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أوتشا     

 في هذا العدد                                 
 

 1ص.  شخص في ِدريبات إلى المساعدات 105,000يحتاج 

 2ص.  قدما  تمضي االستجابة لإلسهال المائي الحاد 

 3ص.  نقص التمويل يؤثر على عمليات اإلغاثة

 4ص.  استمرار تدفق الالجئين من دولة جنوب السودان

  التطورات أبرز  

شخص في ِدريبات بمنطقة  105,000يحتاج  •

  شرق جبل مرة إلى المساعدات اإلنسانية

وصلت حاالت الوفاة من اإلسهال المائي الحاد  •

بما في ذلك  -حالة  34,000إلى ما يقرب من 

والية في  18في  –حالة وفاة ذات صلة  774

 2016أنحاء البالد منذ أغسطس 

 2017االستجابة اإلنسانية لعام يقف تمويل خطة  •

 ياتالعمل ی٪ فقط، مما أثر عل38عند نسبة 

 ينالمحتاج ياةوح ،يةاإلنسان

الجئ من دولة  461,000وصل أكثر من  •

جنوب السودان إلى السودان منذ منتصف 

 2013ديسمبر 

 2017 عام أرقام

 

 

 مليون 4.8

عدد األشخاص المحتاجين في 

االحتياجات وفقاً للمحة السودان )

 (2017 للعام اإلنسانية

 

 

 مليون  3

في  عدد األشخاص المحتاجين

لمحة االحتياجات ) دارفور

 (2017اإلنسانية للعام 

 

 

 مليون  2.2

عدد حاالت اإلصابة بسوء 

)لمحة التغذية  الحاد الشامل 

 (          2017االحتياجات اإلنسانية للعام 

 

 

 

 

461,250          

دولة مواطني  من الالجئون

 السودان في السودان جنوب
 2013ديسمبر،  15منذ 

مفوضية المسجلون من قبل )
 األمم المتحدة لشئون الالجئين(

 2017 سبتمبر 15حتى  –

 

 

 

 

167,784 

وطالبو اللجوء الالجئون 

 السياسي من جنسيات أخرى

مفوضية المسجلون من قبل )

 األمم المتحدة لشئون الالجئين(

 2017يونيو  30حتى  –

 التمويل  

 (أمريكي دوالر) مليون 304.4
 2017التمويل المستلم في 

 

  

    

 المائة في 36.9
 المتحصلجمالي التمويل إ

  
 

 (2017نساء في ِدريبات، في شرق جبل مرة، بوالية جنوب دارفور )اليوناميد، سبتمبر 

   (2017نساء وأطفال في ِدريبات، بمنطقة شرق جبل مرة )اليوناميد،  

  

 

 شخص في منطقة ِدريبات، بمحلية شرق جبل مرة إلى المساعدات 105,000يحتاج  

 

سبتمبر إلى بلدة ِدريبات، فضال عن منطقتي جبرا،   15إلى  10بين  فيماتشير نتائج بعثة مشتركة بين الوكاالت نفذت 

 46شخص يعيشون في  105,000وكيدينير في محلية شرق جبل مرة في والية جنوب دارفور إلى أن ما يقدر بعدد 

من النازحين  42,000شخص من المجتمع المضيف؛  62,000قرية هم في حاجة إلى المساعدات. ويشمل ذلك 

من العائدين. وهذه هي المرة األولى التي تتمكن فيها وكاالت اإلغاثة من الوصول  1,000ل أمد نزوحهم؛ والذين طا

 إلى ِدريبات منذ عدة سنوات.

 

 نتائج البعثة وتوصياتها

 
 163طفالً نازحاً و 7,140طفال دون سن الخامسة ) 18,013( أن اليونيسيفقدرت منظمة األمم المتحدة للطفولة )

في  وجبرا ، وكيدينيرطفالً من المجتمع المضيف( في الوحدة اإلدارية في ِدريبات،  10,710العائدين و طفالً من

 .اوجبر ،كيدينير :طفالً في قريتي العودة 1,065حاجة إلى خدمات التغذية، إضافة إلى 

 

والتغذوية، والفقر،  ووفقاً لليونيسيف، فإن سوء الوعي الصحي وممارسات النظافة الصحية، ونقص الخدمات الصحية

وارتفاع تكلفة الرعاية الصحية تؤثر على تغذية األطفال. وأوصت اليونيسيف ببدء خدمات التغذية لعالج حاالت سوء 

والمعتدل الحاد؛ وتوفير فيتامين "أ"، والمغذيات الدقيقة، والمكمالت الغذائية؛ وزيادة وعي األمهات  ،التغذية الحاد

 واألطفال الصغار. ،عبشأن ممارسات تغذية الرض

 

 12ا ويعمل فيها ممنه وهناك مركزان صحيان موجودان في منطقة ِدريبات. ويدير التأمين الصحي القومي واحد  

عامالً في مجال الصحة، وتقديم خدمات صحية مجانية فقط لمن لديهم تأمين. أما المركز الصحي اآلخر الذي شيدته 

 عامل.السلطة اإلقليمية لدارفور، فهو غير 

 

وال توجد خدمات تحصين روتينية منتظمة في دريبات، باستثناء يوم التحصين القومي في بعض األحيان، وأنشطة 

والمشاكل  التسريع .

الصحية األكثر شيوعاً 

هي التهابات الجهاز 

التنفسي الحادة، 

والمالريا  واإلسهال،

بالنسبة لألطفال، في 

حين أن مضاعفات 

الوالدة هي أهم مشاكل 

الصحة اإلنجابية. 

إلى  ويشكل الوصول

القابالت الماهرات 

على الرغم من فتحدياً. 

وجود القابالت 

الماهرات، تلجأ 



      2| نشرة السودان اإلنسانية
  
 

 
 
 
 

www.unocha.org/sudan | www.unocha.org | ochasudan_feedback@un.org | Facebook: UNOCHASudan | Twitter: @UNOCHA_Sudan  

 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقرير هذا اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب أعد

للقابالت التقليديات لتولي حاالت الوالدة، بسبب ارتفاع تكلفة الخدمات التي تقدمها القابالت  المجتمعات المحلية

 .المدربات

 

وقد أوصت منظمة الصحة العالمية بنشر الكوادر الصحية واألدوية على المرافق الصحية في المنطقة؛ وتوفير 

املة من الخدمات الصحية في المراكز الصحية؛ وتوفير خدمات التحصين، والتغذية في المراكز الصحية؛ مجموعة ك

 وتنظيم حمالت تثقيفية صحية تغطي جميع مناطق شرق جبل مرة؛ وتدريب القابالت في المنطقة. وتعكف منظمات

  .استجابة لتقديم المساعدات للمحتاجيناإلغاثة حالياً على إعداد خطط 

 

 تجري االستجابة اآلن لحاالت اإلسهال المائي الحاد في سائر أنحاء البالد
 

لوزارة الصحة االتحادية، ومنظمة الصحة  وفقاً 

حالة من  33,934العالمية فقد جرى اإلبالغ عن 

 774ذلك حاالت اإلسهال المائي الحاد، بما في 

 18حالة وفاة متصلة به، في الواليات البالغ عددها 

سبتمبر  8وحتى  2016في البالد منذ أغسطس 

، مما يؤثر على جميع فئات التركيبة 2017

في المائة من  54السكانية، حيث تشكل اإلناث 

الحاالت ويمثل األطفال دون الخامسة من العمر 

 .في المائة 8.1

 

 -جهود الحكومة  حاديةاالتوتقود وزارة الصحة 

بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، 

للتقليل إلى أدنى حد من انتشار المرض  -والشركاء 

من خالل أنشطة بناء القدرات في مجال الصحة 

العامة؛ وإدارة الحاالت؛ وتسليم الدواء واإلمدادات 

ومكافحة ناقالت األمراض؛ وتعزيز النظافة والمرافق الصحية،  ومراقبة جودة المياه، وتنقية المياه بالكلور؛ الطبية؛

 .والعمل على زيادة مشاركة المجتمع المحلي

 

 

 في شرق جبل مرة المرتقبة لإلسهال المائي الحاد االستجابة
 

حددت بعثة قامت بها مؤخراً وزارة الصحة االتحادية، ومنظمة الصحة العالمية، وقادة المجتمعات المحلية إلى شرق 

التدخالت الرئيسية المتعلقة باإلسهال المائي الحاد في المنطقة. وهي تشمل إنشاء  حددتسبتمبر  10جبل مرة في 

لتقديم الخدمة إلى  وذلك، ودوا في ليبا، وأبو حريرة، وفينا ارئوطللالمطلوبة جديدة ال ربعةاألصحية المرافق ال

في كل موقع من المواقع األربعة؛ وتحسين إمدادات المياه؛ وتنفيذ  يةعالجإنشاء مراكز ما تشمل كشخص؛  73,400

حاليا بتنقية مصادر المياه بالكلور في كل من نِرتِتي،  اليونيسيفحمالت النظافة الصحية، وحمالت التنظيف. وتقوم 

  ألف شخص. 20والي سيستفيد منها ح حيثوطور 

 

 دعم منظمة الصحة العالمية لالستجابة لإلسهال المائي الحاد
 

من العاملين في الحقل الطبي على إدارة الحاالت المتعلقة باإلسهال المائي  66دعمت منظمة الصحة العالمية تدريب 

ت التدريب أثناء العمل لعدد الحاد في واليات النيل األبيض، ووسط دارفور، وجنوب كردفان، في حين كانت قد أكمل

في واليات القضارف، والبحر األحمر، وجنوب دارفور، وغرب وشرق دارفور، والنيل األبيض،  عامالً طبياً  119

مون الخدمات الطبية حيث يقد ياً عالجمرفقاً صحياً ومركزاً  51ية في وسنار، ونهر النيل. وتعمل هذه الطواقم الطب

 .خصش 750,000يقدر بعدد إلى ما 

 

بتسديد التكاليف التشغيلية للعاملين الطبيين، واألدوية،  ياً عالجمركزاً  17الصحة العالمية أيضا وتدعم منظمة 

واإلمدادات الطبية في واليات دارفور، والنيل األبيض، والقضارف، وكسال، والبحر األحمر، وجنوب كردفان. 

 .مليون شخص 1.9وتغطي هذه المراكز الخدمات الطبية لنحو 

 

عينة وجد أنها صالحة  667عينة مياه، منها  970ومن أجل مراقبة جودة المياه قامت منظمة الصحة العالمية بفحص 

لالستخدام البشري في إطار المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية. وقد جرى جمع هذه العينات من مصادر للمياه 

موقعاً لتكاثر هذه النواقل  2,573اإلضافة إلى ذلك، نُفَِذت حمالت مكافحة النواقل في مليون شخص. وب 1.68تخدم 

 شخص. 129,800واستفاد منها حوالي  محلياً  تجمعاً  23في تسع واليات تغطي 

 

شخص  105,000يحتاج نحو
من المجتمعات  62,000)

من  42,000المضيفة، و
من  1,000النازحين، و

لعائدين( في ِدريبات إلى ا
 المساعدات

 (2017)اليونيسيف، مايو  سهال المائي الحادملصقات توعية بشأن اإل

منظمات اإلغاثة تواصل 
حاد االستجابة لإلسهال المائي ال

 في سائر أنحاء البلد

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 الحاد المائي باإلسهال الخاصة للتدخالت   فاليونيسي دعم
 

 المرض لمخاطر ينعرضالمتقديم تدخالت للسكان المتأثرين باإلسهال المائي الحاد، واألشخاص  اليونيسيفتواصل 

 .2017في شهر أغسطس  اليونيسيفتقرير الوضع اإلنساني في السودان الصادر عن في جميع أنحاء البالد، وفقاً ل

ركناً لمعالجة  25لالستجابة بكفاءة لتفشي المرض من خالل تفعيل  أنشطة وزارة الصحة اليونيسيفوقد دعمت 

 7,500الجفاف باإلماهة الفموية في واليات غرب دارفور، وجنوب وشمال كردفان، وكسال استفاد منها ما مجموعه 

من أفراد المجتمع المحلي على  200. وقدمت اليونيسيف الدعم أيضا لتدريب المنصرم شخص في شهر أغسطس

 .ليب الوقاية من اإلسهال المائي الحاد في شرق دارفورأسا

 

مليون شخص  3.7جرى تزويد أكثر من  المرض في المناطق المتأثرة، والمعرضة لمخاطروباإلضافة إلى ذلك، 

مصدر للمياه، وذلك من قِبَل برنامج المياه وإصحاح  1,300بمياه الشرب النظيفة عبر عملية التنقية بالكلور ألكثر من 

 13,000في تسع واليات متأثرة. كما جرى تزويد حوالي  - اليونيسيفبدعم من  حكومي، وهيئة مياه المدنلبيئة الا

مرحاضاً منزلياً،  765شخص في واليات شرق، وجنوب، وشمال وغرب دارفور بالمرافق الصحية المحسنة ببناء 

يز النظافة، وزيادة الوعي في هذه الواليات مرحاضاً مشتركاً. وباإلضافة إلى ذلك، نفذت أيضا أنشطة لتعز 45و

 .ببرامج وسائط اإلعالم الجماهيري؛ وتنظيم حمالت النظافة والتنظيف؛ والسينما المجتمعية؛ والزيارات المنزلية

 

شخص اآلن الحصول على إمدادات محسنة للمياه بفضل إنشاء  50,000وفي والية النيل األبيض، أصبح بإمكان 

 جة المياه.أربع محطات لمعال

 

 

خطة السودان لالستجابة اإلنسانية لعام لتَحصل فقط هي نسبة التمويل الم  في المائة  38

2017 

 
يعد نقص التمويل لخطة السودان 

وآثاره  2017لالستجابة اإلنسانية لعام 

اإلنسانية في على إيصال المساعدات 

  .البلد مصدر قلق كبير لمنظمات اإلغاثة
 

نداءات فقد أطلقت المنظمات اإلنسانية 

في خطة االستجابة اإلنسانية السودانية 

مليون دوالر،  804لتوفير  2017لعام 

دت حتى مليون دوالر ور   304منها 

. خدمة التتبع المالي للسوداناآلن، وفقاً ل

في المائة من  38وال يمثل هذا سوى 

األموال المطلوبة على مدار العام، 

وسيؤثر على العمليات اإلنسانية وعلى 

حياة األشخاص الذين يحتاجون إلى 

 .المساعدات
 

ماليين دوالر لألنشطة الصحية في واليات دارفور، والنيل  3التمويل التي بلغت حوالي فعلى سبيل المثال، أدت فجوة 

، مما أدى إلى عدم حصول 2017مرفقاً صحياً في عام  49األزرق، وجنوب كردفان، والواليات الشرقية إلى إغالق 

 .الالئقة األساسيةاألولية شخص على الرعاية الصحية  637,000
 

وهي خدمة جوية مشتركة توفر النقل  -وبالمثل، فإن دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدات اإلنسانية 

لن تتمكن بمستويات  -الجوي لنقل موظفي المساعدات اإلنسانية، والمواد إلى مواقع ميدانية في جميع أنحاء البلد 

دائرة األمم المتحدة لخدمات  ياتمن عمل يقللمبر. ومن شأن ذلك أن التمويل الحالية إال من مواصلة العمليات حتى نوف

األشخاص في المواقع  یإل يةإيصال المساعدات اإلنسان یذلك عل يؤثرالنقل الجوي للمساعدات اإلنسانية، وسوف 

 .الميداني قالعم

 

ها إلى تقليص وجودها أو أثر نقص التمويل أيضاً على عمل المنظمات غير الحكومية الدولية التي اضطر بعض وقد

أنشطتها. وقد سلمت العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية إدارة المرافق إلى وزارات الصحة في الواليات، التي 

 حكومة السودان في قطاع الصحة استثماررغم ب موارد وتمويل محدودين للحفاظ على استمرارية الخدمات لديها أيضا

 .بشكل متزايد

توفير مياه الشرب النظيفة 
خص مليون ش 3.7ألكثر من 

 في المناطق المتأثرة والمعرضة
 المرض لمخاطر

 (2017عائلة ومأوى لهم في سرتوني، بمنطقة جبل مرة )اليوناميد، 

بلغ تمويل خطة االستجابة 
نسبة  2017لعام  يةاإلنسان
 ی٪ فقط، مما أثر عل38
 ياةوح ،اإلغاثة ياتعمل

 ينالمحتاج

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Sudan%20Humanitarian%20Situation%20Report%20-%20August%202017_0.pdf
https://fts.unocha.org/appeals/584/summary
https://fts.unocha.org/appeals/584/summary
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وغيرهم من األطفال السودانيين األكثر عرضة للمخاطر.  ،ويؤثر نقص التمويل أيضا على تعليم اآلالف من النازحين

يعيشون في معسكرات النازحين في دارفور هم من شخص مليون  1.6في المائة من  60ويذكر أن ما ال يقل عن 

 وذلك وفقاً لخدمة التتبع المالي.  في المائة 8.1ل قطاع التعليم سوى بنسبة مو  األطفال، وال يُ 

 

وبفضل الموارد التي قدمت بسخاء حتى اآلن، تمكنت وكاالت األمم المتحدة وشركاؤها من تقديم المساعدات إلى 

شخص في جميع أنحاء السودان متمثلة في الغذاء، والماء، والصحة، والتغذية، والتعليم وغير ذلك مليون  3.3حوالي 

من المساعدات. غير أنه يلزم توفير المزيد من األموال لضمان حصول جميع المحتاجين على المساعدات المنقذة 

 للحياة التي يحتاجونها على وجه السرعة.

 

 في السودان نوب السودان في ازدياد مطردال يزال عدد الالجئين من دولة ج
 

، فقد وصل عدد الالجئين من دولة ألحدث المعلومات السكانية والتشغيلية لمفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئينوفقاً 

، وبذلك يصل مجموع الالجئين الذين فروا الجئاً  183,516إلى  2017سبتمبر  15ودان في جنوب السودان إلى الس

. كما يستضيف الجئاً  461,250إلى  2013من الجوع والعنف في دولة جنوب السودان منذ منتصف ديسمبر 

ن قبل انفصال من مواطني دولة جنوب السودان الذين كانوا يقيمون في السودا 350,000السودان ما يقدر بحوالي 

مليون الجئ من دولة جنوب السودان موجودين في  1.3دولة جنوب السودان. وتقدر حكومة السودان أن نحو 

إلى واليات النيل األبيض، وشمال وشرق وجنوب  2017السودان. وقد لجأ معظم الالجئين الجدد الوافدين في عام 

 دارفور، وغرب وجنوب كردفان.

 

 من انخفاض أعدادهم ا  رغمعدل المنتظم للوافدين الجدد يتواصل الم
 

ي جنوب إلى واليتفي اآلونة األخيرة استمر وصول الالجئين الجدد إلى السودان حيث يصل معظم الوافدين الجدد 

. وفي حالة استمرار تفاقم أوضاع األمن الغذائي والنزاع في دولة جنوب السودان يتوقع دارفور، وغرب كردفان

الجئ بحلول نهاية العام، وذلك وفقاً  200,000اء المشتركون بين الوكاالت في السودان وصول ما يقدر بعدد الشرك

 لمفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين.

 
 السودانمختلف واليات  فين من دولة جنوب السودان ئوالالج

2017عدد الوافدين في  الوالية 2013عدد الوافدين منذ ديسمبر    

 45,925 28,560 دارفورجنوب 

 165,450 59,163 النيل األبيض

 78,889 46,011 شرق دارفور

 45,925 28,560 جنوب دارفور

 40,365 26,608 جنوب كردفان

 64,707 13,571 غرب كردفان

 23,857 9,603 شمال دارفور

 35,707 - الخرطوم

 3,661 - النيل األزرق

 1,689 - شمال كردفان

 461,250 183,516 العدد الكلي 

 المصدر: مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين

 

 تسجيل القياسات الحيوية جاٍر في مواقع الالجئين
 

الالجئين السودانية بتوسيع نطاق تسجيل الجئي دولة جنوب تقوم مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين ومعتمدية 

شخصاً  5,134السودان في السودان. وقد جرى تسجيل القياسات الحيوية في عدة مواقع لالجئين، حيث تم تسجيل 

الجئاً مسجلين حديثا في معسكر بِليل للنازحين )والية جنوب دارفور(  1,336منذ األول من سبتمبر. وشمل ذلك 

)والية النيل األبيض(. وحتى  1في معسكر الرديس  الجئاً  1,539الجئاً في خرسانه )غرب كردفان( و 2,259و

في المائة من الالجئين من دولة جنوب السودان في السودان، الذين وصلوا  42اآلن، جرى تسجيل ما يقرب من 

ن الذين يعيشون في مستوطنات خارج سيبدأ تسجيل القياسات الحيوية المتنقل لالجئيو، 2013بشكل فردي منذ عام 

د على توفير أرقام أكثر افرلألويساعد تسجيل القياسات الحيوية سبتمبر.  24المعسكرات في شرق دارفور اعتباراً من 

 .للمخاطر وتحسين استهداف المساعدات والخدمات المعرضيندقة لالجئين، فضال عن تحديد األفراد 

وكاالت األمم المتحدة تمكنت 
وشركاؤها من تقديم المساعدات 

مليون شخص  3.3إلى نحو 
بفضل األموال التي تلقتها حتى 

 اآلن

تسجيل القياسات الحيوية مستمر 
 5,134تسجيل وقد جرى 
السودان  دولة جنوبالجئ من 

  سبتمبر في

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/document3.pdf
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