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أوتشا     

  التطورات أبرز  

 الیةو فياإلسهال المائي الحاد  تحاال ضنخفاا •

دارفور مع استجابة منظمات اإلغاثة  طسو

 لألوضاع هناك

دم استباب عفي البالد  اءجزأ بعض جهاستو •

 سبتمبر حتى یدامتزعلى نحو  ئيالغذا ألمنا

2018 

منحت السلطات الحكومية اإلذن بتوسيع  •

معسكرات الالجئين في والیتي النيل األبيض 

 وشرق دارفور

جرت إزالة أنواع مختلفة من األلغام األرضية  •

كيلومتر  105.7والذخائر غير المنفجرة من 

كم من الطرق في  37,898مربع من األراضي و

وذلك وفقاً لخدمات دائرة األمم  -السودان 

 المتحدة إلزالة األلغام

  

 2018 عام أرقام

 

 

 مليون 5.5

عدد األشخاص المحتاجين في 

وفقاً للمحة االحتياجات السودان )

 (2018اإلنسانية للعام 

 
 

 مليون  3.1

في  عدد األشخاص المحتاجين

لمحة االحتياجات ) دارفور

 (2018اإلنسانية للعام 

 

 

 مليون  2.3

ابة بسوء ـــــاالت اإلصـعدد ح

)لمحة الشامل  ادــــــــالتغذیة الح

 (          2018االحتياجات اإلنسانية للعام 

 

 

352,462)  

418,914 )

425,677  

دولة مواطني  من الالجئون

 السودان في السودان جنوب
  2013ما قبل )

 2013)ما بعد 

 ،2018ایر فبر 28حتى 
 مفوضية األمم المتحدة لالجئين

 

 

 

 

153,620 

وطالبو اللجوء الالجئون 

 السياسي من جنسيات أخرى

مفوضية المسجلون من قبل )

 األمم المتحدة لشئون الالجئين(

 2017 ینایر 31حتى  –

 التمويل  

 (أمريكي دوالر)مليار  1.01
 2018التمويل المطلوب في 

 دوالر أمريكي مليون 15.6    

 2018جرى استالمها في    

    

 المائة في 1.6
 المتحصلجمالي التمويل إ

 (2018 مارس 18حتى نظام التتبع المالي، )

  
 

 في هذا العدد                                 
      

 1ص.  انخفاض حاالت اإلسهال المائي الحاد في والية وسط دارفور
 2.ص  توقعات األمن الغذائي وفقاً لنظام اإلنذار المبكر بالمجاعة
 2ص.  توسيع معسكرات الالجئين في النيل األبيض وشرق دارفور

 3ص.  كيلومتر من الطرق 38,0000إزالة األلغام من 

   (2016 اليونيسيف،أطفال تُبَين لهم خطوات غسل اليدین بالصابون )

انخفاض عدد حاالت اإلسهال المائي الحاد في والية وسط دارفور بعد استجابة 

   مشتركة ومنسقة
 

كان التحرك السریع من جانب الحكومة واألمم المتحدة عامالً أساسياً في الحد من انتشار اإلسهال 

حالة  300مرة(. وقد أدى التفشي إلى المائي الحاد في فبرایر في والیة وسط دارفور )منطقة جبل 

جدیدة، جرى اإلبالغ عنها بعد مدة عشرة أسابيع من الحاالت الصفریة في وسط دارفور، ومدة 

 .ثالثة أسابيع من الحاالت الصفریة في جميع أنحاء البالد

وقد استجابت وزارة الصحة االتحادیة السودانية ووزارات الصحة الوالئية، ومنظمة الصحة 

العالمية، ووكالة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف(، وشركاء القطاع الصحي إلى انتشار المرض 

باستراتيجية استجابة قویة شملت إنشاء مراكز العزل والفحص في المدارس، وتعزیز رصد 

وتصفية نوعية المياه، والتدریب على االستجابة السریعة في تسع مناطق في والیة وسط دارفور، 

رصد الدقيق لألوضاع على أرض الواقع. وحتى اآلن، قامت منظمة الصحة العالمية بنشر فریق وال

طوارئ إلى والیة وسط دارفور من والیة غرب دارفور. ویضم هذا الفریق مسؤوالً عن الصحة 

العامة وموظفاً لوجستياً، باإلضافة إلى عضوین في الفریق في زالنجي یقدمان الدعم الكامل لمحلية 

رت تي. ینصب تركيز وأولویة الفریق على االستجابة لحاالت اإلسهال المائي الحاد والتحكم في ن  

 .انتشار المرض
كما تجري التحضيرات والتخطيط لموسم األمطار القادم. وفي الوقت نفسه، تتواصل أنشطة التأهب 

اإلبالغ اليومي، وتجدید  في المناطق التي ال توجد بها تقاریر عن اإلسهال المائي الحاد، بما في ذلك

األدویة واللوازم، وضمان جودة مياه الشرب المأمونة، والتأكد من وجود عدد كاف من العاملين 

المدربين، وكذلك خطة تنفيذیة لالستجابة ورفع الوعي العام بشأن الوقایة وأفضل الممارسات 

 .للتخفيف من اإلسهال المائي الحاد

 )2018فبراير  - 2016السودان )أغسطس  حاالت اإلسهال المائي الحاد في
 المصدر: منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة االتحادیة
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 (2018نتائج األمن الغذائي المتوقعة )من يونيو إلى سبتمبر 
 نظام اإلنذار المبكر بالمجاعةخدمة المصدر: 

 3ولتوسيع نطاق االستجابة، قدرت وزارة الصحة الوالئية بوالیة وسط دارفور أنها ستحتاج إلى 
دوالر أمریكي( وطلبت دعماً من منظمة الصحة العالمية  102,500مالیين جنيه )حوالي 

 99,000مليون جنيه سوداني )حوالي  2.9يونيسيف. وقد التزمت منظمة الصحة العالمية بمبلغ وال

 دوالر(.

تسبب سوء هطول األمطار وارتفاع أسعار المواد الغذائية في توقع عدم استباب األمن 

 الغذائي حتى شهر سبتمبر

سيواجه أشخاص في أجزاء من 

والیتي كسال وشمال دارفور، 

الذین تأثروا باألمطار الغزیرة في 

، والنازحون في بعض 2017عام 

في المناطق  –أجزاء جبل مرة 

التي ال تستطيع منظمات اإلغاثة 

مستویات األزمة  -الوصول إليها 

لألمن الغذائي )المستوى الثالث 

ن للتصنيف المتكامل لمراحل األم

وفقاً آلخر الغذائي( حتى سبتمبر، 

تقریر توقعات األمن الغذائي في 

  ة.نظام اإلنذار المبكر بالمجاع

من المتوقع أن تصل مستویات و

 بين یونيو وسبتمبراألمن الغذائي 

تویات الطوارئ )المستوى إلى مس

الرابع وفقاً للتصنيف المتكامل 

بين  ن الغذائي(ـــــــــلمراحل األم

األشخاص النازحين الذین یعيشون 

في المناطق التي تسيطر عليها 

الحركة الشعبية لتحریر السودان  

قطاع الشمال في والیة جنوب  –

حسب خدمة نظام اإلنذار  ،كردفان

تویات الدنيا )المرحلة ومن المرجح بشكل عام أن تظل معظم أجزاء البالد في المس .المبكر بالمجاعة

المرحلة ) األولى من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي( أو مستویات اإلجهاد لألمن الغذائي

، بعد مواسم 2018بين فبرایر وسبتمبر( الثانية من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي

 .التي كانت فوق المتوسط 2017/18حصاد 

ویة المشتركة لتقييم المحاصيل واإلمدادات الغذائية الصادر في فبرایر ویقدر تقریر البعثة السن

مليون طن متري )طن  5.2بنحو  2017/18أن إنتاج السودان القومي من الحبوب لعام  2018

 40تقریباً ویقل األخيرة، سنوات متوسط معدل الخمس عن في المائة  10وهذا یزید بنسبة متري(. 

الذي فاق المتوسط. ومع ذلك، أدت األمطار الموسمية  2017 – 2016حصاد عن في المائة 

الشدیدة القلة في شمال والیات كسال والقضارف وأجزاء من شمال دارفور، ووالیة شمال كردفان 

 .إلى ضعف إنتاج المحاصيل المحلية وتجدید األراضي الرعویة.

 توسيع معسكرات الجئي دولة جنوب السودان في واليتي النيل األبيض وشرق دارفور 

منحت السلطات الحكومية اإلذن بتوسيع معسكرات الالجئين في والیتي النيل األبيض وشرق 

أسرة إضافية  500ویمكن أن یستوعب امتداد معسكر الكشافة في والیة النيل األبيض دارفور. 

الجئ، غالبيتهم من جماعة  13,000شخص(. ویضم المعسكر حالياً أكثر من  2,500)حوالي 

الُشلُّك العرقية في دولة جنوب السودان. ویقع امتداد معسكر كاریو في والیة شرق دارفور على بعد 

عائلة إضافية )حوالي  3,000من المعسكر ویمكن أن یستوعب ما یصل إلى  كم 1.8حوالي 

زادت أسعار المواد الغذائية 
األساسية في المتوسط بنسبة 

المائة بين ديسمبر في  35
 ويناير

منحت السلطات الحكومية اإلذن 
بتوسيع معسكرات الالجئين في 

واليتي النيل األبيض وشرق 
 دارفور

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SD_OL_2018_02_final.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SD_OL_2018_02_final.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SD_OL_2018_02_final.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SD_OL_2018_02_final.pdf
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شخص(. ویعتبر تصریف المياه أحد الهموم الرئيسية لمفوضية األمم المتحدة لشئون  15,000

الالجئين، ولمعتمدیة الالجئين الحكومية، وللشركاء في مجال الصحة والمياه والمرافق الصحية، في 

. وللتوسعة، عمل 2017ت في معسكر كاریو خالل موسم األمطار لعام أعقاب مشاكل الفيضانا

الشركاء لضمان أن الموقع الجدید لدیه قدرة تصریف مياه كافية. وسيتطلب التوسيع الجدید إمدادات 

 .مياه عبر األنابيب والتي هي في مرحلة التخطيط حالياً 

ً للنتائج وتفسح المجال  مكافحة األلغام  لرئاسةت المتحدة لواليالإيطاليا تقدم عرضا

 بالسودان

كيلومتر مربع من المناطق الخطرة  105.7ة والقذائف غير المنفجرة عن جرت إزالة مختلف أنواع األلغام األرضي

كم من الطرق في السودان، مما یوفر ممًرا دون عوائق وحریة لزراعة األراضي ورعي الماشية لمئات  37,898و

دة اآلالف من األشخاص الذین یعيشون في خوف من حوادث األلغام. كما أن وجود األلغام األرضية یحول دون عو

النازحين أو الالجئين إلى مناطقهم األصلية وقد یمنع األطفال من الذهاب إلى المدارس بسبب المخاطر. كما یتأثر تقدیم 

المساعدات اإلنسانية وإتاحة حصول األشخاص على الخدمات األساسية )المياه والمرافق الصحية والصحة والتعليم( 

 .ن غير قادرة على الوصول بأمان إلى المحتاجينفي المناطق الملوثة ألن منظمات اإلغاثة تكو

وقالت دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام في اجتماع مع مجتمع المانحين ومنسق األمم المتحدة المقيم 

في المائة من  20ومنسق الشؤون اإلنسانية بالتعاون مع المركز القومي السوداني لألعمال المتعلقة باأللغام أن 

 2015ملوثات المعروفة ال یزال یتعين معالجتها، ومعظمها في والیتي جنوب كردفان والنيل األزرق. ومنذ عام ال

عندما ُدعيت دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام للعودة السودان بعد مدة راحة ألربع سنوات، أعلنت البالد 

 .غام األرضيةأن والیتي البحر األحمر والقضارف خالية من األل

ساعد االجتماع على إطالق تعهد السودان بتمدید التزام تلك الجهات المحدد زمنياً بإزالة األلغام األرضية والذخائر 

بهذا . وقد جرى االلتزام 2018غير المنفجرة من البالد بشكل دائم، والذي جرى تعيينه في وقت سابق بنهایة عام 

"معاهدة أوتاوا". واحتفل  -اقية مكافحة وحظر األلغام المضادة لألشخاص من قانون اتف 5أحكام المادة  بموجب

االجتماع أیضاً بتسليم رئاسة العمل ضد األلغام في السودان من إیطاليا إلى الوالیات المتحدة، مع قيام الدولتين بترأس 

 .مالكفاح العالمي من أجل حظر األلغام األرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب بشكل دائ

والیة سودانية باأللغام األرضية والمتفجرات من مخلفات  18من أصل  9وعلى الرغم من تحسن الوضع، تتأثر 

لغم مضاد لألفراد،  10,755الحرب، وفقاً لما ذكرته دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام. وقد أزیل 

الذخائر غير المنفجرة وجرى تدميرها بقيادة مركز القومي السوداني  من 83,774ومضاد للدبابات،  لغم 3,237و

لألعمال المتعلقة باأللغام بدعم من دائرة األمم المتحدة لإلجراءات المتعلقة باأللغام، مما مهد الطریق أمام األنشطة 

حتى نهایة حرب السودان لألشخاص والبضائع، علماً بأن هذه المواد قد زرعت منذ ما قبل و والحركة الحرةالزراعية 

 .1956من أجل االستقالل في عام 

ووالیة كسال هي التالية على قائمة الوالیات التي سيعلن عنها خالية من األلغام األرضية المعروفة، حسبما ذكرت 

كبير دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام. غير أن وضع المتفجرات من مخلفات الحرب غير مؤكد إلى حد 

في دارفور، التي تعتبر خالية من األلغام التقليدیة المضادة لألفراد ولكنها معروفة بأن بها اآلالف من الذخائر غير 

المنفجرة. كما ال تقل أهمية مسألة تدمير األسلحة التي تقوم قوات األمن السودانية بتجميعها في الوقت الراهن بهدف 

 دول.نزع سالح األطراف الفاعلة من غير ال

 

 دينكا نقوك والمسيرية في أبيي يوقعان اتفاق سالم مجتمعي
 

قام ممثلون عن مجتمعات دینكا نقوك 

مارس على  5والمسيریة بالتوقيع في 

اتفاق سالم مجتمعي في منطقة أبيي 

اإلداریة وذلك لحل نزاع على إتاحة 

الوصول إلى المراعي والمياه. وقد 

جرى التوقيع خالل مؤتمر حول 

عقد  -وهو الثالث من نوعه  -الهجرة 

لثالثة أیام في منطقة أبيي واستمر 

تحت رعایة المنظمة الدولية للهجرة 

ومنظمة األمم المتحدة لألغذیة 

 والزراعة )الفاو(.

 

جرى إزالة أنواع مختلفة من 
األلغام األرضية والذخائر غير 

كيلومتر  105.7المنفجرة من 
كم  37,898مربع من األراضي و

  -من الطرق في السودان من 
دائرة األمم المتحدة لإلجراءات 

 المتعلقة باأللغام

التوترات التي طال أجلها بين 
مجتمعات دينكا نقوك والمسيرية 
كانت بسبب إتاحة الوصول إلى 

المراعي والموارد المائية في 
 المنطقة إلى حد كبير

 (2018مارس توقيع اتفاقية السالم المجتمعية )المنظمة الدولية للهجرة، 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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وقد أدى النزاع بين جماعتي دینكا نقوك وقبيلة المسيریة في الماضي إلى نزوح المدنيين وانعدام الخدمات االجتماعية 

قيع اتفاق السالم هذا یمهد الطریق إلعادة الدمج وما یترتب على ذلك من احتياجات إنسانية في المنطقة. إن تو

ذ منم عال کت نخفضد المجتمع قاعتي ومجمن ألمنیة بیوادث الحإن المجتمع دة اقاول یقالمجتمعي والسالم المستدام. و

ل منظمة كونكوردیس الغير حكومية الدولية. ویتمثل أحد قبن یمه مظتنجرى  2016م عارة للهجع جتماد أول اعق

الرئيسية لنجاح المؤتمرات في التزام لجنة السالم المجتمعية المشتركة المكونة من قيادیي مجتمع دینكا نقوك  المحاور

 .والمسيریة، والذین جرى تفویضهم للتصدي لقضایا النزاع

 

إذ وتقول عفاف أروب، وهي إحدى قيادات مجتمع دینكا نقوك، "لقد ساعدتنا هذه المؤتمرات كثيراً ]نقوك ومسيریة[. 

یمكننا أن نتفاعل دون خوف." وقالت إن نقص الخدمات األساسية مثل المرافق الصحية والمدارس في منطقة أبيي 

 .یساهم في التوتر الذي قد یؤدي إلى أزمة إنسانية أخرى في المنطقة

 

تصادیة لكال وعلى صعيد منفصل ولكنه ذا صلة أوردت التقاریر مع افتتاح سوق أميت المشترك تحسناً لألوضاع االق

لوجود ظروف أمنية أكثر استقراًرا في أبيي، وما ترتب على ذلك من استئناف التجارة بين  2016المجتمعين منذ عام 

 .السودان ودولة جنوب السودان

 

وتدعو اتفاقية السالم المجتمعي بشكل خاص إلى تعزیز لجنة السالم المجتمعية المشتركة في دورها في التخفيف من 

اع في المجتمع. ویحدد االتفاق طرق المشاركة بين المجتمعين، بما في ذلك آلية لحل النزاعات، واستخدام حدة النز

الموارد الطبيعية إبان موسم الهجرة بين أكتوبر ومایو وذلك لدعم لجنة السالم المجتمعية المشتركة. كما تدعو الوثيقة 

 .اعاتإلى زیادة مشاركة المرأة في مفاوضات السالم وحل النز

 

شخص یحتاجون إلى مساعدات إنسانية في منطقة أبيي. وترجع االحتياجات  170,000 وتقدر منظمات اإلغاثة أن

أساساً إلى وجود عناصر مسلحة في المنطقة، ووجود مخلفات الحرب من المتفجرات، واستمرار النزاع بين القبائل، 

لمعاكس في السودان وتحركات السكان وغياب المؤسسات العامة والخدمات الحكومية. كما أثر الوضع االقتصادي ا

ودولة جنوب السودان على المنطقة. ویعمل الشركاء في الشؤون اإلنسانية في أبيي على زیادة قدرة المجتمعات 

المحلية الرعویة والمجتمعات البدویة المتأثرة على الصمود من خالل اتباع نُهَج مصممة على أساس االحتياجات 

  .والتعرض للمخاطر الخاصين باألشخاص
 

تقدر منظمات اإلغاثة أن 
شخص يحتاجون  170,000

إلى المساعدات اإلنسانية في 
 منطقة أبيي
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