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أوتشا     

 )المصدر: الیونسیف(نرتتي بوالیة وسط دارفور  مستشفىفي   )دونكي(ة میاه جدیدساحة 

 في ھذا العدد                                        
 

 1ص. قلق من أوضاع سوء التغذیة في منطقة جبل مرة 

  2ص.لھا ااإلغاثة في والیة وسط دارفور تبدأ تدریجیًا في إنھاء أعممنظمات 

 3ص. كامل  اللجنة الدولیة للصلیب األحمر لم تتمكن بعد من العمل بشكٍل

 4ص. مآوي الطوارئ والمواد غیر الغذائیة  وادتجدید م :في غرب ووسط دارفور

  التطورات أبرز  
وسط والیة منظمات اإلغاثة في تتخوف  •

معظم األطفال الذین یكون دارفور من أن 
منطقة قد جاءوا من نرتتي مستشفى في  توفوا

 جبل مرة.
عملیة تؤدي من أن قلقًا منظمات اإلغاثة  تبدي •

أنشطة المنظمات  أو تقلیص التدریجياإلنھاء 
 فجوات إلى خلقالتمویل نقص الدولیة بسبب 

وسط والیة  في تقدیم الخدمات للمحتاجین في
 دارفور.

للصلیب قبل تعلیق أنشطة اللجنة الدولیة  •
في تمكنت المنظمة ، 2014في عام األحمر
ملیون  1.5 ، من مساعدة نحو2013عام 

 شخص في السودان.
 تمكنتغرب ووسط دارفور، والیتي في  •

من  معرضة للمخاطرعائلة نازحة  14,560
، مآوي الطوارئ موادحصتھا من تجدید 

 واللوازم المنزلیة.
 

 أرقام.
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 النازحون في السودان

 
 النازحون في دارفور

 ) 2014دیسمبر (حتى  
 

 ) 2015(في 
 

 عدد المصابین بسوء التغذیة 
             الحاد الشامل 

191,624          
 

 دولة جنوب من الالجئون
منذ   السودان في السودان

 2013دیسمبر،  15
(مفوضیة األمم المتحدة 

 لشئون الالجئین)
 

من الالجئون في السودان  175,250
(مفوضیة  جنسیات أخرى

األمم المتحدة لشئون 
 الالجئین)

 التمویل  

 )أمریكي دوالر( ملیون 1,004
  2015مطلوبة في عام 

 

  
39 % 

 المتوفر من التمویل المطلوب
 

    
     

 
 

 منطقة جبل مرةأوضاع سوء التغذیة في 
 

أن یكون معظم االطفال الذین توفوا في من  دارفور وسطنرتتي التابعة لوالیة  منظمات اإلغاثة في مدینة  تتخوف
 ة.شمال جبل مرمنطقة من مناطق ثور وقولو في  قد جاءوا ،التقاریركما ورد في في األسابیع األخیرة مستشفي نرتتي 

منظمات اإلغاثة قد منعت الوصول إلى معظم أجزاء جبل مرة عملیة إتاحة القیود المفروضة على جدیر بالذكر، أن  
سبب ھذه القیود تتھناك مخاوف من أن و . ةظاھرھذه الإتساع تقییم االحتیاجات والتحقق من مدى القیام بعملیة من 

خطیرة في جبل إلى مستویات  الحادسوء التغذیة في ارتفاع معدالت انتشارالوصول عملیة إتاحة المفروضة على 
 .الالزم من الحصول على العالج واالمزید من األطفال قبل أن یتمكنمع إحتمال وفاة مرة، 

 
التابعة العیادة عملیة فحص محیط منتصف أعلى الذراع في تیرفند الدولیة منظمة  ت، أجر2015 عامفبرایرشھر فيو

التقاریر الذین أشارت والمرضعات  ،والنساء الحوامل ،دون سن الخامسة النازحین الجددألطفال لتي نرتلھا في مدینة 
 –في المائة  17.3نسبة ب سوء التغذیة الحادالفحص انتشار أظھرت نتیجة وقد  ة.شمال جبل مرمنطقة من  إلى قدومھم

سوء التغذیة الحاد انتشار  معدلھرت أن كذلك أظ –في المائة  15بنسبة التي تقدر أعلى من عتبة الطوارئ ھي نسبة و
انتشار سوء معدالت  فإنلیونیسیف، لووفقا . )حرجة للغایةنسبة في المائة   3 تعتبر نسبةوفي المائة ( 3.8 الشامل ھو

 على التوالي ھي(في محلیة روكرو)  وسط جبل مرةوسكان شمال بین  التغذیة الحاد و سوء التغذیة الحاد الشامل
حاالت سوء التغذیة في المنطقة بسبب ل ةكبیرالد اعدتفاقمت األقد ، فمنظمات اإلغاثةوفقا ل. وفي المائة 4.1و ، 10.1

كذلك نتیجة ھذه المناطق)، ولالمساعدات الغذائیة  عملیة ارساللتحدیات التي تواجھ نتیجة لنقص اإلمدادات الغذائیة (
 .ھم أول من یلجأ إلیھم األھالي للتدوايالذین  -لمعالجین التقلیدیین لقوي التأثیر الو ،لخدمات الصحیةلالفتقار ل
 
قد و ،لجھات اإلنسانیة الفاعلةل بالنسبةلوصول اعلى  عصیةجبل مرة  المحلي، تظل معظم مناطق  وفقا لقادة المجتمعو

تشرید  ، إلى القتال األخیر في وقت مبكر من ھذا العام بین القوات الحكومیة والجماعات المسلحة بحسب ما وردأدى 
 .منطقة الاآلالف من األشخاص في عشرات 

 
 وسط دارفوروالیة تیرفند في منطقة جبل مرة بمنظمة ل ةالتابعبرامج التغذیة 

 
التي تدیرھا منظمة مراكز التغذیة  الىشخص   2,500حوالي  جرى إدخالیونیو وأغسطس، شھري بین في المدة 

 إدخالھم الى العیادة للعالج من جرىالمرضى الذین السجالت زیادة مطردة في عدد ، وقد أظھرت تیرفند في جبل مرة
 ةوعیتعملیتي ال علىتیرفند بتدریب المعالجین التقلیدیین منظمة قامت ذلك، وكإستجابة لسوء التغذیة خالل ھذه الفترة. 

 . سوء التغذیة الحادلمرض  یةدارة المجتمعإللواإلحالة 
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 عیادة صحیة في والیة وسط دارفور (صورة ارشیفیة للیونامید)

یوفر فرصة لمعالجة سوء التغذیة بشكل أفضل على مستوى یمكن أن المعالجین التقلیدیین  نفوذوقد وجدت تیرفند أن 
ال یجري ھم أوال للمعالجین التقلیدیین، والن أفراد المجتمع المحلي یقومون بأخذ أطففإ ،قد وردوكما المجتمع المحلي. 

 حاالتھم المرضیة إلى درجة تفوق قدرات ھؤالء المعالجین التقلیدیین.  عندما تتدھور إلى المستشفیات اال نقلھم
 إلى حٍد أوضاعھم الصحیة رتدھوتما  مستشفى غالبًامن الوصول إلى الاألطفال  یتمكن فیھ ھؤالءالوقت الذي ، ففي لذا

 .قد فات أوانھاالمساعدة فیھ  تكون
 

 التغذیة في جبل مرةللتعرف على أوضاع تجري مسحا  دارفوروسط والیة 
 

لمراقبة مسحًا وسط دارفور الصحة بوالیة التغذیة في منطقة جبل مرة، أجرت وزارة ا أوضاعبسبب مخاوف بشأن 
 بحوزةحالیا  ھبیاناتتوجد أغسطس و شھربدایة  لمسح معا أبدوقد التغذیة المجتمعیة في منطقة جبل مرة. أوضاع 

التغذیة في منطقة أوضاع المزید من الضوء على ، هروظھ ، حالسیسلط ھذا التقریرو. بھدف تحلیلھاوزارة الصحة 
 جبل مرة.

 
 نقیة للنازحین في معسكر قارسیال ومستشفى نرتتيمیاه شرب 

 
مصغرة في مدینة  )ساحة میاهالتابع للحكومة، تشیید دونكي (المیاه واإلصحاح البیئي  وحدةالیونیسیف وكل من  أكمل

كذلك و ،قارسیالمعسكر میاه الشرب النقیة للنازحین في  ھذاالمیاه وسیوفر مصدروسط دارفور. نرتتي التابعة لوالیة 
قرب من یخدم ما یحیث جبل مرة، في ثالث محلیات ال لخدمة العامل الوحید المستشفىر والذي یعتبرتتي، مستشفى نل

، یتعافى منھم طفل یعانون من سوء التغذیة 100 نحوج عالبمستشفى المركزالتغذیة في یقوم وشخص.  50,000
شخصا من  70تدریب المیاه ب وحدةالیونیسیف وقوم كل من تباإلضافة إلى ذلك، وطفل كل شھر.  70حوالي 
زیادة قدرات المجتمع المحلي بھدف جتمعیة إدارة مرافق المیاه المحول ثورمنطقة نرتتي وفي لنازحین ا اتمعسكر

 المیاه.مرافق إدارة في الملكیة تحقیق و
 

والنظافة  ة،الصحیمرافق الفي مجاالت تنفیذ تدخالت بوزارة الصحة بالوالیة والیونیسیف تقوم وفي الوقت نفسھ 
الحكومة الیابانیة، بناء  . ویتضمن المشروع، الذي تمولھةالصحی قفارمالصحیة لزیادة فرص الحصول على خدمات ال

النزاع برة أثوالمناطق المت ،وإعادة تأھیل مراحیض منفصلة للرجال والنساء في المؤسسات في معسكرات النازحین
 مثل المدارس والمراكز الصحیة.

 وسط دارفور تبدأ التدرج في إنھاء أعمالھا في والیة منظمات اإلغاثة
 

ھناك عدد من منظمات اإلغاثة في 
وسط دارفور تواجھ والیة 

في التمویل ونتیجة جمة صعوبات 
تشغیل في لذلك تواجھ تحدیات 

 منظمة خططتو .ھناك برامجھا
إلغالق  معونة الكنیسة النرویجیة

مكتبھا في مدینة قارسیال في 
 والیة، في وادي صالحمحلیة 

وسط دارفور بسبب نقص 
في وقت تقوم المنظمة سو .التمویل
تسلیم بعض برامجھا إلى بالحق 

محلیة المنظمات والمجتمعات ال
جدیر بالذكر،  .سبتمبرشھر بنھایة 

أن منظمة معونة الكنیسة 
 2004 منذ عامالنرویجیة تقوم 

تشغیل مشاریع في مجاالت ب
مرافق الو ،والمیاه ،الصحة
 70,000منھا نحو یستفید في مجال وسائل العیش، المساعدة كذلك واللوازم المنزلیة، و ،الطوارئ يوآوم ،ةالصحی

 .قارسیالشخص في مدینة 
 
برامج المیاه خدمات تدریجیا ، أنھت منظمة اإلغاثة الكاثولیكیة التمویل نقصأیضا بسبب قیود و  -في مارس و

منذ ذلك و المحلي.  وقادة المجتمع ،ھا لقطاع المیاهمكجر وسلمت عملیاتبلنازحین اوالصرف الصحي في معسكر 
نازح في  21,000نحو من تدھور في نوعیة الخدمات التي تلبي احتیاجات  یشتكونالمحلى المجتمع ین بدأ أفراد الح

 .المنطقة

 منظمات اإلغاثة قلقة من أن
 وأاإللغاء التدریجي  یتسبب

لیص أنشطة المنظمات الدولیة تق
نقص التمویل في خلق  بسبب

في تقدیم الخدمات فجوات 
وسط  والیة للمحتاجین في

 دارفور
 
 
 
 

 

والیة منظمات اإلغاثة في 
 إذ لدیھا مخاوف وسط دارفور

ن معظم األطفال الذین توفوا أ
 واجاءقد تي في مستشفى نرت

 من منطقة جبل مرة

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 األحمر)توزیعات اللجنة الدولیة للصلیب األحمر (صورة ارشیفیة للصلیب 

 
ربما  ،المنظمات الدولیة بسبب قیود التمویل أنشطة تقلیص وأ اإللغاء التدریجي أنمن بالقلق  تشعر منظمات اإلغاثةو

 .دارفور وسطوالیة في  للمحتاجین الخدمات في تقدیم فجوات كبیرة سیخلق
 

كامل  بشكٍل من مباشرة أنشطتھا للصلیب األحمرللجنة الدولیة ام تتمكن ل
 في السودان

 
، وعلى 2014في السودان في نھایة عام  اللجنة الدولیة للصلیب األحمرأنشطة تعلیق عملیة على الرغم من رفع 

لمجتمعات التي تعیش في لبما في ذلك  - 2015من المساعدات في عام كبیرة تسلیم كمیات  نجاحھا فيالرغم من 
وقد استغرقت  .استئناف عملیاتھا بالكامل حتى اآلن من للصلیب األحمرلم تتمكن اللجنة الدولیة  ،وحول جبل مرة

وقتا أطول مما كان متوقعا في  صلیب األحمرستئناف الكامل ألنشطة الاال حول، مناقشات مع السلطات في السودانال
مع  الفاعلالتواصل  تستمر فيوتحقیقا لھذه الغایة  ،بذل المزید من الجھدبومع ذلك، تلتزم اللجنة الدولیة  .البدایة

والیة ( االخیرة في الفاشر في االشھرالتي وقعت الحوادث األمنیة تأخذ اللجنة عالوة على ذلك،  .السلطات السودانیة
 ھاستأنف تنظیم عملیاتتقبل أن  محمل الجد، وتضعھا قید النظرعلى  )وسط دارفوروالیة شمال دارفور) وزالنجي (

زال تال مع ذلك ، ولكن 2016ھا في عام األنشطة المخطط لبتقلیص رحلة في ھذه المقامت اللجنة  وقد  ر.في دارفو
 ة في عملیة اإللتزام بتوفیرمرن

متى ما توفرت المزید من الموارد 
 .األنشطةاإلمكانیة لمباشرة 

 
في عام  تھاطــــق أنشـــــقبل تعلیو

 ، ساعدت اللجنة في عام 2014
ملیون شخص  1.5 نحو 2013

تقدیم في السودان، بما في ذلك 
المساعدات الغذائیة ألكثر من 

شخص یعیشون في  420,000
، اتالنزاعبرة أثـــــاطق المتــــالمن

 72,000ثر من ــــــــككذلك ألو
التي  المرافق الصحیة شخص في

لصلیب اللجنة الدولیة لدعمھا ت
في المناطق المتاثرة  أما األحمر.
تلقت المجتمعات فقد ات بالنزاع

حمالت دعم المنظمة عبر القیام ب في دارفور التي تعتمد على تربیة الماشیة كمصدر رئیسي لكسب العیشالمحلیة 
 رأس من الماشیة.لتطعیم ألكثر من ملیون 

 

في والیتي غرب  المعرضة للمخاطرالمائة من األسر  في 97مساعدة 
  ووسط دارفور

 
 عدد ال في المائة من  97في والیتي غرب ووسط دارفور، تمكنت منظمات اإلغاثة حتى اآلن، من الوصول إلى 

بتجدید مواد مآوي الطوارئ  المعرضة للمخاطر والتي تعیش في معسكرات النازحین وكانت مستھدفةأسرة  14,560
 .واللوازم المنزلیة

 
في والیتي غرب ووسط دارفور،  أزرنيشخص) فقط في منطقة  2,300اسرة (حوالي  465لم تتمكن سوى ھذا، و

في حاالت الطوارئ واللوازم المنزلیة.  وتقوم منظمات اإلغاثة  يعلى مواد المآو، من الحصول في محلیة الجنینة
وكذلك المحافظة على  ،حالیا بجلب المخزون الالزم من ھذه المواد من مدینة الجنینة الستكمال التوزیعات الجدیدة

لمفوضیة العون اإلنساني  المخزون المحلي لالستجابة لالحتیاجات الجدیدة في المستقبل. وفي الوقت نفسھ، ووفقا
شخص) من الذین تضرروا من األمطار الغزیرة والفیضانات الموسمیة  800أسرة (حوالي  155الحكومیة ، ھناك 

والمساعدات المنزلیة. واستجابًة لذلك، أجرت  ،الطوارئ يفي معسكرات النازحین في مدینة الجنینة في حاجة لمآو
من وتقییم احتیاجات ھؤالء  عملیة التحققت الكنیسة الكاثولیكیة الدولیتان وخدما ،كل من منظمتي مساعدة المسنین

واألشخاص في مناطق بندیسي وأم  ،الناس. كما تجرى أیضا عملیات التحقق للمتأثرین باألمطار في منطقة مورني
دخن في والیة وسط دارفور. وبمجرد االنتھاء، وسیجري مباشرة عملیة توفیر مآوى الطوارئ واللوازم المنزلیة 

 وغیرھا من المساعدات اإلنسانیة للمتأثرین في كال الموقعین.

في عام  تھاقبل تعلیق أنشط
 اللجنة الدولیة كانت ،2014

 نحو ساعدتقد  األحمرللصلیب 
 في السودان ملیون شخص  1.5

   2013في عام 

 
 
 

 
 

 

والیتي غرب ووسط دارفور، في 
 أسرة 14,560 و ـــــــتمكنت نح

التي و معرضة للمخاطرنازحة 
 معسكرات النازحینتعیش في 

ید حصتھا من مواد مآوي من تجد
 یةالمنزلالمستلزمات الطوارئ و
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