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أوتشا     

 في هذا العدد                                 
      
    خدمات األمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدات اإلنسانية     

 1ص.  رحالتها إلى واليتي جنوب كردفان والنيل األزرقتستأنف 
 2.ص إعادة تأهيل مرافق صحية في دارفور 

 3ص.  طفل 520,000تطعيم ما يقرب من 
 4ص.  تواصل تدفق الالجئين من دولة جنوب السودان

  التطورات أبرز  

أن تستأنف خدمات دائرة األمم من المقرر  •

المتحدة للنقل الجوي للمساعدات اإلنسانية 

منتظمة إلى واليتي جنوب كردفان ال هارحالت

 األزرق يلوالن

مرفقاً صحياً في دارفور،  30تأهيل  إعادة •

 3وتحسين خدمات الرعاية الصحية ألكثر من 

مليون شخص بدعم من صندوق األمم المتحدة 

 في دارفور

طفل في السودان أول  520,000لي حوا تلقى •

 2017تطعيم لهم ضد الحصبة في عام 

أعلى العضد الذي أجرته منظمة أطباء  فحص •

أن سويسرا في موقع كريو يشير إلى  -بال حدود 

عن العتبات  معدالت سوء التغذية تقل كثيراً 

 العالمية

الجئ من دولة جنوب  3,000نحو  وصول •

 15إلى  1من  السودان إلى السودان خالل المدة

 يناير

  

 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)  

417,648 )

770,110  

دولة مواطني  من الالجئون

 السودان في السودان جنوب
  2013)ما قبل 

 2013)ما بعد 

 2018 يناير 15 حتى
 مفوضية األمم المتحدة لالجئين

 

 

 

 

152,095 

وطالبو اللجوء الالجئون 

 السياسي من جنسيات أخرى

مفوضية المسجلون من قبل )

 األمم المتحدة لشئون الالجئين(

 2017 ديسمبر 31حتى  –

 التمويل  

 (أمريكي دوالر)مليار  1.01
 2018في  طلوبالتمويل الم

 دوالر أمريكي مليون 5    

 2018جرى استالمها في    

    

 المائة في 0.5
 المتحصلجمالي التمويل إ

 (2018 يناير 28حتى  ،نظام التتبع المالي)

  
 

   إحدى رحالت النقل الجوي التابع لألمم المتحدة تحمل عمال اإلغاثة إلى مواقع ميدانية )برنامج الغذاء العالمي(

 

دائرة األمم المتحدة للنقل الجوي تستأنف رحالتها المنتظمة إلى واليتي جنوب كردفان 

   والنيل األزرق في أوائل فبراير
 

في وقت مبكر من الشهر  من المقرر أن تستأنف الخدمات الجوية اإلنسانية التابعة لألمم المتحدة رحالتها

القادم إلى واليتي جنوب كردفان والنيل األزرق. وفي انتظار موافقة هيئة الطيران المدني السودانية على 

فبراير إلى  4طائرة تختارها إدارة األمم المتحدة للنقل الجوي، حيث من المقرر أن تبدأ الرحالت الجوية في 

 .كل من كادوقلي والدمازين

 

عاماً  20الطيران المدني السودانية في يناير عن عدم السماح ألي طائرة يزيد عمرها عن أعلنت هيئة 

بالعمل داخل البالد. وقد تأثرت كل من دائرة األمم المتحدة لخدمات المساعدات اإلنسانية وقوة األمم المتحدة 

ة للدائرة الجوية لألمم المتحدة األمنية المؤقتة ألبيي بهذا القرار. وجرى رفض السماح للطائرة الوحيدة التابع

مطار كادوقلي باالستمرار في الطيران في السودان. وقد أجبر في  عروال درجمالقادرة على الهبوط على ال

بينما يجرى التعاقد مع طائرة جديدة.  –هذا الدائرة على وقف الرحالت الجوية إلى كادوقلي مؤقتاً في يناير 

 .راكباً من الخرطوم إلى كادوقلي كل شهر 50الجوي ما متوسطه  وتنقل وكالة األمم المتحدة للنقل

 

كما وتُقَدم حالياً الرحالت الجوية إلى الدمازين عند الطلب، وذلك ألن انخفاض الطلب وقيود التمويل قد أوقفا 

خدمات الرحالت الجوية المنتظمة. وستستأنف هذه الرحالت الجوية المنتظمة إلى الدمازين مع وصول 

 رة الجديدة.الطائ

 

 2018دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدات اإلنسانية تحتاج تمويالً عاجالً لعام 

 

 2018مليون دوالر لعام  20.3تحتاج دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدات اإلنسانية إلى 

رة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للحفاظ على خدماتها في السودان. وفي الوقت الحاضر أكدت دائ

ليون دوالر من مكتب الواليات المتحدة للمساعدات ــــــم 4,3للمساعدات اإلنسانية حصولها على مبلغ 

مليون  2.48مليون يورو )حوالي  2الخارجية في حاالت الكوارث. وهي تنتظر المصادقة على مبلغ 

نية التابعة للمفوضية األوروبية. وستستمر هذه التبرعات دوالر( من إدارة المعونة اإلنسانية والحماية المد

مليون دوالر لدعم عمليات  12. وهناك حاجة إلى مبلغ إضافي قدره 2018في تشغيل العملية حتى مارس 

ل األمم المتحدة بأن يظل مرناً في اقناألمم المتحدة للنقل الجوي من أبريل إلى نهاية العام، مما يسمح ل

في المائة من الميزانية من خالل  15اجات المستعملين المتطورة. وسيتم تمويل حوالي االستجابة الحتي

 عنصر استرداد التكاليف في الخدمة.  

 

وتتجلى الحاجة الملحة لخدمات األمم المتحدة للنقل الجوي في السودان في المسح األخير لرضا العمالء الذي 

من المجيبين إن الخدمة الجوية تمكن منظماتهم من في المائة  92، حيث قال 2017أجري في نوفمبر 

التشغيلي وأسعار  ياقدون انقطاع، شريطة أن يظل الس 2018تحقيق أهدافها. ولمواصلة العملية في عام 
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دوالر في  يونمل 1.5الوقود على حالها، تتطلب خدمات األمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدات اإلنسانية 

ي لألمم المتحدة، لن تتمكن المنظمات غير الحكومية ووكاالت األمم المتحدة الشهر. فبدون النقل الجو

التي ال يمكن الوصول إليها عن طريق النقل  - ميقةومجتمع المانحين من الوصول إلى مواقع ميدانية ع

 مما قد يؤثر على تنفيذ ورصد المساعدات اإلنسانية. -الجوي التجاري 

 

عامالً إنسانياً وإنمائياً، ونقلت  22,888م المتحدة للنقل الجوي اإلنساني ، نقلت خدمات األم2017عام  وفي

منظمة، بما في  70أطنان مترية من اإلمدادات اإلنسانية إلى كافة أنحاء السودان. وقد استفاد أكثر من  108

ي العام الجوي للمساعدات اإلنسانية ف لذلك وكاالت المعونة والمانحون، من خدمات األمم المتحدة للنق

 الماضي.

 

 مرافق صحية في دارفور بدعم من قطر 10منظمة الصحة العالمية تعيد تأهيل 

 

قامت منظمة الصحة العالمية وموئل األمم 

من أصل  10المتحدة حتى اآلن بتأهيل 

مرفقاً صحياً مستهدفاً في المنطقة،  30

وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة 

االتحادية ووزارات الصحة الوالئية في 

هذا  لمنظمة الصحة العالمية.دارفور، وفقاً 

واخر عام هو جزء من مشروع بدأ في أ

ويموله صندوق قطر للتنمية من  2016

خالل األنشطة التأسيسية والقصيرة األجل 

 .لصندوق األمم المتحدة لدعم دارفور

 

وعموما، يشمل المشروع أربع وكاالت: منظمة الصحة العالمية، وموئل األمم المتحدة، وصندوق األمم 

لسكان. ومن المقرر أن تقوم منظمة الصحة العالمية، المتحدة للطفولة )اليونيسيف(، وصندوق األمم المتحدة ل

منها  10مرفقا صحيا في جميع أنحاء دارفور، جرى بالفعل إصالح  30بوصفها وكالة رائدة، بإعادة تأهيل 

. وستحسن هذه المرافق الثالثين نوعية الرعاية الصحية وإمكانية الحصول عليها ألكثر 2018بحلول يونيو 

الي ثلث مجموع سكان دارفور(، بما في ذلك عدد كبير من العائدين وغيرهم من ماليين شخص )حو 3من 

الفئات األكثر عرضة للمخاطر. ويساهم هذا المشروع في أنشطة ُعَرى الترابط بين األنشطة اإلنسانية 

 والتنمية في السودان، حيث تعالج االحتياجات اإلنسانية واإلنمائية على حد سواء بطريقة منسقة وشاملة

 .وفعالة لضمان استدامة العمليات والخدمات األساسية على المدى األطول

 

مرفقاً صحياً، سيحسن المشروع من نطاق ونوعية الخدمات المقدمة في  30وباإلضافة إلى إعادة تأهيل 

المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية. وهذا يعني المزيد من األطباء وغيرهم من العاملين يتلقون 

 .تدريبهم بشكل أفضل، فضالً عن المعدات الطبية الجديدة حيث هي في أمس الحاجة إليها

 

عدد أکبر من العاملين في المجال الطبي تدريباً شامالً في إطار المشروع، إذ يلتحق  یوفي الوقت نفسه، يتلق

ن تعليمهم خالل من طالب الطب بأكاديمية العلوم الصحية في نياال والفاشر والجنينة. وسيواصلو 172

في دارفور. وباإلضافة إلى  يينالسنوات الثالث القادمة، وينضمون في نهاية المطاف إلى العاملين الصح

ذلك، تلقت المرافق الصحية التي أعيد تأهيلها معدات جديدة لغرف العمليات ووحدات العناية المركزة، بما 

اشات، فضالً عن األدوات الجراحية وأثاث في ذلك األسرة ومركزات األكسجين وأجهزة التهوية والش

 المكاتب.

 

مرفقاً، سيجري تسليمها إلى المؤسسات  30وبمجرد إعادة تأهيل جميع المرافق الصحية البالغ عددها 

الصحية الوطنية المعنية، وسيتاح لآلالف من سكان دارفور إمكانية أفضل للحصول على الرعاية الصحية 

سيدعم صندوق األمم المتحدة 
مرًفقا  30لدارفور إصالح 

صحيًا في دارفور لتحسين 
خدمات الرعاية الصحية ألكثر 

 ماليين شخص 3من 

 ()2018العالمية، إعادة تأهيل مستشفى الفاشر التعليمي )منظمة الصحة 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
http://www.emro.who.int/sdn/sudan-infocus/who-supports-darfur-health-facilities-rehabilitation-3-million-people-to-receive-better-access-to-care.html
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 الحصبة )منظمة الصحة العالمية، األرشيف المصور(طفل يتلقى التطعيم ضد 

مرافق أعيد تأهيلها، بما في ذلك  10قد تحقق هذا الهدف النهائي بالفعل في الجيدة على المدى الطويل. و

 .مرفق صحي شوشتا في غرب دارفور مؤخراً، ومستشفى أم لباسا الريفي في جنوب دارفور

 

سويسرا بحملة تطعيم ضد الحصبة في مخيم كريو  –تضطلع منظمة أطباء بال حدود 
 والمناطق المضيفة

 

وفي إطار الجهود المبذولة على الصعيد الوطني لمكافحة الحصبة والوقاية منها، أجريت حملة تطعيم ضد 

، استهدفت األطفال الالجئين من دولة جنوب السودان في معسكر كريو 2017الحصبة في أواخر ديسمبر 

دارفور. وقد نفذت الحملة وأشرفت عليها منظمة أطباء بال حدود السويسرية والقرى المحيطة بها في شرق 

 .فيبالتعاون الوثيق مع وزارة الصحة واللقاحات التي تقدمها اليونيس

 

ووفقاً لمنظمة أطباء بال حدود السويسرية، 

استهدفت الحملة في البداية جميع األطفال 

 15الذين تتراوح أعمارهم بين تسعة أشهر و

في  8,000طفل ) 13,600حوالي  -سنة 

 -في المجتمع المضيف(  5,600والمعسكر 

من قبل برنامج  وفقاً للتقديرات المقدمة

الحكومة الموسع للتحصين )إيبي(. وقد 

تجاوزت الحملة الهدف األولي، حيث جرى 

من  7,450طفالً ) 19,350تطعيم حوالي 

من المجتمعات  11,900معسكر كريو و

حيث بلغت نسبة  -المضيفة( خالل الحملة 

في المائة. ويعتقد أن  146التغطية المستهدفة 

الحملة الفعلية واالستجابة اإليجابية من كل من الالجئين والمجتمعات المضيفة أديا  الوعي الواسع النطاق قبل

 إلى ارتفاع عدد األطفال األعلى من المتوقع من الذين حصلوا على حملة التطعيم.

 

طفالً ضد الحصبة للمرة األولى في جميع أنحاء  518,840، جرى تطعيم ما ال يقل عن 2017وفي عام 

 اليونيسفطفل. قامت  483,000لما أفادت به اليونيسيف، وهو ما يتجاوز الهدف األولي البالغ البالد، وفقاً 

وشركاؤها بتطعيم المزيد من األطفال نتيجة تدفق الالجئين من دولة جنوب السودان. وجرى تطعيم ما ال يقل 

 .طفالً الجئاً إضافياً خالل العام الماضي 12,514عن 

 

 فحص التغذية في كريو يشير إلى انخفاض مستويات سوء التغذية 

 

أجري فحص منتصف الذراع العلوي للحالة التغذوية لجميع األطفال دون الخامسة من العمر في مخيم كريو والمجتمع 

ي طفالً، مع اإلشارة إلى أن معدل سوء التغذية الحاد ف 7,945المضيف في الوقت نفسه. وجرى فحص ما مجموعه 

في المائة. وكال المؤشرين أدنى بكثير من  0.62في المائة ومعدل سوء التغذية الحاد الذي يبلغ  5.6العالم يقدر بنسبة 

الحد األدنى لكل من سوء التغذية الحاد والشامل. وأشار تقرير لمنظمة أطباء بال حدود إلى أن المنطقة تبدو مغطاة 

فال تقريباً الذين يعانون من سوء التغذية مسجلون في برامج التغذية. بشكل جيد ببرامج التغذية، وأن جميع األط

وأوصت منظمة أطباء بال حدود بالرصد الدقيق للوضع حتى بداية موسم الجدب في غضون بضعة أشهر. حيث يبدأ 

 يونيو في السودان ويستمر حتى أكتوبر، مع بعض االختالفات بين المناطق –موسم الجدب عادة ما بين مايو 

 والواليات تبعاً للعوامل المناخية وغيرها، وفقاً لشبكة اإلنذار المبكر بالمجاعة.

 520,000 يتلقى ما يقرب من
طفل في السودان أول جرعة 

 من لقاح الحصبة

فحص محيط منتصف الذراع 
في كريو يشير إلى أن معدالت 

سوء التغذية أدنى بكثير من 
 العتبات العالمية

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
https://reliefweb.int/report/sudan/unicef-sudan-humanitarian-situation-report-december-2017
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 التطعيم ضد الحصبة في موقع كريو والمناطق المحيطة بها، بوالية شرق دارفور 
 سويسرا -المصدر: أطباء بال حدود 

 11-9 الموقع

 شهور

12-59 

 شهور

5-15 

 سنوات
م  اإلجمالي الذي طُعِّ

 7,439 4,539 2,551 349 كريو

 2,039 1,190 766 83 أم قرينات

 1905 733 713 459 تسابيح

 1,826 1,097 659 70 أبو ضان

 2,833 960 948 925 ِككبارا

 1,479 792 572 115 ثيبه

 1,828 912 602 314 القديم

 19,349 10,223 6,811 2,315 العدد الكلي

 

الجئ في النصف األول من  3,000وصول بجنوب السودان دولة تدفق الالجئين من تواصل 

 2018يناير 

 

الجئ وصلوا حديثاً في النصف األول من  3,000ويتواصل تدفق الالجئين من دولة جنوب السودان مع ما يقدر بنحو 

 4,600في المائة أقل من العدد المسجل في نفس المدة من العام الماضي والبالغ  34 -إلى السودان بنسبة 2018يناير 

أصدرته مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين. حيث وصلت غالبية الالجئين إلى والية  تقرير وفقاً ألحدث شخص،

(، 409(، فالنيل األبيض )536(، تليها والية غرب كردفان )958(، ثم شرق دارفور )1,118جنوب دارفور )

 (.43وجنوب كردفان )

 

السنوات األربع الماضية، يحدث عادة ارتفاع في أعداد القادمين واستناداً إلى اتجاهات الوصول الجديدة على مدى 

الجدد من يناير / وفبراير حتى نهاية موسم الجفاف مع انخفاض معدل التدفق الذي لوحظ خالل موسم األمطار عندما 

عام  يتعذر عبور الطرق، ثم تليها تدفقات أصغر من أكتوبر حتى ديسمبر. ومن المتوقع أن يصل إلى السودان في

 الجئ جديد. 200,000ما يقدر ب  2018

 

الجئ، وفقاً لمفوضية األمم  770,110يناير، بلغ مجموع الالجئين من دولة جنوب السودان في السودان  15وحتى 

من الذين  – 2013من مواطني دولة جنوب السودان في البالد قبل ديسمبر  352,462المتحدة لالجئين. ويشمل ذلك 

، وصل منهم 2013الجئاً وصلوا بعد ديسمبر  417,648بعد انفصال دولة جنوب السودان، وبقوا في السودان 

مليون جنوبي الالجئون السودانيون في السودان،  1,3. وتقدر مصادر أخرى ما مجموعه 2017في عام  195,599

 ولكن هذه البيانات تتطلب التحقق.

 

 

 

 

 

 

 

 420,000وصول أكثر من 
السودان من دولة الجئ إلى 

جنوب السودان منذ ديسمبر 
2013 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNHCR%20Sudan%20-%20SSRefEmergency-PopnOPUpdate15Jan2018.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNHCR%20Sudan%20-%20SSRefEmergency-PopnOPUpdate15Jan2018.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNHCR%20Sudan%20-%20SSRefEmergency-PopnOPUpdate15Jan2018.pdf
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقرير هذا اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب أعد
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