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أوتشا     

 في ھذا العدد                    
 

 1ص. دارفور  تسعى لفتح عیادات صحیة في وسط الھیئة الطبیة الدولیة

 2ص. مساعدات لنازحي جبل مرة  في والیة شمال دارفور 

 3ص. ش. دارفور  بوالیةشخص  89,000توفیر المیاه الشرب لنحو 

 3ص.  2016في  ج. السودان د. الجئ من 131,000وصول أكثر من 

  التطورات أبرز  
 ،لبدء أنشطة الصحة تسعي الھیئة الطبیة الدولیة  •

 وجوكوستي ،بوريوولو، مناطق قفي  ،والتغذیة

  دارفوروسط في والیة 

 اتتقدیم المساعداإلغاثة في وكاالت  ستمرارا •

جبل  من نازحي 53,000اإلنسانیة إلى حوالي 

 شمال دارفوروالیة مرة في 

توفیر سبل الدولیة بسویسرا  تقوم منظمة كیر •

  89,000 نحولالوصول إلى المیاه النظیفة 

 شرق دارفوروالیة شخص في 

•  ً ، األمم المتحدة لشؤون الالجئین لمفوضیة وفقا

الجئ من  131,000وصل أكثر من فقد 

السودان في مواطني دولة جنوب السودان إلى 

رقم وصول سنوي ، وھو أعلى 2016عام 

 للوافدین

 2016یة لعام نسانخطة االستجابة اإل  أرقام

 
 
 

 ملیون  5.8
 
 
 
 

 ملیون  3.3
 
 
 

 ملیون  2.1

المحتاجین عدد األشخاص 
في السودان (لمحة 

اإلحتیاجات اإلنسانیة للعام 
2016( 

 
 عدد األشخاص المحتاجین

لمحة ( في دارفور
اإلحتیاجات اإلنسانیة للعام 

2016 ( 
 

 عدد المصابین بسوء التغذیة 
             الحاد الشامل 

 
 
 
 
 

297,168          

دولة مواطني  من الالجئون
 السودانالسودان في  جنوب

 2013دیسمبر،  15منذ 
المسجلون من قبل (

مفوضیة األمم المتحدة 
حتى  – لشئون الالجئین)

 2016بردیسم 31

 
 
 
 

140,626 

من جنسیات الالجئون 
المسجلون من قبل ( أخرى

مفوضیة األمم المتحدة 
حتى  – لشئون الالجئین)

 2016أكتوبر 31

 التمویل    
 )أمریكي دوالر( ملیون 557.6

 2016استالمھا في عام  جرى
 
  

     

 في المائة  57
 الذي جرى اإلبالغ عنھجمالي التمویل إ

  
 

 )2016مارس مم المتحدة، األ( نازحو جبل مرة في معسكر الحامدیة، زالنجي
 

 
  

 أنشطة الھیئة الطبیة الدولیة في مجالي الصحة والتغذیة في جبل مرة
 

تلقت الھیئة الطبیة الدولیة  الموافقة من مفوضیة العون اإلنساني، ووزارة الصحة في والیة وسط دارفور لبدء أنشطة 
الصحة، والتغذیة في مناطق قولو، وبوري، وجوكوستي في منطقة جبل مرة. وقد قامت الھیئة الطبیة الدولیة في شھر 

جدیر بالذكر أن الھیئة الطبیة الدولیة والثالث.  ناطقھذه الم بتقییم مرافق الرعایة الصحیة في 2016 معانوفمبر 
والتغذیة في عیادة منطقة جلدو، ومستشفى نرتتي، في والیة وسط دارفور منذ  ،تباشر أیضاً توفیر الخدمات الصحیة

 .2016یونیو 
 

ً لدعم   27وبناًء على طلب مقدم من الھیئة الطبیة الدولیة وافقت وزارة الصحة بالوالیة على إرسال  كادراً صحیا
وجوكوستي. وتقوم الھیئة أیضاً بمباشرة  ،وفي المرافق الصحیة في بوري ،أنشطة الصحة والتغذیة في مستشفى قولو

تغذیة) لیكون مقرھما في قولو، بمحلیة وسط جبل  مسؤولواآلخر  ،تعیین اثنین من األطباء (أحدھما طبیب عمومي
ً على نقل اإلمدادات الطبیة والتغذویة لقولو، وتخطط لبدء  ،مرة. وباإلضافة إلى ذلك، تعكف المنظمة الدولیة حالیا

إعادة تأھیل مستشفى قولو (مركز التغذیة بما في ذلك برنامج عیادات المرضى الخارجیین، وكذلك الجناح الخاص 
ومخزن للمواد الغذائیة)، وكذلك إعادة تأھیل المرافق الصحیة في  ،حالة المصابین بسوء التغذیة، ومطبخ ستقراراب

وجوكوستي من قبل اإلدارة العامة للحمایة  ،وجوكوستي. ویجري تمویل ھذه األنشطة في قولو، وبوري ،بوري
 األوروبي. حاداالتوعملیات المساعدات اإلنسانیة التابعة لمفوضیة  ،المدنیة

 
لت الھیئة الطبیة ــــــوقد حص

ھ، على ـــــالدولیة في الوقت نفس
طة الصحة ــــــــــــإذن لبدء أنش

ذیة في منطقتي كتي ـــــــوالتغ
لیة غرب جبل ــــوكرفال في مح

 اتاعدــل المســــــــفضمرة. وب
ألمریكي تب اــــالمقدمة من المك

رجیة، وارث الخاـــــــــلدرء الك
ودان اإلنساني ــــــوصندوق الس

 19ري تدریب ونشرــــــــسیج
ً ــــشخ على األقل من الطاقم  صا

  وزارةارین من ــــــالطبي المع
من  اثنینة في ـــــالصحة الوالئی
فل الھیئة الطبیة ــالمواقع. وستتك
یل األدویة ــــــــــــالدولیة بتوص

ة، وسوف ذائیـــــواإلمدادات الغ
تین في تبدأ إعادة تأھیل العیاد

تان العیاد ھذا الشھر. وقد توقفت
عملیات  إغالقعن العمل منذ 

منظمة تیرفند الدولیة في جمیع 
 .2015أنحاء السودان في شھر دیسمبر 

 
وتخفیف المعاناة  ،ھي منظمة إنسانیة عالمیة غیر ربحیة تھدف إلى إنقاذ األرواح الھیئة الطبیة الدولیةأن  ر بالذكرجدی

 وبرامج اإلغاثة والتنمیة. ،وتقدیم الرعایة الصحیة ،من خالل التدریب

http://www.tearfund.org/en/media/press_releases/tearfund_statement_our_work_in_sudan/
https://internationalmedicalcorps.org/mission
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

 ) 2017لمیاه بالشاحنات یومیا في معسكر راجا القدیم، شرق دارفور (منظمة كیر، ینایر ل منظمة كیر نقل
 

 

 الدعم لنازحي منطقة جبل مرة في والیة شمال دارفور استمرار
 

تغییر ولجأوا إلى والیة  شمال دارفور دون  2016ال یزال عدد األشخاص الذین فروا من منطقة جبل مرة في عام 
) في مدینة 2,909) في طویلة، و( 25,283(، و) في سورتوني21,553ص، منھم  (ــــــشخ  53,000في حدود 

  اندالعاألھالي من منازلھم في منطقة جبل مرة إثر  ءھؤال فروقد ) في معسكر شداد للنازحین. 3,184(، وكبكابیة
 فصیل عبد الواحد. –الشعبیة لتحریر السودان الحركة قوات و، ، بین القوات الحكومیة2016القتال في عام 

 
وفبرایر من الغذاء   ،بتوزیع حصص شھري ینایر يالسودان األحمرجمعیة الھالل أما في منطقة سورتوني، فقد قامت 

الملجأ في المنطقة.  التمسواجبل مرة الذین  من نازحي منطقة 21,500 المقدمة من برنامج الغذاء العالمي لعدد
لتر یجري نقلھا  125,000لتر من الماء إلى النازحین كل یوم. وھذه الكمیة تشمل  245,000ویجري توفیر إجمالي 

برنامج المیاه وإصحاح البیئة وفرھا  لتر 120,000، وكذلك الدولیةأمریكا  -بالشاحنات من قبل منظمة أوكسفام 
لتر للفرد في الیوم الواحد. وتقوم منظمة  11.4حصة المیاه إلى رفع وذلك ی عبر خط أنابیب من قریة توي. الحكومي

والخزانات القربیة. وباإلضافة إلى ذلك تقوم كل من  منظمة أوكسفام   ،أوكسفام بعملیة كلورة المیاه في الشاحنات
 ،ذلك الزیارات المنزلیة، بما في ةالصحی قفارمبأنشطة ال إلصحاب الحیازات الصغیرة بكبكابیة والجمعیة الخیریة

 .وعقد دورات ترقیة العادات الصحیة
 

ً الدولیة برنامج سبانیاإ -بال حدود منظمة أطباء افتتحتأما في طویلة، فد  ً عالجی ا ً تغذوی ا للمرضي الخارجیین في  ا
 ً ا أشارت كم، وكذلك بتأھیل مستشفى طویلة، معسكر رواندا للنازحین، حیث یتخذ بعض النازحین من جبل مرة ملجأ

ً بتدریب فالیونیسیمنظمة إلى ذلك  من كوادر التغذیة على اإلدارة  16. كما قامت منظمة أطباء بال حدود أیضا
ثالثة  بافتتاحوباإلضافة إلى ذلك، ستقوم منظمة بلسم غیر الحكومیة الوطنیة،  المجتمعیة لسوء التغذیة الحاد الوخیم. 

 .وثابت بمحلیة طویلة ،مراكز تغذیة في منطقتي دالي
 

، الطوارئ المنزلیة بتوزیع إمدادات الخیریة ألصحاب الحیازات الصغیرة جمعیة كبكابیةأما في كبكابیة، فقد قامت 
شخص  509وحصر النوم إلى  ،والبطانیات ،بما في ذلك المشمعات (األغطیة البالستیكیة) وأوعیة المیاه (الجراكن)

  .ینایر 17-9أنھ قد جرى القیام بھذه التوزیعات في المدة من  ر بالذكرجدی .من ذوي االحتیاجات الخاصة
 

من مآوي  235ینایر، بتوزیع  17-10في المدة من  أما في منطقة شنقلي طوبایة، فقد قامت المنظمة الدولیة للھجرة
ً شخص 1,175من األسر المعرضة للمخاطر (حوالي  235الطوارئ إلى عدد  صلوا إلى المنطقة ) من أولئك الذین وا

 .من جبل مرة
 

شخص في والیة شرق  89,000منظمة كیر السویسریة تساعد نحو 
 دارفور في الحصول على المیاه النظیفة

 
ول على المیاه ـــات المضیفة للحصـوالنازحین، والمجتمع م الالجئین،را الدولیة بدعـــــسویس –رـة كیــوم منظمـتق

ة مواقع في ـــــالنظیفة في أربع
والیة شرق دارفور، حیث 

و ك نحــــــــیستفید من ذل
من األھالي.  89,000

ر منظمة كیر بتمویل ــــــوتباش
تب المساعدات ــــمن مك

 االتحاداإلنسانیة التابع لمفوضیة 
ندوق المركزي ـ، والصياألوروب

لمواجھة الطوارئ بإعادة تأھیل 
)  حات میاه (الدوانكياسمن    11

، ویاسین الیھــــعسفي محلیات 
 .وبحر العرب

 
، فھناك  عسالیھأما في محلیة 

قرى أم قریجو، واللجام، وأم سعیدة،  شخص یعیشون في 46,000ستة دوانكي لتلبیة احتیاجات المیاه لحوالي 
النمر لالجئین في نھایة المطاف الالجئین من دولة جنوب  وقعم یستضیفالنمر لالجئین. وسوف  وقعوم وعشیرایة،

إستمرار وكاالت اإلغاثة في 
تقدیم المساعدات اإلنسانیة إلى 

نازحي  من 53,000حوالي 
جبل مرة في والیة شمال 

 دارفور
 

 

 اسویسر توفر منظمة كیر
إمكانیة الحصول على  الدولیة

 89,000المیاه النظیفة لنحو 
 شخص في والیة  شرق دارفور

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 الجئون من مواطني دولة جنوب السودان في خور عمر، شرق دارفور، (الیونامید)

 ً  وفي مدینة الفردوس (محلیة الفردوس). ،راجا القدیم (محلیة الضعین) وقعفي م السودان الذین یقیمون حالیا
 منذ شھركیر  منظمةوتقوم  والمجتمعات المضیفة. ،تفید من مضخات المیاه التي أعید تأھیلھا كل من الالجئینسوسی

ن مواطني دولة الجئ م 4,000راجا القدیم لخدمة ما یقرب من  وقع، بنقل المیاه بالشاحنات إلى م2016سبتمبر عام 
 جنوب السودان.

 
یستفید منھا  كلیكلي وثالثة في أما في محلیة یاسین، فقد جرى الفراغ من  تأھیل أربعة دوانكي في أم بیوم، وصلیعة،

 .والمجتمعات المضیفة ،النازحینشخص من   30,000
 

 ً في المائة من  45.1، بإمكان 2014في السودان عام  لدراسات االستقصائیة القطاعیة للمؤشرات المتعددةل ووفقا
في المائة من األسر في عموم   68.1األسر في والیة شرق دارفور الحصول على مصادر میاه محسنة، مقارنة مع 

 .السودان
 

الجئ من مواطني دولة جنوب السودان إلى  131,000وصول أكثر من 
 2016السودان في عام 

 
في  44. ھذا، وقد وصل 2016الجئ من مواطني دولة جنوب السودان إلى السودان في  131,000وصل أكثر من 

ً لمفوضیة األمم  –، وھو 2013إلى السودان منذ منتصف شھر دیسمبر عام  297,000المائة من عدد ال  وفقا
 عدد للوافدین الجدد المسجلین في العام. ىیعتبر أعل -تحدة لشؤون الالجئین الم

 
ویمثل ھذا الوضع حالة طوارئ 
لألطفال، حیث یشكل األطفال 

في المائة من  67أكثر من 
الالجئین. وقد استقر الالجئون 

بدایة األمر في المناطق التي في 
یوجد بھا عدد قلیل من منظمات 

وحیث تكون الموارد  ،اإلغاثة
عر ـــــایة. وتشـــــــمحدودة للغ

المنظمات اإلنسانیة بالقلق حیال 
ن، ـــــال الالجئیــــحمایة األطف

دمة ــــالمق اتمساعدالوتظل 
وبین ـــألطفال غیر المصحل

ل والمنفصلین عن ذویھم  تمث
أولویة رئیسیة في االستجابة 
لتدفق الالجئین من دولة جنوب 

 .السودان
 

 بمعسكر كریو في والیة شرق دارفور لالجئینتسجیل البیانات البایومتریة  استمرار
 

في أوائل شھر دیسمبر عام  بدأ تسجیل البیانات البایومتریة لالجئین الذین یعیشون في موقع كریو بوالیة شرق دارفور
وتحسن من عملیة  ،الجئین. وستسھل ھذه العملیة التسجیل السریع لجمیع الوافدین الجدد، وتدعم التحقق من ال2016

. جدیر بالذكر، انھ حتى اآلن، فقد جرى الفراغ من تسجیل البیانات البایومتریة لعدد دتتبع تحركات الالجئین داخل البال
 .شخص یعیشون حالیا في الموقع 13,500الجئ من أصل ما یقدر بنحو   2,797

 

 جرى تأھیل أربعة أحواض
 30,000لمیاه یستفید منھا ل

شخص من المجتمعات 
لنازحین في محلیة وا ،المضیفة

 یاسین
 

 ً مم المتحدة لمفوضیة األ وفقا
لشؤون الالجئین، فقد وصل إلى 

، أكثر 2016السودان في عام 
الجئ من  131,000من 

مواطني دولة جنوب السودان، 
وھو أعلى رقم وصول سنوي 

 للوافدین
 

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

