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أوتشا     

 في ھذا العدد                                 
 

 ألف حالة إسھال 30الصحة االتحادیة: أكثر من             

 1ص.مائي حاد في البالد  

 1ص. شخص بالسیول واألمطار الغزیرة 64,000تأثر 

 2ص. السودانتواصل تدفق الالجئین من دولة جنوب 

 4ص. ملیون دوالر لمشاریع دارفور من صندوق قطر للتنمیة 70

  التطورات أبرز  
وفقا لوزارة الصحة االتحادیة وصلت حاالت  •

ألف  30,000اإلسھال المائي الحاد إلى أكثر من 

حالة وفاة في جمیع والیات  657حالة، منھا 

 والیة  18السودان البالغ عددھا 

ألف شخص في أنحاء البالد  64,000تأثر قرابة  •

 باألمطار الغزیرة والسیول

الجئ من دولة  424,000أكثر من  وصل •

، منھم 2013جنوب السودان إلى البالد منذ عام 

 2017الجئاً وصلوا في عام  180,592

ملیون  70تبرع صندوق قطر للتنمیة بمبلغ  •

دوالر أمریكي لمشاریع التنمیة في دارفور والتي 

 ألف شخص على مدى خمس سنوات 300ستفید 

 2017 عام أرقام

 
 
 

 ملیون 4.8

األشخاص المحتاجین في  عدد
ً للمحة  السودان (وفقا
االحتیاجات اإلنسانیة للعام 

2017( 

 
 

 ملیون  3

في  عدد األشخاص المحتاجین
لمحة االحتیاجات ( دارفور

 )2017اإلنسانیة للعام 

 
 
 

 ملیون  2.2

عدد حاالت اإلصابة بسوء 
التغذیة  الحاد الشامل (لمحة 
االحتیاجات اإلنسانیة للعام 

2017          ( 

 
 
 
 

424,182          

دولة مواطني  من الالجئون
 السودان في السودان جنوب
 2013دیسمبر،  15منذ 

مفوضیة المسجلون من قبل (
 األمم المتحدة لشئون الالجئین)

 2017یو لیو 31حتى  –

 
 
 
 

167,784 

وطالبو اللجوء الالجئون 
 السیاسي من جنسیات أخرى

مفوضیة المسجلون من قبل (
 األمم المتحدة لشئون الالجئین)

 2017 یونیو 30حتى  –

 التمویل  
 )أمریكي دوالر( ملیون 191.2

 2017التمویل المستلم في 
 
  
    

 المائة في 23.8
 عنھالذي جرى اإلبالغ جمالي التمویل إ
 ) 2017 أغسطس 27حتى  ،خدمة التتبع المالي( 

 

 )2017أغسطس  -أضرار الفیضانات بمعسكر زمزم للنازحین، شمال دارفور (المنظمة الدولیة للھجرة 

  
 
حالة من اإلسھاالت  30,700تشیر تقاریر وزارة الصحة االتحادیة إلى وجود أكثر من  

 المائیة الحادة في أنحاء السودان
 
حالة  30,762إلى وجود  2017أغسطس  18شیر تقاریر وزارة الصحة االتحادیة ومنظمة الصحة العالمیة حتى ت

حالة وفاة منذ أغسطس الماضي. واستناداً إلى توقعات  657من اإلسھاالت المائیة الحادة في أنحاء السودان منھا 
ً لوزارة  40,000و 30,000معدل اإلصابة، فیتوقع عدد یتراوح بین  حالة في الستة إلى التسعة أشھر قادمة وفقا

وقد أثر اإلسھال المائي الحاد في كل التركیبة السكانیة، حیث تشكل اإلناث . المیةالصحة االتحادیة ومنظمة الصحة الع
 .في المائة 8.1في المائة من الحاالت ویمثل األطفال دون الخامسة من العمر نسبة  54نسبة 

 
مع منظمة وتقود وزارة الصحة االتحادیة جھود الحكومة من أجل السیطرة على التفشي الحالي وتعمل على نحو وثیق 

الصحة العالمیة، ووكالة األمم المتحدة للطفولة (الیونیسیف)، والشركاء للحد من انتشار اإلسھال المائي الحاد 
باألنشطة في بناء القدرات الصحیة العامة؛ وإدارة الحاالت؛ وتوصیل األدویة واإلمدادات الطبیة؛ ومراقبة جودة 

ترقیة المرافق الصحیة، وإشراك المجتمع المحلي بجانب ضمان كلورة المیاه؛ ومكافحة نواقل األمراض، والنظافة و
أغسطس، واصلت منظمة الصحة العالمیة تدخالتھا في ھذه المجاالت  18المیاه. وخالل األسبوع المنتھي في 

 .الرئیسیة الستة
  

ملیون  1.4الي خدم حوتمركزاً للعالج  14وخالل األسبوع الماضي، واصل موظفو منظمة الصحة العالمیة دعم 
شخص في تسع والیات بالتعاون مع وزارة الصحة. كما أنشئت العدید من مراكز العالج الجدیدة في والیة جنوب 
دارفور، بما في ذلك تقدیم الدعم لشرق جبل مرة ومعسكر كلما. وقدمت منظمة الصحة العالمیة أیضاً الدعم لوزارات 

مصاب باإلسھاالت المائیة الحادة في جمیع  27,500دات لعالج والشركاء في الصحة باإلمدا ،الصحة الوالئیة
  .18الوالیات البالغ عددھا 

 
 293,340عینة میاه من مصادر تخدم  5,101ومن أجل مراقبة جودة المیاه، اختبرت منظمة الصحة العالمیة 

شخصاً  74,630عمت شخصاً، ود
نواقل األمراض  بممارسات مكافحة
أسرة،  12,438مغطیةً بذلك 

ً لتربیة  5,352وعالجت  مكانا
 2,210رت ــــــــالمواشي؛ وطھ

 ً  .مرحاضا
 

وفي والیة شرق دارفور، أٌعطي 

 ) 2017الیونیسیف، (اآلمنة لألطفال في السودان الشرب میاهیونیسیف الفرداً من فریق االستجابة  42
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  شخصاً. 2,876حملة من منزل إلى منزل وصوالً إلى  876السریعة تدریباً إضافیاً، ونُفذت 
تواصل وكالة األمم المتحدة للطفولة (الیونیسف) أنشطتھا الشاملة لالستجابة لإلسھال المائي الحاد وھي 
تعمل مع وزارات الصحة والمیاه على المستویات االتحادیة والوالئیة. ویشمل ذلك الدعم في إدارة الحاالت، مثل دعم 

وتوصیل اإلمدادات الطبیة؛ وتدریب مھنیي الرعایة  مراكز اإلمھاء الفموي؛ وإحالة الحاالت إلى مراكز العالج؛
ملیون شخص من معالجة مصادر المیاه بالكلور ومن مصادر  2الصحیة وتدخالت المیاه والمرافق الصحیة. واستفاد 

ً من المجتمع المحلي على نشر التوعیة بالنظافة  278المیاه الجدیدة والمطورة. وباإلضافة إلى ذلك، دُّرب  متطوعا
ملیون شخص من خالل التوعیة الصحیة في األسر والمدارس والمساحات  2یة.  وبلغت أنشطة التوعیة الصح

 33الصدیقة لألطفال؛ وتدریب المتطوعین والمروجین الصحیین؛ الحمالت اإلعالمیة. ووزعت الیونیسیف أیضا 
للسوائل (جركانات) على من األوعیة البالستیكیة  27,000قطعة صابون و  610,000ملیون قرص من الكلور و

 األسر.
 

 شخص بالسیول واألمطار في أنحاء البالد 64,000تأثر قرابة 
 

شخصاً في إحدى عشر والیة،  63,945، أثرت األمطار الغزیرة والسیول على 2017أغسطس  24حتى 
ً لمفوضیة العون اإلنساني والشركاء. ویشمل المتأثرون حدیثاً  21,034بزیادة قدرھا  من األسبوع الماضي، وفقا

فرداً  840فرداً في والیة نھر النیل و 545فرداً في والیة الخرطوم، و 870فرداً في والیة شرق دارفور و 2,130
 12,704والیة جنوب دارفور، وفرداً في  1,575فرداً في الوالیة الشمالیة، و 2,370في والیة شمال دارفور، و
 .فرداً في والیة النیل األبیض

كما قدمت مفوضیة العون اإلنساني 
 500من األغطیة البالستیكیة، و 1,000

بطانیة  100من بُْسط النوم و 250ناموسیة، و
لألشخاص المتأثرین بالفیضانات وذلك في 

سنار. أما في والیة النیل األبیض فقد والیة 
 1,000قدمت مفوضیة العون اإلنساني 

من األغطیة البالستیكیة،  1,000بطانیة، و
حصیرة للنوم. وفي  250ناموسیة، و 500و

والیة نھر النیل، قدمت مفوضیة العون 
 500من األغطیة البالستیكیة و 500اإلنساني 
 .ناموسیة

 وقد دعمت وزارة الصحة بوالیة
الخرطوم، تشغیل ثمانیة عیادات متنقلة 
لألشخاص المتأثرین بالفیضانات في محلیات 
كرري، وأم درمان، وبحري. وتواصل 
مفوضیة العون اإلنساني ومنظمات اإلغاثة 

 االستجابة لالحتیاجات في جمیع أنحاء البالد.
 

 رفور نازح في معسكر زمزم للنازحین بوالیة شمال دا 1,700الفیضانات تؤثر على 
، قامت وكالة األمم المتحدة لالجئین، والمنظمة العالمیة غیر 2017في الرابع والعشرین من أغسطس 

الحكومیة "بالن سودان"، ومنظمة "سایكر" اإلنمائیة الوطنیة غیر الحكومیة، والبرنامج الحكومي للمیاه وإصحاح 
  .البیئة ببعثات لتقییم آثار الفیضانات في معسكر زمزم للنازحین

 168شخصاً) وأصیب  840منزالً دمرت (وأثر ذلك على  168وأفاد زعماء المجتمعات المحلیة بأن 
 .شخصاً)، وقد جرفت كل الممتلكات بعیداً بسبب فیضان وادي قولو 850منزالً بالضرر (أثر ذلك على 

سوق في معسكر زمزم، وأفاد فریق مصفوفة تتبع النزوح التابع للمنظمة الدولیة للھجرة بأن المیاه غمرت ال
مرحاضاً. وباإلضافة إلى ذلك، دمرت روضتان وقُتل طفل واحد. ویوصي  168مما أدى إلى إتالف السلع وانھیار 

فریق التقییم بتوفیر المآوي العاجلة، واللوازم المنزلیة، فضالً عن إمدادات المیاه والمرافق الصحیة، وأیضاً 
 د الغذائیة. وھناك حاجة أیضا إلى خدمات حمایة المرأة والطفل.المراحیض واألغطیة البالستیكیة والموا

 
 نازح في معسكر عطاش للنازحین 1,600الفیضانات في والیة جنوب دارفور تؤثر على 

أغسطس لتقییم أثر الفیضانات على  23بما في ذلك مفوضیة العون اإلنساني ببعثة في قام فریق مشترك 
شخص) قد تأثروا  1,600أسرة (حوالي  315معسكر عطاش للنازحین في والیة جنوب دارفور. ووجد الفریق أن 

 بالفیضانات وھم في حاجة إلى المآوي لحاالت الطوارئ واإلمدادات المنزلیة.
 

 یة النیل األبیض تدمر المآوي وتحد من إتاحة الوصول براً إلى المعسكراتالفیضانات في وال
أسرة من المجتمعات  1,100في یولیو دمرت الفیضانات في والیة النیل األبیض مآوي ما ال یقل عن 

المضیفة في محلیة السالم. وقد وفرت مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین، ومعتمدیة الالجئین الحكومیة إمدادات 

 عدد األشخاص المتأثرین بالفیضانات الوالیة

 4,485 وسط دارفور
 2,130 شرق دارفور

 6,120 الخرطوم
 545 نھر النیل

 1,881 شمال دارفور
 2,370 الوالیة الشمالیة

 9,120 سنار
 10,775 جنوب دارفور
 2,840 جنوب كردفان
 645 غرب كردفان
 19,249 النیل األبیض
 63,945 العدد اإلجمالي

 مفوضیة العون اإلنساني الحكومیةالمصدر: 

 شخص 64.000تأثر قرابة 
في  غزیرةبالسیول واألمطار ال

 أرجاء البالد.

تواصل مفوضیة العون 
اإلنساني الحكومیة االستجابة 

الحتیاجات األشخاص المتأثرین 
 بالفیضانات في أنحاء البالد

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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في المائة من األسر  60لعدد  -ي، والبطانیات بما في ذلك األغطیة البالستیكیة، ومجموعات الطھ -منزلیة للطوارئ 
المتأثرة حتى اآلن. وأدت األمطار المستمرة إلى جعل معظم الطرق إلى معسكرات الالجئین أمراً صعباً، مما أدى إلى 
 الحد من وصول المساعدات اإلنسانیة إلى العدید منھا. وقد لجأ غالبیة الالجئین الذین وصلوا إلى السودان منذ منتصف

 في المائة) إلى والیة النیل األبیض. 40الجئ ( 164.000م وھم نحو 2013دیسمبر في العام 
 
 

 الجئ من دولة جنوب السودان في السودان  424,000یوجد أكثر من 
 

ً آلخر  الصادر عن مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین وصل عدد  تحدیث للمعلومات السكانیة والتشغیلیةوفقا
 424,182جموعھ الجئا، أي ما م 180,592إلى  2017الالجئین من دولة جنوب السودان في السودان في عام 

. وقد لجأ الوافدون الجدد 2013الجئاً فروا من الجوع، والعنف في دولة جنوب السودان منذ منتصف دیسمبر من عام 
 .إلى والیات النیل األبیض، وشرق وجنوب دارفور، وجنوب كردفان 2017في عام 

 
 48في المائة ( 22لم یجر تلقي سوى  وعلى الرغم من استمرار تدفق الالجئین من دولة جنوب السودان إلى البالد،

ملیون دوالر الالزمة الستجابة السودان في إطار الخطة اإلقلیمیة المنقحة  221.7ملیون دوالر أمریكي) من أصل 
 یولیو من ھذا العام. 31الستجابة الالجئین من دولة جنوب السودان وذلك حتى 

 

 
 

 والیة جنوب دارفورتزاید تدفق الالجئین من دولة جنوب السودان إلى 
 

 - 1الجئ قدموا بین  2,900الجئ إلى والیة جنوب دارفور منذ األول من یولیو ، بمن فیھم  10,500وصل نحو 
أغسطس. ویفید الوافدون الجدد بأنھم عبروا الحدود من والیة غرب بحر الغزال في دولة جنوب السودان فراراً  15

ً طارئةً لما یقدر بعدد من تصاعد النزاع والجوع. واستناداً إلى  االتجاھات الحالیة، تعد منظمات اإلغاثة خططا
 ..2018الجئ إضافي یتوقع أن یصلوا إلى والیة جنوب دارفور بحلول ینایر  40,000  - 30,000

 
 ون الالجئین یزور السودانئمفوض األمم المتحدة لش

 
أغسطس  16 -15في المدة بین  السودان رئیس مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین السید فیلیبو غراندي زار

ن دولة جنوب السودان في السودان. وقد زار السید غراندي والشركاء الالجئین لتسلیط الضوء على محنة الالجئین م
أغسطس، تلتھ اجتماعات مع المانحین والمجتمع اإلنساني  15في معسكر النمر لالجئین في والیة شرق دارفور في 

ن على تاریخھا وكبار المسؤولین الحكومیین، بمن فیھم الرئیس عمر البشیر. وھنأ السید غراندي حكومة السودا
الطویل من السخاء لالجئین وملتمسي اللجوء، باعتبارھا واحدة من أكبر البلدان المضیفة لالجئین في العالم. كما شدد 
على ضرورة توسیع نطاق الدعم المقدم للمجتمعات المضیفة في السودان وتوسیع أنشطة التسجیل. وقد تعھد الرئیس 

 لمفتوحة في السودان ودعم الالجئین في مواقع خارج المعسكرات.البشیر بالحفاظ على سیاسة الحدود ا
 

 استئناف األنشطة في معسكر الورل بوالیة النیل األبیض
 

األول من أغسطس  استؤنفت األنشطة العادیة في معسكر الورل في والیة النیل األبیض عقب الحادث الذي وقع في
ً من المعسكر لقى  وأدى إلى تدمیر عدة مرافق لالجئین في المعسكر. وكان الحادث قد نتج عن شائعة تقول أن الجئا
مصرعھ في الحجز لدى الشرطة بعد اعتقالھ لسرقة طعام. وكان المعسكر قد أغلق مؤقتا أمام شركاء األمم المتحدة، 

 .أغسطس 9 والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة حتى

بلغ تمویل خطة االستجابة 
لالجئین من دولة جنوب 

 ٪ فقط22السودان في السودان 

األمور تعود إلى طبیعتھا في 
معسكر الورل بوالیة النیل 

 األبیض

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/document_13.pdf
http://www.unhcr.org/news/latest/2017/8/59944e204/urgency-needed-quest-south-sudan-peace-un-refugee-chief.html
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

 
وقام ممثلون رفیعو المستوى من حكومة السودان، ومفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین، ومفوض الشرطة 
الدولیة، ومسؤولو الشرطة بزیارة إلى الورل فور وقوع الحادث للمساعدة في تطبیع الوضع. وتعمل المفوضیة حالیاً 

المناسبة التي یمكن أن تعزز األمن للمساعدة على تجنب وقوع عن كثب مع السلطات الحكومیة لمناقشة التدابیر 
 حوادث مماثلة في المستقبل دون عزل الالجئین عن المجتمعات المضیفة.

 
 التدریب على المھارات لشباب الالجئین في والیة جنوب كردفان

 
من شباب دولة  60تسجیل قامت وزارة الرعایة االجتماعیة، بدعم من مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین، ب

بوالیة جنوب كردفان، في دورات تدریبیة على  ھ، وأبو جبیھة، والعباسیة، وسراجیجنوب السودان من اللیري
المھارات، بما في ذلك تجھیز األغذیة، والخیاطة والبناء. وستستمر الدورات لمدة شھرین ونصف، وتھدف إلى زیادة 

 وسائل العیش. مستویات االكتفاء الذاتي، وتحسین فرص
 

 ملیون دوالر لمشاریع التنمیة في دارفور 70صندوق قطر للتنمیة یتبرع بمبلغ 
 

ً بقیمة  أغسطس  21ملیون دوالر خالل حفل توقیع عقد في الخرطوم في  70أعلن صندوق قطر للتنمیة تبرعا
لمشاریع التنمیة في دارفور بھدف تشجیع النازحین في والیات دارفور على العودة إلى دیارھم. ھذه ھي المرحلة 

ري تنفیذ المشاریع على مدى خمس سنوات، وسوف یستفید منھا الثانیة من مبادرة قطر لتنمیة دارفور. وسیج
 .شخص وفقا للصندوق 300,000

 
مشروعین في كل  -ویجري تنفیذ ھذه المشاریع 

في قرى بوالیات دارفور الخمس  -والیة 
ا. وتشمل المشاریع مبادرات لمساعدة جمیعھ

العائدین على إیجاد فرص وسائل العیش 
لتمكینھم اقتصادیاً، فضالً عن مبادرات إلحالل 
السالم، والتماسك االجتماعي. وسیستفید نحو 

شخص من مشاریع اإلسكان  150,000
االجتماعي، والتمكین االقتصادي. وستُنشأ 

مركز مراكز خدمة في كل والیة. ویشمل كل 
خدمة مدرستین من مرحلة األساس، ومدرستین 
ً الشرطة؛  ثانویتین؛ ومركزاً صحیاً؛ وقسما

منزالً لموظفي مركز الخدمة. وستكون ھناك أیضا محطة میاه، ومناطق خضراء، ومرافق بالطاقة  15ومسجداً؛ و
بعد أن تتلقى  -المجتمع المحلي الشمسیة. وسوف تدیر الھیئة المراكز لمدة ثالث سنوات قبل نقل اإلدارة إلى لجان 

 وإلى السلطات المحلیة. –التدریب 
 

 مركز كارتر: یطور برامجاً  لتحسین الرعایة الصحیة  للنساء واألطفال 
 

أیضاً في ذلك االحتفال تطویر قدرات قطاع الصحة العامة في السودان  وكان من بین االتفاقیات التي جرى توقیعھا
و منظمة دولیة غیر حكومیة. ویھدف ھذا االتفاق لمدة خمس سنوات إلى تحسین صحة بالتعاون مع مركز كارتر وھ

ین قدرات األم والطفل في البلد. وستبلغ المرحلة األولى من ھذا الدعم ملیوني دوالر. وستركز البرامج على تحس
خدمات الصحة العامة في البالد لتلبیة االحتیاجات الصحیة لألمھات واألطفال في المناطق الریفیة. وستعمل البرامج 
على تحسین معارف ومھارات المھنیین الصحیین ومعلمي العلوم الصحیة فضالً عن تحدیث المعدات، 

 والبروتوكوالت لمؤسسات التدریب الصحیة الحكومیة.
 
 
 
 
 
 
 
 

المتحدة، تمویل التمكین االقتصادي للمرأة في دارفور من صندوق قطر للتنمیة (األمم 
 )2017أغسطس 

     
    
    

   

ألف شخص في دارفور  300
یستفیدون من مشاریع التنمیة 
لمؤسسة التنمیة القطریة على 

 مدى خمس سنوات

مركز كارتر یطلق مبادرة 
للمساعدة في تحسین الصحة 
العامة في السودان على مدى 

  خمس سنوات
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