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أوتشا     

 )منظمة الصحة العالمیة(المصدر: طفل یتلقى جرعة تطعیم ضد الحصبة في السودان

 في ھذا العدد                                        
 

 1ص. ملیون دوالر  9.9 مبلغبًا عجز تواجھ الجويللنقل  یةخدمات األممال

 2ص. ال تزال ھناك ثغرات في االستجابة لسد احتیاجات الالجئین 

   3ص. في المائة  80إلى  25 ینببما  معدل األمطار السنوي أقل من المتوسط 

 4ص. نقص في اإلمدادات الغذائیة في والیة شرق دارفور 

  التطورات أبرز  
خدمات األمم المتحدة للنقل الجوي  تعرضت •

في التمویل بمبلغ  عجٍزلللمساعدات اإلنسانیة 
ملیون دوالر أمریكي مما قد یجبرھا  9.9

  .على التوقف
في المجال اإلنساني جھود  یواصل العاملون •

طفل في  165,000نحو  تطعیمة لالدعو
 .األزرق والنیل كردفان جنوبوالیتي 

الخدمات المقدمة  في ال تزال ھناك ثغرات •
على الرغم ، األبیض والیة النیل في لالجئین

 .المساعدات اإلنسانیة استمرار تقدیم من
ال  ،االنذار المبكر بالمجاعةنظم وفقا لشبكة  •

أقل من   الموسمیة ھطول األمطارمعدل  یزال
 فيفي المائة  80إلى  25 نحوب  المتوسط

 تحسن على الرغم من ،معظم أنحاء البالد
 .أغسطس شھر في األمطارحالة 

برنامج  یواجھ، دارفور شرقوالیة وفي  •
 فائقة الجودة، الحبوب نقصا في العالمي غذاءال

 نھایة قبلعدم توقع ظھور الحصاد الجدید  مع
 .راكتوبشھر 
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 ملیون 3,1

 
 

 ملیون 2,5
 

100,000 
 
 

 ملیون 2

 
 النازحون في السودان

 
 النازحون في دارفور

 ) 2014دیسمبر (حتى  
 

 ) 2015(في 
 

التغذیة عدد المصابین بسوء 
          الشامل  الحاد

 
 
 
 

809,189          

 دولة جنوب من الالجئون
 15 منذ السودانالسودان في 

(مفوضیة  2013دیسمبر، 
األمم المتحدة لشئون 

 الالجئین)

 
 
 

175,250 

من الالجئون في السودان 
(مفوضیة  جنسیات أخرى

األمم المتحدة لشئون 
 الالجئین)

 التمویل  

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

 

  
39 % 

 المتوفر من التمویل المطلوب
 

    
     

 
 

ملیون دوالر أمریكي برنامج خدمات  9.9عجز التمویل البالغ ربما أرغم 
التوقف بنھایة شھر األمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدات اإلنسانیة على 

 سبتمبر
 

اإلنسانیة  أن برامج خدمات األمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدات برنامج الغذاء العالمي أعلن، سبتمبر 4یوم في 
الخدمات  على إیقاف الوكالة سیجبر عالجیلم  ، والذي إذاملیون دوالر أمریكي 9.9یبلغ  عجز في التمویلیعاني من 

ن برنامج خدمات األمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدات اإلنسانیة یعتبر أجدیر بالذكر، والشھر.  في نھایة الجویة
تعاني من حالة و ،بنیة تحتیة التي ال تتوفر فیھا في المناطق النائیة خاصًة، السودان في العمل اإلنسانيتسھیل حاسمًا ل

، قام البرنامج بنقل نحو 2015یونیو  إلى من ینایرة مدوخالل ال .تجاریةعدم وجود بدائل و ،األمن فیھا انعدام
البرنامج من العاملین في المجال االنساني، بعضھم إلى مناطق یتعذر الوصول إلیھا بطریقٍة أخرى، وساعد  20,000

، استمرار ھذه الخدمات وبدون شخص في دارفور في الحصول على المساعدات اإلنسانیة. 3,000,000كذلك 
 التي یقدمھاالخدمات الالزمة و ،اإلمدادات عدم الحصول العاجل على المحتاجین خطر الناسمن  سیواجھ المالیین

 .العاملون في المجال اإلنساني

 
 86   تتبرع بمبلغوكالة التنمیة الدولیة التابعة للوالیات المتحدة األمریكیة 

  برنامج الغذاء العالميل عینیة مساھماتبدوالر أمریكي نقدًا و ملیون
 

األمریكیة  المتحدة لوالیاتل لتنمیة الدولیةامن وكالة  عینیةو ،تبرعات نقدیة سبتمبر 7في تسلم برنامج الغذاء العالمي 
دوالر  ملیون  75 بقیمة المختلطة، المواد الغذائیة من العینیة المساھماتتلبي و دوالر أمریكي. ملیون  86بقیمة

 ،وسطفي  وكذلك ،والیات دارفور معرض للخطر في ملیون شخص 2كثر من االحتیاجات الغذائیة أل، أمریكي
لمساعدة  النقدیةقسائم الطعام برنامج  دعمستفدوالر أمریكي،  ملیون  11لغببم المساھمة النقدیةأما  .السودان وشرق

 أكبر جھة ھياألمریكیة المتحدة  الوالیاتوتعتبر  .إلى أربعة أشھر لمدة تصل ،شخص في دارفور  500,000نحو 
 .برنامج الغذاء العالميمانحة ل

 

 اتتطعیم األطفال في مناطق النزاعل لقیام بحملةتدعوا لوكاالت المعونة 
 والنیل األزرق  ،جنوب كردفانوالیتي في 

جنوب والیتي شمال في قطاع ال –علیھا الحركة الشعبیة لتحریر السودان  األطفال في المناطق التي تسیطرلم یتلق 
ین والیتفي ال والحركة الشعبیة ،والنیل األزرق التطعیمات الروتینیة منذ اندالع القتال بین القوات الحكومیة ،كردفان

الوقایة  تسھل عملیةخطر اإلصابة باألمراض التي یواجھون ك األطفال في ھذه المناطق ِرُتحیث ، 2011في عام 
مخاطر انتشار المرض إلى من أیضا  یزید ھولكن ،لخطرھؤالء األطفال ل یم ال یعرض فقطعفعدم القیام بالتط .منھا

ن السودان خالیا من شلل األطفال منذ عام علِّقد ُأوفقًا لمنظمة الصحة العالمیة فو  .األطفال في أجزاء أخرى من البالد
2009 . 
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

 ،لحكومة السوداناقتراح بوجامعة الدول العربیة  ،واالتحاد األفریقي ،األمم المتحدة ت كل منقدمت، 2012في عام و
في  في المناطق التي تسیطر علیھا الحركة الشعبیة ضد األمراض سنوات 5لتلقیح األطفال دون سن  والحركة الشعبیة

طفل في ھذه  165,000نحو ، وضعت األمم المتحدة خطة تنفیذیة لتطعیم 2013أبریل شھر في الوالیتین. و
بواسطة  2015 یونیوشھر في  مراجعتھا مؤخرابانتظام، حیث جرت عملیة ھذه الخطة  تحدیث . وقد جرىالمناطق

 .وبرنامج الغذاء العالمي ،الیونیسیفو ،منظمة الصحة العالمیة
 

 یمكن القیام بھا بحد أدنى من تشمل التدخالت التي  األولى. مرحلتین لىعحملة التطعیم القیام بمن المقرر ھذا، و
ء اللقاحات في حین تتضمن المرحلة الثانیة إعطا، فحص محیط أعلى الذراع)و أ، التدریب (شلل األطفال، وفیتامین

ویترتب أسبوعین،  مدةلھو لحملة تنفیذ ااإلطار الزمني المطلوب ل .خرىاأل والمستضدات ،كثر تعقیدا مثل الحصبةاأل
ثابتة المواقع الفي ( القیام بخدمات بدیلة أخرىأیضا یمكن كما القیام بحملة تطعیم من بیت إلى بیت، بشكل مثالي  علیھا

الكوادر خدمات  من االستفادةإلى الحملة  تلجأوس .الواقع أرضعلى ع اوضاأل حسبوالمتنقلة) ، االثنین معا الثابتة أو
تجدید البرنامج الموسع  للقیام بعملیةأوال  سیحتاجونوالمتطوعین من المناطق المعنیة الذین  الصحیة المحلیة،

إلضافة إلى ذلك، سیقوم موظفو با ).يمحیط منتصف الذراع العلو فحص بالتدریب حول( للتحصین، ومن ثم القیام
 .ومنظمة الصحة العالمیة الدولیین بمراقبة تنفیذ الحملة ،الیونیسیف

 
المتأثرة شركاء في اآلونة األخیرة جھود الدعوة إلى إجراء حمالت التطعیم في ھذه المناطق ھذا، وقد كثف ال

 ،حول الحملة بین الطرفین تفاقاالتوصل إلى  رجحتى اآلن، لم ینھ أإال  .عدم إحراز تقدمبعد سنوات من بالنزاعات، 
 .للخطرعرضًة ھؤالء األطفال  تاركین

 
 حالة وفاة 67 ابینھمن ، 3,013حاالت الحصبة في السودان تصل إلى 

 
حالة  3,013ك ل، كانت ھناأغسطس 9 حتى تاریخ، 2014منذ بدء ظھور المرض في دیسمبر ف ،وفقا لوزارة الصحة

ارتفع العدد اإلجمالي للوفیات  . وقدالحصبة في السودان حالة اشتباه باإلصابة بمرض 5,403نحو و ،مؤكدة إصابة
قد و .شمال دارفوروالیة ) في حالة وفاة 23الوفیات (من  مع تسجیل العدد األكبروفاة حالة  67إلى   2015في 

اإلبالغ عن جمیع وقد جرى   ا.عام 15ن مائة) بین األطفال دون سفي ال 73الغالبیة العظمى من الحاالت ( سجلت
والیات ومعسكرات الالجئین في  ،مناطق تعدین الذھب في ةسن 15 بین األطفال في عمربالحصبة اإلصابة حاالت 

في  18 بالغ عددھاالوالیات الفي جمیع  سكانیًا تجمعًا 63ھذا الوباء بأثر توقد  .ونھر النیل ،وكسال ،شمال دارفور
 .والیاتمن ھذه ال 13حاالت ال یزال یجري اإلبالغ عنھا في  وجودالبالد، مع 

 
ملیون  6.4 نحو مستھدفًةالمحلیات، من  93تفشي مرض الحصبة حتى اآلن للتصدي لستجابة االوقد غطت حملة 

في المحلیات  حملةالتنفیذ  عملیة مواصلةالنقص في التمویل یعرقل و .عامًا 15و ،أشھر 6طفل تتراوح أعمارھم بین 
 استئصالھناك حاجة إلى التمویل أیضا للقیام بحمالت "و  .ملیون طفل 10.1 ھناك ة، حیث یوجدیتبقالم 94 ال

ھا فیالتي ینتشر وتلك  ،ضارف)قضعف التغطیة في الحملة السابقة (الكانت تعاني من " في المناطق التي الوباء
 دوالر مالیین 10حوالي تصل لالتمویل في اإلجمالیة للفجوة التكلفة  ).والبحر األحمر ،(كسال رالمرض باستمرا

 امریكي

 
 

الجئین على الرغم من لسد احتیاجات اات في الخدمات لفجوال تزال ھناك 
 اتتقدیم المساعدعملیة استمرار 

 
تدفق مواجھة لمساعدة في االقیود المفروضة على التمویل، وعدم قدرة المنظمات على توسیع نطاق عملیات أدت 

إلى أن تتحول الوصول خالل موسم األمطار بسبب سوء حالة الطرق إتاحة أعداد كبیرة من الالجئین الجدد، وصعوبة 
 مستمرة في توفیر منظماتالزال تال ولكن . كبیر تحٍدالى في والیة النیل األبیض  ةكل جھود االستجابة المحرز

نظرًا الرتفاع نسبة توقع اإلصابة باألمراض والنیل األبیض طوال موسم األمطار. في والیة  الجددلالجئین اإلغاثة 
 المرافقالمائي و أوضاع اإلمدادالشركاء على تحسین یعمل المنقولة عن طریق المیاه بسبب األمطار والفیضانات، 

، منظمة بالن سودان الدولیةھذا، وقد قامت كل من النیل االبیض.  إعادة توطین الالجئین في والیةفي مواقع  ةالصحی

  2015 - 2014 باألسبوع بین عاميالسودان: حاالت اإلصابة بالحصبة 
 الصحة وزارةالمصدر: 

ما زال العاملون في المجال 
یبذلون الجھد في الدعوة للقیام 

 165,000نحو  تطعیمبحملة ل
سنوات  طفل دون سن الخمس 

في المناطق التي تسیطر علیھا 
 الحركة الشعبیة لتحریر

في  ،قطاع الشمال–السودان 
والیتي النیل األزرق وجنوب 

 كردفان

 

وخدمات  تظل إمدادات المیاه
في مواقع إعادة  ةالصحی قفارمال

توطین الالجئین في والیة النیل 
دون مستوى معاییر األبیض 

مفوضیة األمم المتحدة لشئون 
 .الالجئین في حاالت الطوارئ

 
 
 

 
 

2014 2015 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 ب كردفان (صورة ارشیفیة للھالل األحمر السوداني)دولة جنوب السودان وصلوا حدیثًا لمحلیة أبوجبیھة في والیة جنو مواطنون من

. وشملت 2، والردیس ردیس، والالكشافة و ،جوريمواقع اللنظافة العامة في ل حملة16منظمة إیثار الوطنیة بتنفیذ و
وحمالت الرش.  ،والتخلص من النفایات الصلبة ،تنظیف المراحیض ،جرى القیام بھااألنشطة الصحیة األخرى التي 

یظل و. ةرومتدھ تما زال سن موقع دبة أبوفي جمیع المواقع، باستثناء  ةالصحیمرافق الو ،ومع ذلك، فإن حالة المیاه
لتر  20 عدداألمم المتحدة لشئون الالجئین، والذي یقدر ب مفوضیةالذي حددتھ مستوى الإمدادات المیاه تحت معدل 

مستوى  ھذا یتجاوز، والواحد مرحاضاستخدام الفي یشتركون ھناك عدد كبیر من األشخاص و .للفرد في الیوم
 .للمرحاض شخصًا 20 عددالذي یقدر ب مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین

 
خالل ومواقع. الھذه سبع عیادات صحیة تواصل تقدیم المساعدات الطبیة لالجئین في فھناك فیما یتعلق بالصحة، أما 

الجھاز التنفسي  اتتھابمعالجة اللاستشارة طبیة  10,286 بإجراء عدد ھذه العیاداتقامت األسبوعین الماضیین، 
في  13.5( تأمراض اإلسھاال افي المائة)، تلیھ 22( لتردد األفراد على العیاداتالسبب الرئیسي  اكونھ ة،الحاد

 في المائة). 13.5والمالریا ( ،المائة)
 

جنوب السودان الذین وصلوا إلى السودان دولة عدد الالجئین من  إنووفقًا لمفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین، ف
ویعود . من ھذا العام سبتمبر 2 تاریخ فردًا، وذلك حتى 189,809قد بلغ  2013من عام  دیسمبرشھر منذ منتصف 

حد  أغسطس إلى 18السابق الذي جرى اإلبالغ عنھ في تاریخ الرقم مقارنة ب ًاشخص 1,815 عددالعدد ب انخفاض
في والیة النیل  موقع أم صنقورمؤخرا جمعیة الھالل األحمر السوداني في  قامت بھا كبیر لعملیة التحقق التي

إطالق خطة االستجابة اإلقلیمیة  جدیر بالذكر أنھ جرىو. شخاصعدد األتحدید أكثر دقة ل لىعالذي ساعد واألبیض، 
متطلبات المشتركة بین رت الدِّحیث ُق، 2014عام من  ینایر 17في  2015 للعام جنوب السودان من دولةلالجئین 

 سوى خطة االستجابة لم تتلقأغسطس،  21 حتى تاریخو. ملیون دوالر أمریكي 152.1بمبلغ الوكاالت للسودان 
 االحتیاجات.جملة في المائة من  20حوالي  أي ،أمریكي فقطملیون  30.7

 
 كردفان جنوبوالیة ب ، أبوجبیھةمحلیة في  یستقرون جنوب السودانمن دولة  نوالوافد

 
الیونیسیف و ،ون الالجئینئمفوضیة األمم المتحدة لشبین  بعثة تقییم مشتركة، زارت أغسطس 23-16  في المدة من

دولة في  والیة الوحدة من الالجئین القادمیند اأعد بدأت حیث ،جنوب كردفان لوالیةوالجنوبیة  ،األجزاء الشرقیة
ومن صعوبة التنقل إلى  ،قد زاد من وعورة الطرقالغزیرة  ، وذلك ألن ھطول األمطارباالستقرار جنوب السودان

 اآلن منطقة، أصبحت منطقة عبور في السابقعلى وجھ الخصوص التي كانت و، فمحلیة أبو جبیھة .أماكن أخرى
غالبًا ما  ھؤالء الالجئینقد ورد أن و  س.أغسط 10تاریخ  یومیا منذ یصلون ًاالجئ  75 بمتوسط يتلقائال لالستیطان

 مآويمواد من   500المفوضیة وقد وزعت .المنطقة للوصول إلى یوما 13 الى  11مدةلیسیرون على األقدام 

 .أخرى مساعدات إضافیةحشد المنطقة ل الشركاء فيتنسق مع و ،الوافدین الجددعلى  المنزلیةالتجھیزات  و ،الطوارئ
 

 80إلى  25 ما بینب األمطاریقل معدل  لشبكة نظم اإلنذار المبكر بالمجاعة: وفقًا
 عن المتوسط في المائة

 
، ال یزال لشھر أغسطسالسودان ب حول توقعات أوضاع األمن الغذائي بالمجاعة شبكة نظم اإلنذار المبكرتقریر وفقا ل

في  خاصًة -في معظم أنحاء البالد في المائة من المتوسط  80إلى  25 ما بینأقل ب ھطول األمطار الموسمیةمعدل 
لذلك، فإن مساحة األراضي  ونتیجًة .أغسطسشھر على الرغم من تحسن األمطار منذ بدایة  -شرق ووسط السودان 

. كما جرت العادة االزدھارمن المراعي  وضاعأتتمكن ولم  ،أقل من المتوسطكانت  الزراعة المطریةمناطق  في
 ،سنار، وشرقات المثل والی فائض اإلنتاجفي مناطق بكثیر المتوسط  دون أیضا أوضاع الغطاء النباتيتبقى و

. وجنوب كردفان ،شمال والیاتفي معظم أنحاء إقلیم دارفور، وفي مناطق محددة من  وكذلك ،وكسال ،والقضارف

ال یزال معدل ھطول األمطار 
 80إلى  25 نحوالموسمیة أقل ب

في المائة من المتوسط في معظم 
خاصة في شرق  أنحاء البالد،

على الرغم   -ووسط السودان 
من تحسن معدل ھطول األمطار 

 .في شھر أغسطس

 
 
 
 

على مدى األسبوعین الماضیین، 
إعادة  موقعأجرت العیادات في 

في والیة النیل  الالجئینتوطین 
استشارة  10,286 األبیض

كانت اإلصابة  حیث ،طبیة
الحاد بالتھابات الجھاز التنفسي 

ھي السبب الرئیسي للتردد على 
 العیادات.
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

 2015سبتمبر  –نتائج أوضاع األمن الغذائي من أغسطس 
  شبكة نظم اإلنذار المبكر بالمجاعةالمصدر: 

لتصنیف المتكامل لمراحل األمن ا
النسخة الثانیة: أوضاع األمن  الغذائي

 الغذائي الحادة:
 او الطبیعي األدنىالحد  �
 (المرحلة الثانیة)المستوى الحرج  �
 مستوى األزمة (المرحلة الثالثة) �
 )لطوارئ (المرحلة الرابعةا �

وقد   .أقل من المتوسط 2015/2016وسم لم قوميالالزراعي اإلنتاج  أن یكونالمرجح أیضا فمن ونتیجة لذلك، 
والذرة  ،األسعار الحالیة لألغذیة األساسیة (الدخن في الحفاظ على، 2014/2015موسم  فيفائض اإلنتاج أسھم 

الذي تشح فیھ في ھذا الوقت من السنة على بلوغ الذروة عادة درجت في ال حیث ،على غیر العادة ةالرفیعة) مستقر
 .ذاءاألسر من الغ امدادات

 
 2015األمن الغذائي خالل شھر دیسمبر  توقعات أوضاع شبكة نظم اإلنذار المبكر بالمجاعة:

 
لى الحفاظ على مستویات االستھالك الغذائي اأدى توفر إمداد غذاء أسري كافي وكذلك توفر الغذاء في السوق 

األمطار في الحد من المساحات ومع ذلك، فمن المتوقع أن یتسبب العجز في ھطول  .منتظمة في معظم أنحاء البالد
المزروعة، وكذلك إلى تناقص دخل األسرة من 

النخفاض الطلب  العمل الزراعي الموسمي نظرًا
 ھالحصاد، على الرغم من التوقع بأنف .على العمالة

في العدید من المناطق، یكون أقل من المتوسط س
سیسھم في تحسین أوضاع األمن الغذائي ابتداًء من 

 ر.شھر نوفمب
 
 4یولیو، إلى أن  الشبكة حتى شھرتقدیرات تشیر و

مالیین شخص في السودان سیواجھون المستوى 
 الحرج من مستویات انعدام األمن الغذائي

) 3(المرحلة  )، وكذلك مستوى األزمة2المرحلة (
سیوجد و. من مستویات انعدام األمن الغذائي الحاد

نزاع معظم ھؤالء الناس في المناطق المتأثرة بال
وجنوب كردفان، وغرب  ،في والیات دارفور

كردفان، والنیل األزرق، مع وجود جیوب إضافیة 
) في المناطق المعرضة للجفاف في والیات البحر األحمر، 2من السكان الذین سیواجھون المستوى الحرج (المرحلة 

من السكان الذین یعانون من حالة في المائة  65یر بالذكر، ان حوالي دجووشمال كردفان وشمال دارفور، وكسال. 
تسود حالة االزمة (المرحلة و .في المائة منھم في جنوب كردفان 14انعدام األمن الغذائي حالیًا، ھم  في دارفور، و

) من مستویات انعدام األمن الغذائي بشكل رئیسي بین النازحین في المناطق التي تسیطر علیھا الحركة الشعبیة 3
وبین النازحین الجدد في دارفور بسبب النزاع الدائر في  ،قطاع الشمال في والیة جنوب كردفان -لتحریر السودان 

) من مستویات انعدام األمن الغذائي 2الذین یواجھون المستوى الحرج (المرحلة  لنازحون في دارفوراأما  .اإلقلیم
ات اإلنسانیة. ولیس من المتوقع ان تتحسن دعم بالمساعدتوفر المن الحفاظ على ھذا المستوى إال ب افھم لن یتمكنو

 قطاع الشمال -علیھا الحركة الشعبیة لتحریر السودان  مستویات انعدام األمن الغذائي الحاد في المناطق التي تسیطر
وال  .في والیات جنوب كردفان، والنیل األزرق، ومنطقة جبل مرة في دارفور خالل المدة من سبتمبر إلى دیسمبر

ن لخطر یالسكان المعرضومساعدة  ،ت اإلغاثة تتفاوض مع السلطات لتسھیل عملیة إتاحة الوصولتزال منظما
 قطاع الشمال. –انعدام األمن الغذائي في المناطق التي تسیطر علیھا الحركة الشعبیة لتحریر السودان 

 

 شرق دارفوروالیة قص في اإلمدادات الغذائیة في ن
 

الغذائیة استیراد مواد اإلغاثة إلى السودان، یواجھ برنامج الغذاء العالمي نقصا في الحبوب عملیة  التي تواجھصعوبات البسبب 
لألطفال الذین  فائقة الجودةتوفیر الحبوب یجري ر. واكتوبشھر قبل نھایة منھا  الجودة، نظرا لعدم توفر مخزون إضافيفائقة 

سوء التغذیة الحاد إلى اإلصابة بمرض لمنع المزید من تدھور حالتھم  ، وذلكسوء التغذیة الحاد المعتدلمن اإلصابة بیعانون 
شركاء التغذیة  اتخاذإلى شرق دارفور، والیة في . وقد أدى النقص في توفر كمیات كافیة من الحبوب فائقة الجودة الشدید

د، بما في ذلك إعادة توزیع الموظفین الكبیرة في عدد األطفال المصابین بسوء التغذیة الحا ةالزیادلمواجھة إجراءات احترازیة 
مثل بتنفیذ برامج منع وعالج سوء التغذیة الحاد المعتدل على وجھ التحدید، یجري رفع وتیرة التدریب على سوف . ووالخدمات

ن في برامج ون العاملوالموظف سیتحولو .ورعایة األطفال ،النظافة الشخصیةعادات ، واألطفال الرضع التدریب على تغذیة
في معالجة مرض سوء التغذیة، وذلك لتغذیة التكمیلیة إلى البرامج العالجیة للمرضى الخارجیین في مراكز تحقیق االستقرار ا

شراء ب وقد بدأ البرنامج بالفعل یجري إدخالھم للعیادات. نبالمرض الذیالستیعاب الزیادة المحتملة في عدد األطفال المصابین 
 .ليمن السوق المحإمدادات التغذیة 

 
التي وضعت قیودا كبیرة على استیراد إمدادات ، والسلطات من قبلاألنظمة الجمركیة األخیرة تطبیق عقب  التطوریأتي ھذا و
إیصال الكثیر عملیة  تعثرإلى و ،في القدرة على االستجابة اإلنسانیة ه القیود فجواتھذ توقد خلق .منظمات اإلغاثة عبرة معونال

تجري استیرادھا قبل أن  یطلبقائمة بجمیع السلع التي یجري تقدیم تتطلب اللوائح الجدیدة أن . والالزمةمن إمدادات الطوارئ 
لجنة مسؤولین من ال وتضم .في محاولة للحد من استیراد المواد التي یمكن شراؤھا محلیاوذلك ، ھذه الموادارسال كافة عملیة 

ة لصالجھات الحكومیة ذات الناقش والذي ی، (أوتشا) نسیق الشؤون اإلنسانیةاألمم المتحدة، بما في ذلك مكتب تمن عدة وكاالت 
 .حلول لھذه القضیةإلیجاد  حالیا

من  زمةیسود مستوى األ
انعدام األمن الغذائي  مستویات

بشكل رئیسي بین النازحین في 
المناطق التي تسیطر علیھا 

لتحریر السودان  الحركة الشعبیة
والیة جنوب في  قطاع الشمال –

 وبین النازحین الجدد ،كردفان
 .في دارفور

 
 
 
 

 

بسبب صعوبات في استیراد مواد 
اإلغاثة إلى السودان، یواجھ 

في  نقصًا برنامج الغذاء العالمي
مع عدم  الجودة الحبوب فائقة

 توقع توفر مخزون إضافي منھا
 .أكتوبرشھر قبل نھایة 
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