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أوتشا    

 

  التطورات أبرز  
شخص تأثروا باألمطار الغزیرة  13,000 •

 والسیول في شتى أنحاء البالد
ستقدم السلطات الوالئیة في والیة سنار جمیع  •

 المساعدات المطلوبة للمتأثرین بالفیضانات
تساعد اللجنة الدولیة للصلیب األحمر  •

شخص یواجھون عدم استتباب  138,000
 األمن الغذائي بتقدیم التقاوي واألدوات

 الغذائي فيفجوات في االستھالك  یُتَوقع حدوث •
أجزاء من والیات البحر األحمر، وكسال، 

، والقضارف، والنیل األزرق، وغرب كردفان
وشمال كردفان، وجنوب كردفان، ودارفور 

نظام اإلنذار تقریر لحسب ما أورده  –الكبرى 
 المبكر بالمجاعة

 
 2018 عام أرقام

 
 
 

 ملیون 4.4
 
 

 ملیون 1.6

ستھدفین عدد األشخاص الم
وفقاً في السودان (باإلغاثة 

اإلنسانیة لعام  لخطة االستجابة
2019( 

عدد األشخاص الذین تلقوا 
المساعدات في الربع األول 

 2019من عام 

 
 
 

 ملیون  2.4

ستھدفین عدد األشخاص الم
(وفقاً  في دارفور باإلغاثة

لخطة االستجابة اإلنسانیة لعام 
2019( 

 
 

 ملیون  2.3

ابة بسوء ـــــاالت اإلصـعدد ح
الشامل  ادــــــــالتغذیة الح

 )          الیونیسیف(

 
 

767,124(  
440,004 ( 

 
 

771,528 

دولة مواطني  من الالجئون
 السودان في السودان جنوب

  مفوضیة األمم المتحدةبمسجلین (
 جلین بشرطة الجوازات والھجرةـمس(

حسب مفوضیة  الكليالمجموع 
 األمم المتحدة لالجئین

 2019 یونیو 15

 
 
 

158,959 

وطالبو اللجوء الالجئون 
 السیاسي من جنسیات أخرى

مفوضیة األمم المتحدة لشئون 
 )2018 أغسطس 31حتى ( – الالجئین

 2019لعام  التمویل  

 دوالر أمریكي ملیون 355    
، وفقاً لنظام 2019 یولیو 10حتى جرى استالمھا    

  التتبع المالي
    

 التمویل المتحصل نسبة  

29.1% 
 ، وفقاً لنظام التتبع المالي2019 یولیو 10حتى 

 
 

 شخص تأثروا باألمطار الغزیرة والسیول في كافة أنحاء البالد 13,000حوالي  
 

شخص في أربع والیات في شتى أنحاء البالد  13,000أثرت األمطار الغزیرة والسیول على ما یقدر بنحو 
)، 150وكسال ( ،)530)، وسنار (2,000)، وجنوب دارفور (10,250بما في ذلك والیات شمال دارفور (

وفقاً لمفوضیة العون اإلنساني الحكومیة والشركاء. ویمتد موسم األمطار في السودان من یونیو إلى سبتمبر 
ویبلغ ذروتھ في أغسطس، ولكن تأخرت بدایة ھطول األمطار ھذا العام بین أسبوع وثالثة أسابیع. وستشھد 

لطبیعي، مما یزید من احتمال حدوث فیضانات واسعة معظم أنحاء البالد ھذا العام معدل ھطول أمطار یفوق ا
صادر عن منتدى توقعات المناخ في منطقة القرن األفریقي الكبرى.  لبیان النطاق في جمیع أنحاء البالد، وفقاً 

استخدام اإلمدادات لتلبیة احتیاجات األشخاص المتأثرین بالفیضانات، سیحتاج الشركاء إلى مزید وبینما یجري 
 من التمویل لتجدید المخزونات تحسباً لمزید من الفیضانات بسبب ھطول األمطار الذي یفوق المعدل الطبیعي.

 
 )ھشمال دارفور (الكوما وطویل والیة الفیضانات فيبشخص تأثروا  10,250

 
شخص في منطقتي الكوما وطویلھ بوالیة شمال  10,250رت األمطار الغزیرة والسیول على حوالي أث

 .دارفور
شخص جاریة في مدینة الكوما والمناطق المحیطة بھا. وسیقدم  4,000وال تزال االستجابة الحتیاجات حوالي 

 مفوضیةمنظمة الدولیة للھجرة، ویوماً؛ كما ستوفر ال 15برنامج الغذاء العالمي دعماً بحصص تموینیة لمدة 
األمم المتحدة لالجئین إمدادات المآوي؛ والشركاء الصحیون مستعدون لتقدیم الدعم من خالل عیادة متنقلة 

المساعدات أیضاً؛ وسیقوم  الحكومي بمجرد نقل األسر المتأثرة إلى المناطق الجافة؛ كما سیقدم دیوان الزكاة
 .والنظافة ببناء مراحیضشركاء المیاه والمرافق الصحیة 

 
آخرین في بلدة الكوما  397منزالً وألحقت أضراراً بـعدد  470یونیو، دمرت الفیضانات المفاجئة  6في 

وحولھا، وفقاً للمنظمة الدولیة للھجرة وجمعیة الھالل األحمر السوداني. حیث كانت االحتیاجات األكثر إلحاحاً 
الطارئة، واللوازم المنزلیة، والغذاء، فضالً عن الخدمات الصحیة وخدمات التي جرى تحدیدھا ھي المآوي 

 المیاه والمرافق الصحیة.
 
 )2019( سودانألضرار الناجمة عن األمطار الغزیرة والفیضانات المفاجئة في شتى أنحاء الا

 مصدرال األشخاص المتأثرین المنازل المتأثرة المنازل المدمرة المحلیة الوالیة
 بعثة مشتركة بین الوكاالت 6,198 758 485 ھطویل شمال دارفور
 بعثة المشتركة بین الوكاالت 4,045 397 470 الكوما شمال دارفور
 شركاء 2,000 - 400 )(قریة لیباشرق جبل مرة  جنوب دارفور

 جمعیة الھالل األحمر السوداني 525 25 80 )بابانوسة (قریة ھسنج سنار
 ةالحكوم 140 - 28 شریفي) ود (قریةكسال  كسال

   12,908 1,180 1,463   اإلجمالي مجموعال
 

 في ھذا العدد                                 
  

 1.ص  متأثر بالفیضانات في شتى أنحاء السودان 13,000 

 3ص.  والیة شمال دارفور ھي األشد تأثراً بالفیضانات 

 3ص.  شخص 138,000قدم المساعدات إلى یلصلیب األحمر ا                 

 4ص.  الموسم المجدب اءأثنة متوقعة غذائی فجواتھناك 
       

 
 )2019منزل دمرتھ األمطار والفیضانات في طویلھ، بوالیة شمال دارفور (بعثة مشتركة، یونیو 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GHACOF52_statement.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GHACOF52_statement.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GHACOF52_statement.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GHACOF52_statement.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GHACOF52_statement.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GHACOF52_statement.pdf
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قاد مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة أوتشا بعثة مشتركة بین الوكاالت إلى معسكرات النازحین في محلیة  
أسرة) بالفیضانات. كما استجاب الشركاء لالحتیاجات اإلنسانیة  1,243شخص ( 6,200طویلھ حیث تأثر ما یقدر بنحو 

. وھناك مخاوف من أن برقوفي معسكر رواندا للنازحین وامتداده للمتأثرین من األسر التي تعیش في مناطق منخفضة 
األراضي المغمورة (البرك والمستنقعات)، وسوء شبكات المرافق الصحیة، والمراحیض المنھارة ستزید من خطر 

رات انتشار العدوى المنقولة عن طریق المیاه واألمراض األخرى.  وسیجري توزیع الناموسیات المعالجة بمبیدات الحش
على األسر المتأثرة بوصفھ إجراء وقائي. كما سیتلقى األشخاص الذین ُدمرت منازلھم مآوي للطوارئ ومستلزمات 
منزلیة بینما سیتلقى الذین دمرت منازلھم إمدادات منزلیة. وسیقوم الشركاء أیضاً بتوزیع المواد الغذائیة وإصالح شبكات 

 .المرافق الصحیة وتوفیر الخدمات الصحیة
 
منزالً.  758مرحاضاً وألحقت أضراراً بـعدد  899منزالً و 485یونیو  7و 3قد دمرت األمطار الغزیرة والسیول بین و

 .كما فقد بعض األشخاص كل ممتلكاتھم ومخزوناتھم من الغذاء
 

اد معسكر و (وھو امتدقویوجد في محلیة طویلھ خمسة معسكرات للنازحین وھي رواندا، ودالي، وأرقو، ودابانایرا، وبر
 .نازح 90,000رواندا)، والتي تضم مجتمعة أكثر من 

 
 شخص تأثروا بالفیضانات في قریة لیبا بوالیة جنوب دارفور 300أكثر من 

 
یونیو أضراراً بالمنازل والمدارس والمركز الصحي في قریة لیبا في  8ألحقت األمطار الغزیرة والریاح العاتیة في 

شخصاً. ویقدم الشركاء المساعدات للعائالت  325محلیة شرق جبل مرة، بوالیة جنوب دارفور، مما أثر على حوالي 
َرت منازلھا  مما یجعلھا عرضة  -ي كانت مبنیة بالمواد المحلیة مثل العصي والقش والت -أسرة  65بالغ عددھا الـالتي ُدمِّ

 .لعوامل الطقس. وقد فقد ھؤالء األشخاص كل طعامھم وممتلكاتھم ومخزوناتھم من التقاوي
 

المنظمة الدولیة للھجرة المالجئ المحسنة واإلمدادات المنزلیة على األسر التي دمرت منازلھا واللوازم المنزلیة وزعت 
الجزئیة (األغطیة البالستیكیة وأوعیة السوائل [جركانات] والبطانیات) على األشخاص الذین تأثرت منازلھم؛ كما قام 

من مستلزمات النظافة؛ وقام برنامج الغذاء العالمي بتوزیع األغذیة  مجموعة 200صندوق األمم المتحدة للسكان بتوزیع 
على األسر التي دمرت منازلھا. وقدمت منظمة الصحة العالمیة مجموعتین لالستجابة السریعة لتغطیة االحتیاجات 

 لة ــلســظام سغیل نــشخص لمدة ثالثة أشھر؛ وتولت إصالح نظام الطاقة الشمسیة المستخدم لتش 6,000الصحیة لـعدد 
 

شخص في شتى  13,000تأثر 
أنحاء البالد باألمطار الغزیرة 

 والسیول

 إلى یقدم الشركاء المساعدات
شخص تأثروا  300أكثر من 

بالفیضانات في قریة لیبا بوالیة 
 جنوب دارفور

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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درجات الحرارة المنخفضة الموصى بھا للتخزین  وھو أمر ضروري لضمان الحفاظ على اللقاحات واألدویة في -التبرید 
لموسع)؛ كما قدمت منظمة الصحة العالمیة بالنسبة ألنشطة التحصین (برنامج التحصین ا –والمناولة في جمیع األوقات 

 .دورات حول تعزیز النظافة واألمراض التي تنقلھا المیاه أیضاً  نظمت وقدالكلور والماء ومجموعات اختبار الجودة. 
 

 شخص) وعدد قلیل من األشخاص النازحین. 2,500أسرة (حوالي  506 -معظم سكان قریة لیبا ھم من العائدین 
 

 تأثروا بالفیضانات في قریة بابانوسة بوالیة سنار شخص 500أكثر من 
 

وفقاً لجمعیة وشخصاً.  525یونیو وضربھا زلزال خفیف مما أثر على  24ھطلت أمطار غزیرة على قریة بابانوسة في 
 الھالل األحمر السوداني ستقوم سلطات الوالیة بتقدیم المساعدات المطلوبة.

 

 138,000األحمر األغذیة والتقاوي واألدوات على وزعت اللجنة الدولیة للصلیب 
 شخص یواجھون عدم استتباب األمن الغذائي في دارفور

 
یة للصلیب قامت اللجنة الدول

األحمر وجمعیة الھالل 
األحمر السوداني بتوزیع 

التقاوي واألدوات والمواد 
 138,000الغذائیة على 

شخص یواجھون عدم 
استتباب األمن الغذائي في 

شمال وجنوب ووسط 
 دارفور.

 
وقال قادر أول عمر رئیس 
بعثة اللجنة الدولیة للصلیب 
األحمر في السودان، "ھذه 

على  األسر التي تعتمد
 المجدبالزراعة ھي من بین أكثر الفئات عرضةً للمخاطر في دارفور ولیس لدیھا الغذاء الذي یكفیھا حتى نھایة الموسم 

. والغذاء الذي نقدمھ یھدف إلى مساعدة المزارعین على المدى القصیر، لكن ھدفنا ھو ضمان أنھم الذي یسبق الحصاد)(
 ویعملون على استدامتھ، حتى یتمكنوا تدریجیاً من إعادة بناء وسائل عیشھم".یقومون باإلنتاج الزراعي 

 
طن متري من التقاوي على المزارعین بما في ذلك تقاوي  475بعد التشاور مع وزارة الزراعة جرى توزیع أكثر من 

لبامیة والبصل والبطیخ إلى الذرة الرفیعة والفول السوداني واللوبیا والسمسم والفول المصري والطماطم والباذنجان وا
 جانب األدوات الزراعیة مثل المحاریث التي تجرھا الدواب (الحمیر).

 
اللجنة الدولیة للصلیب األحمر ووزارة الثروة الحیوانیة في تحصین الماشیة ضد األمراض وباإلضافة إلى ذلك، بدأت 

حیوان. وسیجري تشغیل ھذا البرنامج، الذي أُعید إطالقھ ألول مرة منذ  800,000الشائعة، بھدف تحصین إجمالي 
حیوان، وبعد ذلك  300,000في والیة شمال دارفور لیستھدف البرنامج وقد بدأ  .، لمدة ثالث سنوات2013عام 

 سیجري تمدیده لیشمل والیات وسط دارفور وجنوب دارفور وغرب كردفان.
 
اللجنة  قامت طارھذا اإل فيو .واصل اللجنة الدولیة للصلیب األحمر االستجابة لالحتیاجات اإلنسانیة في السودانتو

شخص في والیات دارفور  49,000ب لنحو في العام الماضي بتقدیم المیاه الصالحة للشر الدولیة للصلیب األحمر
شخص في والیتي شمال ووسط  108,000وجنوب كردفان والنیل األزرق، وقدمت التقاوي واألدوات الزراعیة إلى 

 دارفور.
 
 
 

قدمت اللجنة الدولیة للصلیب 
األحمر المساعدات إلى 

شخص یواجھون  138,000
عدم استتباب األمن الغذائي 

وتشمل المساعدات تقدیم التقاوي 
 واألدوات

ستساعد السلطات الوالئیة 
بوالیة سنار األشخاص 

 المتأثرین بالفیضانات

 اللجنة الدولیة للصلیب األحمر توزع التقاوي واألدوات على األشخاص األكثر عرضة للمخاطر في والیة جنوب دارفور 
 )2019(اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 السودانوضع األمن الغذائي في 

 
ال أجزاء من والیات البحر األحمر، وكسال، والقضارف، والنیل األزرق، وغرب كردفان، وشم تواجھمن المتوقع أن 

 من یونیو إلى سبتمبر في السودانالموسم المجدب خالل  ةغذائیفجوات  كردفان، وجنوب كردفان، ودارفور الكبرى
یف التقریر ویض. 2020إلى ینایر  2019وفقاً لتقریر نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة لألمن الغذائي من یونیو وذلكم 

والیة جنوب أجزاء من في  خالل ذروة الموسم المجدب من أغسطس إلى سبتمبر ةمن المرجح وجود فجوات غذائی بأنھ
 على األرجحفر الحبوب مما وسیزید الحصاد في المدة من أكتوبر إلى ینایر من توجبل مرة.  منمناطق كردفان و

 .األمن الغذائيمن وضع حسِّن یُ س
 

في بعض  2019وقد بدأ موسم األمطار الرئیسي التي یفوق معدلھا المتوقع المتوسط في المدة من یونیو إلى سبتمبر 
 في معظم المناطق الزراعیة 2019/2020للموسم الزراعي  تحضیراتالمناطق في شرق وغرب السودان. وتجري ال

قد جرى اإلبالغ عن نقص وقود الدیزل واإلمدادات الزراعیة األخرى یمضي التقریر قائالً بأنھ شبھ اآللیة والمرویة. و
في بعض ھذه المناطق. وعلى الرغم من أن ھذا سیؤثر على الزراعة، إال أنھ من المتوقع أن تكون المساحة المزروعة 

 دادات الزراعیة، فضالً عن التضحیةأقل بقلیل من المتوسط بسبب احتمال مساعدة الحكومة في وقود الدیزل واإلم
من المتوقع حالیاً أن تؤدي ھذه العوامل، و. الزراعیة مداداتشراء اإلمن أجل التي تقوم بھا األسر  بالمشتریات األخرى

بثقة أكبر في  ؤھایمكن إجرا أن تقدیرات اإلنتاج غیر إلى جانب عائدات الِغلَّة المواتیة، إلى معدل متوسط لإلنتاج،
 قدماً على نحو كامل.لزراعة ا تمضي ناألشھر المقبلة حی
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 المصدر: مجموعة البنك الدولي
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