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أوتشا     

 في هذا العدد                                 
 

 1ص.  حاالت العودة إلى قرية توربا بوالية جنوب دارفور

 1.ص  نزوح من شرق جبل مرة

 2ص.  حاالت اإلسهال المائي الحاد تواصل االنخفاض

 3ص.  2018أول تخصيص لصندوق السودان اإلنساني للعام 

  التطورات أبرز  

شخص للعودة  2,500قُِدَمت مساعدات لحوالي  •

للنازحين في والية من معسكر شنقل طوباي 

إلى قرية توربا بوالية جنوب شمال دارفور 

 دارفور

أهالي من شرق جبل مرة بسبب االقتتال فرار  •

الداخلي في صفوف الجيش الشعبي لتحرير 

عبد الواحد ويصلون إلى معسكر  –السودان 

 عطاش للنازحين بوالية جنوب دارفور

 ودة الطوعية وإعادة التوطينـــــــمفوضية الع •

مفوضية العون اإلنساني في تحل محل  ةكوميحال

القيادة المشتركة لقطاع العودة واالنتعاش وإعادة 

 الدمج في والية غرب دارفور

ة في آخذال تزال حاالت اإلسهال المائي الحاد   •

 االنخفاض، وفقاً لوزارة الصحة

 يينمال 3أعلن صندوق السودان اإلنساني عن  •

لألموال  معياريألول تخصيص  يکيدوالر أمر

  2018عام ل

 2017 عام أرقام

 

 

 مليون 4.8

عدد األشخاص المحتاجين في 

وفقاً للمحة االحتياجات السودان )

 (2017اإلنسانية للعام 

 
 

 مليون  3

في  عدد األشخاص المحتاجين

لمحة االحتياجات ) دارفور

 (2017اإلنسانية للعام 

 

 

 مليون  2.2

ابة بسوء ـــــاالت اإلصـعدد ح

)لمحة الشامل  ادــــــــالتغذية الح

 (          2017االحتياجات اإلنسانية للعام 

 

 

352,462)  

420,253 )

772,715  

دولة مواطني  من الالجئون

 السودان في السودان جنوب
  2013)ما قبل 

 2013)ما بعد 

 2017 ديسمبر 31 حتى

 

 

 

 

167,784 

وطالبو اللجوء الالجئون 

 السياسي من جنسيات أخرى

مفوضية المسجلون من قبل )

 األمم المتحدة لشئون الالجئين(

 2017يونيو  30حتى  –

 التمويل  

 (أمريكي دوالر) مليون 365.4
 2017التمويل المستلم في 

 

  

    

 المائة في 45.4
 المتحصلجمالي التمويل إ

 ،نظام التتبع المالي)
 (2017بر ديسم 31حتى 

  
 

   (2014امرأة نازحة تتلقى المساعدات في دارفور )أرشيف اليوناميد، 

 

   هاــــــــــائدة إلى موطنـــــــــائالت العــــــــب بالعـــــــقرية توربا ترح
 

يسرت مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين 

بدعم من منظمة منال غير الحكومية  -الحكومية 

أسرة  500الوطنية عودة مجموعة من حوالي 

إلى  -شخص  2,500حوالي  -من النازحين 

لوحدة قرية توربا، بالقرب من بلدة الملم بمحلية ا

في والية جنوب دارفور. وقد جرت استضافة 

كم في معسكر شنقل  40النازحين على بعد 

في والية شمال دارفور. وفي  طوباي للنازحين

ديسمبر الماضي ابلغت قيادتهم وفداً حكومياً كان 

يزور شنقل طوباي حرصهم على العودة إلى 

قريتهم وذلك وفقاً لمفوضية العودة الطوعية 

 .وطينوإعادة الت

 

وفي ديسمبر أيضاً زار الوفد الحكومي نفسه 

والتقى بالسلطات  -منطقة العودة  -قرية توربا 

المحلية والمجتمع المحلي الذي أعرب عن 

  .استعداده الستقبال العائدين

 

خيمة في قرية  90من األغطية البالستيكية و 195وجرى تزويد العائدين بالحبوب والبطانيات والحصير و

وستجري قريباً بعثة برئاسة مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين الحكومية، بدعم من قطاع  توربا.

االنتعاش والعودة وإعادة الدمج، لتقييم ظروف العودة واإلبالغ على نحو أفضل عن خطط الحكومة 

 والمجتمعات المحلية في المنطقة التي ستضمن استدامة العودة.

 

 شخص من شرق جبل مرة 600كة مسلحة يؤدي إلى نزوح االقتتال الداخلي داخل حر
 

من شرق جبل مرة على بعد  -معظمهم من النساء واألطفال  -أسرة(  129شخص ) 600فر أكثر من 

جرى  وقد ،2017كيلومتراً إلى مدينة نياال في والية جنوب دارفور منذ منتصف ديسمبر  130حوالي 

 لما ذكرته مفوضية العون اإلنساني التابعة للحكومة في رسالة استقبالهم في معسكر عطاش للنازحين، وفقاً 

إلى مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا(. وعقب استالم الرسالة، قام وفد يتألف من مفوضية العون 

اإلنساني، ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، ومفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين، ووكالة 

فريقي في دارفور، والمنظمة الدولية للهجرة، إلالمتحدة للطفولة، وبعثة األمم المتحدة واالتحاد ا األمم

ومنظمة الرؤية العالمية الدولية، وبرنامج الغذاء العالمي بتقييم االحتياجات اإلنسانية للنازحين الجدد، عالوة 

 على السعي إلى المزيد من التوضيح بشأن ظروف النزوح.
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النازحون الجدد المجموعة بأنهم قد فروا من مساكنهم في منطقة دريبات بعد االقتتال الداخلي بين الفصائل  وقد أبلغ

. وأفيد بأن هذا القتال أسفر 2017عبد الواحد الذي بدأ في نوفمبر  –غير الموقعة من جيش التحرير الشعبي السوداني 

معية. ولم يتمكن الشركاء في المجال اإلنساني من عن مقتل وإصابة مدنيين، وتدمير منازل، ونهب أصول مجت

فصيل عبد الواحد في دارفور، وال يستطيعون  -الوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرة جيش تحرير السودان 

 .التحقق من هذه التقارير

 

عمالً أيضاً  يعيشون في المعسكر، وجد بعضهم لهم وفي الوقت الذي يتلقى فيه النازحون الجدد المساعدات من أقارب

مؤقتين في مدينة نياال. إال أن هذا ال يكفي لتلبية االحتياجات، بسبب ارتفاع األسعار الحالية، وفقاً  عماالً بوصفهم 

لفريق العمل اإلنساني في تقريره عن التقييم. وقال التقرير على الرغم من أن هنالك حاجة ملحة إلى الغذاء والمآوي 

المنزلية، إال أن النازحون الجدد يحصلون على خدمات الصحة والتغذية والمياه حاالت الطوارئ واإلمدادات ل

 .والمرافق والنظافة الصحية والتعليم في المعسكر

 

وتوصي منظمات المعونة بأن تقوم المنظمة الدولية للهجرة بالتحقق من وتسجيل النازحين الجدد وأن تتولى منظمة 

من األشخاص من المناطق المتأثرة. وبسبب  يدمن المتوقع وصول المز يثحالرؤية العالمية رصد وصول النازحين، 

واللوازم المنزلية. ويلزم إجراء المزيد من التقييمات  ئالطقس البارد، فقد أُوصيَّ بالتوزيع الفوري لمآوي الطوار

 المتعمقة للتخطيط للتدخالت المطلوبة.

 

تتولى مسؤولية قطاع العودة مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين الحكومية 
ً في والية غرب دارفور  واالنتعاش وإعادة الدمج رسميا

 

عية وإعادة التوطين الحكومية في والية غرب دارفور عن أنها ستحل محل مفوضية أعلنت مفوضية العودة الطو

بالنسبة  -بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  -العون اإلنساني في قيادة قطاع العودة واالنتعاش وإعادة الدمج 

 للوالية.

 

غرب دارفور تقاريرها إلى مفوضية العودة وتقدم مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين الحكومية في والية 

الطوعية وإعادة التوطين الحكومية االتحادية التي بدورها ترفع تقاريرها إلى مكتب الرئيس. وهي مسؤولة عن العودة 

الطوعية للنازحين والالجئين؛ والتقييم الشامل لمناطق العودة؛ وتنفيذ برامج اإلنعاش المبكر. وينطوي ذلك أساساً على 

مة المرحلة الثانية من استراتيجية التنمية في دارفور، التي تشمل توفير الخدمات األساسية مثل إنشاء الدوانكي حز

)ساحات المياه( والمدارس والوحدات الصحية ومراكز الشرطة. وستعمل مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين 

 مة والشركاء على تحقيق أهدافها على المدى الطويل.الحكومية في والية غرب دارفور بالتعاون الوثيق مع الحكو

 

 االنخفاض آخذة فيال المائي ـــــــاالت اإلسهــــح
 

الحاد  ال يزال عدد حاالت اإلسهال المائي

ض في جميع أنحاء انخفيوالي االالمبلغ عنه 

حالة خالل  98السودان، حيث سجلت 

ديسمبر  17األسابيع األربعة الماضية )

(، وفقاً لوزارة 2018يناير  13 - 2017

 الصحة العالمية. الصحة االتحادية ومنظمة

وهما  –وأبلغ عن أحدث حاالت الوفاة 

 اثنتين في والية البحر األحمر خالل

 .47األسبوع األول، من دون وقوع وفيات قبل ذلك منذ األسبوع ال 

مفوضية العودة الطوعية وإعادة 
التوطين الحكومية تحل محل 
مفوضية العون اإلنساني في 

قطاع العودة  يادةالمشارکة في ق
واالنتعاش وإعادة الدمج في 

 غرب دارفور يةوال

تراجعت حاالت الوفاة الناجمة 
عن اإلسهال المائي الحاد من 
دون حدوث أي وفيات ذات 

، وذلك 2017صلة في ديسمبر 
 وفقًا لوزارة الصحة

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 (2017تحدة، نوفمبر تلميذات وتالميذ في مدرسة في نِرتِتِي )بوالية وسط دارفور( يمولها صندوق السودان اإلنساني )األمم الم

 

 

الحاالت الجديدة، فقد جرى اإلبالغ عن زيادة طفيفة في الحاالت خالل  وقوع وعلى الرغم من انخفاض مستوى

حالة جديدة من اإلسهال المائي الحاد على التوالي. وكان هذا  30و 46، حيث جرى تسجيل 1واألسبوع  52األسبوع 

كل األسابيع حالة جديدة(، وأكثر من ضعف متوسط  50) 44أعلى مستوى من الحاالت الجديدة أسبوعياً منذ األسبوع 

(. وقد انخفض انتقال العدوى 51إلى األسبوع  45حالة جديدة في المتوسط من األسبوع  17.7منذ ذلك الحين )البالغ 

النشط إلى ثالث محليات )خالل األسبوع الثاني، وردت تقارير عن حالة واحدة من بورتسودان، واثنتين من سواكن، 

ية البحر األحمر. ويلزم على وجه السرعة التعجيل بتقييم الوضع في والية وواحدة من محلية القنَب واألوليب( في وال

 .البحر األحمر نظراً للحاالت المطردة من اإلسهال المائي الحاد على مدى األسابيع الستة الماضية في المنطقة

 

 10تشر إلى في والية كسال وان 2016في أغسطس بدأ قد تفشي مرض اإلسهال المائي الحاد في السودان وكان 

. 2017والية في أغسطس  18و 2017والية في يوليو  16و 2017والية في يونيو  12و 2017واليات في مايو 

)بمعدل إصابة  2018حتى األسبوع الثاني من عام  إصابة حالة 36,494إلى  سهال المائي الحادوقد أدى تفشي اإل

 ).المائةفي  2.25ل وفيات بين المصابين بلغ نسبة حالة وفاة )بمعد 820في المائة(، بما في ذلك  0.124بلغ 

 

ولوقف انتقال اإلسهال المائي الحاد تماماً، يجب أن تستمر أنشطة االستجابة إلى أن يصل عدم ورود بالغات بحاالت 

ز لنفس جديدة إلى مدة أربعة أسابيع متتالية من جميع المحليات في جميع أنحاء البالد، مع تأكيد المختبرات بعينات برا

تقييماً متعمقاً  2018 في مطلع عامالعوامل المسببة. وقد اقترحت منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة االتحادية 

الستجابة اإلسهال المائي الحاد وتقييم المخاطر من أجل صقل جهود الرصد وإعادة وضعها في استراتيجية جهود 

 المكافحة.

 

المشورة إلى الشركاء لتحويل نهجهم في مجال الصحة العامة نحو التدخالت المتعددة كما تقدم منظمة الصحة العالمية 

 القطاعات، واالنتقال من االستجابة لحاالت الطوارئ البحتة لتشمل االستجابة لالنتعاش والتنمية.

 

 

 2018للعام  عياريمصندوق السودان اإلنساني يعلن عن استراتيجية ألول تخصيص 

 

السودان اإلنساني عن أعلن صندوق 

 ياريمعتراتيجية ألول تخصيص ــــــاس

 3بما مجموعه  2018لألموال للعام 

ن دوالر أمريكي. وتركز ـــــــــــماليي

االستراتيجية على احتياجات الالجئين 

من دولة جنوب السودان في والية النيل 

مليون دوالر(، والوقاية  1.5األبيض )

من األمراض المنقولة عن طريق المياه 

رب كردفان والبحر ــــــغ في واليات

مليون  1.5ل األبيض )ـــــــاألحمر والني

 دوالر(.

 

يصات إلى تلبية ـــــــوتهدف التخص

االحتياجات األكثر إلحاحاً في السودان 

قبل بدء موسم األمطار. وتتماشى التدخالت ذات األولوية لهذه االستراتيجية بشكل وثيق مع خطة االستجابة اإلنسانية 

المجال األول للتدخالت على تحسين ؛ وخطة االستجابة لالجئين من دولة جنوب السودان. وسيركز 2018لعام 

المرافق الصحية المتردية داخل معسكرات الالجئين المستهدفة في والية النيل األبيض. وسيركز المجال الثاني 

تفشي اإلسهال المائي الحاد كان 
في السودان في أغسطس  بدأقد 

انتشر إلى الواليات ثم  2016
بحلول أغسطس كافة  18ال 

2017 

صندوق السودان اإلنساني يعلن 
معياري أول تخصيص عن 

 3 يبلغ 2018للعام  لألموال
 ماليين دوالر أمريكي 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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على الوقاية من األمراض المنقولة عن طريق المياه في الواليات الثالث األكثر تأثراً بتفشي اإلسهال المائي  تللتدخال

  إلى عدد الحاالت والوفيات ومعدل حاالت الوفيات.الحاد، استناداً 

 

مشروعاً في جميع  89لعدد  2017مليون دوالر في عام  29.6خصص مبلغ قد السودان اإلنساني  صندوقكان و

 مليون شخص. 2.2أنحاء السودان مما وفر مساعدات إلنقاذ األرواح وغيرها من المساعدات إلى 

 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
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