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أوتشا     

 في هذا العدد                                 
 

 1ص.  ضنكارتفاع في حاالت حمى ال

 1.ص  الجئون سودانيون يعودون من جمهورية إفريقيا الوسطى

 2ص.  فورو برنقابسوء أوضاع المياه والمرافق والنظافة الصحية 

 3ص. تعديل عدد الجئي دولة جنوب السودان

  التطورات أبرز  

وزارة الصحة االتحادية السودانية تفيد بزيادة  •

 عدد حاالت حمى الضنك في أنحاء البالد

الجئ سوداني  1,500لي من المقرر عودة حوا  •

طوعاً من جمهورية إفريقيا الوسطى إلى والية 

 جنوب دارفور

ورود تقارير عن سوء أوضاع الصحة والمياه  •

والمرافق في محلية فورو برنقا في والية غرب 

 دارفور

تعديل أرقام الالجئين من دولة جنوب السودان  •

 2013صعوداً لتشمل أرقام ما قبل ديسمبر 

 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 الشامل  التغذية الحاد

 (          2017انية للعام االحتياجات اإلنس

 

 

352,500)  

460,100 )

812,600  

دولة مواطني  من الالجئون

 السودان في السودان جنوب
  2013)ما قبل 

 2013)ما بعد 

 (2017 نوفمبر 15 )حتى

 

 

 

 

167,784 

وطالبو اللجوء الالجئون 

 السياسي من جنسيات أخرى

مفوضية المسجلون من قبل )

 الالجئين( األمم المتحدة لشئون

 2017يونيو  30حتى  –

 التمويل  

 (أمريكي دوالر) مليون 360.2
 2017التمويل المستلم في 

 

  

    

 المائة في 44.8
 المتحصلجمالي التمويل إ

 ،نظام التتبع المالي)
 (2017بر ديسم 17حتى 

  
 

   (2017الجئون من دولة جنوب السودان ينتظرون المساعدات في أبو سمسم، بوالية شرق دارفور )سند الخيرية، 

  حالة لحمى الضنك في جميع أنحاء السودان 137أوردت التقارير 
 

 هالمشتبهحاالت الوفقاً لمنظمة الصحة العالمية، أفادت وزارة الصحة االتحادية في السودان مؤخراً بزيادة عدد 

 .2017ديسمبر  8أكتوبر إلى  2اإلصابة بحمى الضنك ما بين ب

 

حالة يشتبه في إصابتها، بما في ذلك ثالث وفيات من واليات الخرطوم وكسال  137وقد أوردت التقارير ما مجموعه 

وشرق وغرب دارفور وجنوب كردفان والبحر األحمر ونهر النيل والجزيرة خالل هذه المدة. وأبلغ عن أكبر عدد من 

ح بقدرة ُمْحَكمة ويرتبط ذلك على األرج وهي غير مرتبطة بوفيات( في كسالحالة يشتبه في إصابتها  118الحاالت )

يتي كسال عينة دم مأخوذة من وال 49على الكشف عن الحاالت وإدارتها من قبل وزارة الصحة الوالئية. فمن بين 

 .(من كسال، وواحدة من الخرطوم 39عينة مصابة بحمى الضنك ) 40وجدت  والخرطوم جرى اختبارها

 

حة الوالئية، ومنظمة الصحة العالمية بتنشيط خطة واستجابة لذلك، قامت وزارة الصحة االتحادية، ووزارة الص

من أطفال المدارس والمتطوعين في والية كسال،  10,000االستجابة، بما في ذلك توزيع طارد البعوض على 

منزل لرفع مستوى الوعي بأنشطة مكافحة ناقالت األمراض في األماكن المغلقة. ومن أجل احتواء  2,500وزيارة 

عملت وزارة الصحة االتحادية بفاعلية على تعزيز المراقبة للكشف المبكر  للمرض حالياً في البالد مشتبه بهالتفشي ال

عن الحاالت المشتبه فيها، فضالً عن تعزيز تدابير رصد اآلفات الحشرية ومكافحة النواقل. وباإلضافة إلى ذلك، اتفق 

لبروتوكوالت. وينبغي أن يؤدي التواصل في مجال الشركاء على تعريف موحد للحاالت وتعميم المبادئ التوجيهية وا

 .المخاطر دوراً رئيسياً في المجتمع لزيادة الوعي بالتدابير الوقائية الالزمة للحد من التعرض للدغات البعوض

 

 738في والية البحر األحمر، حيث أبلغ عن  2014وكان قد أبلغ عن آخر تفٍش لحمى الضنك في السودان في عام 

. وكان أسوأ 2003في ذلك ست وفيات مرتبطة بها. وقد تأثرت والية البحر األحمر بحمى الضنك منذ عام حالة، بما 

ألحدث حالة وفاة، وفقاً  12حالة و 4,008، حيث جرى اإلبالغ عن 2010تفٍش في السودان حتى اآلن في عام 

 .الصادرة عن منظمة الصحة العالمية نشرات رصد األوبئة

 

، وهي نفس النوع الذي ينقل الحمى الصفراء. الزاعجة المصريةوتنتقل حمى الضنك بلدغة للمصابين من قبل بعوضة 

الضنك هي الطفح الجلدي والخمول.  ولها أعراض مماثلة للمالريا، مثل الحاالت الحموية، وآالم الرأس، وِسمة حمى

يوماً من التعرض للدغ البعوض. وهو يؤثر على  14وتدوم فترة حضانة المرض عموماً لسبعة أيام، ثم يتبدى بعد 

ع واألطفال الصغار والبالغين، ونادراً ما يسبب الموت، ولكنه قد يتطور في عينة صغيرة من الحاالت إلى  الُرضَّ

 .مدى الحياة للحياة. كما أن التعافي من العدوى يمنح مناعةً ضد الفيروس الحمى النزفية المهددة

 

الجئ سوداني إلى والية جنوب دارفور من  1,500من المقرر أن يعود ما يقرب من 
 جمهورية إفريقيا الوسطى

 

قتهم في بلدة َدفَْق الجئ سوداني يعودون طوعاً الى منط 1,500ذكرت وكالة األنباء التابعة لألمم المتحدة أن أكثر من 

 .في محلية الردوم بوالية جنوب دارفور بعد أكثر من عشر سنوات منذ لجوئهم إلى جمهورية إفريقيا الوسطى

 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Epi_Monitor_2017_10_49.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Epi_Monitor_2017_10_49.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Epi_Monitor_2017_10_49.pdf
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رى نقل أكثر من ـــوقد ج

ائدين جواً من ــمن الع 460

ورية إفريقيا الوسطى ـــجمه

رة والية ـــــإلى نياال حاض

 12وب دارفور منذ ـــــــجن

مبر. وفي البداية ـــــــــــديس

تضيف العائدون في ــــــاس

ز عبور في نياال، ـــــــمرك

افروا إلى قريتهم ــــس ومنه

 350ع على بعد ـــــالتي تق

 .كيلومتر

 

 

شخص من والية جنوب دارفور في جمهورية إفريقيا الوسطى في عام  3,500وقد جرت استضافة ما يقرب من 

معسكر بالداما أواكا هناك. وفي نوفمبر، شجع تحسن األوضاع إلى عبر الحدود  د أن فروا من النزاع، بع2007

الجئ على أن يقرروا العودة الطوعية إلى السودان بعد زيارة قام بها ممثلو مفوضية األمم المتحدة  1,500األمنية 

 .عودةاللشئون الالجئين وحكومة السودان إلى المعسكر، وبعد إجراء تقييم لمنطقة 

 

لى األراضي، باإلضافة إلى عصول حالعيش سيتاح للعائدين إمكانية الساعدة في إعادة بناء المساكن ووسائل وللم

تزويدهم بأطقم العودة. وستعمل مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين أيضاً مع السلطات الحكومية والشركاء 

 .اآلخرين على تعزيز تقديم الخدمات في منطقة العودة

 

فور قد شهدت اتجاهاً متزايداً لالجئين والنازحين للعودة بشكل تلقائي في السنوات القليلة الماضية، وذلك وكانت دار

فقاً لمفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين. ويرجع ذلك جزئياً إلى التحسينات األمنية التدريجية، نتيجة التفاقات و

الً عن الجهود التي تبذلها القوة المشتركة لالتحاد األفريقي سالم وقعت بين الحكومات وبعض الجماعات المسلحة، فض

من المناطق  إن العديد.  وأضافت مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين قائلة )اليوناميد( واألمم المتحدة في دارفور

 .اصبحت أكثر مؤاتاة للنازحين للعودة بسبب العدد المتزايد من مبادرات االنعاش المبكر والتنمية

 

الجئ سوداني ال يزالون نازحين في بلدان مجاورة أخرى، بما في ذلك تشاد ودولة  650,000ومع وجود أكثر من 

 جنوب السودان تعمل مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين مع حكومات تلك البالد على إيجاد حلول دائمة لنزوحهم.

 

 برنقا بوالية غرب دارفور أوضاع المياه والمرافق والنظافة الصحية سيئة في فورو
 

قام فريق تقييم من ممثلي وزارة الصحة الوالئية ومنظمة الصحة العالمية ووكالة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف( 

نوفمبر لتقييم وضع المياه والمرافق  2أكتوبر إلى  30محلية فورو برنقا في والية غرب دارفور في المدة من لبزيارة 

الجديدة )غير المؤكدة( من المشتبه فيها ة في المنطقة. وقد أجريت هذه البعثة في أعقاب الحاالت والنظافة الصحي

اإلسهال المائي الحاد المبلغ عنها في المنطقة. وقامت البعثة أيضاً بتقييم مرافق الصحة والمياه القائمة لتحديد 

السلطات المحلية، مصادر المياه والمرافق االحتياجات من الموظفين والمعدات. وزار الفريق، الذي اجتمع مع 

الصحية والمجموعات التي أجريت معها مقابالت، وحدد الحاجة إلى زيادة الدعم الفني المقدم إلى وزارة الصحة 

الوالئية وشركاء آخرين على أرض الواقع. ومن المحتمل أن تتعرض فورو برنقا، المتاخمة لتشاد، لخطر تفشي 

 نبغيبسبب تنقل السكان المتكرر ونقص مرافق الصحة والمياه والمرافق الصحية األساسية. وي اإلسهال المائي الحاد

 أن تتخذ اإلجراءات الوقائية بقيادة الحكومات االتحادية والمحلية بالتعاون مع وكاالت األمم المتحدة وشركائها.

 

 

 

 وضاعأ ورود تقارير عن سوء
الصحة والمياه والمرافق 
 برنقاالصحية في محلية فورو 

 (2017سنوات في المنفى في جمهورية إفريقيا الوسطى )مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين،  10الجئون سودانيون يصلون إلى مطار نياال بعد 

متناميا   شهدت دارفور اتجاها  
لالجئين والنازحين العائدين 
بشكل تلقائي خالل السنوات 

ة، وفقا  لما ذكرته القليلة الماضي
مفوضية األمم المتحدة لشئون 

 الالجئين

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 أقل من نصف المرافق الصحية عاملة في محلية فورو برنقا

  

ق البعثة بتدريب ـــأوصى فري

ن الطبيين لسد ـــــــــــالموظفي

وات في المرافق ـــــــــــــالفج

ية. كما قُِدَمت ـالصح

توصيات بشأن تزويد القرى 

دواء ـــفي منطقة جميزا ب

ة من ــلألطفال دون الخامس

العمر؛ وتحسين وضع البيئة 

للمرافق الصحية من 

الل اإلدارة السليمة ــــــخ

لصلبة و/أو الطبية، للنفايات ا

والتخطيط المبكر والتدريب؛ 

ث عن وسائل ـــــوالبح

  .ة من الجنينة إلى فورو برنقا ومنها إلى المرافق الصحية المستهدفةـــمناسبة لنقل األدوي

ل مرفقاً صحياً في محلية فورو برنقا تعم 14ووفقاً للنتائج التي توصلت إليها البعثة، فإن ستة مرافق فقط من أصل 

ن منها نظام التأمين الصحي ية الوالئية أربعة منها ويدير اثنعلى نحو سليم. ومن بين هذا المجموع، تدير وزارة الصح

 .للتو، أو بسبب نقص الموظفين الطبيين شيدتالقومي. وال تزال ثمانية مرافق صحية متبقية غير نشطة، إما ألنها قد 

 

ية إلى هذه المرافق الصحية العاملة، فإن ئدوية من وزارة الصحة الوالوعلى الرغم من وجود إمدادات منتظمة من األ

نقل اإلمدادات من الجنينة إلى فورو برنقا ومن فورو برنقا إلى هذه المرافق الصحية الفعلية ال يزال يشكل تحدياً بسبب 

 ارتفاع التكاليف.

 

 غير نظيفةتستخدم أغلبية السكان في فورو برنقا مصادر مياه غير محمية و/أو 

 

وفي بلدة فورو برنقا، أوصى فريق البعثة بأن تواصل الحكومة المحلية معالجة المياه بالكلور. وشملت التوصيات 

األخرى إصالح المضخات اليدوية المعطلة، وتشجيع السلطات المحلية على ضمان الحفاظ على نظافة مصادر المياه 

 4,250أسرة )ما يقدر بنحو  850في المائة منها نحو  40ية، يخدم المفتوحة. وبالمنطقة ست آبار وشبكة مياه حضر

فورو برنقا الموغلة في ريف شخصاً(، في حين أن الجزء المتبقي من مصادر المياه هو تجاري. وفي المناطق 

مضخة يدوية متاحة عبر الوحدات اإلدارية الرئيسية األربع. ومن بين هذه  59الواقعة خارج بلدة فورو برنقا هناك و

 -في المائة(، ويتطلب البرنامج الحكومي للمياه وإصحاح البيئة  66مضخة يدوية )حوالي  39المضخات، ال تعمل 

 قدرة إضافية على إعادة تأهيلها.  -وهو الجهة الوحيدة التي تقدم خدمات المياه في المنطقة 

 

قطع غيار متوفرة في المنطقة. وعلى الرغم  وال توجدكما أنه ال يوجد )عمال( ميكانيكيون مدربون للمضخات اليدوية 

من أن مصادر المياه العاملة في المنطقة قد جرت معالجتها بالكلور على مدى ثالثة أشهر )من أغسطس إلى أكتوبر 

. 2017ي اإلسهال المائي الحاد بإمدادات الكلور التي تدعمها اليونيسيف والتي أوقفت بعد نوفمبر تفش إبان( 2017

ويعتمد غالبية السكان في محلية فورو برنقا على مصادر مياه غير محمية، مما يعرضهم لخطر األمراض المنقولة 

برنامج الحكومي للمياه وإصحاح البيئة عن طريق المياه. ويلزم توفير الدعم اللوجستي وغيره من أشكال الدعم لل

 ولوزارة الصحة الوالئية لسد هذه الفجوة.

 

 في المائة من األسر في ست قرى ال تملك مراحيض منزلية 89

 

تبين نتائج البعثة أيضاً أن إمكانية الوصول الشامل إلى المرافق الصحية والمراحيض المنزلية في محلية فورو برنقا 

 1,116أسرة من أصل  995سٍت من القرى التي جرت زيارتها في منطقة جميزا، لم يكن لدى  محدودة للغاية. ففي

٪ من المضخات اليدوية في 66
 محلية فورو برنقا ال تعمل

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


      4| نشرة السودان اإلنسانية
  
 

 
 
 
 

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

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

ع وزارة الصحة الوالئية على توسيع نطاق التغطية الصحية في هذه  89أسرة ) في المائة( مراحيض منزلية. وتَُشجَّ

 القرى.

 

نا القادمين قب في  2013ل عام مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين والسودان تَُضِم
 أرقام الالجئين من دولة جنوب السودان

 

من مواطني دولة جنوب السودان الذين كانوا يعيشون في السودان قبل نشوب الحرب األهلية في  352,500أكثر من 

 الجئين،، وهم اآلن غير قادرين على العودة، قد جرى اعتبارهم رسمياً على أنهم 2013دولة جنوب السودان عام 

ون الالجئين في محاولة لتنسيق ئبقرار من مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ومعتمد حكومة السودان لش وذلك

، الذي 2008احتياجات الالجئين في السودان. ويستند هذا الرقم إلى بيانات من التعداد الخامس للسكان والمساكن لعام 

. وهذا 2010عودة إلى الوطن في دولة جنوب السودان لعام ليأخذ في االعتبار عملية ال 2014جرى تعديله في عام 

شخص،  812,600يزيد من العدد اإلجمالي المقدر لالجئين من دولة جنوب السودان الذين يعيشون في السودان إلى 

لها بشأن حالة الطوارئ في دولة جنوب  آخر تحديثوفقاً لما ذكرته المفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين في 

 .2017نوفمبر  30السودان، بتاريخ 

 

الجئاً، وصلوا إلى السودان منذ بدء النزاع في دولة جنوب السودان قبل  460,132وكانت األرقام السابقة قد أحصت 

 .2013أربعة أعوام، في ديسمبر 

 

في المائة لالجئين من دولة جنوب  26إكمال تسجيل القياسات الحيوية )التسجيل البيومتري( بنسبة 

 السودان

 

في المائة من الجئي دولة جنوب السودان الموجودين في السودان لتسجيالت بيومترية من قبل  26خضعت نسبة 

نوفمبر وفقاً لمفوضية األمم المتحدة  15ية، وذلك حتى مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين ووكالة الهجرة الدول

في المائة أخرى جرى تسجيلها مسبقاً على مستوى األسر. وتسارع مفوضية األمم  17لشئون الالجئين. وهناك نسبة 

واقع المتحدة األمم المتحدة لشئون الالجئين مع معتمدية الالجئين التابعة للحكومة بنشر التسجيالت البيولوجية إلى م

استضافة الالجئين من دولة جنوب السودان، بما في ذلك المستوطنات خارج المعسكرات في واليتي شرق وشمال 

دارفور، حيث بدأت العمليات في أواخر نوفمبر وأوائل ديسمبر. وتستخدم السجالت البيومترية، وهي أداة الحماية 

صابع والقزحية والتعرف على مالمح الوجه. وهي تتيح والتنسيق األساسية، للتحقق من الهوية عن طريق بصمات األ

 لمفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين والشركاء تقديم المزيد من المساعدات الموجهة، وتتبع تحركات السكان.

 

 بدأ نقل الالجئين إلى نقطة الدخول الحدودية لوالية جنوب دارفور

 

الجئ من  3,500عتمدية الالجئين التابعة للحكومة في نقل أكثر من بدأت مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين وم

دولة جنوب السودان وصلوا حديثاً إلى نقطة دخول كافيا كينجي الحدودية إلى مركز استقبال الردوم في والية جنوب 

سبقاً نوفمبر. وقد جرى تسجيلهم م 30الجئاً إلى مركز استقبال الردوم حتى  770دارفور. وقد جرى نقل نحو 

وخضعوا للفحص الصحي والتغذوي، وحصلوا على وجبات ساخنة، وحصص غذائية، وقطعة أرض إلقامة مآوٍي 

مؤقتة. وأفاد الالجئون الوافدون حديثاً بأن المزيد من األشخاص سيواصلون المجيء إلى كافيا كينجي في ديسمبر. 

إلى أكثر من  4,300كثر من خمسة أضعاف من ومنذ األول من مايو، زاد عدد الالجئين في محلية الردوم إلى أ

 ، وذلك وفقاً لمفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين.22,000

 

 

 3,500سيجري نقل أكثر من 
الجئ من نقطة دخول كافيا 
كينجي الحدودية إلى مركز 

استقبال الردوم في والية جنوب 
 دارفور

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
http://data.unhcr.org/SouthSudan/documents.php?page=1&view=grid&Country%5B%5D=204
http://data.unhcr.org/SouthSudan/documents.php?page=1&view=grid&Country%5B%5D=204
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 إحصاءات الالجئين من دولة جنوب السودان
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