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أوتشا     

 في ھذا العدد                               
 

 1ص. شخص في جبل مرة یحتاجون للمساعدات   25,000

 2ص. دعم نازحي جبل مرة في والیة شمال دارفور 

 4ص.  2017/ 2016 لموسمتوقعات بحصاد وفیر 
 5ص. نقص میاه في محلیة الكرمك 

  التطورات أبرز  
في منطقة بلة شخص  25,000أكثر من ھناك  •

والیة في محلیة شرق جبل مرة في  السریف

المساعدات  إلىجنوب دارفور في حاجة 

  .اإلنسانیة

تلبیة احتیاجات في منظمات اإلغاثة  استمرار •

جبل مرة من نازحي منطقة  53,000أكثر من 

 .شمال دارفوروالیة في 

 ملیون طن متري 8توقعات بإنتاج ما یقدر بنحو  •

 70، بزیادة من الحبوب على المستوى القومي

خمس نتاج الإمع متوسط  مقارنةً  في المائة

 .الماضیة سنوات

محلیة شخص في  11,000یواجھ أكثر من  •

ً والیة النیل األزرق نقصبالكرمك،  في  اً خطیر ا

 المیاهإمدادات 

 2016خطة االستجابة االنسانیة لعام   أرقام

 
 

 ملیون  4.8
 
 
 

 ملیون  3
 
 

 ملیون  2.2

عدد األشخاص المحتاجین في 
 االحتیاجاتالسودان (لمحة 
 )2016اإلنسانیة للعام 

 
في  عدد األشخاص المحتاجین

 االحتیاجاتلمحة ( دارفور
 ) 2016اإلنسانیة للعام 

 
 عدد المصابین بسوء التغذیة 

             الحاد الشامل 

 
 
 
 
 

332,000          

دولة مواطني  من الالجئون
منذ  السودان في السودان جنوب

المسجلون ( 2013دیسمبر،  15
مفوضیة األمم المتحدة من قبل 

 8حتى  – لشئون الالجئین)
 2017 مارس

 
 
 

140,626 

 من جنسیات أخرىالالجئون 
مفوضیة المسجلون من قبل (

 األمم المتحدة لشئون الالجئین)
 2016أكتوبر 31حتى  –

 التمویل 
 )أمریكي دوالر( ملیون 564.8

 2016جرى استالمھا في عام 
 
  

   
   

 في المائة  58.1
 الذي جرى اإلبالغ عنھاجمالي التمویل 

 )2017 مارس 5 (حتى 
 

 )2017سكان محلیون في دونكي في السریف (الیونسیف، فبرایر 

 )2017، فبرایر فالیونیسی(في بلة السریف   إمرأة تقوم بالطھي ألسرتھا

 
   

مساعدات إنسانیة في محلیة شرق جبل  إلىشخص في حاجة  25,000نحو  
 مرة، بوالیة جنوب دارفور

 
في محلیة شرق جبل مرة، بوالیة جنوب دارفور، في المدة  السریف بلةجرى القیام ببعثة مشتركة بین الوكاالت لقریة 

 فبرایر بھدف تقییم االحتیاجات اإلنسانیة في المنطقة. جدیر بالذكر، أن األھالي في قریة بلة السریف 21 إلى 19من 
فصیل  –وحركة جیش تحریر السودان  ،والقرى المحیطة بھا قد تأثروا جراء النزاع الذي اندلع بین القوات الحكومیة

 . 2015و  2014بین عامي   عبد الواحد
 

من  3,500من العائدین و 7,500من النازحین، و 14,000شخص (منھم   25,000وقدرت البعثة أن حوالي 
الرحل) في المنطقة ھم بحاجة للحصول على المیاه والمرافق الصحیة، وخدمات الرعایة الصحیة، والتغذیة، واللوازم 

 ،الخدمات األساسیة إلىالمنطقة  والحمایة. ھذا، وتفتقر ،عن الدعم في مجالي التعلیم الً المنزلیة الضروریة، فض
 والبنیة التحتیة.

  
ً عثة أن أي تدخل وذكرت الب  في  إنساني ینبغي أن یأخذ في الحسبان مجتمعات البدو الرحل الذین یتشاركون حالیا

والتحقق من االحتیاجات قبل تسلیم المساعدات  ،تسجیلالوالعائدین.  ویجب أن تجرى عملیة  ،الموارد مع النازحین
ً . اإلنسانیة  .للمخاطر عرضةتقدیم المساعدات المباشرة للفئات األكثر  ومع ذلك، سیجري قریبا

 
 ھناك حاجة لتوفیر المزید من مصادر المیاه لتلبیة احتیاجات السكان في المنطقة

 
ھناك ثالث مضخات توجد 

 وھيیدویة في بلة السریف 
 القریة الرئیسیة في المنطقة، 
تقدم خدماتھا لمواطني بلة 

من  10و ـــــونح السریف
ً   .القرى المحیطة بھا  لذا، غالبا

ما ینتظر األھالي مدة قد تصل 
ثالث ساعات للحصول  إلى

 ً تظل ة، بعثلل على الماء. ووفقا
الیة كافیة ــــــمصادر المیاه الح

ل  ـــــمن أص 3,500لخدمة 
ن األھالي في ـــــــم 17,600

المنطقة. وتقع مصادر المیاه 
 3-2رى على بعد ـــــــــاألخ

كیلومترات، مما یشكل مخاطر 
نقاط صحیة محتملة نظراً ألن 

) تستخدم أیضا الدوانكي(المیاه 
ً من قبل الحیوانات، مما یعني  مخاطر تتعلق بالحمایة أثناء سعیھم لجلب المیاه. ونتیجة  أن األھالي قد یواجھون أیضا

وال توجد مرافق صحیة في  .كافیة في حرم القریة وغیر ،ھالي في المنطقة على مصادر میاه ملوثةلذلك، یعتمد األ
بعض توصیات البعثة زیادة  شملمبسطة. وتالمنطقة، إال أن ھناك محاوالت لعدد قلیل من العائالت لبناء مراحیض 
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وتنفیذ أنشطة التوعیة الصحیة، وكذلك  ،عدد مصادر المیاه لالستخدام من قبل القرویین والبدو الرحل، وبناء مراحیض
 .تفعیل لجان مستخدمي المیاه في قریة بلة السریف

 
 في مجالي الصحة والتغذیة اتحاجة ماسة للمساعد

 
في  كیلومترات 3ال یوجد أي مرفق صحي في بلة السریف، ومع ذلك، ھناك عیادة مشیدة بمواد محلیة تقع على بعد 

ذه العیادة خدماتھا لألھالي في بلة السریف وممرضة. وتقدم ھ ،قریة دوبو المدرسة، والتي یعمل بھا مساعد طبي واحد
والقرى المحیطة بھا. وتشمل التوصیات على توفیر مجموعة أوسع من الخدمات الصحیة؛ مثل تزوید المرافق القائمة 

 وتعزیز الصحة العامة. ،والنساء؛ وتنفیذ أنشطة التثقیف الصحي ،باألدویة األساسیة؛ وتطعیم األطفال
 

یعانون من سوء التغذیة  طفالً  43عدد  2016ذي جرى القیام بھ في بلة السریف في سبتمبر وحدد فحص التغذیة ال
) الناجم عن تراكم السوائل في الجسم. ویمكن أن یؤدى االستسقاءیعانون من األودیما ( وأربعة أطفال ،الحاد الوخیم

ً  إلىارتفاع معدالت األودیما  لنتائج البعثة،  ارتفاع معدالت الوفیات بین السكان الذین یعانون من سوء التغذیة. ووفقا
أو نھب مرافق التغذیة في المنطقة، وال یوجد ھناك حالیا أي مرفق أو كادر للتغذیة ال  فقد جرى خالل النزاع، تدمیر

تغذوي لألطفال إذا لم یجر تنفیذ التدخالت في قریة السریف أو في القرى المحیطة بھا. وربما قد یتدھور الوضع ال
 المباشرة.

 
والعالجیة وكذلك برامج التغذیة التكمیلیة الشاملة لمعالجة مشاكل  ،وتشمل التوصیات القیام ببرامج العیادات الخارجیة

 وتحسین تغذیة الرضع وصغار األطفال. ،التغذیة؛ وتنفیذ برامج التوعیة المجتمعیة
 

 ثاث والمواد التعلیمیةالمدارس في حاجة لأل
 

طالب وسبع مدارس أخرى في القرى المحیطة تستوعب  300في قریة بلة السریف تضم واحدة  ساسأھناك مدرسة 
ووسائل التعلم، بل إن جمیع المعلمین فیھا ھم تقریباً  ،المواد التعلیمیة إلى. وتفتقر جمیع ھذه المدارس طفالً  1,913

والقرى المحیطة بھا؛ وكذلك توفیر األثاث  ،إعادة تأھیل المدارس في بلة السریفمن المتطوعین. وتشمل التوصیات 
 جلب معلمین من وزارة التربیة بالوالیة. إلىوالمواد التعلیمیة، باإلضافة  ،المدرسي

  
 ستكون ھناك حاجة للدعم الغذائي خالل موسم الجفاف 

 
من الغذاء لتلبیة احتیاجاتھم الراھنة. ومع ذلك، فمن المرجح أن تتدھور  لدى األھالي في بلة السریف مخزون كافٍ 

أغسطس بسبب استھالك ھذه المخزونات الغذائیة.  إلى أوضاعھم الغذائیة خالل موسم الجفاف في المدة من مایو
وسائل كسب  تحسین خیاراتو ،لضمان إنتاج ما یكفي من الغذاءوتشمل توصیات البعثة توفیر المستلزمات الزراعیة 

 العیش، وتدریب المزارعین على استخدام تقنیات أفضل حول الحصاد/ میاه الري.
 

 من نازحي جبل مرة  في والیة شمال دارفور 53,000تقدیم الدعم لنحو 
 

نازح من منطقة  53,000والدعم لنحو  ،عملیة تقدیم المساعدات 2016تواصل المنظمات اإلنسانیة منذ شھر ینایر 
شخص) في سورتوني، و  22,000أربعة مواقع في والیة شمال دارفور، منھم ( إلىجبل مرة الذین لجأوا 

 ) آخرین في معسكر شداد.3,000و( ،) في مدینة كبكابیة3,000، وكذلك (طویلة ) في25,000(
 

 جبل مرة في سورتوني من نازحي منطقة 21,500تقدیم المساعدات لنحو  استمرار
 

المیاه التابع للھیئة مشروع  استمر
البیئي الحكومیة للمیاه واإلصحاح 

ومن منظمة  ،بدعٍم من الیونیسیف
وكسفام أمریكا الدولیة في توفیر المیاه أ

ً   295,000بمتوسط  ، أو لتر یومیا
 .لتر للفرد في الیوم الواحد 13.7

 
 ةالصحی قفارمولدعم خدمات ال

والنظافة الصحیة، قامت كل من 
والجمعیة  ،منظمة أوكسفام أمریكا

ة الخیریة ألصحاب الحیازات الصغیر
 ،بكبكابیة بتنفیذ أنشطة النظافة

    
    

     
   

وفقاً لنتائج البعثة، ربما قد 
الوضع التغذوي  یتدھور

اذا لألطفال في بلة السریف 
لم یجر القیام بالتدخالت 

 التغذویة الفوریة

 

)2016نازحو جبل مرة عند نقطة میاه في سورتوني، والیة شمال دارفور(األمم المتحدة   
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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وعقد دورات تشجیع العادات الصحیة. ھذا وقد  ،والمرافق الصحیة بما في ذلك الزیارات المنزلیة، وحمالت التنظیف
ً مرحاض 18قامت منظمة أوكسفام أمریكا أیضا بتشیید عدد  في سورتوني، في نفس الوقت الذي قام فیھ  اً جدید ا

ً مرحاض 20ببناء  الصحاح البیئي التابع لوزارة الصحة بالوالیة مشروع ترقیة النظافة وا ً منزلی ا ً إضافی ا  .ھناك ا
 

الوطنیة ومنظمة أنھار للسالم والتنمیة  ،أما في مجال الصحة، فقد استمرت كل من منظمة أطباء بال حدود االسبانیة
والتغذیة  ،ومنظمة الیونیسیف ووزارة الصحة بالوالیة في تقدیم الخدمات الصحیة ،بدعم من منظمة الصحة العالمیة
ً  في ثالث عیادات صحیة. ولعل التي جرى اإلبالغ عنھا في ھذه العیادات ھي عدوى  من أكثر األمراض شیوعا

خدمات الصحیة للبدو ذلك، تقوم منظمة أطباء بال حدود االسبانیة بتوفیر ال إلىوباإلضافة  الجھاز التنفسي الحادة.
 .الرحل في المنطقة المجاورة من خالل عیادتین متنقلتین

 
 922من القیام بحملة فحص محیط منتصف الذراع العلوي لعدد  أما في مجال التغذیة، فقد فرغت منظمة أنھار مؤخراً 

یعانون من  طفالً  42شھر) بھدف تقییم حالتھم التغذویة. وحدد الفحص عدد  59و  6من األطفال النازحین (في سن  
فقد  طفل یعانون من سوء التغذیة الحاد المعتدل. وفي نفس الوقت، 116وكذلك عدد  ،مرض سوء التغذیة الحاد الوخیم

ً  309جرى إدخال عدد   طفل یعانون من سوء التغذیة في العیادة الخارجیة التابعة لمنظمة أنھار، كما جرى أیضا
، حیث ارتفع العدد الكلي برامج التغذیة التكمیلیة الشاملةفي  مصابون بسوء التغذیة الحاد المعتدل طفالً  23ادخال عدد 

ل. وتقوم الجمعیة الخیریة ألصحاب اطفمن األ 1,002 إلى یلیة الشاملةبرامج التغذیة التكملألطفال الذین یشملھم 
ل طف 4,000بدعم من الیونیسیف بإدارة خمسة أماكن صدیقة للطفل تستوعب عدد  الحیازات الصغیرة بكبكابیة

 والنصف اآلخر من الفتیات). ،(نصفھم من البنین
 

ً طالب 894ھذا، وقد ورد أن ھناك ما یقدر بنحو  ً قد تسرب ا  إلى وا من القید المدرسي في سورتوني، ویرجع ذلك أساسا
ً . وعدم وجود الزي المدرسي ،عدم قدرتھم على دفع الرسوم المدرسیة في المدرستین  أما عدد الطالب المسجلین حالیا

طفل في سن  5,011من الفتیات) وذلك من أصل  2,114من البنین و 2003( منھم  4,117فھو في المنطقة 
ً معلم 40أما إجمالي عدد المعلمین العاملین بالمدرستین فھو المدرسة.  والباقي  ،، منھم خمسة فقط یعملون بدوام كاملا

 عدم وجود المال لدفع أجور سورتوني ھم من المتطوعین. وتشمل التحدیات الرئیسیة التي ال تزال تواجھ التعلیم في
والمعدات  ،تثاثاواأل ،عن عدم وجود العدد الكافي من المكاتب المعلمین، وعدم كفایة المواد التعلیمیة، فضالً 

 .المدرسیة
 

 استقرار الوضع التغذوي لألطفال النازحین من جبل مرة في منطقة طویلة 
 

أما في طویلة، فقد أشارت منظمة أطباء بال حدود االسبانیة أن الحالة التغذویة العامة مستقرة، حیث لم یجر إدخال 
عن حاالت ألطفال یعانون من  ، وكذلك لم یجر اإلبالغلعیادة الخارجیة التابعة للمنظمةاألطفال لمن  15سوى عدد 

أعراض سوء التغذیة خالل األسبوعین الماضیین. أما فیما بتعلق بالمیاه، فقد قامت منظمة بالن سودان الدولیة بأجراء 
ً وفحص لنوعیة المیاه في المنطقة التي استقر بھا النازحون. و  20لنتائج الفحص، فقد ثبت تلوث خمسة من أصل  فقا

أخذت من مصادر المیاه. ھذا، وقد جرى زیادة أنشطة  اتعین 10ین من أصل توكذلك اثن ،عینة تم جمعھا من المنازل
 .معالجة المیاه تبعاً لذلك

 

التھاب الجھاز التنفسي الحاد 
 ً  ھو من أكثر األمراض شیوعا

التي أبلغ عنھا في العیادات 
 في سورتوني

 

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


      4| نشرة السودان اإلنسانیة
  
 

 
 
 
 

www.unocha.org/sudan | www.unocha.org | ochasudan_feedback@un.org | Facebook: UNOCHASudan | Twitter: @UNOCHA_Sudan  
 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

المبكر بالمجاعة: توقعات بحصاد وفیر في موسم  نظام اإلنذار
2016/2017 

 
ً للنتائج  منظمة الفاو و ،االولیة لبعثة مشتركة لتقییم إمدادات الغذاء والمحاصیل، بقیادة وزارة الزراعة والغاباتوفقا

مالیین طن متري، أي  8بعدد   2016/2017التابعة لألمم المتحدة، یقدر اإلنتاج القومي من الحبوب في موسم 
حول تقریر  ذلك في أحدث إلىوقد أشیر لماضیة.  في المائة مقارنةً بمتوسط انتاج الخمسة أعوام ا 70بنسبة زیادة 

 ).2017 سبتمبر عام وحتى (فبرایر لمدة منلالسودان في توقعات األمن الغذائي 
 

 في انتاجیة الذرة الرفیعة، والدخن، والقمح زیادة
 

المزارعین على زراعة  2016أكتوبر  إلىفي المدة من یونیو  شجع حدوث معدالت سقوط أمطار فوق المتوسط وقد 
والدخن. ویقدر محصول القمح المتوقع في  ،زیادة انتاجیة الذرة الرفیعة إلىمساحات واسعة من األراضي مما أدى 

 25 - 20وحوالي  2015/2016ملیون طن متري، وھو مشابھ لإلنتاج في موسم  0.48بنحو  2017شھر مارس 
 1.5في الخمس سنوات السابقة. ومن المتوقع أن یبلغ إنتاج الذرة الرفیعة حوالي  في المائة أعلى من متوسط اإلنتاج

طن متري أكثر من  500,000ملیون طن متري أبما یفوق الطلب المحلي، وكذلك من المتوقع أن یبلغ إنتاج الدخن 
في المائة  20والي طن متري، والذي یغطي فقط ح  500,000أن یبلغ إنتاج القمح  یقدرالطلب المحلي. ومع ذلك، 

 .من االستھالك المحلي السنوي من القمح
 

وضعھ الطبیعي في  إلى، فقد عاد حجم قطیع الماشیة القومي 2016لھطول معدالت أمطار مناسبة في عام  ونظراً 
. 2015في عام  النینومعظم المناطق الرعویة والمناطق الزراعیة الرعویة بعد موجة الجفاف المرتبطة بظاھرة 

الحصول  وأن یستمریجة لذلك، یتوقع نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة أن تظل أسعار الماشیة أعلى من المتوسط ونت
 .على الدخل من بیع الماشیة أقرب للمستویات العادیة

 
 دولة جنوب السودان إلىطن من الذرة  10,000السودان  یرسل 

 
أن حكومة السودان بصدد  مارس، 12اإلنساني بالسودان، في أعلن السید أحمد محمد آدم، المفوض العام للعون 

 .دولة جنوب السودان إلىطن من الذرة  10,000إرسال 
 

 في بعض المناطق من المتوسط  دنىتوقع معدالت إنتاج محاصیل أ
 

ر وفترات وعلى الرغم من ھذه الزیادة المتوقعة في اإلنتاج القومي من الحبوب، فقد أدى عدم انتظام ھطول األمطا
الجفاف خالل فترات االنتاج الحرجة في أجزاء من والیات جنوب وشمال كردفان، وغرب كردفان، ووالیات شمال 

 .حدوث معدالت انتاج محلیة أدنى من المتوسط  إلىوشرق و غرب دارفور 
 

 2017سبتمبر  إلىالنتائج المحتملة من  شھر فبرایر 
 

أبریل) وفترات ما بعد الحصاد، وكذلك ذروة -، وموسم الحصاد (فبرایر 2017وتشمل المدة من فبرایر حتى سبتمبر 
 .2017سبتمبر عام  إلىموسم الجفاف التي تمتد من یونیو 

 
 أبریل.-ومن المرجح أن تتحسن مستویات اإلصابة بسوء التغذیة في معظم أنحاء البالد خالل فترة الحصاد في فبرایر

الحصول على الغذاء نتیجة لحدوث موسم حصاد فوق المتوسط للعام  زیادة فرص إلىویرجع ذلك في األساس 
 .، والنخفاض أسعار المواد الغذائیة األساسیة، وتحسن القدرة الشرائیة لألھالي 2016/2017

 
ویتوقع نظام االنذار المبكر بالمجاعة أن تستمر خطورة انتشار سوء التغذیة، حیث ستبلغ معدالت اإلصابة بمرض 

المتوقع كذلك أن تسود مستویات  . ومن 2017سبتمبر -في المائة من فبرایر 15-10سوء التغذیة الحاد الوخیم  بین 
لمائة) في الوالیات األكثر عرضة للمخاطر مثل والیات في ا 15حرجة من مرض سوء التغذیة الحاد الوخیم (أقل من 

النیل األزرق، ووسط وشمال دارفور، وكسال، والبحر األحمر، وجنوب كردفان. ومن المحتمل أن تواجھ معظم األسر 
حل أي ما یعادل المستوى األول من مرا -المناطق الزراعیة الحد األدنى  إلىفي المناطق الریفیة التي یمكنھا الوصول 

) من مستویات انعدام األمن الغذائي طوال 2التصنیف المتكامل لمراحل األمن الغذائي أو المستوى الحرج (المرحلة 
 .2017شھر سبتمبر عام 

 
والنیل  ،والعائدون، والالجئون في منطقة جبل مرة ووالیتي جنوب كردفان ،ومع ذلك، لن یتمكن النازحون الجدد

الموسم  اللحاقأو من فاتھم  أو یكون الوصول محدوداً  ،راضي الزراعیةاأل إلىاألزرق حیث یتعذر الوصول 

یقدر اإلنتاج القومي من 
 8الحبوب ھذا العام بنحو 

ملیون طن متري، بنسبة 
مقارنة  في المائة  70زیادة 

مع انتاج متوسط الخمس 
 سنوات الماضیة

 

 

من المرجح أن تنخفض 
معدالت سوء التغذیة الحاد 

في معظم أنحاء البالد خالل 
فترة الحصاد من فبرایر إلى 

 أبریل

 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SD_OL_2017_02_final.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SD_OL_2017_02_final.pdf
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وفقا لنظام االنذار المبكر بالمجاعة فإنھ ربما قد تتمكن ھذه  الزراعي من الحصول على الغذاء من انتاجھم الخاص.
موارد محدودة یمكنھا كون لدیھا ت، وربما أو النقدیةاألسر من الحصول على دخل أیضا من بیع المحاصیل األساسیة 

من العمل  سرون فرص الحصول على الدخل لھذه األمن خاللھا الحصول على بعض الدخل اإلضافي. وعادة ما تك
 ً للنظام، من  الزراعي الموسمي في المزارع الخاصة بالمجتمع المضیف خالل فترة الحصاد نوفمبر حتى ینایر. ووفقا

وجنوب كردفان من  ،ل النازحین في بعض أجزاء من والیتي النیل األزرقالمحتمل أن تحد القیود المفروضة على تنق
 .فرص الحصول على العمل الزراعي الموسمي

، مما یؤدي یحةالموسمي في مناطق محددة  شح حصادالوعالوة على ذلك، وال سیما في والیة جنوب كردفان، كانت 
حدوث خسائر كبیرة في المحاصیل حتى بین األسر المقیمة. ووفقا للتقریر، ستواجھ أجزاء من منطقة جبل مرة  إلى

جنوب كردفان مستوى  قطاع الشمال في والیة  –وبعض المناطق التي تسیطر علیھا الحركة الشعبیة لتحریر السودان 
مایو المقبل. ومن المرجح أن یتدھور  إلىفبرایر  ) من مستویات األمن الغذائي في المدة من3المرحلة  االزمة (

) خالل ذروة 4مرحلة الطوارئ (المرحلة  إلىدون تقدیم المساعدات اإلنسانیة بالمناطق  تلكفي  مستوى األمن الغذائي
 . 2017موسم الجفاف بین یونیو وسبتمبر عام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بوالیة النیل  دندرو شخص بنقص المیاه في مدینة  11,000تأثر أكثر من 
 األزرق

 
ً  تواجھ مدینة دندرو  11,000في المیاه یؤثر على أكثر من  خطیراً  بمحلیة الكرمك في والیة النیل األزرق نقصا

الیونیسیف والجھات الحكومیة وقد قام فریق مشترك من  من السكان). 8,560من النازحین و 2,500شخص (
 یوما لمعالجة ھذا النقص. 90المختصة في مدینة الكرمك بتنفیذ خطة استجابة لمدة 

 
دندرو.  إلىعملیة نقل المیاه بالشاحنات  لنقص المیاه، بدأت كل من الیونیسیف، ورابطة اإلغاثة اإلسالمیة وكاستجابة

ذلك، قامت الیونیسیف  إلىحتى بدایة موسم األمطار. وباإلضافة وسیستمر نقل المیاه بالشاحنات لمدة ثالثة أشھر 
 .مضخة یدویة في مناطق دندرو، وبلناق، والكرمك 20تأھیل  بإعادةدندرو، وكذلك  بثالثة أنشطة لتعزیز النظافة في

 
 مضخة یدویة بدعٍم من الیونیسیف وقطاع المیاه، 20تقوم الرابطة بإعادة تأھیل أم في محلیة الكرمك فسوف 

) لتعمل بألواح الطاقة الشمسیة للحد من تكالیف التشغیل الدوانكي( اهیساحات ممن  ینتثنال طویروستجرى عملیة ت

 )2017مایو  –توقعات بمعدالت األمن الغذائي في السودان (مارس 
 المصدر: شبكة نظام االنذار بالمجاعة

 

لتصنیف المتكامل لمراحل األمن ا
النسخة الثانیة: أوضاع  الغذائي

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

الجدد،  لن یتمكن النازحون
والعائدون، والالجئون في 

جبل مرة، وجنوب كردفان، 
 والنیل األزرق حیث یتعذر

علیھم  الوصول الى 
راضي الزراعیة أو یكون األ

ا أو من محدودً  الوصول إلیھا
فاتھم  الموسم الزراعي من 

الحصول على الغذاء من 
 الخاص حصولھم م

 

 11,000یواجھ أكثر من 
شخص في محلیة  الكرمك 

 نقصاً خطیراً في المیاه

 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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وسیقوم قطاع المیاه بدعم  دندرو، وستقوم منظمة  أدرا بإعادة تأھیل اثنین من الحفائر (السدود) في منطقة والصیانة. 
 .من الیونیسف بإعادة تأھیل المولدات في الكرمك

 
كرتونھ  200، بما في ذلك الكرمكذلك، بدأت الیونیسف التخزین المبكر إلمدادات الطوارئ في محلیة  إلىوباإلضافة 

منزلیة. أما بالنسبة للتعلیم، أقراص الكلور لمعالجة مصادر المیاه الكذلك أسرة، و 4,500من الصابون تكفي لعدد 
من أعضاء جمعیات اآلباء والمعلمین على التعلیم في  30وستقوم بتدریب  ،مدارس 10ستقوم الیونیسف بتأھیل 

 .مدرسا وكذلك تخزین مبكر للوازم التعلیمیة 60ذلك، سیجري تدریب  إلىحاالت الطوارئ. وباإلضافة 

 ألسر في دارفورلالعیش المستدامة  وسائلدراسة جدیدة عن أولویات 
 

سر لكسب المخاطر والعودة: أولویات األمركز فینشتاین الدولي بجامعة تافتس في ورقة بحثیة جدیدة حول " نشر
 ."المرنة في وسائل العیش في دارفور

 
التي تأثرت بتجارب صدمات متعددة  كسب العیش في منطقة دارفور ذه الدراسة وتحلل كیف تأثرت وسائلتوضح ھ

لجأت إلیھا العائالت إلعالة أنفسھم طوال الوقت، ومدى درجة التي الماضیة، والخیارات  15على مدى السنوات ال 
 .ھاالتي بلغت التعافي

 
والوالیات تغییرات في استراتیجیات وسائل كسب العیش مع مرور وقد أظھرت دراسات الحالة في مختلف المناطق 

وكشفت تحوالت كبرى في استراتیجیات وسائل كسب العیش للتصدي للصدمات والمخاطر واسعة النطاق  ،الوقت
 .على مدى العقد الماضي أو أكثر

 
لموارد الطبیعیة المحلیة، ولكنھا تتأثر وتبرز نتائج الدراسة أن الحلول المحلیة عادة ما تكون األكثر فعالیة في إدارة ا

والوالئیة. وقد جرى تمویل ھذه الدراسة من قبل إدارة التنمیة الدولیة التابعة للمملكة المتحدة  ،بشدة بالسیاسات القومیة
منظمة خدمات اإلغاثة الكاثولیكیة الدولیة التي تدعم ثالث سنوات  على مدىفي دعمھم لمشروع التعاضد الذي نفذتھ 

 .بالنزاعات إلعادة بناء وسائل كسب عیشھم وتعدھم للتعامل مع الصدمات والضغوط المستقبلیة المتأثریناألشخاص 
 

  .زراعة وتربیة الثروة الحیوانیة :1الطبقة 
  .ن المھرة، ووظائف برواتبتجرھا الحمیر، والحرفیوالتجارة ومحالت الجزارة والمطاعم والمطاحن والعربات التي : 2الطبقة 
  .الھجرة العمل، العمل المحلیة /الھدایا، التحویالت  :3الطبقة 
 جمع العشب والحطب، وسعف النخیل، صناعة الفحم، والمساعدات اإلنسانیة :4الطبقة 

 

 

كل  ةمرتصدر اآلن اإلنسانیة التي یصدرھا مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون نشرة البأن  التنویھیرجى 
 أسبوعین.

 2015 - 2000األھمیة النسبیة لسالسل مصادر الدخل في قرى والیة غرب دارفور: أنماط رصدت من 

http://www.unocha.org/sudan
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