
 
 
 
 
   
 
 

   
     
     
   

   

 
 

 

 
 

 
النشرة اإلنسانیة      
السودان       
 2017فبرایر  5 –ینایر  23 | 4العدد          

   

أوتشا     

 في ھذا العدد                             
 

 1ص. في قولو  من األطفال النازحین لم یلتحقوا بالمدارس 9000

 2ص. طفل في قولو  3000 لعدد دعمتقدیم ال

 3ص. توسیع الخدمات الصحیة في منطقة جبل مرة 

 3ص. ة الرؤیة العالمیة في ج دارفور ؤسستحدیات التمویل تواجھ م

  التطورات أبرز  
اآلالف وفقاً لموسسة سند الخیریة الوطنیة، ھناك  •

لم یتمكنوا من الذین النازحین من األطفال 

والیة وسط بقولو منطقة في اإللتحاق بالمدارس 

 سجلوابینما یعاني التالمیذ الذین دارفور، 

  .كتظاظ الفصول الدراسیةمن االمدارس ب

من  2016منظمات اإلغاثة منذ أكتوبر  تمكنت •

 50,300لعدد  في مجال التعلیم اتتقدیم المساعد

 .وسط دارفوروالیة في  من األطفال النازحین 

م الخدمات یتقد عملیةالمنظمات اإلنسانیة  باشرت •

 .جبل مرةمنطقة الصحیة في 

ة الرؤیة ، قد تواجھ مؤسسالتمویلبسبب تحدیات  •

السودان انتكاسات في تقدیم المساعدات العالمیة ب

 .جنوب دارفوروالیة آلالف األشخاص في 

 2016خطة االستجابة االنسانیة لعام   أرقام

 
 

 ملیون  5.8
 
 

 ملیون  3.3
 
 
 
 

 ملیون  2.1

عدد األشخاص المحتاجین في 
السودان (لمحة اإلحتیاجات 

 )2016للعام اإلنسانیة 
 

في  عدد األشخاص المحتاجین
لمحة اإلحتیاجات ( دارفور

 ) 2016اإلنسانیة للعام 
 

 عدد المصابین بسوء التغذیة 
             الحاد الشامل 

 
 
 
 

297,168          

دولة مواطني  من الالجئون
 السودان في السودان جنوب

 2013دیسمبر،  15منذ 
مفوضیة المسجلون من قبل (

 األمم المتحدة لشئون الالجئین)
 2016دیسمبر 31حتى  –

 
 
 

140,626 

 من جنسیات أخرىالالجئون 
مفوضیة المسجلون من قبل (

 األمم المتحدة لشئون الالجئین)
 2016أكتوبر 31حتى  –

 التمویل  
 )أمریكي دوالر( ملیون 568.4

 2016جرى استالمھا في عام 

  

   
   

 في المائة  59
 الذي جرى اإلبالغ عنھاجمالي التمویل 

 )2017فبرایر  5(حتى  
 

 )2016مدرسة في قولو حیث یجلس األطفال على الصخور لتلقي التعلیم (الیونسیف، 
 

 
   

اآلالف من األطفال النازحین في منطقة قولو، بوالیة وسط دارفور في 
 الدعم في مجال التعلیمإلى حاجة 

 
بالمدارس في منطقة قولو بوالیة وسط دارفور، بینما یعاني  االلتحاقلم یتمكن اآلالف من األطفال النازحین من 

وأشكال الدعم األخرى.  ،إعادة تأھیلإلى الفصول الدراسیة التي تحتاج  اكتظاظالتالمیذ الذین سجلوا بالمدارس من 
إلى أقوال االشخاص الذین نزحوا من جبل مرة إلى  ستناداواوذكرت المنظمة  بعد القیام بزیارات لمنطقة قولو، 

، أن تسرب األطفال من المدراس یعود بصفة أساسیة 2016نزاع في النصف االول من عام ال اندالعالمنطقة جراء 
حیث یضطرون للمساھمة في دخل أسرھم من خالل العمل في المزارع أو بیع  ؛واقتصادیة ،عوامل اجتماعیةإلى 

 وغیرھا من السلع في األسواق المحلیة. ،غذائیةالمواد ال
 
 اً انعدام فرص الحصول على التعلیم، ھي أن ھناك عددإلى اندالع النزاع، وإلى ولعل من المسائل األخرى التي تعزى  

بالمدارس منذ سنوات طویلة. ھذا، وقد ذكرت مؤسسة سند الخیریة، أنھ في بعض  االلتحاقمن الطالب لم یتمكنوا من 
، من عاماً  21و 16والشباب الذین تتراوح أعمارھم بین  ،الحاالت، تعقد فصول دراسیة مسائیة لیتمكن المراھقین

اتب، والكراسي، دعم من حیث المكإلى أن المدارس في حاجة إلى  اللحاق بفرص التعلیم. وأشارت المؤسسة أیضاً 
والمواد التعلیمیة، ولیس بھا ما یكفي 
من المعلمین أو الكوادر المساعدة في 

ووفقاً للمنظمة  لیمیة.ــــالتعملیة ـــــالع
یة یدرس األطفال في فصول في الخیر

ل عدد ـــــــمكتظة، حتي أنھ قد یص
 90إلى ض الحاالت ــــیذ في بعالتالم
ي ، مما یضطر بعض المدارس فطالباً 

على فترتین  ملــــــتعأن إلى  وـــــقول
التعلیمیة.  اتـحتیاجاال ابــــــــالستیع

ذلك، یضطر بعض إلى افة ـــــوباإلض
المشي لمسافة قد تصل إلى األطفال 

یاً  للوصول ـــومترات یومكیل 10إلى 
 مدارسھم.إلى 

 
جدیر بالذكر، أن مؤسسة سند الخیریة 

وھي  2004ست في عام ــــــقد تأس
مجاالت الصحة، والتعلیم، تنشط في 

ن الفقر، واإلغاثة من ــــــــوالحد م
الم في جمیع ـــــــالكوارث، وبناء الس

 أنحاء السودان.
 

یة نسانوقد تعذر وصول المنظمات اإل
قولو لعدة سنوات حتى إلى یة  ـــــالدول

المنطقة في األشھر إلى والزیارات  ،. إال إنھ قد جرى القیام بعدد من البعثات المشتركة بین الوكاالت2016منتصف 
 األخیرة. وما زالت المحاوالت جاریة لتحدید العدد الدقیق للنازحین الجدد في المنطقة ، بما في ذلك األطفال النازحین.

 )2016سیف، یفصل دراسي مؤقت في مدرسة قولو الجدیدة (الیون
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 )2016الخیریة،  تلمیذات ینتظمن في طابور الصباح بإحدى مدارس قولو (مؤسسة سند

 
 التعلیمیة االحتیاجاتوزارة التربیة والتعلیم الوالئیة والیونیسیف تباشران إجراء مسح لتقییم 

 
 حتیاجاتااللتحدید من الجھود التي تبذل  كجزءٍ  فوالیونیسی ،بالوالیةقامت كل من وزارة التربیة والتعلیم وقد 

من  9,000أن ھناك نحو ب اوقدرت بإجراء مسح في منطقة قولو في شھر أكتوبر الماضي التعلیمیة في المنطقة
وثالث  ،مدارس ابتدائیة  رس في المنطقة. وشمل التقییم خمسبالمدا االلتحاقلم یتمكنوا من الذین األطفال النازحین 

 .اً طالب 3,739  ب المسجلین بھذه المدارس الثمانمدارس ثانویة في بلدة قولو حیث بلغ  عدد الطال
 

سیة في بعض المدارس عقد الفصول الدران، ت2016 رشھر أكتوبلمسح مشترك بین الوكاالت جرى القیام بھ في  ووفقاً 
، وال 24أن إجمالي عدد المعلمین الدائمین الذین یعملون في مدارس قولو ھو إلى شار المسح أیضا أفي العراء. و

 .لعدم قدرة المجتمعات على دفع الحوافز یوجد ھناك مدرسین متطوعین نظراً 
 

 استجابة قطاع التعلیم والشركاء
 

من  50,300بتقدیم الدعم لنحو  2016منذ شھر اكتوبر عام  وسط دارفورفي والیة والشركاء  ،التعلیموقد قام قطاع 
 ،من االطفال النازحین 3,000في المائة منھم، بما في ذلك عدد  49االطفال النازحین الذین تمثل الفتیات نسبة 

ل على التعلیم األساسي الجید من خالل وأطفال المجتمع المضیف في منطقة قولو، وذلك بھدف استعادة فرص الحصو
بإعادة تأھیل  بالتعاون مع وزارة التربیة والتعلیم الوالئیة فالیونیسیساسیة. وقد قامت األ والترفیھ ،توفیر مواد التعلیم

معلم على أسالیب التعلم التفاعلیة، وكذلك قامت بتدریب  100، وشیدت ثالثة مراحیض، ودربت دراسیاً  فصالً  16
 .والمعلمین في مدینة قولو والقرى المحیطة بھا على اإلدارة المدرسة اآلباء جمعیاتمن  اً عضو 70

  
من تالمیذ المدارس  1,000والحقائب المدرسیة لعدد  ،الزي المدرسي وقد قامت مؤسسة سند الخیریة بتقدیم 

وإعادة  ،إلعادة بناء ،2017في النصف األول من عام  المؤسسة ذلك، تخططإلى وباإلضافة  قولو.النازحین في 
 .واللوازم التعلیمیة ،تزوید الطالب بالحقائب المدرسیة وكذلكتأھیل ثالث مدارس في قولو 

 
 في السودان رساالمدبیر الملتحقین غ طفالعداد األأتقریر حول 

 
، من 2015سبتمبر   10،  الذي صدر فيفي السودان خارج النطاق المدرسي طفالأعداد األللتقریر األول حول وفقا 

 7.9ملیون من أصل  3.1ومنظمة الیونسكو لم یتمكن أكثر من  ،الیونیسیف قبل وزارة التربیة والتعلیم، بدعٍم من
بالمدارس، وھو أعلى معدل في منطقتي  االلتحاقمن  ) عاماً  13و  5ملیون طفل في السودان في سن المدرسة (بین 

 وشمال أفریقیا. ،الشرق األوسط
 

بالمدارس ھم من مجتمعات البدو  االلتحاقوأوضح التقریر أن الغالبیة العظمى من األطفال الذین لم یتمكنوا من 
یؤثر العنف المستمر في السودان،  لنتائج التقریر ووفقاً  .عوالمناطق المتأثرة بالنزا ،الرحل، وكذلك المناطق الریفیة

وتوجد أعلى النسب من  والبنات. ،على تعلیم البنین خطیراً  وعدم الوعي بأھمیة التعلیم، والتخلف االقتصادي تأثیراً 

لوزارة التربیة والتعلیم،  وفقاً 
لم  سیف، والیونسكویوالیون

من  ملیون 3.1أكثر من یتمكن 
ملیون طفل في  7.9 أصل

السودان في سن المدرسة (بین 
من اإللتحاق  ) عاما 13و  5

 ، وھو أعلى معدل فيبالمدارس
 لوشما ،الشرق األوسط تيمنطق

 .فریقیاإ

 

 

 
 
 
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/150115%20MENARO%20Sudan%20Report%20English%20Preview%20%281%29.pdf
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  لمؤسسة الرؤیة العالمیة في معسكر دریج في جنوب دارفورأطفال یحصلون على رعایة صحیة في مركز تابع 
 

في المائة)،  45.1في المائة)، وكسال ( 46.8ھؤالء األطفال خارج النطاق المدرسي في والیات النیل األزرق (
. وتحظى الوالیة الشمالیة بأدنى نسبة من األطفال خارج النطاق المدرسي بنسبة في المائة) 45.7رب دارفور (وغ

 .في المائة 7.9
 

 تباشر الوكاالت عملیة تحسین مستوى الخدمات الصحیة في منطقة جبل مرة
 

في ، وذلك الخدمات الصحیة في منطقة جبل مرةلى وشك البدء في تقدیم ـــــــھي ع یة أونسانبدأ عدد من المنظمات اإل
 .مجتمعات النازحین والسكان المقیمین حتیاجاتامحاولة لتلبیة 

 
وخدمات التغذیة  ،بتفعیل جھود الرعایة الصحیة األولیةففي محلیة وسط جبل مرة، باشرت الھیئة الطبیة الدولیة 

العالجیة في العیادات الخارجیة) في قریة بوري، وتستھدف تفعیل ھذه الخدمات األساسیة في  والبرامج ،(الفحص
ووزارة الصحة بالوالیة  ،باشرت كل من الھیئة الطبیة الدولیة أیضاً  فبرایر. 11 - 5بین  جوكوستي في المدة  قریة

تشغیل قسم العیادات الخارجیة في مستشفى قولو، وكذلك خدمات الصحة اإلنجابیة، وتوسیع نطاق برنامج  ؤخراً م
التحصین (برنامج التحصین الموسع)، وخدمات فحص التغذیة، وتقدیم الخدمات عبر مراكز العیادات الخارجیة 

 .العالجیة
 

والتغذیة في قرى  ،الدولیة تقدیم خدمات الرعایة الصحیة األولیةأما في محلیة غرب جبل مرة، فتباشر الھیئة الطبیة 
تجري حالیاً للكوادر الرئیسیة من ھذین المركزین الصحیین.  التيوكرفال وذلك بعد االنتھاء من عملیة التدریب  ،قطي

أبونقا. وال  في التغذویةو ،وتقوم منظمة خدمات اإلغاثة الكاثولیكیة الدولیة في الوقت نفسھ، بدعم الخدمات الصحیة
تزال بعض المراكز الصحیة مغلقة في محلیة غرب جبل مرة بما في ذلك العیادة في قریة كترم والتي جرى إغالقھا 

قولو التي جرى إغالقھا   ، وكذلك العیادة في2010لمنطقة في عام منذ مغادرة منظمة أطباء بال حدود السویسریة ل
أنشطتھا في المنطقة. وتشمل التحدیات الرئیسیة التي تواجھ  نة الدولیة للھالل األحمرعندما أوقفت اللج 2014في عام 

 .ينسانالوصول اإلإتاحة و ،التمویل ھاالمراكز الصحیة في استئناف خدمات
 

منظمة قول الدولیة المنطقة في  أما في محلیة شمال جبل مرة، فقد ظل المستشفى في قریة دایا مغلقاً منذ أن غادرت
تتولى . و2015، في حین جرى إغالق العیادة في كیلین منذ غادرت منظمة تیرفند المنطقة في عام 2009 عام

،  2016 رشھر دیسمبادارة المركز الصحي في روكرو منذ   ثة الكاثولیكیة في الوقت الراھنمنظمة خدمات اإلغا
شاء حالیا، وذلك من خالل منحة مقدمة من منطقة فنقا السوق الذي ھو قید اإلن وكذلك التدخل في المركز الصحي في

تقوم منظمة  وفي ھذه األثناء، سوف وزارة الصحة بالوالیة.إلى  اكتمالھجامعة الدول العربیة وسیجري تسلیمھ عند 
بتقدیم خدمات توعیة طبیة متكاملة عبر الكوادر الصحیة التابعة لوزارة الصحة  خدمات اإلغاثة الكاثولیكیة الدولیة

أما في روكورو فسوف تقوم  .أبونقا، ونسكوم، وبورقو، ووارا، من خالل عیادتھا الصحیة المتنقلة قیريفي  بالوالیة
منذ انسحاب منظمة قول من المنطقة في عام  إغالقھالمنظمة بإعادة تأھیل وتجھیز المركز الصحي الذي جرى 

ھذا، وقد بدأت  ص من النفایات الطبیة.ومحرقة للتخل ،، والذي سیجرى تجھیزه بمرحاض جید التھویة، وبئر 2009
وصیانة خدمات  ،في تعزیز نظام اإلحالة في مستشفى الفاشر (شمال دارفور) عبر إعادة تأھیل أیضاً  المنظمة

 .اإلسعاف

 مؤسسة الرؤیة العالمیة تواجھ تحدیات في التمویل في والیة جنوب دارفور
 

السودان حدوث انتكاسات كبیرة في تقدیم الخدمات األساسیة مثل الصحة، والمیاه  -تتوقع مؤسسة الرؤیة العالمیة 
 ، وكذلك في محلیتي مرشنق،ودومة آلالف من األھالي في مناطق عطاش، ومنواشي،لوالمرافق الصحیة والنظافة 

لوقت تقوم المؤسسة حالیاُ بوضع الترتیبات وكاس في والیة جنوب دارفور بسبب تحدیات التمویل. وفي نفس ا
 اتمساعدتقدیم الاالنتقالیة لضمان استمرار 

والمجتمعات  المعرضة للمخاطر خالل  ،ألطفالل
األشھر القلیلة القادمة، خاصةً في مجال توفیر 

والمیاه النظیفة  ،خدمات الرعایة الصحیة األولیة
 حیث تسعى المؤسسة لتوفیر تمویل جدید.

 
وزارة الصحة لدراسة أجرتھا كل من  ووفقاً 

ومنظمة الصحة العالمیة بشأن إغالق  ،تحادیةاال
یة بسبب القیود المفروضة على ــــــــالمرافق الصح

ھناك نوعان من المرافق الصحیة التي  التمویل،
تواجھ خطر اإلغالق في والیة جنوب دارفور، 

في  من األھالي 20,400والتي یمكن أن تؤثر على 
  .اطق المتأثرةالمن

منظمات اإلغاثة توفیر باشرت 
الكثیر من الخدمات الصحیة 

 ،طوسمحلیات  الالزمة في
وشمال جبل مرة في  ،وغرب
 وسط دارفوروالیة 

 

 

 –مؤسسة الرؤیة العالمیة تتوقع 
انتكاسات كبیرة حدوث السودان 

في تقدیم الخدمات األساسیة 
مناطق آلالف األشخاص في 
 ،دومةوعطاش، ومنواشي، 

مرشنق  في محلیتيوكذلك 
 جنوب دارفوروالیة وكاس في 
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