر، أنھ خالل مدة وقة فنقا السوق. شخص) في منط 7,875أسرة (حوالي  1,575حفظ المیاه) إلى 

شخص من القرى المحیطة مثل نسكام، وأبونقا، ووارة، وادعوا بأنھم قد نزحوا من  29,000التوزیعات وصل نحو 
وستقوم منظمات اإلغاثة بإجراء عملیة تقییم أخرى  ھذا العام وھم في حاجة إلى المساعدات. ینایر مندیارھم في شھر 

 .یاجات ھؤالء الناسلتحدید احت
 

وبغرض االستجابة للمتطلبات الصحیة، قامت كل 
وجمعیة الھالل األحمر السوداني  ،من الیونیسیف

بنصب ثالث خیام للعمل كمراكز صحیة مؤقتة في 
 15 إلى 05من  وفي المدة منطقة فنقا السوق.

من النساء الحوامل  132دیسمبر، تلقى عدد 
تلقى خدمات الرعایة لفترة ما قبل الوالدة، وكذلك 

سنوات لقاحات  5طفل دون سن  1,500عدد 
ً تلقى عدد  من  1,449شلل األطفال، أیضا

أجریت عدد كما األطفال المكمالت الغذائیة، 
وباإلضافة إلى  من االستشارات الطبیة. 8,000
 ،مت كل من وزارة الصحة بالوالیةذلك، قا

عبر دعم من  ،وجمعیة الھالل األحمر السوداني
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 في مجال الصحة. اتواختصاصي للتغذیة لتقدیم المساعد ،ثالثة من المساعدین الطبیین بإرسال ،منظمة الیونیسف
ونظرا لعدم  .ونشر رسائل التثقیف الصحي ،متطوع إضافي للقیام بالزیارات المنزلیة 100عدد  إرسالوقد جرى 

لن تكفي إمدادات  وجود مرافق صحیة أخرى في المنطقة، ووجود عدد كبیر من الناس الذین یطلبون المساعدة الطبیة،
ً سوى إلى نھایة  . وتشمل االحتیاجات الطبیة العاجلة الثالجات، وألواح تخزین شھر دیسمبراألدویة المتوفرة حالیا

وھناك عیادة مكونة من أربع غرف متھالكة في منطقة  .مسیة، واألدویة، واللقاحات، والمستلزمات الطبیةالطاقة الش
 .إعادة تأھیل إلىفنقا السوق تحتاج 

 
والمعلمین في  ،ومجالس اآلباء ،الھالل األحمر السوداني اجتماعات مع مدیر التعلیموقد عقدت الیونیسیف وجمعیة 

مدرسة أساس تخدم نحو  17المعلمین، ھناك ووفقا لمجالس اآلباء و  لتحدید االحتیاجات التعلیمیة. منطقة فنقا السوق
التعلیمیة. وقد قامت الیونیسف  اإلمداداتوھي في حاجة إلى  ،بالمنطقة من الطالب في القرى المحیطة 5,000
طالب. وسیجري إرسال المزید من اإلمدادات بعد  2,000التجھیزات المدرسیة لتلبیة احتیاجات  أطقممن 10 بإرسال
. وقد ورد أن جمیع المدارس ھناك لیس بھا إمدادات میاه 2016 عاممن ینایر في شھر  اأجراؤھ مقررالالتقییم عملیة 

 .أو مراحیض
 

بحمى الضنك، بما  باإلصابةحالة اشتباه  571عن  في السودان اإلبالغ
  حالة وفاة 133في ذلك 

 
 133بحمى الضنك، بما في ذلك  باإلصابةحالة اشتباه  571عنفي السودان،  اإلبالغووفقا لوزارة الصحة، فقد جرى 

 إلىوقد امتد تأثیر تفشي الوباء  دیسمبر. 11أغسطس (عندما بدء الوباء في التفشي) و 29 المدة بینحالة وفاة في 
 .والیات دارفور، وكسال، وكردفان

 
محلیة في المدة  27من الوفیات في  128 عدد بما في ذلك باإلصابةحالة اشتباه  523عن  اإلبالغففي دارفور، جرى 

 سبعربع وفیات في وأ ،اشتباهحالة  42عن  اإلبالغدیسمبر. أما في كردفان، فقد جرى  11أغسطس و 29بین 
جنوب  والیةبالشرقي، وكادوقلي، وھبیلة ( والیة غرب كردفان)، والریفب: أبیي، وكیلك، وبابنوسة (وھيمحلیات 
دیسمبر. أما في والیة كسال، فقد  11أكتوبر و 17، في المدة بین شمال كردفان)(والیة  ومحلیة شیكان في ،كردفان)

 23، بما في ذلك حالة وفاة واحدة في مدینة كسال عاصمة الوالیة في المدة بین إصابةعن ست حاالت  اإلبالغجرى 
 دوالرملیون دیسمبر. وقد وافق منسق الشؤون اإلنسانیة والمنسق المقیم لألمم المتحدة على تخصیص مبلغ  11و

 .لتعزیز استجابة القطاع الصحي للتفشي الحالي للوباء من الصندوق اإلنساني المشترك أمریكي
 

 )2015دیسمبر  11 –أغسطس  29بحمى الضنك حسب الوالیة ( باإلصابةحاالت االشتباه 
 المصدر: وزارة الصحة

 
 

كل من منظمة الصحة العالمیة، ووزارة الصحة بالوالیة في مباشرة توعیة المجتمع حول  تلذلك، استمر واستجابةً 
وكیفیة الوقایة منھا في جمیع المناطق المتأثرة.  ففي والیتي غرب وشرق دارفور، قامت الیونیسف  ،حمى الضنك
لتنفیذ الجولة الثانیة من أنشطة تعزیز الصحة في أربعة مواقع في والیة غرب  تینالصحة الوالئی يبدعم وزارت

الضعین، وعدیلة، : دارفور ھيثالث مدن في والیة شرق و ؛والجنینة ،، بیضاء، وھبیلةسربا وھي: دارفور
من عمال صحة المجتمع  80كما وفرت الیونیسیف الدعم لتدریب  .شخص 6,600الوصول إلى  أتاحوالفردوس مما 

 عدد الحاالت

 عدد الوفیات

شخص   8,000یتلقى أكثر من 
االستشارات الطبیة في مراكز 
صحیة مؤقتة أقیمت في منطقة 

 فنقا السوق

 
 
 
 

 
 

 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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أما في محلیة كرینك التابعة لوالیة غرب دارفور، فقد قامت عیادة متنقلة بتقدیم عدد  .ووسط دارفور ،في والیتي غرب
من المصابین  1,576ن فرقان (قرى) الرحل، بما في ذلك تقدیم الدعم لعدد م 73طبیة  في  استشارة 2,836
األموال الالزمة  جمعأما في والیة وسط دارفور، فقد جرى  .مؤكدة بالمالریا إصابةحالة  603وكذلك عدد  ،بالحمى

 من القرى التي یصعب الوصول إلیھا. 44لدعم عیادة متنقلة لمدة شھر لتغطیة 
 

والمجتمعات المحلیة في أنشطة الوقایة مثل القضاء  ،صحة العالمیة، زیادة إشراك األسروتشمل توصیات منظمة ال
وحول المنازل لمنع  ،وتدمیر مواقع توالد الیرقات داخل ،والبحث عن ،على البعوض البالغ بالرش في األماكن المغلقة

عن طریق  االرصد الذي یمكن القیام بھ ةلتعزیز عملیالبعوض من وضع البیض. وتشمل التوصیات األخرى الحاجة 
القائمة عن طریق إضافة  رصدوالمنظمات الدولیة على توسیع نظم ال ،ووكاالت األمم المتحدة ،تشجیع وزارة الصحة

فرق إلعادة فتح  إرسالعبر  –تأثراً بالوباء  األكثرالتي تعتبر المحلیة  –المزید من مواقع الرصد في محلیة كرینك 
 . العیادات المغلقة

 

من المتوقع أن یصل عدد الالجئین من دولة جنوب السودان في السودان 
  2016الجئ بحلول نھایة عام  270,375إلى 

 
من دولة  رقم الالجئین ، جرى تقدیر2016من خالل خطة االستجابة اإلقلیمیة لالجئین في دولة جنوب السودان لعام 

ملیون دوالر  141شخص بمطلوبات مالیة تقدر بنحو  270,375المخطط لھ في السودان بنحو  جنوب السودان
المتحدة لشئون  األممأمریكي. وقد جرى وضع اللمسات األخیرة للخطة من خالل عملیة تشاوریة تنسقھا مفوضیة 

 الخطة إطاراً  وستوفر .والمنظمات غیر الحكومیة الشریكة لألمم المتحدة ،من الوكاالت 44الالجئین بمشاركة نحو 
ن على امرور سنتبو .والحمایة لالجئین من دولة جنوب السودان ات،المشتركة بین الوكاالت لتقدیم المساعدللتدخالت 

نوب ـــــجة ــــة في دولـــاألزم
ت عملیة ــــ، أصبحودانــــــالس

االستجابة لحاالت الطوارئ في 
وضع  إلىببطء تتحول السودان 

متطاول بالنسبة لالجئین الذین 
 .لبالدفروا من تلك ا

 
طوال عام استمر السودان قد و

ق ـھة تدفـــي مواجــــ، ف2015
الجئین من دولة جنوب مستمر ل

السودان، وبحلول أوائل شھر 
من  198,000دیسمبر، لجأ 

نوب السودان ــــة جــدول
م ـــاوزین الرقـــــمتج للسودان،

أكبر  2015في عام واجھ السودان وقد  .شخص 196,000و ـــــوالذي یقدر بنح ،2015الذي تضمنتھ خطة عام 
 .اإلقلیممن نوعھ في  یعتبر األكبر والذي تدفق لالجئین من دولة جنوب السودان

 
والمجتمعات المضیفة في  ،الحتیاجات الالجئین من دولة جنوب السودانوتنقسم االستراتیجیة الشاملة لالستجابة 

السودان إلى ثالثة محاور؛ ھي: أوال الحفاظ على قدرة االستجابة في حاالت الطوارئ لتلبیة االحتیاجات الفوریة 
حاالت الطوارئ في لیا ؛ ثانیا، تثبیت البرامج القائمة التي تھدف إلى تحقیق المعاییر الدن2016للوافدین الجدد في عام 

 .وثالثا، تطویر التدخالت لتعزیز وسائل العیش لالجئین وسبل االعتماد على الذات. جمیع القطاعات
 

 "معاملة الالجئین من دولة جنوب السودان "كإخوة وأخوات
 

السودان وقد حافظت حكومة السودان على سیاسة الحدود المفتوحة واستمرت في النظر لالجئین من دولة جنوب 
باعتبارھم "إخوة وأخوات"، وفي السماح لھم من حیث المبدأ بالتمتع بنفس الحقوق التي یتمتع بھا المواطن السوداني، 

 170,000والحصول على فرص العمل والخدمات العامة. وحتى اآلن، ھناك ما یقرب من  ،بما في ذلك حریة التنقل
الجوازات والھجرة التابعة لوزارة الداخلیة بعد توقیع  إدارةن قبل مواطن من دولة جنوب السودان قد جرى تسجیلھم م

لتسجیل جمیع مواطني  2014ون الالجئین في دیسمبر عام ئشل األمم المتحدة اتفاقیة بین حكومة السودان ومفوضیة
وقد جرى   .2011دولة جنوب السودان في السودان، بمن فیھم أولئك الذین بقوا في السودان بعد االنفصال في عام 

تزوید ھؤالء الناس ببطاقات الھویة التي تمكنھم من الحصول على الخدمات، والتمتع بالحقوق، والحریات في السودان 
 .ملكتالتنقل، واإلقامة، والعمل، وال : حریةمثل

 

الضنك ینصح لمقاومة حمى 
بزیادة إشراك المجتمع المحلي 
في أنشطة الوقایة مثل تدمیر 

 الیرقات توالد مواقع

 

وفقا لحكومة السودان یتمتع 
الالجئون السودانیون من دولة 
جنوب السودان بنفس حقوق 

 المواطنین السودانیین

 
 

 

 جئون من دولة جنوب السودان یتسلمون المعونة في خرصانة، غرب كردفان (برنامج الغذاء العالمي)ال
 

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


      4| نشرة السودان اإلنسانیة
  
 

 
 
 
 

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

 تعلیم األطفال الالجئین من جنوب السودان ھو مصدر قلق كبیر
 

یحول ما مسنة،  18 سن تحتھم في المائة من السكان الالجئین  63 فإن، األمم المتحدة لالجئین لمفوضیةووفقا 
جنوب دولة طفل الجئ من  83,800 أن یوجدمن المتوقع ف ،ھجوالت ذاھاستمر وإذا . أطفالالوضع إلى حالة طوارئ 

ز یتطلب ضرورة تعزی الذي األمر، 2016دان بحلول نھایة عام سنة) في السو 13-6السودان في سن المدرسة (
دولة األطفال من  فرص دخولتسھیل ب التزمت ة قدالسودانیالتربیة وزارة أن على الرغم من و. یةالتدخالت التعلیم
إلى المدارس  امجتمعات الالجئین مترددة في إرسال أبنائھمن بعض انھ التزال  إاللمدارس العامة، لجنوب السودان 

عملیة المدارس العامة  یتیح دخول الوقت الذي فيو إلنجلیزیة.ا ت اللغةولیس ،حیث لغة التدریس ھي اللغة العربیة
 عرض التالمیذیالمدارس غالبا ما وت عسكراالم بینالمسافة بعد  أن إالاالندماج التدریجي لالجئین في النظام الوطني، 

 ،مواد التعلمنقص عدم وجود فصول دراسیة كافیة، و جراءفي المدارس  الزدحاماوتظل مشاكل  لمشقة.لاألصغر سنا 
وھناك أیضا حاجة ماسة  حتیاجات العدد المتزاید من الطالب.اتتسنم  ةالصحی قفارممرافق المیاه والأوضاع وسوء 

 .مؤھلینالللمعلمین 
 

 شخص تأثروا بالفیضانات في والیة البحر األحمر 20,000أكثر من 
 
 

، ومنظمة الصحة العالمیة، الحكومیة اإلنسانيدیسمبر، زار فریق مكون من وزارة الصحة، ومفوضیة العون  8في 
والیونیسیف، وجمعیة الھالل األحمر السوداني مدینة طوكر بوالیة البحر األحمر لتقییم احتیاجات المتأثرین 

، د تأثروا بالفیضاناتالبلدة قشخص في  58,900من جملة  20,600أن  إلىبالفیضانات ھناك. وأشارت نتائج البعثة 
ً إضافی منزالً  1,389ر أثت إلى باإلضافة، متجراً  31و اً،حاضمر 145، ومنزالً   2,727مع تھدم  . وقد جرى تحدید ا

قامت جمعیة باعتبارھا أھم االحتیاجات. و ةالصحی قفارممواد مآوي الطوارئ واللوازم المنزلیة، والمیاه وخدمات ال
الطوارئ  مآويولیة، بتوزیع عبر جھود االستجابة األ ،الدفاع المدني في الخرطوم وإدارة ،الھالل األحمر السوداني

 المدني أیضا الدعم التقني لشفط المیاه الراكدة من المناطق المتأثرة. الدفاعإدارة ت واللوازم المنزلیة. وقد وفر
 

وقد قدمت منظمة الصحة العالمیة ووزارة الصحة مجموعتین من أطقم االستجابة الصحیة السریعة، واثنین من أطقم 
ت السلطات الصحیة المحلیة على أھبة االستعداد الحتواء ط، وأقراص الكلور. ورابواألدویةالرعایة الصحیة األولیة، 

ر من المبیدات الحشریة ألنشطة مكافحة ناقالت لت 200أي تفشي لألمراض. وقد وفرت وزارة الصحة أیضا 
األمراض. وستقوم جمعیة الھالل األحمر السوداني بتقدیم المزید من المعلومات حول االحتیاجات، واالستجابة 

 مثل تلك المعلومات. والفجوات حالما تتوفر
 

شخص. وھذا أقل بكثیر من  51,600وبذلك یرتفع العدد اإلجمالي لألشخاص المتأثرین بالفیضانات في البالد إلى 
على التوالي، ویرجع ذلك أساسا  2013و 2014في عامي  تأثرواشخص الذین  500,000و 277,000 يعدد

وبناء  ،في ذلك إعادة تأھیلثار الكارثة، بما آ درءوإلى الجھود التي بذلتھا الحكومة ل ،إلى قلة األمطار ھذا الموسم
 .السدود، وما أعقب ذلك من التنفیذ السلیم لقواعد البناء، وبناء تصریف میاه األمطارشبكات 

 
 

 مكاتب منظمة تیرفند في السودان  إغالق
 

لب منھا ، وطُ دیسمبر 14في  جرت زیارة مكاتب منظمة تیرفند في جمیع أنحاء السودان من قبل مسؤولین حكومیین
التوجیھات الحكومیة غلق أبوابھا حتى إشعار آخر. ولم یعط أي سبب لإلغالق. وتسعى منظمة تیرفند حالیا لمعرفة أن تُ 

 من أجل التمكن من استئناف أنشطتھا اإلنسانیة.
 

، وتقوم حالیا بتقدیم المساعدات اإلنسانیة المنقذة للحیاة في 2004وقد ظلت منظمة تیرفند تعمل في دارفور منذ عام 
جي، وأم . وللمنظمة مكاتب في الخرطوم، ونرتتي، وزالنةحیصمرافق الالاالت التغذیة، واألمن الغذائي، والمیاه ومج

كذلك في كاس، ونیاال (والیة جنوب دارفور)، وفي الضعین (والیة شرق دارفور). دخن (والیة وسط دارفور)، و
من خالل برامج  اتعلى األھالي الذین یتلقون المساعد اإلغالق اتأثیر ھذل كیفیة یاوتشعر منظمات اإلغاثة بالقلق ح

خصوصا عشرات اآلالف من األشخاص الذین كانوا یتلقون المساعدات التغذویة في والیتي شرق ووسط  تیرفند،
 دارفور.

في المائة من سكان   35فقد 
مدینة طوكر (والیة البحر 

منازلھم بسبب  األحمر)
 الفیضانات
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