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أوتشا     

 )صورة من ارشیف بعثة الیونامید( إمرأة تعد الطعام في أحد مراكز التغذیة

 في ھذا العدد                                        
 

 1ص. توسیع نطاق التغذیة السودان ینضم إلى حركة 

 2ص. إلى أم دخن من دولة تشاد شخص  24,000نحو عودة 

 3ص. حالة  469اإلصابة بالحمى النزفیة تصل إلى 
 4ص. لوصول إلى والیة النیل األبیض ایواصل الالجئون 

  التطورات أبرز  
حكومة السودان إلى حركة توسیع  انضمت •

دف مكافحة سوء التغذیة في بھ نطاق التغذیة
  البالد

نازح إلى قریة لبدو في  13,200عاد نحو  •
 والیة شرق دارفور

من دولة  مواطن سوداني 24,000 عاد نحو •
 وسط دارفوروالیة في  تشاد إلى محلیة أم دخن

حالة إشتباه باإلصابة  469جرى اإلبالغ عن  •
بالحمى النزفیة الفیروسیة في دارفور، من بینھم 

 وسط دارفور والیة في 
ً الجئ 198,314لسودان أكثر من اوصل إلى  •  ا

من دولة جنوب السودان منذ منتصف دیسمبر 
 2013عام 
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 عدد المصابین بسوء التغذیة 
             الحاد الشامل 

 
 
 

198,448          

 دولة جنوب من الالجئون
منذ   السودان في السودان

 2013دیسمبر،  15
(مفوضیة األمم المتحدة 

 لشئون الالجئین)

 
 
 

168,694 

من الالجئون في السودان 
(مفوضیة  جنسیات أخرى

األمم المتحدة لشئون 
 الالجئین)

 

 التمویل   

 )أمریكي دوالر( ملیون 1,004
  2015مطلوبة في عام 
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 المتوفر من التمویل المطلوب

 

    
     

 

 
 السودان ینضم إلى حركة توسیع نطاق التغذیة

 
في حركة توسیع نطاق  سوء التغذیة في البالد، أصبحت حكومة السودان عضواً  استمراراً للجھود المبذولة إلنھاء

 .على التغذیة باعتبارھا أحد األولویات القومیة التغذیة، والتزمت بالتركیز
 

دل في السودان، فإن مع 2013الذي أجري في عام  العیناتووفقا للمسح الذي یستخدم الطریقة المكانیة البسیطة ألخذ 
في  15التي تقدر بنسبة فوق عتبة الطوارئ وھو ، في المائة 16.3 یبلغالبالد الشامل في  سوء التغذیة الحاد انتشار
سنوات یعانون من سوء التغذیة كل عام، منھم واحد من كل أربعة ھم  5ھناك أكثر من ملیوني طفل تحت سن و. المائة

ً سنوات الثالث الماضیة، أحرزت وعلى مدى ال  لموت.في خطر كبیر ألن یتعرضوا ل كبیراً في عملیة  الحكومة تقدما
 وقد .مقدراً لتوسیع نطاق العالج تبنت جھداً من ثم ، واالعتراف بأن سوء التغذیة یشكل تحدیا رئیسیا للصحة العامة

بذلت جھود على مستوى السیاسة العامة إلنشاء اإلطار الالزم لتبني نھج منسق متعدد القطاعات للتصدي لسوء 
وقد أنشئت آلیة تنسیقیة  .یة للتغذیةقومواالستراتیجیة ال ،وھذا یشمل تطویر وإقرار موجز سیاسات التغذیة .التغذیة

 .للرئیس األولبرئاسة النائب  ئي والتغذیةقومیة متعددة القطاعات في المجلس األعلى لألمن الغذا
 

وتسریع النتائج، خاصة في الوالیات  ،و یعتبر تبني نھج وقائي للتصدي لسوء التغذیة أمر بالغ األھمیة للحفاظ على
وقد التزمت الحكومة بدعم  خطة   والخرطوم. ،وجنوب دارفور ،وكسال، األحمر والبحر، شمال دارفوراألكثر تأثرا ك

 .إطالقھا في األسابیع المقبلة جريالتي سی وبرنامج الغذاء العالمي ،للیونیسیفالستثمار في التغذیة التابعة حالة ا
، ةمرافق الصحیالو ،والمیاه ،والصحة ،ھذه الخطة الضوء على فوائد رفع مستوى حزمة متكاملة من التغذیةتسلط و

، وذلك بھدف الحد من 2019 - 2015 األعوام بین في المائة في السودان 90وتدخالت وسائل العیش لتصل إلى 
 .والھزال ،التقزمأمراض وفیات األطفال، و

 
 دفعةستشكل الحركة وھذه . التغذیةإطار للتوسع في  بوضع 2009في عام  وقد بدأت حركة توسیع نطاق التغذیة

وتشیر األدلة إلى أن  .واألطفال ،واالستثمار لتحسین تغذیة األمھات ،عالمیة، وتشمل أصحاب مصلحة متعددین للعمل
مولد طفلھا الثاني أمر أساسي في إعطاء أطفالھا بدایة و ،یوم بین بدایة الحمل للمرأة 1,000التغذیة السلیمة خالل ال 

ؤدي إلى عواقب یصعب تداركھا مثل توقف تة یمكن أن مد. واإلصابة بسوء التغذیة خالل ھذه السلیمة حیاة صحیة
 ،لذا، فعملیة تحسین التغذیة ھي شرط مسبق لتحقیق أھداف القضاء على الفقر .طور المعرفيوضعف الت ،النمو

عوامل  والتي بدورھا تعتبر ومكافحة األمراض ،والجوع، وتخفیض معدل وفیات األطفال، وتحسین صحة األمھات
 .واألمم ،تسھم جمیعھا في بناء مستقبل واعد للمجتمعات

 

 ازح یعودون إلى قریة لبدون 13,200والیة شرق دارفور:  
 

كانوا قد التمسوا الملجأ بالقرب من نازح  13,200نوفمبر، فقد عاد  29 - 26 یرت في الفترة منوفقا لنتائج بعثة سُ 
 50 من موقع البعثة. وأشارت ترمیلو ك  2.5 لبدو تبعد. وشرق دارفور والیةبموقع بعثة الیونامید في منطقة لبدو، 

 مجرى الماءبالقرب من موقع البعثة بحیث یكونون بالقرب من الوادي ( وسیبقون ،القریة إلىعائلة انھم لن یعودوا 
وقد انتقل ھؤالء النازحون إلى منطقة لبدو في أوائل  .والكأل ،لى الماءعصول حموسمي)، حتى تتمكن ماشیتھم من الال

في منطقتي  فصیل مني مناوي -ة وجیش تحریر السودان، عندما اندلع القتال بین القوات الحكومی2013شھر أبریل 
في العودة الطوعیة إلى القریة في سبتمبر من ھذا العام، ویرجع ذلك أساسا إلى تحسن  ھاليوبدأ األ .ومھاجریھلبدو 

 .ونشر قوة عسكریة في القریة ،األوضاع األمنیة بعد إنشاء مركز للشرطة
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 )بعثة الیونامید أرشیفة من إمرأة تطبخ في مأواھا في لبدو (صور

الماء حاجة ماسة في  یعتبرو
العائدون  القریة. حیث یعتمد

على محطة المیاه التي تقع على 
من القریة، في  ترمو لیك  5بعد 

الوقت الذي ال توجد فیھ سوى 
میاه یدویة عاملة  اتمضخ أربع

. مضخة في القریة  25من عدد 
د بئرین ــدت یونامیــــــوقد وج

ن في المنطقة، حیث ـــــــعاملتی
بعد إجراء الفحوصات  اتضح

الالزمة، أنھما تنتجان میاه ذات 
بید أن ھناك حاجة . نوعیة جیدة

كھربائیة  مضخاتو ،لمولدات
 .لتشغیل ھذه اآلبار

 
رى نقل كل مراكز ـــــج وقد

وكذلك  ،ةـــــوالتغذی ،ةـــــالصح
وتدیر وزارة الصحة بالوالیة العیادة الصحیة ھناك، بید أن البعثة في  .یةوالسوق من موقع البعثة إلى القر ،المدرسة

وتحتاج المدرسة للمقاعد واللوازم التعلیمیة، فضال عن إعادة  .واألثاث ،والمعدات ،حاجة إلى مزید من الكوادر الطبیة
 .ة استجابة لمساعدة العائدینوتعمل منظمات اإلغاثة والسلطات المحلیة حالیا على وضع خط  .تأھیل المرافق الصحیة

 

من األھالي من تشاد إلى محلیة أم دخن في والیة  24,000عودة نحو 
 وسط دارفور

 
أم أجري مؤخراً فقد ارتفع عدد المواطنین السودانیین الذین عادوا من دولة تشاد إلى قریة  احتیاجاتوفقاً لنتائج تقییم 

، إلى 2015شخص) في یونیو  14,000أسرة ( 2,800في محلیة أم دخن التابعة لوالیة وسط دارفور من  رداف
نوفمبر كل من  17 تاریخ قد قام بإجراء التقییم فيو  .2015شخص) في شھر نوفمبر عام  24,000أسرة ( 5,994

 .، ومنظمة مثلث األجیال اإلنسانیة الدولیة، والقادة المحلیینالحكومیة مفوضیة العون اإلنساني
 

قد عاد ھؤالء إلى . وولم یجر تسجیلھم كالجئین ھناك ،یعیشون خارج المعسكرات في دولة تشاد ینالعائدوكان غالبیة 
بالقرب من الحدود مع تشاد ألنھم یعتبرون أن مناطق سكناھم في أم دخن ال   أم ردافواستقروا في منطقة   ،السودان

في محلیة أم ووفقا للعائدین، فقد قرروا العودة بسبب تحسن الوضع األمني . فیھا واالستقرار تزال غیر آمنة للعودة
ة عامل آخر أسھم في تلك وثم. 2014 دخن منذ التوقیع على اتفاق وقف األعمال العدائیة بین القبیلتین في سبتمبر

أو العودة إلى  ،ن السودانیین إما باالندماج في المعسكراتیلالجئ الشادیةھو اإلنذار الذي وجھتھ السلطات والعودة 
 .السودان

 
 اف، في محلیة أم دخن در مأمنطقة  من العائدین إلى 30,000احتیاجات نحو 

 
ة. الصحی قفارموخدمات ال ،وكذلك إلى المیاه ،واللوازم المنزلیة ،الطوارئ مآويالعائدون ھم في حاجة إلى ھؤالء 

وعدم وجود  یشربون من الوادي المجاور. شخاصاألتحتاج الدوانكي (نقاط المیاه) الموجودة إلى إعادة التأھیل ألن و
 .السكان لخطر اإلصابة باألمراض عرضیمالئم  ةصحی قفارمنظام 

 
من  2,800بدایةً نحو  من تشاد، عندما عاد 2015یاجات في القریة في شھر یونیو و قد بدأت جھود االستجابة لالحت

 في المدة من و .للسكان العائدین اتوبدأت المنظمات الدولیة الموجودة  في محلیة أم دخن بتقدیم المساعد شخاصاأل
 ة،مرافق  الصحیالو ،میاهفي مجاالت ال االستجابةأنشطة  سبتمبر، بدأت منظمة مثلث األجیال 15یونیو إلى  28

الدولیة منظمة تیرفند ا . أمالمرحلة الثانیة من العملیات لتلبیة احتیاجات العائدین الجددوكذلك بدأت حالیا  والنظافة
ً  الحكومیةتقوم مفوضیة العون اإلنساني . وأم رداف تباشر التدخالت التغذویة فيف بترتیب تسییر بعثة مشتركة  حالیا

 بین الوكاالت إلى المنطقة ھذا الشھر لمواصلة تقییم احتیاجات العائدین.
 

 

) 30,000أسرة ( 5,994عودة 
محلیة  أم دخن في  من تشاد إلى

 ة وسط دارفوروالی

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 نوفمبر) 27 –أغسطس  29تفشي الحمى النزفیة الفیروسیة في دارفور (
  المصدر: وزارة الصحة

 

 اإلصابة  عدد حاالت
 عدد الوفیات

 

، من بینھا 469یة تصل إلى ڤیروسحاالت اإلصابة بالحمى النزفیة ال
 حالة وفاة 120

 
باإلصابة  اشتباهحالة  469 اإلبالغ عن  نوفمبر 27 -أغسطس  29، فقد جرى في المدة بین وفقا لوزارة الصحة

قد ومحلیة.  27اآلن في  تفشيوقد انتشر ال .حالة وفاة 120یة في والیات دارفور، من بینھا ڤیروسبالحمى النزفیة ال
) ، حالة 68)، تلیھا والیة شمال دارفور (حالة 296أكثر عدد من الحاالت في والیة وسط دارفور ( جرى اإلبالغ عن

أما الوالیة التي جرى اإلبالغ فیھا  ).حالة 14)، وشرق دارفور التي سجلت فیھا (حالة 23ثم والیة جنوب دارفور (
)، حالة 15تلیھا والیة شمال دارفور (، )حالة 90عن أكثر عدد من الوفیات جراء المرض فھي والیة غرب دارفور (

 ).واحدة حالةثم والیة جنوب دارفور (، )تینحالشرق دارفور (والیة )، وحالة 12وسط دارفور (والیة و
 

 یروس الحمى النزفیة في المناطق المتأثرةڤاالستجابة للتصدي لتفشي 
 

وقد  .یة في المناطق المتأثرةڤیروسللتصدي لتفشي الحمى النزفیة ال االستجابةوال تزال منظمات اإلغاثة تواصل جھود 
شخص) في  40,800أسرة  ( 6,268بدعم أنشطة مكافحة النواقل بالوصول إلى  قامت منظمة الصحة العالمیة

جنوب دارفور)، ومحلیة بوالیة الضعین (في والیة شرق دارفور)، ومحلیات تُلس، وكاس، وعد الفرسان، وبرام (
أسرة  30,000وقد جرى الوصول إلى . ریف بوالیة شمال دارفور، وكذلك مباشرة التدخالت لمكافحة الیرقاتالس

ومعسكر كاس للنازحین عبر مباشرة أنشطة  ،شخص) في بلدة تلس بوالیة جنوب دارفور 195,000أخرى (
  . حة العالمیةومنظمة الص ،المكافحة المتكاملة للنواقل التي أجریت باالشتراك مع وزارة الصحة

 
باإلضافة إلى ذلك، قامت . ونیاال في الوالیة ،وال تزال ھذه األنشطة مستمرة اآلن في محلیات برام، وعد الفرسان
 8,500أسرة ( 1,300ومساعدة أكثر من  ،منظمة الصحة العالمیة بدعم عملیة الرش الضبابي لمبید الیرقات

  .السریف، بوالیة جنوب دارفور  شخص) في مدینة
 

وعیادتین متنقلتین  ،الدولیة السویسریة بدعم مركز للعالج أما في والیة غرب دارفور، فتقوم منظمة أطباء بال حدود
كرینك للنازحین في محلیة كرینك. أما في والیة شمال دارفور، فتقوم كل من منظمة أطباء بال و ،في معسكري قرندنق

زارة ودعمت الیونیسف  ومنظمة الصحة العالمیة بدعم مركز العالج في محلیة السریف. وكذلك ،اإلسبانیةحدود 
یة ڤیروسالحمى النزفیة ال شخص بحمالت التوعیة للوقایة من  385,700الصحة في والیة غرب دارفور لتصل إلى 

وكذلك دعم المنظمات الوطنیة إلجراء دورات التثقیف الصحي في محلیتي  ،من خالل البرامج اإلذاعیة المحلیة
وغرب  ،كرینك. وقد قامت الوكالة أیضا بدعم أنشطة تعزیز الصحة في محلیات زالنجي، وأزوم، وبندیسيو ،الجنینة

 .دارفور ووادي صالح في والیة وسط ،جبل مرة

 
وكسال  ،البحر األحمر والیات والحمى النزفیة ھي وباء مستوطن في العدید من والیات السودان بما في ذلك

المشتركة بحمى  اإلصاباتاإلبالغ عن حاالت متفرقة من  جرى 2012وفي عام . وجنوب كردفان والقضارف،
، 2014. أما في عام 2013حالة إصابة في عام  ن أيعاإلبالغ  بینما لم یجروالحمى الصفراء في دارفور،  ،الضنك

حالة إشتباه  469اإلبالغ عن 
الحمى النزفیة باإلصابة ب

 حالة 120من بینھا  الفیروسیة
 .في دارفورمحلیة  27وفاة في 
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 ) 2015نوفمبر 25 – 2013وب السودان الذین وصلوا إلى السودان (دیسمبر الالجئون من دولة جن
 المصدر: مفوضیة شؤون الالجئین 

 

، )حالة  (132شمال دارفورحالة)، و 1,092فقد حدث تفشي واسع النطاق لحمى الضنك في والیة البحر األحمر (
 ).حالة 57) وكسال (حالة 59)، وجنوب كردفان (حالة 24)، وغرب دارفور (حالة 48وجنوب دارفور (

 

الجئ من دولة جنوب السودان إلى  198,314وصول أكثر من 
 2013السودان منذ منتصف دیسمبر 

 
الذین وصلوا إلى  لي لالجئین من دولة جنوب السودانقف العدد اإلجمای األمم المتحدة لشؤون الالجئین وفقاً لمفوضیة

ً الجئ 198,314، عند حدود 2013دیسمبر عام شھر السودان منذ اندالع العنف في تلك الدولة في منتصف  حتى  ا
ن آخر رقم جرى تسجیلھ، ویرجع السبب أساسا إلى ع اً فرد 1,928أقل بنحو  نوفمبر. وھذا الرقم ھو 25تاریخ 

ردفان بعد إجراء عملیة تقییم احتیاجات مشتركة بین الوكاالت عدد الالجئین في والیة جنوب ك انخفاض فياكتشاف 
ومع ذلك، فقد استمر تدفق الالجئین إلى والیة النیل األبیض، حیث وصل إلى الوالیة  .نوفمبر 18-08في المدة من 

ً الجئ  1,794 یة النیل ومازال التسجیل الفردي مستمراً في مواقع الالجئین في وال .نوفمبر 25-12في المدة بین   ا
نوفمبر،  19 وفي تاریخ. في أوائل أكتوبر عملیة التقییم الجئ منذ استئناف 11,750األبیض، حیث جرى تسجیل 

بوالیة النیل األبیض مع المنظمات اإلنسانیة وسلط الضوء على الحاجة إلى إجراء الشؤون اإلنسانیة  مفوضالتقى 
التقییم ھذا عملیة  ىجرتوس .الذین یقیمون مع المجتمعات المضیفة تقییم احتیاجات الالجئین من دولة جنوب السودان

 .الشھر
 

 یواصل الالجئون من دولة  جنوب السودان في والیة النیل األبیض الحصول على المساعدات
 

وأظھر فحص محیط  .استمرت منظمات اإلغاثة في مساعدة الالجئین من دولة جنوب السودان في والیة النیل األبیض
دون  طفالً  7,534أن من بین  ،في مواقع الالجئین في الوالیة نوفمبر 25-12منتصف الذراع العلوي الذي أجري بین 

ن ین مصابیآخر 630و  ،ن بسوء التغذیة الحاد الشدیدیمصاب 29 وجد أن بینھم جرى فحصھم، لخامسة من العمرا
لذلك فقد جرى اطالق برنامج للتغذیة التكمیلیة الشاملة الموجھة لعالج واستجابةً . بمرض سوء التغذیة الحاد المعتدل

حاالت اإلصابة بسوء التغذیة الحاد المعتدل، وجرى أیضا عقد دورات تدریب بناء القدرات في مجال سوء التغذیة 
استئناف  وفمبرن 22في تاریخ جرى و. ومساعدي التغذیة الذین یعملون في تلك المواقع ،من خبراء التغذیة 16لعدد 

 9,048، منھم اً شخص 11,263في حاالت الطوارئ في جمیع مواقع الالجئین لنحو  الشاملة برامج التغذیة التكمیلیة
طن  74.34توزیع  اي سیجري من خاللھلذوالمرضعات وا ،من الحوامل 2,215و الخامسة من العمر، دون طفالً 

 .متري من المواد الغذائیة
 

 األمم المتحدة لالجئین لمفوضیةووفقا   في مواقع الالجئین حرجة جداً. ةمرافق الصحیالو ،وال تزال أوضاع المیاه
عملیة التشیید التي من المقرر أن ھذا األسبوع وستبدأ . مرحاض في جمیع المواقع 600أذنت وزارة الصحة ببناء 

 .تكتمل في غضون ثالثة أشھر
 

  

استمرار تدفق الالجئین إلى 
وصول  والیة النیل األبیض، مع

في المدة بین   منھم 1,794
 نوفمبر 12-25
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