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أوتشا     

 العدد في هذا
 

 1.ص  خدمات صحية لشرق جبل مرة

 2ص.  مساعدات لنازحين جدد في شرق جبل مرة

 3ص. بوالية جنوب دارفور ينقشرميبعثة مشتركة إلى                

   (2018مايو منشأة صحية في قرية طيبة، شرق جبل مرة، والية جنوب دارفور )منظمة الصحة العالمية، 

 
عيادات شرق جبل مّرة الجديدة تسد فجوات الخدمات الصحية لعدد 

 شخص  240,000
 

من المتوقع أن تبدأ منظمة الصحة العالمية في شهر مايو مشروعاً لعيادات صحية مدته عام واحد يهدف إلى 

شخص في تسع قرى في شرق جبل مرة، حيث أصبح  242,000عن  تحسين الخدمات الصحية لما ال يقل

 الوصول إلى المساعدات اإلنسانية ممكناً في اآلونة األخيرة.

 

مليون دوالر، ويشارك في تمويله صندوق السودان اإلنساني ومنظمة الصحة  1.6تبلغ قيمة المشروع 

وتجهيز خمس عيادات صحية، ودعم أربع في المائة منه إعادة تأهيل  40العالمية. ويستلزم ما يقرب من 

في المائة فتقدمها منظمة الصحة العالمية وهي مخصصة لشراء  60أخريات. أما النسبة الباقية التي تبلغ 

األدوية واللوازم الطبية. وسيجري تشغيل جميع العيادات طوال مدة المشروع من قبل وزارة الصحة 

 طنية للتنمية.الوالئية بالشراكة مع منظمة المبادرة الو

 

 أبووتقع هذه العيادات في والية جنوب دارفور في قرى جاوا، وفينا، وجبرا، وِكدنير، واليبا، وطيبة، 

، وِكيورا، وسورو حيث كانت الخدمات الصحية محدودة. وقد صممت العيادات الجديدة والتي حريره

سوء التغذية الحاد من األطفال سيجري إصالحها لتوفير العالج للمرضى الداخليين الذين يعانون من 

المرضى الذين يعانون من مضاعفات طبية. ويشتمل مشروع العيادات على تدخالت صحية عامة ذات قيمة 

 مضافة مثل التحري عن حاالت التفشي واإلرشاد الصحي للمجتمع.

 

الج الطبي مريض، مما يتيح الحصول على الع 221,000ويستفيد مباشرة من مشروع العيادات على األقل 

شخص آخر على خدمات اإلرشاد  21,000وإدارة الحاالت واألدوية األساسية. ومن المتوقع أن يحصل 

الصحي والدعوة لتعزيز أفضل الممارسات المجتمعية والوقاية من األمراض المعدية. ومن المقرر أن 

 الت.يجري تدريب الموظفين الصحيين في جميع العيادات التسع على إدارة ورصد الحا

 

إدخال  بعق، 2017 معا لخال إلنسانيةا تکاالولل يثاًدح متاحة روعلمشالقرى التي يشملها ا تصبحوقد أ

 ريسمبد في ودانلسا مةولحک لتابعةا إلنسانيا ونلعا ضيةومف بجان نم إلنسانيا لللعم دةيدلجا تجهامولا

سنوات النزاع  طوالزلتها . وقد ظلت العديد من العيادات في شرق جبل مرة تعمل على الرغم من ع2016

وإن كان ذلك بقدرة مخفضة. كما ال تزال هناك تحديات في أجزاء أخرى من دارفور فيما يتعلق بكفالة 

 .ظ على توفير خدمات صحية متسقةالتمويل المستدام للحفا

  التطورات أبرز  

شخص  242,000سيستفيد ما ال يقل عن  •

محلية شرق جبل مرة، بوالية جنوب في 

دارفور من منحة صندوق السودان 

اإلنساني لمدة عام واحد تديرها منظمة 

الصحة العالمية تهدف إلى تحسين 

الحصول على الخدمات الصحية 

 األساسية

شخص قد نزحوا  8,900ورد أن حوالي  •

بسبب القتال في أجزاء من شرق جبل 

 مرة وجنوب جبل مرة في والية جنوب

 جديد زحنا 5,900 لكذ يشملدارفور. و

 لمنظمةا قبل من هممن لتحققجرى ا

 ةللهجر ليةولدا

المنظمات اإلنسانية الحتياجات  تستجيب •

نازحاً جديًدا من شرق جبل مرة  3,645

 في معسكر عطاش قرب نياال

مليون دوالر  271المانحون بمبلغ  ساهم •

في خطة االستجابة اإلنسانية السودانية 

 2018مايو  27وذلك حتى 

  

 2018 عام أرقام

 

 

 مليون 5.5

عدد األشخاص المحتاجين في 

وفقاً للمحة السودان )

االحتياجات اإلنسانية للعام 

2018) 

 

 
 مليون  3.1

في  عدد األشخاص المحتاجين

االحتياجات ة ــــلمح) دارفور

 (2018اإلنسانية للعام 

 

 

 مليون  2.3

ابة بسوء ـــــاالت اإلصـعدد ح

الشامل  ادـــــــالتغذية الح

)لمحة االحتياجات اإلنسانية 

 (          2018للعام 

 

 

352,212  
413,031 

765,243  

دولة مواطني  من الالجئون

 السودان في السودان جنوب
  2013ما قبل 

 2013ما بعد 

 ،2018 مايو 15حتى 

مفوضية األمم المتحدة 

 لالجئين

 

 

 

 

153,620 

وطالبو اللجوء الالجئون 

 السياسي من جنسيات أخرى

مفوضية المسجلون من قبل )

األمم المتحدة لشئون 

 ايرين 31حتى  – الالجئين(

2017 

 التمويل  

 أمريكي دوالرمليار  1.4
 2018التمويل المطلوب في 

 دوالر أمريكي مليون 271.3    

 2018جرى استالمها في 

    

 

 
 

 (2018منشأة صحية في بِل السريف في شرق جبل مرة، بوالية جنوب دارفور )منظمة الصحة العالمية، مايو 
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقرير هذا اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب أعد

من  5,900شخص نزحوا من شرق جبل مرة، بما في ذلك  8,900حوالي 

 النازحين الجدد الذين جرى التحقق منهم

 

شخص ابتداًء من شهر فبراير عقب القتال الداخلي بين  8,900بحسب ما أوردت التقارير فقد نزح حوالي 

والحركات المسلحة في فصائل إحدى الحركات مسلحة، فضالً عن االشتباكات بين قوات األمن الحكومية 

نازًحا جديًدا في معسكر عطاش للنازحين  3,645أجزاء من شرق وجنوب جبل مرة. ويشمل هذا العدد 

نازًحا جديًدا في معسكرات النازحين في ميرشينق، وفقًا لما جرى التحقق  2,279بالقرب من مدينة نياال و

في لم يجِر التحقق منهم بعد في كاس وبِل شخص إضا 4,000منه من قبل المنظمة الدولية للهجرة. هناك 

 السريف.

 
لم يكن من  ينق،شرميوبينما قام فريق مشترك بين الوكاالت بإجراء تقييم سريع لالحتياجات في محلية 

الممكن إجراء تقييم للحاجات ونطاقها وخطورتها في عدة مواقع أخرى. في غضون ذلك، أوقف عدد محدود 

من العاملين في المجال اإلنساني األنشطة في أجزاء من شرق جبل مرة بسبب الوضع األمني الحالي. وفي 

مما أدى إلى زيادة تكاليف النقل  -مالحظة منفصلة ولكن ذات صلة، ال يزال النقص المستمر في الوقود 

 يؤثر على العمليات اإلنسانية. -لإلمدادات اإلنسانية والموظفين 
 

 استجابة في معسكر ُعطاش للنازحين
 

تستجيب المنظمات اإلنسانية الحتياجات النازحين الجدد من شرق جبل مرة، الذين وصلوا إلى معسكر 

ي مارس، فضالً عن معظم النازحين في أبريل ومايو بسبب عطاش للنازحين في وقت سابق من هذا العام ف

من  2,032، قدم برنامج الغذاء العالمي مساعدات غذائية طارئة إلى 2018القتال األخير. ومنذ فبراير 

النازحين الجدد من خالل التوزيع العام للغذاء وبرامج التغذية التكميلية الشاملة لحاالت الطوارئ. وسيتلقى 

ضافي المساعدات الغذائية األسبوع المقبل. وقامت منظمة الرؤية العالمية الدولية غير شخص إ 1,600

الحكومية بدعم من برنامج الغذاء العالمي بتوزيع حصص تكفي لمدة شهر من المكمالت الغذائية من الجوز 

ين. ويستطيع من األطفال محتاجين. وقد بدأ التوزيع في أبريل وسيستمر لمدة شهر 310عالي التغذية على 

 13النازحون الجدد الوصول إلى الخدمات الصحية المتكاملة من عيادة منظمة الروية العالمية في القطاع 

 من معسكر عطاش.

 
 280 علی ئيةذاغ رغيمجموعات )أطقم(  يعوزبتالمواد غير الغذائية ومآوي الطوارئ  عاطق ءکارش مقاو

 وعألسبا في ئيةذاغ رغي( أطقماً صشخ 1,552) رىخأ رةسأ 385 ستتلقی( وصشخ 1,239) رةسأ

شخصاً( تتحقق منها المنظمة الدولية للهجرة على  854أسرة إضافية ) 210. حيث ستحصل للمقبا

المنظمة  واسطةبشخص( التحقق  190عائلة ) 38قريباً. في غضون ذلك، تنتظر حوالي  مساعداتال

 الدولية للهجرة.

أفادت األنباء أن حوالي 

شخص قد نزحوا  8,900
بسبب القتال في أجزاء من 

بوالية  منطقة شرق جبل مرة
 لكذ يشملجنوب دارفور. و

جرى  جديد زحنا  5,900
 لمنظمةا قبل من هممن لتحققا
 ةللهجر ليةولدا

 (2018نازحون جدد من شرق جبل مرة في معسكر عطاش قرب نياال، بوالية جنوب دارفور )منظمة الصحة العالمية، مارس  

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 بعثة مشتركة بين الوكاالت إلى ميرشينق
 

مايو  10األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( في وجدت بعثة مشتركة بين الوكاالت قادها مكتب 

فروا إلى مركز محلية ميرشينق، من  -في المائة من النساء واألطفال  85من بينهم  -أسرة  470أن حوالي 

 في شرق جبل مرة، في أعقاب اشتباكات في أبريل بين قوات األمن الحكومية اقرى ربكونا وسواني وفين

لحة غير التابعة للدولة. وبحسب ما ورد فقد األشخاص النازحون األصول المنزلية والثروة والحركات المس

الحيوانية. وتشمل المساعدات العاجلة المطلوبة: الغذاء والمآوي وإتاحة الوصول إلى المياه والمرافق 

لمتحدة، وبعثة الصحية، والخدمات الصحية. وقد تألفت البعثة المشتركة بين الوكاالت من شركاء األمم ا

األمم المتحدة واالتحاد اإلفريقي في دارفور )يوناميد(، والوزارات الوالئية، وبرنامج المياه وإصحاح البيئة 

 الحكومي، ومنظمة جبل مرة الخيرية الوطنية غير الحكومية.
 

 نم قتقتحو رةللهج ليةدولا مةظلمنا تسجل ت،کاالولا نبي کةرلمشتا لبعثةا نم مةدلمقا تصياولتوعقب ا

 .ينقشرمي في رةم لجب رقش نم داً يدج زحاً نا 2,279

 
 علی رةللهج ليةدولا مةظلمناللذان أجرتهما ا قلتحقالغذاء العالمي في أعقاب التسجيل وا نامجرب فيعکو

. وقد أجرت فرق ينقشرمي في داً يدج زحاً نا 2,279 لیإ ئةراطلا ئيةذالغا داتلمساعا لساإر نم ءالنتهاا

العلوي بين الوافدين الجدد.  ذراعالتابعة لمنظمة الرؤية العالمية فحصاً مستهدفاً لمحيط منتصف الالتغذية 

طفالً دون سن الخامسة عن سوء التغذية، حيث جرى تحديد تسعة  156وجرى فحص عدد إجمالي يبلغ 

المعتدل وقد أحيلوا  طفالً يعانون من سوء التغذية الحاد 17أطفال يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد، و

 مساعدات غير غذائية بعد. 2,279عددهم  لبالغجميعهم للعالج. ولم يتلق النازحون الجدد ا

 
. وقال برنامج األغذية العالمي في ددلجا نحيزللنا ذاءلغا رفيوت علی ودقولا صنق رثؤي ،نفسه تقولا فيو

أنحاء البالد يؤثر على سوق النقل، مما موجزه القطري في أبريل إن نقص وقود الديزل المستمر في جميع 

يؤدي إلى تأخير الوصول إلى  حاالتيجعل شحنات المواد التجارية واإلنسانية أكثر تكلفة، وفي العديد من ال

 نيک ملو نامجرلبا تعمليا علیسلبياً  راً تأثي زليدلا صلنق نکااألُبَيِّض،  فيالمناطق الداخلية من البالد. و

 .ورفدار لیلها إ ططلمخا لعينيةا يةذألغا نم لمائةا في 36 لساإر علی الإ دراً قا نامجرلبا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قامت المنظمة الدولية للهجرة 

 2,279بتسجيل والتحقق من 
نازًحا جديًدا قِدموا إلى 

 ميرشينق من شرق جبل مرة
 

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

