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أوتشا     

 في ھذا العدد                                 
 

 1ص. تواصل االستجابة لحاالت اإلسھال المائي الحاد

 2ص. السیول تدمر مساكناً في دارفور

 3ص. بین الوكاالت إلى شمال جبل مرةبعثة مشتركة 

 4ص. یفید زراعة الحبوب ھطول األمطار المبكر

  التطورات أبرز  
الصحة االتحادي ووفد من کبار  ریزار وز •

مسؤولي األمم المتحدة معسكر کلما للنازحین 

 لمتابعة االستجابة لحاالت اإلسھال المائي الحاد

شخص في والیتي شمال  10,000تأثر أكثر من  •

 وجنوب دارفور باألمطار الغزیرة والسیول

 15,000ما یقدر بحوالي  2017في عام  عاد •

ي منطقة شخص إلى مناطقھم األصلیة ف

 روكورو، في محلیة شمال جبل مرة 

االحتیاجات اإلنسانیة في منطقة روكورو تشمل  •

لطوارئ، والمیاه، لالغذاء، واإلمدادات المنزلیة 

  والمساعدات الصحیة، والتعلیمیة

إعداد األراضي لزراعة  أتاحتاألمطار المبكرة  •

یونیو إلى (ر یمطموسم الللمحاصیل الحبوب 

 )سبتمبر

 2017 عام أرقام

 
 

 ملیون 4.8
 
 
 

 ملیون  3
 
 
 
 

 ملیون  2.2

عدد األشخاص المحتاجین في 
لمحة االحتیاجات وفقاً لالسودان (

 )2017اإلنسانیة للعام 
 

في  عدد األشخاص المحتاجین
لمحة االحتیاجات ( دارفور

 ) 2017اإلنسانیة للعام 
 

بسوء  صابةاإلحاالت عدد 
(لمحة الحاد الشامل  التغذیة 

االحتیاجات اإلنسانیة للعام 
2017 (          

 
 
 
 

406,995          

دولة مواطني  من الالجئون
منذ  السودان في السودان جنوب

المسجلون ( 2013دیسمبر،  15
مفوضیة األمم المتحدة من قبل 

 15حتى  – لشئون الالجئین)
 2017یو لیو

 
 
 
 

167,784 

اللجوء وطالبو الالجئون 
 السیاسي من جنسیات أخرى

مفوضیة المسجلون من قبل (
 األمم المتحدة لشئون الالجئین)

 2017 یونیو 30حتى  –

 التمویل 
 )أمریكي دوالر( ملیون 150.8

 2017التمویل المستلم في 
 
  
    

 المائة في 18.8
 الذي جرى اإلبالغ عنھجمالي التمویل إ

 )2017 یولیو 16 (حتى 
 

 نازح  126,000 بین طر مناخماألكثر عرضة لل ھماألطفال 
 ، منظمة الصحة العالمیة)2017كلما للنازحین (یولیو  عسكرفي م

  
 

    دحااالستجابة لإلسھال المائي ال ونواصلی  منظمة الصحة العالمیة وشركاؤھا 
 

وممثل منظمة الصحة  ،في األسبوع الماضي قام وزیر الصحة االتحادي ، برفقة نائب الممثل بالنیابة للیونیسیف
في لحاد اإلسھال المائي لمباشرة االستجابة  اجنوب دارفور لیشھد والیة لما للنازحین فيك عسكرالعالمیة، بزیارة م

ومنظمة الصحة العالمیة  نازحینالوالیة، حیث تواصل وزارة الصحة بالوالیة والسلطات المحلیة ومجتمعات ال
سھال المائي مجال اإلنساني الجھود الرامیة إلى احتواء الوضع المتعلق باإلوالیونیسیف وغیرھم من الشركاء في ال

 .الحاد
 
نازح، تأثر بعضھم بالسیول األخیرة. واستجابة لإلسھال المائي  126,000كلما للنازحین حوالي  معسكریستضیف و

لة اإلنسانیة مراكز عزل للعالج الحاد، واآلثار المحتملة لھذه الفیضانات على انتشار ھذا المرض، أنشأت الجھات الفاع
تدیرھا المنظمات غیر الحكومیة الدولیة التابعة للھیئة الطبیة الدولیة، ولجنة الالجئین األمریكیة بدعم من منظمة 
الصحة العالمیة، والیونیسیف. وتقوم المنظمات غیر الحكومیة الدولیة األربع العاملة في معسكر كلما للنازحین، 

ً برصد نوعیة المیاه، وتنفیذ عملیات ومنظمة كیر الدول یة السویسریة، ومنظمة أوكسفام، ولجنة الرصد الدولیة أیضا
المعالجة بالكلور للمیاه بدعم من الیونیسیف، فضالً عن إدارة النفایات الصلبة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمیة، 

والمرافق الصحیة، كما أن األسر تحتاج إلى أغطیة توسیع نطاق الدعم المقدم للصحة والمیاه  المطلوبوالیونیسیف. و
بالستیكیة للمآوي. وقد خططت المنظمات غیر الحكومیة الدولیة العاملة في المعسكر القیام بتقییم لحالة النظافة والمیاه 

 .في مسلخ المعسكر، بمشاركة سكان المعسكر
 

اجتمع قادة المعسكر مع منظمة الصحة العالمیة، والیونیسیف للتعبیرعن قلقھم بشأن الظروف الصحیة والبیئیة في 
آالف  10ذلك إتاحة الحصول على المیاه الصالحة للشرب. وستوفر وزارة الصحة االتحادیة  المعسكر، بما في

 وسیبدأ رش المعسكر قریباً. كما زار الوفد مستشفى نیاال التعلیمي حیث تدعم ،ناموسیة لتوزیعھا على سكان المعسكر
عیة المیاه في المستشفى، مدعومة بأطقم منظمة الصحة العالمیة مركزاً لعالج المرض. وتوجد أیضا تدابیر لمراقبة نو

اختبار نوعیة المیاه التي 
توفرھا منظمة الصحة 
العالمیة. وقد بعثت وزارة 
الصحة االتحادیة باثنین 
من الممرضات واثنین من 

دعم المركز اء لــــــــاألطب
ي. وعالوة على ــــــالعالج

ذلك، جرى تجھیز إمدادات 
 تكفيل داتــــاألدویة والمع

رین في مرافق ــــلمدة شھ
ة الوالئیة. ــــوزارة الصح

ت وزارة الصحة ـــــوقدم
ً خیاماً، ــــــــالوالئیة أیض ا
عاف، وفرق ــوسیارات إس

بیة عاجلة ــــــــاستجابة ط
ل مع الوضع. ــــــــــتعاملل

وباإلضافة إلى ذلك، فإن 
أنشطة التوعیة الصحیة في 
جمیع المحلیات في الوالیة 

 كون أولویة مستمرة.ست
 لوقف انتشار اإلسھال المائي الحاد  یھتعقیموزیر الصحة االتحادي وممثل منظمة الصحة العالمیة یتلقیان معالجة 

 ، منظمة الصحة العالمیة)2017(یولیو 
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 )2017أسرة تأثرت بالفیضانات بمعسكر كلما للنازحین بوالیة جنوب دارفور (بعثة مشتركة، یونیو 

وجنوب  مر وتتلف المساكن في والیتي شمالاألمطار الغزیرة والسیول تد
 دارفور

 
شخص)  10,600ثر على نحو أ امممنزالً ( 2,121إلى تدمیر أو إتالف  لھا أدت األمطار الغزیرة والسیول الالحقة

 .والیتي شمال، وجنوب دارفورفي 
 

 منزالً باألمطار الغزیرة والسیول في والیة شمال دارفور 281تأثر 
 
 

بالتنسیق مع المجتمع  -فریقیا إقامت المنظمتان غیر الحكومیتان دار السالم للتنمیة، ومنظمة العمل اإلنساني في 
یولیو في بلدة شنقلي  6مطار الغزیرة والسیول في بإجراء تقییم لتحدید احتیاجات األشخاص المتأثرین باأل -المحلي 

طوبایة وأم دِرسي في محلیة دار السالم بوالیة شمال دارفور. وأنشأت منظمة دار السالم وقادة المجتمع المحلي لجنة 
ة الدولیة لتقییم الحالة، ورفع التقاریر عن احتیاجات األشخاص المتأثرین إلى الجھات اإلنسانیة الفاعلة. وستقوم المنظم

 .للھجرة بالتحقق من ھذه األرقام في األسبوع المقبل من أجل ضمان وصول االستجابة إلى جمیع المحتاجین
 

شخص متأثرین).  1,400منزالً تأثرت باألمطار والسیول في المنطقتین (حوالي  281وحدد التقییم ما مجموعھ 
ر  منزالً (مما ترك أثراً على  89شخص) وتأثر  800على نحو منزالً في بلدة شنقلي طوبایة، (مما أثر  162حیث دُّمِ

منزالً (مما  30مرحاضاً تماماً في البلدة. وفي أم دِرسي، دمر  144شخصاً). وباإلضافة إلى ذلك، انھار  450نحو 
 .شخصا) وتعرضت إحدى العیادات الصحیة، وبئر واحدة للتلف 150أثر على نحو 

 
أنشطة المیاه والمرافق الصحیة بما في ذلك توفیر  -من خالل منظمة دار السالم  -واستجابة لذلك، بدأت الیونیسیف 

144 ) ً للھجرة  الدولیةأسرة متأثرة. وستقوم المنظمة  281) لبناء المراحیض عالوة على الصابون إلى بةصلوحا
 .التحقق عملیةاالنتھاء من  بمجردلحاالت الطوارئ  الكاملة المنزلیةاإلمدادات  بتوفیر

 
منظمة الصحة العالمیة فریق طبي في منطقة شنقلي طوبایھ وتقوم المنظمة الوطنیة غیر الحكومیة لصندوق  ولدى

ً حسب  ً إضافیا مساعدة المرضى بتشغیل مرفقین صحیین لدیھما إمدادات طبیة وأدویة كافیة. وستقدم المنظمة دعما
 الحاجة.

 
 

 دارفور نوبجوالیة  باألمطار الغزیرة والسیول في ن األسر النازحةم 412تأثر 
 

أفادت مفوضیة العون  
التابعة للحكومة أن اإلنساني 

األمطار الغزیرة والسیول في 
محلیة میرشنق في والیة 
جنوب دارفور في الخامس 
من یولیو قد دمرت أكثر من 

منزالً للنازحین (مما  170
شخصاً)  850أثر على نحو 

 242وألحقت أضراراً بعدد 
منزالً آخراً (مما أثر على نحو 

شخص). وباإلضافة  1,200
َرت یقة دح 62 إلى ذلك، دُّمِ

(جنینة)، ومزرعة في بلدة 
ً لمفوض  ةیمیرشنق. ووفقا

العون اإلنساني، فإن معظم 
المنازل التي دمرت تخص 

في  شونیعی نیالذ نیالنازح
 للمساعدات. حتاجونیمواقع التجمعات و

 
 
 
 
 

آالف المتأثرین باألمطار 
الغزیرة والسیول في والیة 

 شمال دارفور

أسرة نازحة  1,840تأثرت  
في  شخص) 9,200(حوالي 

باألمطار والیة جنوب دارفور 
 يتالغزیرة والسیول في محلی

 وبلیل ،میرشنق

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 عائلة نازحة متأثرة بالفیضانات في معسكر كلما للنازحین 1,400استجابة لعدد 
 

شخص) باألمطار الغزیرة والسیول في  7,200أسرة نازحة (حوالي  1,400والیة جنوب دارفور تأثرت وأیضاً في 
وفقاً للتحقق الذي أجرتھ المنظمة الدولیة  وذلك یونیو، 20معسكرات كلما، وعطاش للنازحین (بمحلیة بلیل) في 

منزل (مما أثر على نحو  500شخص) وتأثر  4,700منزالً دمرت (أثرت على حوالي  950للھجرة. ویشمل ذلك 
 .) شخص 2,400

 
لوح (بالطة) للمراحیض،  200قدمت الیونیسف   - وكذلك االستجابة لإلسھال المائي الحاد  -واستجابة لھذه الحاجات 

فضالً عن الكلور لمعالجة المیاه في كال المعسكرین من خالل البرنامج الحكومي للمیاه وإصحاح البیئة. كما عززت 
الیونیسیف من تدعیم النظافة الصحیة، وإدارة النفایات الصلبة، ورصد نوعیة المیاه وخاصة من بائعي المیاه بعربات 

التي تجرھا الدواب. وستقوم منظمات اإلغاثة بوضع اللمسات األخیرة على خطة التأھب لمواجھة الفیضانات في  النقل
 والیة جنوب دارفور التي ستستجیب لھذا واالحتیاجات المستقبلیة المحتملة.

 

وسط دارفور عن والیة تقاریر للبعثة المشتركة إلى محلیة شمال جبل مرة في 
 حاالت العودة

 
ت بعثة ـــــــقام
تركة ـــــــــمش
ن ــــــــــــــــبی

االت ــــــــالوك
ادة مكتب ـــــبقی

دة ــــاألمم المتح
یق ــــــــــــلتنس
ؤون ــــــــالش

انیة، ــــــاإلنس
 یةــــــومفوض

العون اإلنساني 
ة ـــــــــفي والی

وسط دارفور 
دة من ـــفي الم

یولیو،  9إلى  5
ارة مدینة ــــبزی

ورو ـــــــــروك
رى ـــــــــــوالق

طة بھا ـــــالمحی
قا، وسولو لتقییم االحتیاجات اإلنسانیة. وكانت إتاحة الوصول إلى ـــــوھي بورقو، وكیا، وأرو، ونیسكام، وارا ، وأبون

طقة شمال جبل مرة متعذرة بشكل أساسي لمنظمات اإلغاثة لعدة سنوات، كما أن القتال في المنطقة األولى في عام من
وبسبب  - 2017عام  ةیأدى إلى نزوح السكان من المنطقة. ومنذ بدا 2016وفي وقت الحق في ینایر  2015

 اإلنسانیةفي وصول المساعدات  ریحدث تحسن کب -بشأن العمل اإلنساني  دةیالجد اإلنسانيالعون  ةیموجھات مفوض
 .الوجود اإلنساني في المنطقة نیمنطقة جبل مرة وإعادة توط یإل
 
ً للمجتمع المحلي، فقد عاد ما یقدر بحوالي   شخص من مناطق طویلھ، وسورتوني في والیة شمال  15,000ووفقا

وال تزال عملیات  أرو، وقرى فنقا السوق، وبورقو، وكایا، ولوقوطقھم األصلیة في منادارفور منذ أوائل ھذا العام إلى 
في المائة من  80إن أكثر من سب التقاریر حفي المائة من السكان، و 65العودة مستمرة. وتشكل النساء ما یربو على 

ة. ووجد الفریق أن مزیجاً وفقاً لنتائج البعث رسغیر ملتحقین بالمدا –ومعظمھم من الفتیات  -األطفال في سن الدراسة 
من السكان، والعائدین، والنازحین یعیشون في القرى ولم یكن من الممكن تقدیر عدد السكان وقت البعثة. ووفقاً 

نسمة في الوحدات  180,000للسلطات المحلیة، كان عدد سكان محلیة شمال جبل مرة قبل التھجیر من ھذه المنطقة 
 .یسكام، وتورااإلداریة الثالث في روكورو، ون

 
ً على توفیر الخدمات األساسیة. وقد منع  ولم یؤد انعدام األمن في المنطقة إلى نزوح السكان فحسب بل أثَّر أیضا

من االنخراط في العمل المنتج بما في ذلك األنشطة الزراعیة خالل مواسم المحاصیل. وتشمل  شخاصالنزوح األ
حیث وجد أن جمیع القرى  -الغذاء، واإلمدادات المنزلیة للطوارئ، والمیاه االحتیاجات اإلنسانیة الرئیسیة في المنطقة 

والصحة، والتعلیم. أما مرافق الخدمات األساسیة، بما في ذلك المدارس،  –تستھلك المیاه من مصادر غیر آمنة 
خالل النزاعات  والمراكز الصحیة، ونقاط المیاه فھي إما متھالكة بسبب اإلھمال، وعدم اإلصالح أو جرى تدمیرھا

 .السابقة. وتقوم منظمات اإلغاثة بوضع خطة شاملة لالستجابة الحتیاجات األشخاص المتأثرین

 15,000عاد ما یقدر بعدد 
شخص إلى مناطقھم األصلیة 

في روكورو، وشمال جبل مرة 
 2017في عام 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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ً مفتوحة بئر   ، بعثة مشتركة بین الوكاالت)2017یونیو ( بمنطقة شمال جبل مرة حفرت یدویا

 
 الصحة والتغذیة

 
اإلغاثة خدمات  تدیرھا منظمة قا سوقنوف ،اقوأبون ،وھناك ثالثة مراكز للرعایة الصحیة األولیة في بلدة روكورو

المحلیة في المناطق النائیة ال تستطیع الوصول بسھولة إلى ھذه المراكز بسبب الكاثولیكیة الدولیة غیر أن المجتمعات 
 ھامن قبل الحكومة، ولكن شیدتصحة األسرة في المنطقة لوحدة  11ك لنقص وسائل النقل. وباإلضافة إلى ذلك، ھنا

ة مدالروتینیة في المنطقة للم تجر التطعیمات كما سوء التغذیة بین األطفال، حاالت من لوحظ قد . وجمیعھا تعمل ال
ً  13بعض األطفال الذین یبلغون من العمر وطویلة.   افتقارھم قط. وباإلضافة إلى ذلك، أدى تحصین جرلم ی عاما

الصحیة. واستجابة لذلك، قامت وزارة الصحة بالوالیة بتعیین  اتمدادات الطبیة المنتظمة إلى إعاقة تقدیم المساعداإل
 .في مدینة روكورو یعمالن على أوفني مختبر  ،طبیب

 
وخاصة تلك  ،ضعف مع وجود فجوة كبیرة في معظم المجتمعاتبالة شمال جبل مرة یالتغذیة في محلوضع  ویتسم

منظمة خدمات اإلغاثة وأرو. ومن أجل التصدي لسوء التغذیة، تقدم  ،وقرفي مناطق الممرات الشمالیة في ب الموجودة
دارة اإلباستخدام استراتیجیات  2015أغسطس منذ  الخارجیین خدمات البرنامج العالجي للمرضى الكاثولیكیة الدولیة

 ،سولو ىقرو ،استراتیجیات تغییر السلوك االجتماعي في روكوروعالوة على  ،سوء التغذیة الحادحاالت ل یةالمجتمع
 .ا في المنطقةقوأبون ،ودایا

 
 حاالت الطوارئ واألدوات المنزلیةل يوآالم

 
بحاجة إلى  عالوة على أن ھذه المآويالقش لینسجوا ویسقفوا مآویھم بالمجتمعات في المنطقة المواد الخام  ىلیس لد

 لم یكن لدیھا أواني طھي كافیة. األسرإصالح. كما أن معظم 
 

 الطعام ووسائل العیش
 
 األخیر الزراعيخالل الموسم  أراضیھم الم یزرعو االمائة من سكان القرى التي جرى تقییمھ في 40ن بأر قدَّ یُ 

 ً واإلصابة باآلفات الزراعیة. ولیس لدى السكان إمكانیة  ،ونقص األمطار ،األمن استتباب إلى عدم ویرجع ذلك أساسا
  .متدنیةالوصول إلى المراعي  إتاحة صحة الحیوان، كما أنلى خدمات عصول حال
 

 المیاه والمرافق الصحیة وضع
 
  ً  42للبعثة، ال یوجد سوى  ووفقا

 10، منھا ةملامضخة یدویة ع
تحتاج إلى إصالحات طفیفة في 

روكورو. ویضطر  محلیةكامل 
ول على ــــإلى الحص شخاصاأل

ادر غیر ـــــــالمیاه من مص
ار المحفورة ــــــــمحمیة مثل اآلب

ر، التي وجد یافة والحــــالمفتوح
معظمھا غیر صالح لالستھالك 

اإلضافة إلى ذلك، لم البشري. وب
 ،میع المدارســــیكن لدى ج

 جرتومراكز التغذیة التي 
للمیاه. وقدرت  اً درازیارتھا مص

في  25تغطیة المراحیض بنسبة 
المائة، كما لوحظ سوء إدارة 

  النفایات الصلبة.
 

  التعلیم
 

وثالث  ،مدرسة أساس 22ال یعمل منھا سوى  س مدارس ثانویة في محلیة روكورووخم ،مدرسة أساس 32ھناك 
إلى مدارس ثانویة. وقد لوحظ ارتفاع معدالت التسرب بشكل رئیسي بسبب الرسوم المدرسیة، والمسافات الطویلة 

 وذلك  واإلمدادات التعلیمیة، وعدم إعطاء األولویة لتعلیم الفتیات ،لمدارس، ونقص الزي المدرسي، ونقص المعلمینا
 ً ً  المدارس، یتقاسم ما یصل إلى سبعة طالب. وفي بعض المحلي للمجتمع وفقا    186المنطقة  في   ویوجد  .اً واحد كتابا

 

األساسیة االحتیاجات اإلنسانیة 
، والقرى في منطقة روكورو

تشمل الغذاء، المحیطة بھا 
المنزلیة للطوارئ، واإلمدادات 

والمیاه، والمساعدات الصحیة، 
 والتعلیمیة
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ً علمم 40منھم  مدرســاً، ً  فقط ا  ،من المواد المحلیةة شیدم ھاجمیعفي المنطقة  277 ال . الفصول الدراسیةنالوا تدریبا
 وتحتاج إلى إعادة التأھیل.

 
  2017 لعاممحاصیل الحبوب  ةعازر تتیح  بدایة موسم األمطار في وقت مبكر

 
 ً  لمنظمة العالمیة لألغذیة والزراعةالتابع ل رواإلنذار المبكِّ  اتموعلمالنظام العالمي لل نمصادر تقریر آلخر  ووفقا

محاصیل الرئیسیة ال وھي - والدخن ،والزراعة، فإن زراعة محاصیل الذرة الرفیعةعن األغذیة  حول لألمم المتحدة
زراعة ل ةالرئیسی یةالجنوبالمناطق  في قد بدأت مؤخراً  - 2017أكتوبرمن  ابتداءً  دحصَ في السودان التي ستُ 

حتى  ویونی من متدذي یالموسم األمطار ل ةمبكرالبدایة الإعداد األراضي من و البذر المحاصیل. وقد استفادت أنشطة
 .مایو إلى العشرین من األولبین  تلكم المناطق وفیرةٌ  أمطارٌ ھطلت سبتمبر، حیث 

 
وأعلى  ،والجنوبیة الشرقیة ،ل الجنوبیةیصاسبتمبر متوسطة في مناطق المح -ومن المرجح أن تكون أمطار یونیو 

آخر توقعات الطقس للمناخ في منطقة القرن إلى  في المناطق الجنوبیة الغربیة من السودان، استناداً من المتوسط 
 . األفریقي الكبرى

 
 تبقى ماثلةاألمن الغذائي  مومھغیر أن  قوميالمراعي على الصعید ال أحوالتحسن 

 
 ً ً الممتد من موسم الجفاف الطویل  تتعافى ظروف المراعي تدریجیا للنظام العالمي لإلعالم  من نوفمبر إلى مایو، وفقا

في بعض المناطق، الجو في رطوبة  نقص طفیفواإلنذار المبكر عن األغذیة والزراعة. ومع ذلك، ال یزال ھناك 
 .بعد كاملالموسم األمطار ب شتدیجنوب دارفور، حیث لم والیة بما في ذلك األجزاء الجنوبیة من 

 
إلى أن نحو  2017إلى سبتمبر  وة من یونیمدلل لمراحل األمن الغذائيوتشیر نتائج أحدث تحلیل للتصنیف المتكامل 

األمن الغذائي في الوقت  في شدیدعدم استتباب ر بأنھم یعانون من دَّ قَ ملیون شخص في جمیع أنحاء البلد یُ  3.4
بكر بالمجاعة نظام اإلنذار المل )2018إلى ینایر  2017یونیو (الغذائي في السودان  األمنتوقعات الحاضر. وتسلط 

 ،بین النازحین االحتیاجاتمن المتوقع أن تظل مرتفعة بسبب استمرار  اإلنسانیة اتالضوء على أن احتیاجات المساعد
جنوب دولة  من والالجئین ،في جبل مرةوالنازحین  ،األزرقوالنیل  ،جنوب كردفانوالیتي المقیمة في  واألسر

الذین طال عن النازحین  الً ، فض2016ة في عام متدنی في المناطق المحلیة التي شھدت محاصیالً  األسروالسودان، 
والتحركات السكانیة المحدودة إلى انخفاض إنتاج المحاصیل  ،. وفي بعض المناطق، یؤدي النزوحأمد نزوحھم

 .العیش العادیةوسائل وتعطیل أنشطة ، وارتفاع أسعار المواد الغذائیة األساسیة، ھؤالء األشخاص والسكان)ب( الخاصة
 
ح أن یحتاج نحو من المرجَّ  2017من عام وسبتمبر - بین یونیو فعضموسم األالذروة  خاللأنھ من  التحلیلقدر یو

منھم مستویات الطوارئ من  120,000، ومن المرجح أن یواجھ أكثر من اتیین شخص إلى المساعدالأربعة م
 .2018ینایر و 2017الغذائي. ومن المرجح أن تنخفض االحتیاجات بالتوازي مع الحصاد بین أكتوبر  األمنانعدام 

 
 2017سبتمبر  -یونیو  للتصنیف المتكامل لمراحل األمن الغذائيالسودان توقعات 

 لتصنیف المتكامل لمراحل األمن الغذائياالمصدر: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

البدایة المبكرة لموسم األمطار 
 الممتد من یونیو إلى سبتمبر

إعداد األراضي لزراعة  تیحت
 الحبوب محاصیل 
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