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أوتشا     

 )2014خور ابشي (صورة ارشیفیة للیونامید، نازحون بالقرب من مقر بعثة الیونامید في 

 في ھذا العدد                                        
 

 1ص. الحمى النزفیة الفیروسیة في دارفور تفشي 

 2ص. للمحاصیل في بعض المناطق  في المائة  50 –30  بنسبة فقدان محتمل

 3ص. شخص في والیة البحر األحمر  2,300 على نحو الفیضانات تؤثر

 4ص. الغذائیة  للمساعداتنازحون في خور أبشي في حاجة 

  التطورات أبرز  
أكتوبر، أشارت تقاریر وزارة   25حتى تاریخ  •

حالة إشتباه باإلصابة بالحمى  182الصحة إلى 
النزفیة الفیروسیة في دارفور، بما في ذلك 

 .حالة وفاة 103
ألغذیة والزراعة األمم المتحدة ل توصي منظمة •

بدمج بناء المرونة في برنامج االستجابة 
 .ة باألمن الغذائيالخاص

السوداني إلى أشارت جمعیة الھالل األحمر  •
شخص بالفیضانات في والیة  2,300تأثر نحو 

 .البحر األحمر
عاد إلى دیارھم في والیة شرق دارفور نحو  •

من النازحین الذین كانوا قد التمسوا  5,400
الملجأ بالقرب من مقر بعثة الیونامید في مدینة 

 .لبدو
النازحون الذین التمسوا الملجأ  بالقرب من مقر  •

في خور أبشي في والیة جنوب  بعثة الیونامید
 .دارفور في حاجة  للمساعدات الغذائیة

 

 أرقام

 
 ملیون 3,1

 
 

 ملیون 2,5
 

223,000 
 
 

 ملیون 2

 
 النازحون في السودان

 
 النازحون في دارفور

 ) 2014دیسمبر (حتى  
 

 ) 2015(في 
 

 عدد المصابین بسوء التغذیة 
           الحاد الشامل 

 
 
 

197,942 

 دولة جنوب من الالجئون
منذ   السودان في السودان

 2013دیسمبر،  15
(مفوضیة 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 

 

  
57 % 

 المتوفر من التمویل المطلوب
 

    
     

 حاالت اإلصابة بالحمى النزفیة الفیروسیة في دارفور
 المصدر: وزارة الصحة

 
 

حالة إشتباه باإلصابة 182أشارت تقاریر وزارة الصحة إلى تسجیل 
 بالحمى الفیروسیة النزفیة في دارفور

 
أكتوبر، أشارت تقاریر وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمیة إلى ظھور حاالت إصابة بالحمى  27في تاریخ 

 182أكتوبر نحو  25 -أغسطس  29جلت في المدة من دارفور. ووفقا لوزارة الصحة، فقد ُسالنزفیة الفیروسیة في 
محلیة في والیات جنوب، وشرق، ووسط ،  12حالة وفاة في  103حالة إشتباه باإلصابة بالوباء، بما في ذلك تسجیل 

 وغرب، وشمال دارفور.
 

ن یدوجموبتھم بالمرض، واألشخاص الذین كانوا خذھا من الحاالت واألشخاص المشتبھ باصاأعینة جرى  36فمن 
بالقرب منھم، لفحصھا في المختبر المركزي في الخرطوم، أظھرت ثماني عینات من والیات وسط، وغرب، وشمال 

غرب، ووسط إلصابة بفیروس غرب النیل، في حین أظھرت أربع عینات أخرى من والیتي بادارفور نتائج إیجابیة 
. ویعتبر فیروس غرب النیل أحد أنواع الحمى النزفیة، الذي حمى ِشیُكوْنُغوْنیاإلصابة بفیروس بادارفور نتائج إیجابیة 

عادًة ما ینتشر في أفریقیا ویمكن أن یتسبب في مرض عصبي ممیت، غالبا ما ینتقل عن طریق البعوض الحامل 
البعوض ویتمیز ببدایة مفاجئة  فھو مرض فیروسي ینتقل أیضا عن طریقحمى ِشیُكوْنُغوْنیا للمرض. أما فیروس 

لإلصابة بالحمى الصفراء،  إیجابیةأي من العینات المأخوذة نتائج  ظھرمع ذلك، لم ُتوللحمى یرافقھا آالم في المفاصل. 
   أو حمى الكونغو النزفیة، أو حمى الضنك، أو حمى الوادي المتصدع.

 
ووسط  ،، تلیھا والیتي شمال)110صابة بالوباء (دل لحاالت اإلوكانت والیة غرب دارفور قد سجل بھا أعلي مع

، وأخیرا شرق دارفور التي ، فقد سجلت فیھا حالة واحدةأما والیة جنوب دارفور .حالة لكل منھما 33 عدددارفور ب
)، تلیھا  والیة 81حاالت. وسجل أعلى معدل للوفیات جراء المرض في  والبة غرب دارفور ( خمسسجلت فیھا 

 حاالت في والیة وسط دارفور، وحالة واحدة في والیة شرق دارفور. كذلك سجلت ستو) حالة، 15شمال دارفور (
 

ومنظمة الصحة العالمیة في  ،زارة الصحةوللتصدي للوباء، فقد جرى نشر فرق تحقق مشتركة تابعة لوواستجابًة 
وكذلك إجراءات مكافحة العدوى في  ،أیضًا مباشرة أنشطة مكافحة النواقل جرىوالمحلیات المتأثرة بتفشي المرض. 

، ومبیدات حشریة قامت بتوفیرھا كل من  ضبابیة رشالتجمعات المتأثرة. وسیجري نقل مضخات رش، وآالت 
ومنظمة الصحة العالمیة  ،ومنظمة الصحة العالمیة إلى الوالیات المتأثرة. ھذا، وقد شرعت الحكومة ،وزارة الصحة

 لالحتیاجات الناجمة عن تفشي الوباء. وشركاؤھا في االستجابة بفعالیة
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

ھطول األمطار وتأخر معدالت انخفاض وفقًا لمنظمة الفاو، ربما أدى 
  المحاصیل منفي المائة  50-30زراعة إلى خسارة ال
 

المحاصیل والصحة الحیوانیة  تقییم سریع ألداء(الفاو) بإجراء  لألمم المتحدةالتابعة ت منظمة األغذیة والزراعة قام
ھطول  معدالت و وتقلبالنینظاھرة  اتتأثیرل بھدف الحصول على فھم شامل ،التقلیدیةالمطریة ة في مناطق الزراع

 .األمطار في السودان
 
 تأخرإلى جانب  الموسم،ھطول األمطار خالل  من معدالتفي المائة  80 -25 ربما أدى التناقص بنسبة، للفاووفقا و

رة، مما یزید من خطر أثالمت حلیاتفي الممن المحاصیل في المائة  50 – 30 نحو ة إلى خسارةیالزراعالعملیات 
لنقص في المحاصیل التأثیر الكامل لسیظھر. و2016ینایر عام إلى   2015من نوفمبر خالل المدة المحاصیل  نقص

انعدام اوضاع  یفاقم قدھذا و .الموسم األعجف قمتھ ، حیث یبلغ 2016یونیو  -بین مارس في المدة  أكثر حدة  بصورة
أعداد الذین یشكلون الجزء األكبر من ،والرعاة  ،بین صغار المزارعین رة، خاصًةأثاألمن الغذائي في المناطق المت

 ،شمالوالیات المحاصیل في  نقصتتركز المناطق األكثر عرضة لخطر و. الفقراء في المناطق الریفیة في السودان
البیانات المستخدمة في جدیر بالذكر، أن وال . في والیة كسالفي محلیة ھمشكوریب  ووسط دارفور، وكذلك، وبوجن

على  وتعمل المنظمة مع الشركاء في األسابیع المقبلة .سبتمبر 10 الفاو قد جرى جمعھا حتى تاریختقییم منظمة 
 .أكتوبر شھر ھطول األمطار حتى أوضاع معدالتوتقییم  ،تحدیث البیانات

 
إلى  یونیوخالل المدة من األمطار یعتبر موسم و ر.على األمطافي السودان  بشكل كبیروتعتمد عملیة االمن الغذائي 

 .السودانفي ، والخضروات یةزیتالمحاصیل الوزراعة معظم محاصیل الحبوب الرئیسیة، ل أساسیةفترة  أكتوبر
السمسم  حیث یعتبرفي المناطق الریفیة،  التي تقطنھذه المحاصیل أھم مصادر الغذاء لغالبیة األسر السودانیة  لكوتش

من النباتات الحصاد عملیة ما بعد مخلفات ستخدم أیضًا تو .الدخل دراروفر فرص ھامة إلی الذيالمحصول النقدي 
لتحقیق األمن  جدًا ًامھم محصول وفائض انتاج جید توفر یعتبر ولذلك كعلف لتغذیة الماشیة خالل موسم الجفاف

 .اف الطویلةفمواسم الجبدورا ھاما في الحد من الجوع الحاد المرتبط أیضًا  یلعبالغذائي لألسر الریفیة و
 

 ظاھرة النینو الناتجة عن والتغذیة انعدام األمن الغذائيمخاطر 
 

الناجمة  االسراع بمعالجة المخاطر في جمیع أنحاء السودان والتغذیة ،للمھتمین بمسائل األمن الغذائي من الضروري
التي  والمبادرات ،االستجابة اإلنسانیة أھمیة الجمع بین الحالي الوضعالفاو، یبین  منظمةلوفقا ف. ظاھرة النینو عن

 .للمخاطر  كثر عرضةاأل األمن الغذائي للمجتمعاتأوضاع  تعزیزإلى  وبالتالي المرونة، تعزز
. 
كذلك من و العالمي لغذاءبرنامج او ،الفاومنظمة و ،وزارة الزراعة منیضم ممثلین عمل  تكوین فریق قد جرىو

ھذا  العملیق قوم فریوس . السودان في لظاھرة النینو اآلثار المحتملة معللتعامل  نظم اإلنذارالمبكر بالمجاعة شبكة
وسائل العیش  تعزیزحول  وكذلك األمن الغذائي؛ معلوماتوتجمیع  عن طریق تحدیث مراقبة الوضعباالھتمام ب

للعام  االستجابة اإلنسانیة ضمن خطة ألمن الغذائيخطة مسبقة متكاملة ل إعداد عبر؛ لحیاةل المنقذة ةالفوریواالستجابة 
 .أقل من المتوسطبوقوع موسم حصاد احتماال  األكثر لسیناریولتحسبا ، 2016

 
 محاصیل ومعدالت حصاد منخفضة بسبب ظاھرة النینولمخاطر نقص الات األكثر عرضًة المحلی

 المصدر: الفاو
حالة األمن الغذائي وفق التصنیف المتكامل  المحلیة الوالیة

لشھر أغسطس  لمراحل األمن الغذائي
2015 

 ) 2المستوى الحرج ( المرحلة  ، شمال أم كدادةدار السالم، ملیط، كتم شمال دارفور
 ) 3مستوى األزمة ( المرحلة  الكومة، المالحةالفاشر،  

 مستوى الحد االدني أم دافوق جنوب دارفور

 ) 2المستوى الحرج ( المرحلة  كتیال، كبم، نیاال، تلس، السالم، ومنطقة الملم 

 ) 3مستوى األزمة ( المرحلة  قریضة، كاس، شطایة، میرشنق، بلیل 
 ) 2 المرحلة المستوى الحرج ( وادي صالح وسط دارفور

 ) 3مستوى األزمة ( المرحلة  زالنجي، نرتتي، مكجر، أم دخن 

 ) 3مستوى األزمة ( المرحلة  ھمشكوریب كسال

 

انخفاض معدالت ھطول 
زراعة قد الاألمطار وتأخر 

في   50 - 30یؤدي إلى فقدان 
المائة من المحاصیل في 

ووسط  ،وجنوب ،مناطق شمال
دارفور وكذلك في ھمشكوریب 

 .في والیة كسال

 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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شھر اعتبارا من مطلع جرى تقدیره ، من الحبوب بناء احتیاطي استراتیجيحالیًا بالحكومة  تقوموباإلضافة إلى ذلك، 
 زراعة الذرة الرفیعة  بالتوسع في، أیضًا الجزیرة مشروعفي وقد قامت الحكومة  ھذا،. أغسطس بنحو ملیون طن

 .)ھكتار 294,000فدان (حوالي  700,000ھكتار) إلى أكثر من  168,000حوالي (فدان  400,000من نحو 
 
 األمن الغذائيالخاصة باالستجابة برامج أھمیة إدماج بناء المرونة في  
 

 الذكیة المرتبطةمرونة دمج إدارة الموارد الطبیعیة والتقنیات الزراعیة المحسنة لعملیة بناء المن المكونات الرئیسیة 
فعال، وتحسین میاه وتشمل ھذه التقنیات، استخدام حصاد  .األمن الغذائي في البالدالخاصة بستجابة االمع بالمناخ 

 البد من بذل الجھودوباإلضافة إلى ذلك،   ض.لحفاظ على القدرة اإلنتاجیة لألر، واستخدام تقنیات حفظ التربة لسدودال
االسر التي تدریب من الضروري  ،أیضًا د.عوائد في وقت الحصاالالحصاد لتعظیم عملیات خسائر ما بعد  منللحد 

 .قنیات حفظ األغذیةتعمل في مجال الزراعة على ت
 

اد) قلتنمیة (إیلالھیئة الحكومیة الدولیة مع فعالیات إطارعمل تنسیق لل بتكوین منبر قومي مؤخرًاحكومة السودان  قامت
 اتقطاعمتعددة المقاربة كاملة تبني رث الجفاف ومبادرة االستدامة، التي تركز على كوالبناء المرونة في التصدي ل

ألربع من مجاالت نبغي التركیز على الدعائم ایو ر.ھطول األمطامعدالت لصدمات المناخیة، مثل نقص لتصدي لل
تلك ، خاصًةلنینو ة مخاطر المواجھاستراتیجیة استجابة السودان  عند إعداد التدخل ذات األولویة التي حددھا اإلطار

 وسائلدعم ووالخدمات المالیة؛  ،والتجارة ،الوصول إلى األسواقوإدارة الموارد الطبیعیة والبیئة؛ المتمثلة في 
 قد طلبتو .واالستجابة الفعالة ،والتأھب ،إدارة مخاطر الكوارثكذلك والخدمات االجتماعیة األساسیة؛ و ،العیش
 نحو مساعدة، ل2015 للعام كجزء من خطة االستجابة اإلنسانیة دوالرملیون  6 توفیر مبلغمؤخرا  اإلیقاد

وسوء التغذیة بسبب  ،مخاطر متزایدة من انعدام األمن الغذائي التي تواجھ ،األسر الریفیة في السودانمن  125,000
 .نقص األمطار

 

 الفیضانات في والیة البحر األحمربشخص  2,300تاثر نحو 
 

وألحقت  ،منزًال 350وفقا لجمعیة الھالل األحمر السوداني دمرت الفیضانات الموسمیة في والیة البحر األحمر 
وقد قامت كل من مفوضیة العون اإلنساني  .شخص 2,300منزال أخرى، مؤثرًة بذلك على نحو  215 عددأضرارا ب

الحكومیة، وجمعیة الھالل األحمر السوداني، ووزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمیة، والدفاع المدني في المدة من 
مآوي  توفیروتمثلت االحتیاجات الرئیسیة  للمتاثرین في  .بتسییر بعثة لتقییم احتیاجات ھؤالء الناس أكتوبر،  22 - 20
 .والمساعدات الغذائیة ،الطوارئ

 
والحلیب  ،األرزتحتوي على كرتونة من المواد الغذائیة  100واستجابًة لذلك، وزعت جمعیة الھالل األحمر السوداني 

كیس تحتوي على  20والعدس، والفول السوداني، وزیت الطبخ، وقامت السلطات المحلیة كذلك بتوزیع  ،والسكر
من  400بما في ذلك توزیع واللوازم المنزلیة  ،توزیع مآوي الطوارئ أیضاالدفاع المدني   باشرو .ودقیق القمح ،الذرة

من أوعیة حفظ المیاه الفارغة (جركانات) التي قامت بتقدیمھا جمعیة الھالل األحمر  200البالستیكیة، و غطیةاأل
المبیدات الحشریة، برش ، والوالمراحیض ،وتتمثل االحتیاجات األخرى في إصالح مصادر المیاه .السوداني

 .وھناك حاجة إلى أموال إضافیة لدعم أنشطة االستجابة ھذه . وتوفیرأدویة الطوارئ
 

 750بحشد الموارد لتكون قادرة على تلبیة احتیاجات نحو  و تقوم لجنة علیا للطوارئ في والیة البحر األحمر حالیًا
بورتسودان، وسواكن، وسنكات، وھیا، ودوردیب،   ، إلى أن محلیات). تجدر اإلشارةشخص 3,000أسرة (حوالي 

 .وطوكر وعقیق في والیة البحر األحمر تكون جمیعھا عرضًة لخطرالفیضانات خالل موسم الشتاء
 

سابق إلى ضرورة أن یكون لكل والیة مخزون كاف من إمدادات الطوارئ لتوفیر  وقد أشارت الحكومة في وقٍت
ھذا، ولم یحدث أي فیضان كبیر في عام . شخص 2,000ي الوقت المناسب في أوقات األزمات لنحووف ،استجابة فعالة

 20,000شخص من الفیضانات الموسمیة في السودان، منھم  500,000تضرر نحو  2013، ولكن في عام 2014
 .كانوا في والیة البحر األحمر

 

والیة في  ونازح یبدأون العودة إلى منازلھم في قریة لبد 13,500نحو 
 شرق دارفور:

 
وفقا لبعثة الیونامید العاملة في دارفور، بدأ النازحون الذین كانوا قد التمسوا الملجأ بالقرب من مقر بعثة یونامید في 

وقد بدأ   .كم من مقر البعثة 2.5منطقة لبدو، في والیة شرق دارفور في العودة إلى قریتھم، التي تقع على بعد حوالي 
ھؤالء النازحون عملیة العودة في شھر سبتمبر من ھذا العام، نظرا لتحسن األوضاع األمنیة بعد إنشاء مركزًا للشرطة  

 بناء المرونة في االستجابة دمج
األمن الغذائي أمر ب الخاصة

ضروري للحد من مخاطر انعدام 
لغذائي بین األسر األكثر األمن ا

 . في السودان عرضًة للمخاطر

 
 
 

 
 

 

ورد أنھ  لمنظمات اإلغاثة،وفقا 
شخص  50,300قد عاد نحو 

 في،  2015في عام  إلى دیارھم
 شرق وشمال دارفوروالیتي 
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

 (الصورة من أرشیف وكالة الیونیسیف)  نازحون یحصلون على الماء في مقر الیونامید في خور ابشي

 بعدوالتدریجیة  ،وتأتي ھذه الخطوة الطوعیة  الى القریة. نازح قد عادوا 5,400في القریة. وحتى اآلن، ھناك حوالي 
ویستمر العائدون في الحصول  منازلھم للعودة. ھم لومقر البعثة أثناء إعداد ،القریة مباشرة النازحون عملیة التنقل بین

وفقا لقادة المجتمع، فقد وافق العائدون على و . والصحة التي تتوفر بالقرب من مقر بعثة الیونامید ،على خدمات المیاه
اإلغاثة القیام بعملیة  بر. وما زال أمام منظماتنوفم 9المھلة التي منحتھا لھم السلطات إلتمام عملیة العودة قبل تاریخ 

 .تقییم احتیاجات ھؤالء العائدینو ،التحقق
 

، عندما اندلع القتال بین  2013في أوائل شھر أبریل من عام  ھذا، وقد جرى نقل ھؤالء النازحین إلى منطقة لبدو
 .ومھاجریھ ،في مدینتي لبدو ناويفصیل مني م -وجیش تحریر السودان ،القوات الحكومیة

 

 ًانازح 4,350 ، ھناك نحوجنوب دارفورفي والیة  وفقا لقادة المجتمع
 الغذائیة  ساعداتلملحاجة في في خور أبشي 

 
 22إلى   20منفي المدة 

تقییم سریع  جرى عملأكتوبر، 
في قریة خور أبشي  حتیاجاتلال

عقب  ،جنوب دارفوروالیة في 
ورود تقاریر من قادة المجتمع 

نازح  4,350 لجوء نحو نع
 ، الیونامید بعثةبالقرب من موقع 

ة إلى ـــاســــاجة مـــھم في حو
ضمت قد و .المساعدات الغذائیة

األمم  البعثة موظفین من مكتب
یق الشؤون ـــــتنسل دةــــــــالمتح
 الغذاءج ــــوبرنام ،انیةــــــاإلنس

الرؤیة نظمة ــــمو ،الميـــــــالع
ؤالء ــھان ــــــد كـــــوق .دولیةال

فروا من منازلھم قد النازحین 
 وافي قریة خور أبشي ولجأ

 یونامید ال بعثةبالقرب من موقع 
 في، 2014 مایو في شھر

 .قریة من قبل مجموعة مسلحةالھجوم على الأعقاب 
 

أساسي للغذاء، مصدر كالدخن  ةعازركذلك على ، وكلیا على الزراعة خور أبشي في معیشتھم الناس في و یعتمد
تقلص فرص حصول فشل الموسم الزراعي إلى ویمكن أن یؤدي ھذا،  .والسمسم كمحاصیل نقدیة ،والفول السوداني

سوق في أقرب  یقعقد استنفدت وي لألھالجدت البعثة أن المخزونات الغذائیة قد وو .الغذاء ھؤالء األھالي على
عدم وجود حبوب في مع ذلك، الحظت البعثة ویقام مرتین في األسبوع،  متنقلسوق وجود ضافة إلى منواشى، باإل

بحیث أسعار المواد الغذائیة مرتفعة جدا فإن لمجتمع، فراد اووفقا أل ب.رتفاع أسعار الحبوالالتجار ذلك عزا و السوق،
 .االساسیةاإلمدادات الغذائیة من الحصول على حتى غالبیة األسر ال تتمكن 

 
الفول و ،دخنالمحاصیل في الحظت البعثة عالمات الذبول ، حیث المزارعبشدة على الجفاف فترة  و قد أثر طول

كمیة أقل ھطول لجنوب دارفور والیة المناطق الشمالیة من فقد تعرضت ، الزراعة الوالئیةووفقا لوزارة  .السوداني
 .ةالوالیخرى من األجزاء األاألمطار بالمقارنة مع  من

 
دعم توفیر اللمدة شھرین لغذائیة توزیع إمدادات ببعثة ال، أوصت ھاليھؤالء األاحتیاجات سد في استجابة لو

التغذیة استحداث برنامج بوأوصت البعثة أیضا  ر.نوفمبشھر العالمي في  العالميبرنامج  سیقوم بھي ذالموسمي، وال
التدخالت لقیام  بلجرت التوصیة أیضا وقد  ة.برنامج التغذیة في القریمباشرة كذلك بو ساسالمدرسیة في مدارس اال
یقمن  الئيخاص على النساء ال عیش السكان في المنطقة، مع التركیز بشكٍلوسائل لدعم  في مجال وسائل العیش

 .نأنشطة مدرة للدخل إلعالة أسرھ بمباشرة
 
 
 

من  5,400حتى اآلن نحو عاد 
یلتمسون كانوا النازحین الذین 

الملجأ بالقرب من مقر بعثة 
 .الیونامید في لبدوا إلى دیارھم

 
 
 

 
 
 
 

 

النازحین الذین من  4,350نحو  
 من مقر بعثةلجأوا بالقرب 

الیونامید في خور أبشي في 
 .حاجة إلى مساعدات غذائیة
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