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أوتشا     

 في هذا العدد                                 
 

 1ص.  انخفاض حاالت اإلسهال المائي الحاد في البالد

 2ص.  تحديث عن الالجئين من دولة جنوب السودان

 2ص.  تواصل تقديم المساعدات إلى جبل مرة

 3ص.  مفوضية للعودة بوالية وسط دارفور

 (2017نساء وأطفال نازحون في جبل مرة )األمم المتحدة، 

 (2017فحص للمياه بوالية النيل األبيض )منظمة الصحة العالمية، 

  

 

يطة : مع ضرورة تواصل الح  اإلصابة حاالتمن  فضخاالستجابة لإلسهال المائي الحاد ت 

 والحذر

 

انخفضت حاالت اإلسهال المائي الحاد في السودان خالل األسابيع الماضية بعد أكثر من عام من الجهود المكثفة التي 

المتحدة للطفولة )اليونيسيف(، وشركاء قطاع  بذلتها وزارة الصحة االتحادية، ومنظمة الصحة العالمية، ووكالة األمم

الصحة اآلخرين للتخفيف من تفشي المرض. ومع ذلك، ولوقف انتشار المرض تماماً، يجب أن تستمر االستجابة حتى 

 .ينقطع اإلبالغ عن أي حاالت جديدة لمدة ثالثة أسابيع متتالية في جميع أنحاء البالد

 

أكتوبر، أي أقل من ذروة  14إلى  8فقط وحالتي وفاة ذات صلة في المدة من حالة جديدة  78وقد جرى اإلبالغ عن 

. وأبلغت ثماِن واليات عن حاالت انتقال نشطة، وكانت 2017حالة جديدة في نهاية يونيو  2,000ما يقرب من 

. وفي الوقت الوالية الوحيدة التي أبلغت عن حالتي وفاة ناجمة عن اإلسهال المائي الحاد هي والية جنوب كردفان

 .نفسه، واصلت وزارة الصحة االتحادية قيادة زيادة نشطة للتدخالت لضمان وقف نهائي النتشار المرض

 

د حملة لقاح الكوليرا ويتمثل أحد التدابير الرئيسية التي تدرسها وزارة الصحة إلنهاء حاالت التفشي الحالية في تجدي

عن طريق الفم. وقد قررت وزارة الصحة، بالتشاور مع منظمة الصحة العالمية وأصحاب المصلحة اآلخرين 

السودان، وهي واليات النيل  للمخاطر فياستكشاف االحتياجات وإمكانية إدخال المصل في الواليات األكثر عرضة 

في هذه الواليات لتحديد  ن. ويجري حاليا تقييم المخاطراألبيض وكسال وغرب وجنوب دارفور وجنوب كردفا

المناطق والمجموعات المستهدفة. وتقوم الفرق بالتحقيق في عوامل النجاح مثل إمكانية الحصول على الخدمات 

الصحية وتوافرها، والقدرة على مراقبة األمراض، والمياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية، والقدرة على تنفيذ 

 يمـــملة التطعـــالت التطعيم الجماعي، وسلسلة التبريد على المستويين المركزي والميداني، والرصد والتقييم. إن ححم

قترنة ـــــتملة المـــــالمح 

ارية ــــطة الجـــــــباألنش

جاالت ــكثفة في مــــوالم

االستجابة الرئيسية الستة 

األخرى لمنظمة الصحة 

القدرات اء ـــــالعالمية )بن

االت ــالصحية، وإدارة ح

المرض، وتوفير األدوية 

ية واإلمدادات ــــــالرئيس

ة، ومراقبة جودة ــــالطبي

كافحة النواقل، ـالمياه، وم

وتعزيز النظافة الصحية( 

من المأمول أن توقف 

  التطورات أبرز  

هال المائي الحاد في ــــــــاإلس تحاالانخفضت  •

السودان خالل األسابيع الماضية، غير أن 

االستجابة ينبغي أن تتواصل إلى أن ال ترد 

تقارير عن أي حاالت جديدة لمدة ثالثة أسابيع 

 متتالية على الصعيد القومي

الجئ من  185,000وصول ما يقدر بنحو   •

  2017ام دولة جنوب السودان إلى السودان في ع

قام برنامج الغذاء العالمي بتوزيع األغذية على  •

شخص ممن هم بحاجة إلى المساعدات  66,200

 في بلدة قولو

قدمت منظمة الصحة العالمية أدوية لمستشفى  •

قولو لتغطية االحتياجات الصحية في منطقة جبل 

 مرة لثالثة أشهر

تمول المملكة العربية السعودية بناء المزيد من  •

 2018النموذجية في دارفور في عام القرى 

 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

عدد حاالت اإلصابة بسوء 

)لمحة التغذية  الحاد الشامل 

 (          2017االحتياجات اإلنسانية للعام 

 

 

 

 

454,660          

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

مفوضية المسجلون من قبل )

 األمم المتحدة لشئون الالجئين(
 2017 أكتوبر 15حتى  –

 

 

 

 

167,784 

وطالبو اللجوء الالجئون 

 السياسي من جنسيات أخرى

مفوضية المسجلون من قبل )

 األمم المتحدة لشئون الالجئين(

 2017يونيو  30حتى  –

 التمويل  

 (أمريكي دوالر) مليون 313
 2017التمويل المستلم في 

 

  

    

 المائة في 38.9
 المتحصلجمالي التمويل إ

 ،التتبع المالينظام )
 (2017أكتوبر  22حتى 
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقرير هذا اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب أعد

 .ي المرض في السودان مرة واحدة وإلى األبدــــــتفش

 

الجئ من دولة جنوب السودان إلى السودان منذ عام  455,000وصول ما يقرب من 

2013  
 

مع استمرار النزاع وعدم استتباب وضع األمن الغذائي في دولة جنوب السودان، ال يزال الالجئون يتدفقون إلى 

الالجئين الجدد الذين يعبرون إلى واليتي جنوب دارفور وغرب كردفان، وفقاً  السودان بمعدل ثابت مع تزايد أعداد

الجئ إلى السودان في  185,000آلخر تقرير من مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين. وقد وصل ما يقدر بنحو 

، وفقاً لما ذكرته الجئاً  454,660إلى  2013ليصل إجمالي عدد الالجئين الوافدين إلى السودان منذ عام  2017عام 

 .المفوضية

 

وافد  200,000وإذا استمر النزاع والجوع في جنوب السودان، يتوقع الشركاء بين الوكاالت وجود ما يقدر بنحو 

 1.3جديد في السودان بحلول نهاية العام. فيما تقدر حكومة السودان أن عدد الالجئين من دولة جنوب السودان يبلغ 

 .2011أولئك الذين بقوا في السودان بعد انفصال دولة جنوب السودان في عام مليون الجئ، بمن فيهم 

 

 يعمل الالجئون في والية النيل األبيض اآلن عماالً زراعيين موسميين

 

أصدرت السلطات في والية النيل األبيض في سبتمبر لوائح عمل جديدة بشأن وسائل عيش الالجئين، مما يسمح 

في  50و 40د المزارعين المحليين. ومنذ ذلك الحين، أفادت التقارير أن ما يتراوح بين لالجئين بالعمل عماالً عن

المائة من الالجئين في معسكرات الالجئين الثمانية في والية النيل األبيض بدأوا العمل في مزارع محلية خارج 

األمم المتحدة لالجئين والشركاء مع المعسكرات. واللوائح الجديدة هي نتيجة للدعوة المستمرة التي تقوم بها مفوضية 

السلطات الحكومية لتعزيز فرص كسب العيش لالجئين في الوالية، مما يتيح استجابة مستدامة لالجئين، ويفيد القطاع 

 الزراعي واالقتصاد المحلي

 

 االستجابة الحتياجات تعليم الالجئين في واليتي جنوب وغرب كردفان

 

لألطفال  يميةدولة جنوب السودان هم من النساء واألطفال. واستجابةً لالحتياجات التعل إن معظم الالجئين القادمين من

في واليتي جنوب وغرب كردفان، قامت مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين بتوقيع اتفاقيةً مع وزارتي التعليم 

حمالت االلتحاق، وتحديد األطفال غير في ذلك تدريب المعلمين، و بما -التابعتين للواليتين لمعالجة فجوات التعليم 

 .الملتحقين بالمدارس إلحالتهم إلى برنامج التعلم المعجل، ولرفع مستوى الوعي باالستعانة بجمعيات اآلباء والمعلمين

 

 المزيد من األهالي يتلقون المساعدات في جبل مرة
 

تيح الوصول إليها حديثاً في منطقة جبل مرة تواصل منظمات اإلغاثة تقديم المساعدات لألشخاص في المناطق التي أ  

 وسط دارفور. بوالية
 

شخص في مدينة قولو. وباإلضافة  66,200طن متري من األغذية على  594وقام برنامج الغذاء العالمي بتوزيع 

فالً دون الخامسة من العمر، وعلى ط 17,790طن متري من إمدادات التغذية على  106.74إلى ذلك، جرى توزيع 

األمهات المرضعات. ولم تتلق بعض األسر مساعدات غذائية خالل موسم األمطار بسبب سوء ظروف الطرق، إال أن 

 أكتوبر وسيبدأ الشهر الثاني من توزيع الحبوب فائقة الجودة قريباً. 26البرنامج تمكن من استئناف توزيع األغذية في 

 

 

 

 66,000تلقى أكثر من 
شخص في بلدة قولو مساعدات 

غذائية من برنامج الغذاء 
 العالمي

وصول ما يقدر بنحو 
من دولة  الجئ 185,000

جنوب السودان إلى السودان في 
 2017عام 

 2013مبر ــــــف ديســــــالجئاً وصلوا إلى السودان منذ منتص  454,660

 2017إلى السودان في عام الجئ وصلوا من دولة جنوب السودان  185,025 
 2017 كتوبــــــــرالجئا وصلوا من دولة جنوب السودان إلى السودان في أ  513

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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قدمت اليونيسيف مواداً 

ووسائل تعليمية إلى المدارس 

في محلية شمال جبل مرة 

وطالبة  طالب 4,000لعدد

تياجاتهم ــــــحتجابة الـــــــواس

ما يوصى بتوفير ـــالتعليمية. ك

بات المدرسية ــــالتغذية / الوج

لتشجيع األطفال على االلتحاق 

بالمدارس والبقاء فيها. ويعتزم 

برنامج الغذاء العالمي تقديم 

وجبات مدرسية في العام 

 .المقبل

 

كما قدمت منظمة الصحة 

العالمية إمدادات طبية تكفي 

أشهر إلى مستشفى لمدة ثالثة 

قولو لتغطية االحتياجات الصحية المتزايدة في المنطقة. 

لى نطاق عومستشفى قولو هو المرفق الصحي الوحيد الذي يقدم المساعدات الصحية لألشخاص في منطقة جبل مرة 

، وال يستطيع المستشفى تغطية كافة االحتياجات. وأوصت منظمة الصحة العالمية بفتح المزيد من مراكز واسع

لرعاية الصحية األولية في منطقة جبل مرة. وباإلضافة إلى ذلك، نظم صندوق األمم المتحدة للسكان ثالث حلقات ا

من مقدمي الرعاية الصحية من قولو وروكيرو، بالتعاون مع وزارة الصحة الوالئية. ونظم الصندوق  107عمل لعدد 

 .لجنسي والقائم على النوع االجتماعي في قولو ونِرتِتِيأيضاً تسع دورات للتوعية بشأن الصحة اإلنجابية، والعنف ا

 

تقوم منظمات اإلغاثة أيضاً بوضع خطط من أجل تقديم المزيد من المساعدات. كما تعمل اليونيسيف مع وزارة 

برنامجاً عالجياً للمرضى الخارجيين في منطقة جبل مرة. وباإلضافة إلى  22الصحة وشركائها استعداداً إلطالق 

بدأت الجولة الرابعة لحمالت فحص محيط منتصف الذراع العلوي في المنطقة. ويشكل ذلك جزءاً من االستجابة  ذلك،

المتعددة القطاعات، بما في ذلك التدخالت المتعلقة بالمياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية، بدعم من اليونيسيف 

ج التوعية وزيادة أعداد المراكز العالجية المتنقلة للمرضى والشركاء والوزارات المعنية بالواليات، حيث بدأت برام

الخارجيين تصل إلى المجتمعات المحلية والنائية التي تعاني من نقص الخدمات. وعالوة على ذلك، هناك ثالثة مراكز 

ليكية للتغذية تعمل في محلية شمال جبل مرة. حيث يجري تشغيل مراكز دايا وسولو من قبل خدمات اإلغاثة الكاثو

 . بينما يدار مركز تيرو من قبل اليونيسيف ووزارة الصحة الوالئية عبر المجتمعات المحلية

 

 والية وسط دارفور تنشئ مفوضية للعودة وإعادة اإلعمار
 

وإعادة العودة  مفوضيةالتابعة للحكومة في والية وسط دارفور منظمات المعونة بأن  اإلنساني عونأبلغت مفوضية ال

والحلول الدائمة،  ،الطوعية ةدعلى العوالمفوضية  فشرتي الوالية بموجب مرسوم رئاسي. وساإلعمار قد أنشئت ف

مفوض  ق  سِ ن  وسوف ي   .نازحينات المعسكروتقديم الخدمات للعائدين وإجراء دراسات استقصائية عن النوايا في 

 .األنشطةلتجنب ازدواجية  اإلنسانيفي المجال  اآلخرين والشركاءج دمالوإعادة  اإلنعاشو العودةمع قطاع  المفوضية

 مفوضيةأفادت ال - ها األمم المتحدة وشركاؤهانفذتالتي تمولها قطر و -دارفور باإلضافة إلى استراتيجية التنمية في و

مفوضية شارك تذجية في دارفور العام المقبل. وسقرية نمو 60تعهدت ببناء  قد بية السعوديةأن حكومة المملكة العر

للعودة والحلول الدائمة مع الشركاء في المجال اإلنساني والوزارات التنفيذية فور  اخططهالعودة وإعادة اإلعمار 

 االنتهاء من إعدادها.

تعتزم اليونيسيف ووزارة 
مركزًا  22الصحة إطالق 

عالجيًا متنقاًل للمرضى 
 الخارجيين في منطقة جبل مرة

 (2017 المتحدة، األمم) مرة جبل شمال/  بوسط قولو، في أطفال

سيجري بناء المزيد من القرى 
النموذجية في دارفور في عام 

2018 

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