
 
 

 

 
 

 
النشرة اإلنسانیة      
السودان       
 2017یولیو  2 –یونیو   19 | 15العدد         

   

 
 
 
 
   
 
 

   
     
     
   

   

أوتشا     

 في ھذا العدد                                 
 

 1ص.شخص في معسكر كلما  9,000السیول تؤثر على 

 2ص. انطالق حملة أبحث وعالج في جبل مرة

 3ص. أطفال یتحملون وطأة األزمة في السودان

 4ص.حول الالجئین من دولة جنوب السودان  تحدیث

  التطورات أبرز  
 1,780شخص ( 9,000السیول تؤثر على  •

أسرة) في معسكر كلما للنازحین في والیة 

  جنوب دارفور

أجري فحص سوء التغذیة الحاد على حوالي  •

طفل  800طفل في جبل مرة، منھم  42,700

أطفال  3,909یعانون من سوء التغذیة الحاد، و

 یعانون من سوء التغذیة المعتدل الحاد

ف حملة لعالج سوء التغذیة بغیة یتطلق الیونیس •

تقدیم الخدمات المنقذة للحیاة لألشخاص المتأثرین 

 بسوء التغذیة في جبل مرة

الجئ من دولة جنوب السودان  403,000وصل  •

٪ 39؛ وقد وصل 2013إلى السودان منذ عام 

 2017منھم في عام 

 2017 :أرقام

 
 

 ملیون 4.8
 
 
 

 ملیون  3
 
 
 
 

 ملیون  2.2

عدد األشخاص المحتاجین في 
لمحة االحتیاجات وفقاً لالسودان (

 )2017اإلنسانیة للعام 
 

في  عدد األشخاص المحتاجین
لمحة االحتیاجات ( دارفور

 ) 2017اإلنسانیة للعام 
 

بسوء  صابةاإلحاالت عدد 
(لمحة الحاد الشامل  التغذیة 

االحتیاجات اإلنسانیة للعام 
2017 (          

 
 
 
 

403,084          

دولة مواطني  من الالجئون
منذ  السودان في السودان جنوب

المسجلون ( 2013دیسمبر،  15
مفوضیة األمم المتحدة من قبل 

 15حتى  – لشئون الالجئین)
 2017یونیو 

 
 
 
 

147,649 

وطالبو اللجوء الالجئون 
 السیاسي من جنسیات أخرى

مفوضیة المسجلون من قبل (
 لشئون الالجئین)األمم المتحدة 

 2017مایو  31حتى  –

 التمویل 
 )أمریكي دوالر( ملیون 138.7

 2017التمویل المستلم في 
 
  
    

 المائة في 17
 الذي جرى اإلبالغ عنھجمالي التمویل إ

 )2017 یولیو 2 (حتى 
 

في والیة جنوب  للنازحینالسیول في معسكر کلما  دمرتھاالتي  النازحینمآوي 
 ، بعثة مشتركة بین الوكاالت)2017 ویونیدارفور (

  
 

جنوب شخص في معسكر كلما للنازحین بوالیة  9,000الفیضانات تؤثر على ما یقدر بنحو   
 دارفور

أسرة) في معسكر كلما للنازحین في  1,780شخص ( 9,000یونیو على ما یقدر بعدد  20أثرت األمطار الغزیرة والسیول في 
والیة جنوب دارفور. وقد تأثرت مئات من مآوي النازحین أو دمرت تماماً، وفُِقدَت األصول، وانھارت المراحیض. ولم یُْبلَّغ عن 

ً لفریق تقییم سریع مشترك بین الوكاالت زار المعسكر في وقوع إصابات أو وفیا یونیو لتحدید احتیاجات  22ت، وذلك وفقا
ض للفیضانات خالل موسم األشخاص المتأثرین. وقد أفاد الفریق أن مآوي النازحین المتأثرة تقع بالقرب من الوادي  المعرَّ

 .األمطار
 

ً أكثر الوكاالت بنقل األسر المتأثرة إلى مناطق وأوصى الفریق المشترك بین  وأوصى أیضا  -والتي وافقت علیھا األسر - ارتفاعا
بتوفیر األغطیة البالستیكیة، ومواد اإلیواء فوراً لألسر المتأثرة؛ وكذلك فتح / إنشاء مخرج كبیر لفتح قنوات لتصریف المیاه؛ مع 

ظافة؛ وبناء المراحیض، وتوزیع لوازم الن ،یة بما في ذلك تطھیر / إعادة تأھیلإجراء التدخالت الفوریة للمیاه والمرافق الصح
وقد تأثرت  .والشركاء الصحیین ،والرصد الدقیق للحالة الصحیة من جانب منظمة الصحة العالمیة ،وتقدیم المساعدات الغذائیة

ح واألمطار، وھي بحاجة إلى إعادة التأھیل قبل بسبب الریا  -التي بُِنيَّ بعضھا من مواد محلیة  -مدارس األساس في المعسكر 
 .بدء العام الدراسي في یولیو

 
فعة بینما ینتقل آخرون إلى بلدة بلیل على بعد بضعة كیلومترات جنوب مرتوقد انتقلت بالفعل بعض العائالت المتأثرة إلى مناطق 

  .شرق المعسكر
 

وشملت البعثة ممثلین 
عن مفوضیة العون 

اإلنساني التابعة 
للحكومة، ومكتب 

األمم المتحدة لتنسیق 
الشؤون اإلنسانیة 

(أوتشا)، ومفوضیة 
األمم المتحدة لشئون 

الالجئین، ووكالة 
للطفولة األمم المتحدة 
(الیونیسیف)، 

ومنظمة الرؤیة 
الدولیة غیر 

الحكومیة، ومنظمة 
الصحة العالمیة، 

والھیئة الطبیة 
الدولیة، ومنظمة 

أوكسفام األمریكیة، 
غیر الحكومیة الوطنیة، والمنظمة الشعبیة للتنمیة واإلغاثة، ومنظمة جبل مرة الخیریة، عالوة  المنظمة ومنظمة العائلة الكبرى

  .ین للنازحینعلى القادة المحلی
 

 االستجابة لألسر المتأثرة بالفیضانات في معسكر كلما للنازحین 
 

كیس من الذرة  200من المشمعات البالستیكیة، و 1,000تبرع دیوان الزكاة الحكومي، استجابة للفیضانات، بعدد 
رى توزیعھا على دوالر أمریكي) ج 23,000جنیھ سوداني في شكل مساعدات نقدیة (حوالي  150,000الرفیعة، و

مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة حالیا بعثة االتحاد األفریقي واألمم المتحدة في دارفور  عودالنازحین المحتاجین. وی
عن المناطق المأھولة بالسكان في  والقنوات للسماح بتدفق المیاه بسھولة بعیداً  ،توفیر آلیات ثقیلة لحفر المصارفل

 ، بعثة مشتركة بین الوكاالت)2017(یونیو  امرأة جالسة على أنقاض منزلھا المدمر في معسكر كلما للنازحین في والیة جنوب دارفور
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 ، الیونیسیف)2017فحص محیط منتصف العضد في جبل مرة بوالیة وسط دارفور (یونیو 

اتخاذ تدابیر طویلة األجل لى إالدفاع المدني  تاوسلط ،ألمم المتحدة اإلنمائيبرنامج ا أوتشا دعوتالمعسكر وكذلك 
 .الماضیةسنوات  العشرللتخفیف، حیث أن ھذه الحالة تتكرر سنویاً على مدى 

 
ً بعملیة تحقق من منزل إلى منزل لألسر المتأث رة من أجل استھدافھا باإلمدادات وتقوم المنظمة الدولیة للھجرة حالیا

 .المتأثرین نیالنازح عیجم یوالمآوي الطارئة. وتواصل توزیع األغذیة عل ،المنزلیة
 

سویسرا، ولجنة الالجئین األمریكیة بتوزیع مواد البناء  -المنظمات غیر الحكومیة الدولیة أوكسفام، وكیر  وتقوم
للمراحیض على النازحین المتأثرین ممن نقلوا إلى أرض مرتفعة داخل المعسكر. ویجري ردم المراحیض المتأثرة 

 .بواسطة المیاهمن تفشي األمراض المنقولة  خفیفوتطھیرھا، ویجري حالیا معالجة مصادر المیاه بالكلور للت
 

 حملة "ابحث وعالج" تستجیب لحاالت سوء التغذیة في جبل مرة
 

نظمت الیونیسیف ووزارة الصحة الوالئیة وشركاؤھا خالل الفترة المشمولة بالتقریر حمالت لمكافحة ارتفاع سوء 
من أنشطة تنفیذ خطة  ة وسط دارفور. وتشكل الحملة جزءً التغذیة في محلیات غرب، ووسط جبل مرة في والی

ة القطاعات أعدتھا منظمات اإلغاثة في یونیو لمعالجة ارتفاع معدل انتشار سوء التغذیة الحاد الوخیم، استجابة متعدد
والوفیات المرتبطة بھ في منطقة جبل مرة التي أبلغت عنھا وزارة الصحة االتحادیة. ونظراً لتعذر إتاحة الوصول إلى 

لم یجر قط تطعیم األطفال الذین یبلغون من العمر سبع  المنطقة في السابق، فإن معدالت التحصین منخفضة جداً، حیث
سنوات فما دون. ومع موجھات مفوضیة العون اإلنساني الجدیدة، فقد بدأت إتاحة الوصول تنفتح، وتُبذل الجھود 

  .لتوسیع نطاق األنشطة
 

بالشراكة  -" ابحث وعالجواستجابة لذلك، أطلقت الیونیسیف حملة عالجیة لسوء التغذیة الحاد تُعرف باسم "
في لتقدیم مجموعة متكاملة من الخدمات المنقذة للحیاة، بما  -مع وزارة الصحة االتحادیة، ومنظمات اإلغاثة 

ذلك التغذیة، والتحصین، واإلدارة المتكاملة ألمراض األطفال، وتغییر السلوك برسائل عن الممارسات 
قریة في  69األسریة الرئیسیة للسكان المتأثرین في جبل مرة. وشملت الجوالت األربع األولى من الحملة 

التغذیة الحاد على قریة في محلیة وسط جبل مرة حیث أجري فحص سوء  83محلیة غرب جبل مرة، و
یعانون من سوء  800طفالً دون سن الخامسة من العمر. ومن بین ھؤالء، كان ما یقرب من  42,667

أطفال مصابین بسوء  3,909یقاسون االستسقاء (الوذمة)، في حین كان  258التغذیة الحاد الشدید، منھم 
من سوء التغذیة الحاد الشدید في برامج التغذیة التغذیة الحاد المعتدل. وقد أُدخل جمیع األطفال الذین یعانون 

العالجیة للمرضى الخارجیین. وأنشئ مركز قولو لتحقیق االستقرار لعالج األطفال الذین یعانون من 
طفالً یعانون من أنواع سوء  16المضاعفات الطبیة لسوء التغذیة الحاد الشدید، وخالل أسبوع واحد أدخل 

دة للحیاة. ونشرت الحملة أیضاً رسائل تغییر السلوك بشأن الممارسات األسریة التغذیة الحاد الشدید المھد
شخصاً.  9,786، والمجتمعات المحلیة حیث وصلت إلى ما یقدر بعدد الرئیسیة بین األسر، والمدارس

رى تحصین ـــوبالمثل، ج
طفل دون  700ثر من ـأك

نة الثانیة من العمر ـــــالس
بعضھم  –د الحصبة ـــض

 -م ـیاتھرة في حـــألول م
لة التي ـــــــــخالل الحم
ً مقارنة ــاستمرت أس بوعا

أطفال  607بما مجموعھ 
جرى تحصینھم من ینایر 

. وتقدم 2017ایو ـــإلى م
یف، وسلطات ــــــالیونیس

الوالیة، والمنظمات غیر 
ً تعزیزاً ــــالحك ومیة حالیا

للتغذیة، والصحة، والمیاه 
ق الصحیة، ــــــــــوالمراف

ً للحمایة ـدعوالنظافة، و ما
ناطق الشمالیة، ـــــفي الم

طى من ــوالغربیة، والوس
طفل في سن الدراسة ممن یحتاجون إلى الدعم  23,000وباإلضافة إلى ذلك، ھناك ما یقدر بعدد  .جبل مرة

 التعلیمي في المنطقة.

من بین األطفال البالغ عددھم 
طفالً الذین جرى  66,667

فحصھم بسبب سوء التغذیة 
الحاد في مناطق غرب ووسط 

طفل منھم  800جبل مرة، كان 
یعانون من سوء التغذیة الحاد، 

أطفال یعانون من  3,909و
 سوء التغذیة الحاد الشدید

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
https://www.unicef.org/media/media_96554.html
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 الیونیسیف: ال یزال األطفال یتحملون وطأة حاالت الطوارئ المتعددة في السودان
 
 
یاة ألكثر من ملیون دوالر لتوفیر المساعدات المنقذة للح 22یونیو بأنھا تحتاج إلى  28في  أعلنت الیونیسیف 

طفل في السودان. على مدى األشھر القلیلة الماضیة، واجھ السودان العدید من االحتیاجات اإلنسانیة  100,000
والیة، وتدفق أعداد كبیرة من  12الجدیدة، مع االنتشار السریع للحاالت المشتبھ في إصابتھا بإسھال مائي حاد في 

د، وارتفاع معدالت سوء التغذیة خاصة في منطقة جبل مرة في والیة وسط الالجئین من دولة جنوب السودان إلى البال
ً ل في المائة من احتیاجات  25یونیو لم یجر الوفاء إال بنسبة  29، فإنھ حتى خدمة التتبع الماليدارفور. ووفقا

 .2017إلنسانیة لعام الیونیسیف من خطة االستجابة ا
 

 في المائة من حاالت اإلسھال المائي الحاد في والیة النیل األبیض ھي من بین األطفال 20أكثر من 
 

حالة من حاالت اإلسھال المائي الحاد  16,000أفادت وزارة الصحة االتحادیة، ومنظمة الصحة العالمیة أن أكثر من 
في السودان خالل األشھر العشرة الماضیة.  تدَ ِص رُ قد  -المتعلقة بالمرض من حاالت الوفاة  317بما في ذلك  –

حیث بھا في المائة من الحاالت المتأثرة ھي من األطفال. والمنطقة األكثر تأثراً ھي والیة النیل األبیض  20ویقدر أن 
ع البدایة الوشیكة لموسم من الحاالت الُمبلغ عنھا. وھناك قلق من أن الوضع قد یزداد سوءاً م 5,800أكثر من 

 .األمطار
 

 في المائة من الجئي دولة جنوب السودان ھم من األطفال 65نحو 
 

ً ألرقام تسجیل  الجئ من دولة جنوب السودان قد  155,000مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین، فإن نحو وفقا
خطة االستجابة ة) من األطفال. وتتوقع في المائ 65( 100,000، من بینھم 2017وصلوا إلى السودان في عام 

من مواطني دولة جنوب السودان سوف  180,000أن  2017لعام  السوداناإلقلیمیة لالجئین من دولة جنوب 
فراراً من استمرار العنف، وانعدام األمن الغذائي ھناك. وبھذا سیبلغ  2017یلتمسون اللجوء في السودان في عام 

. 2013ر الجئ وصلوا إلى السودان منذ اندالع العنف في دولة جنوب السودان في دیسمب 477,000العدد اإلجمالي 
وتفید الیونیسیف بأن األطفال ال یزالون األكثر تأثراً خالل األزمة وبالتالي فالدعم الفوري والمستدام أمر حاسم 

 .لتزویدھم بالمساعدات اإلنسانیة المنقذة للحیاة في الوقت المناسب
 

 استمرار تدفق الالجئین من دولة جنوب السودان
 

 الجئاً یومیاً اآلن أي أقل من 230السودان إلى السودان بمعدل متوسط یبلغ یتواصل تدفق الالجئین من دولة جنوب 
 -الجئ یومیاً التي كان قد بلغھا في مایو. ویرجع ذلك أساساً إلى بدایة موسم األمطار (یونیو  1,500 ال ذروة

الجئ إلى  3,500سبتمبر) عندما تنخفض الحركة نظراً ألن العدید من الطرق تصبح غیر سالكة. وصل ما یقرب من 
وبذلك یصل العدد  .یونیو 15إلى  1والیات النیل األبیض، وشرق دارفور، وجنوب، وغرب كردفان في المدة ما بین 

الجئ، منھم أكثر  403,000إلى أكثر من  2013منذ منتصف دیسمبر  سوداناإلجمالي لالجئین الذین وصلوا إلى ال
ً  155,000من   .األمم المتحدة لشئون الالجئین لمفوضیة وصلوا ھذا العام، وفقا

 
من خطة االستجابة اإلقلیمیة لالجئین في في المائة من احتیاجات السودان  16تمویل  جرى، ویولی وحتى الثاني من

 واسع النطاق.لتعكس التدفق الجدید  2017مایو جنوب السودان، التي نقحت في  دولة

 

 22تحتاج الیونیسیف إلى 
ملیون دوالر أمریكي لتوفیر 

استجابة منقذة للحیاة ألكثر من 
 طفل في السودان 100,000

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
https://www.unicef.org/media/media_96554.html
https://fts.unocha.org/appeals/584/summary
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2017%20Revised%20South%20Sudan%20Regional%20Refugee%20Response%20Plan%20-%20Jan-Dec%202017%20%28May%202017%29.pdf
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

، أرشیف مفوضیة األمم المتحدة لشئون 2015(المساعدات في والیة النیل األبیض  تتلقالجئة 
 )الالجئین

 المناطق الحدودیةالجئ من دولة جنوب السودان في  4,200حوالي 
 

 الجئ من دولة جنوب السودان إلى منطقة كافیا كنجي النائیة الواقعة على الحدود بین محلیة الردوم 2,200وصل 
من ھؤالء الالجئین وصلوا في  1,000بوالیة جنوب دارفور، ودولة جنوب السودان. وأوردت التقاریر أن حوالي 

ً بترحیل ھؤالء الالجئین  یونیو وحده. ویقوم معتمد الحكومة لالجئین، ومفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین حالیا
 .ت األساسیة خاصة مع بدایة موسم األمطارإلى بلدة الردوم من أجل سالمتھم، وللحصول على الخدما

 
أما في والیة جنوب كردفان فقد قامت مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین، ومعتمدیة الالجئین الحكومیة، 
ومفوضیة العون اإلنساني الحكومیة، وجمعیة الھالل األحمر السوداني بإجراء تقییم مشترك للمواقع النائیة في محلیة 

أسرة) من دولة جنوب السودان. وكان غالبیة الالجئین قد وصلوا  295الجئ ( 2,000حیث وصل نحو أبو جبیھة 
في مایو وتلقوا دعم المجتمعات المضیفة. وستقوم مفوضیة األمم المتحدة لالجئین بتوزیع اللوازم المنزلیة للطوارئ 

 .على الالجئین الجدد
 

 والالجئین في والیة النیل األبیضحاالت اإلسھال المائي الحاد بین السكان 
 

من حاالت اإلسھال المائي الحاد في أنحاء والیة النیل  5,800أبلغت وزارة الصحة الوالئیة عن وجود ما یقدر بعدد 
من مجتمع الالجئین من دولة جنوب السودان. وقد عولجت  ھي حالة 31من بینھا  2016األبیض منذ أغسطس 

 .ةسبانیاإل –مخیمي الورل، والكشافة من قبل منظمة أطباء بال حدود الحاالت في مراكز العالج في 
 

وتتواصل الفحوص الصحیة لجمیع القادمین الجدد إلى نقطة الدخول في منطقة الِمقینِص، وتقوم جمعیة الھالل األحمر 
وتقوم وزارة دھا. صرالسوداني بإدارة خیمة عزل لإلسھال المائي الحاد عند نقطة الدخول للحاالت التي یجري 

الصحة الوالئیة، والشركاء الصحیون بوضع خطة استجابة على مستوى الوالیة الحتواء الوضع، وأنشئت فرق عمل 
  .للصحة لحاالت الطوارئ على مستوى الوالیة والمحلیات

 
 توسیع معسكرات الالجئین في والیة النیل األبیض الستیعاب التدفق المستمر

 
محلیة السالم بوالیة النیل األبیض على توسیع خمسة مواقع لمعسكرات الالجئین، بما في  وافقت السلطات المحلیة في

اإلضافیة على الحد من  ذه المساحاتھ، والكشافة. وستساعد 2ذلك الورل، وأم صنقور، والجوري، والردیس 
شخص)  55,000أسرة إضافیة (حوالي  10,000االزدحام في معسكرات الورل، وأم صنقور بتوفیر مساحة لعدد 

  كما سیسمح ذلك بتحسین خدمات المیاه والمرافق الصحیة.
 

 في المائة من األطفال الالجئین في سن الدراسة إلى فرص الحصول على التعلیم 60یفتقر نحو 
 

ً لمفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین ال تزال استجابة التعلیم لألطفال الالجئین من دولة جنوب السودان في  وفقا
بالمائة من األطفال الالجئین في سن  60الوالیات المتأثرة بھم في السودان تشكل فجوة حرجة، حیث ما یناھز جمیع 

دارس. وھناك ـــــالدراسة غیر ملتحقین بالم
میة جدیدة، ــــحاجة ماسة إلى مرافق تعلی

یة (بما في ــیض، وإمدادات مدرســــومراح
تب ــــــ، والك[أدراج]اتبــــــذلك المك

الً عن تقدیم ـــالمدرسیة، واألزیاء مدرسیة) فض
  .لمعلمیناالدعم لحوافز 

 
الدولیة للتنمیة وأفادت منظمة وكالة السبتیین 

أن  (أدرا) في والیة النیل األبیضواإلغاثة 
ً في الفصل  149ھناك ما یصل إلى  طالبا

الدراسي الواحد لكل مناوبة، في حین تعمل 
وبتین في الیوم انمبنظام المعظم المدارس 

د من الطالب. ویؤثر االفتقار ــــالستیعاب المزی
إلى إمكانیة الحصول على الخدمات التعلیمیة 
تأثیراً مباشراً على حمایة الطفل، وعلى الرفاه 

مخاطر  من دزییالنفسي واالجتماعي لألسرة، و
عمل األطفال، ویحد من آفاق األطفال 

 .االقتصادیة في سن الرشد

 ً لمفوضیة األمم المتحدة  ، وفقا
ما یقرب فإن  ون الالجئینئلش

في المائة من األطفال  60من 
في سن المدرسة من الالجئین 
من دولة جنوب السودان غیر 

  ملتحقین بالمدارس
 

وصل إلى  2017في عام 
في المائة من  39السودان 

 403,000الالجئین من أصل 
من دولة جنوب َقِدموا الجئ 

السودان إلى البالد منذ منتصف 
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