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أوتشا     

 في ھذا العدد                                 
 

 1.ص  حالة ِشیُكوْنُغوْنیا في السودان 19,000
 2ص.  الشؤون اإلنسانیة" للمناطق المفتوحة" في الخرطومزیارة منسق 

 رة ـــــبحسب نش -ال تزال أسعار المواد الغذائیة األساسیة مرتفعة   
 3ص.                                           رصد وتحلیل أسعار األغذیة 

 ال إلى ـــقطاع الشم -دعا السودان الحركة الشعبیة لتحریر السودان 
 4ص.                                                             قبول العرض

       
 

 منسق الشؤون اإلنسانیة تلتقي بمجموعة من دولة جنوب السودان في "المنطقة المفتوحة" في نیفاشا (المفوضیة السامیة 
 )2018ون الالجئین، أكتوبر ئلألمم المتحدة لش

  التطورات أبرز  
وردت تقاریر لمنظمة الصحة العالمیة عن   •

حالة ِشیُكونُْغوْنیا في  19,000أكثر من 
 السودان

شخص  58,000سیتلقى المساعدات حوالي  •
والمجتمعات من الجئي دولة جنوب السودان 

المضیفة لھم في "المناطق المفتوحة" في 
 والیة الخرطوم

 2018لحبوب في سبتمبر ارتفاع أسعار ا •
 ، وفقاً 2017في سبتمبر  ھاسعارأمقارنة ب

 .لتقاریر نشرة رصد وتحلیل أسعار األغذیة
توقعات بحدوث تحسن في األمن الغذائي  •

وفقاً  2019خالل موسم الحصاد حتى ینایر 
 نذار المبكر بالمجاعةلنظام اإل

وافقت حكومة السودان على تقدیم المساعدات  •
اإلنسانیة من داخل السودان لألشخاص األكثر 
عرضة للمخاطر في المناطق التي تسیطر 

قطاع  -علیھا الحركة الشعبیة لتحریر السودان 
الشمال في والیتي جنوب كردفان والنیل 

 األزرق
  

 2018 عام أرقام

 
 

 ملیون 5.5

األشخاص المحتاجین في عدد 
وفقاً للمحة االحتیاجات السودان (

 )2018اإلنسانیة للعام 

 
 

 ملیون  3.1

في  عدد األشخاص المحتاجین
ة االحتیاجات ــــلمح( دارفور

 )2018اإلنسانیة للعام 

 
 

 ملیون  2.3

ابة بسوء ـــــاالت اإلصـعدد ح
(لمحة الشامل  ادــــــــالتغذیة الح

 )          2018اإلنسانیة للعام االحتیاجات 

 
 

212352,(  
411,058 ( 

 
 

270,137 

دولة مواطني  من الالجئون
 السودان في السودان جنوب

  2013ما قبل (
 2013(ما بعد 
 2018 سبتمبر 30حتى المجموع 

مفوضیة األمم المتحدة  حسب(
 )لالجئین

 
 
 
 

158,959 

وطالبو اللجوء الالجئون 
 أخرىالسیاسي من جنسیات 

مفوضیة المسجلون من قبل (
 األمم المتحدة لشئون الالجئین)

 2018 أغسطس 31حتى  –

 التمویل  
 دوالر أمریكي ملیون 346.2    
 2018جرى استالمھا في    

    

 التمویل المتحصل نسبة  

34.4% 
، وفقاً لنظام التتبع 2018 أكتوبر 7(حتى 
 المالي)

  
 

  

یا في أنحاء البالد كافة 19,000ورود تقاریر عن أكثر من  غُونْ ونْ  حالة من الِشیكُ

 
كسال والبحر والیات من منظمة الصحة العالمیة، أبلغت سبع والیات في السودان، بما في ذلك  تحدیث أخیرفي 

  2ومایو  31األحمر والقضارف ونھر النیل والشمالیة وجنوب دارفور والخرطوم، عن وقوع حاالت ِشیُكوْنُغوْنیا بین 
 .2018أكتوبر 

 
في المائة من الحاالت  7في المائة منھا من والیة كسال. ونحو  95حالة ِشیُكوْنُغوْنیا، 19,224 وجرى اإلبالغ عن

في المائة منھم من اإلناث. ولم ترد تقاریر رسمیة عن  60والمبلغ عنھا ھي ألطفال تقل أعمارھم عن خمس سنوات، 
 حاالت دخول المستشفى أو الوفیات.

 
حمى بوالیة البحر األحمر عن أربع حاالت مشتبھ بھا الوالئیة ب، أبلغت وزارة الصحة 2018مایو  31في 

ُغوْنیا في والیة كسال أغسطس، جرى اإلبالغ عن أول حالة مشتبھ بھا للِشیُكونْ  8في والِشیُكوْنُغوْنیا من محلیة سواكن. 
اإلبالغ عن حاالت في  جرىإلى الوالیة من البحر األحمر. ومنذ ذلك الحین،  اً سافرملشخص ذكر كان  المجاورة

 ثالث محلیات وھي كسال وغرب القاش وریفي كسال.
 

للصحة العامة في الخرطوم. ومن بین  أغسطس، وجرى اختبارھا في المعمل القومي 10كما جمعت عینات للدم في 
 9عینة منھا إیجابیة للِشیُكوْنُغوْنیا. وفي  22عینة التي جرى جمعھا، أظھرت االختبارات أن  24العینات البالغ عددھا 

 100جرى جمع  سبتمبر،
عینة إضافیة؛ حیث أظھرت 

في  50النتائج أن نسبة 
المائة كانت إیجابیة 

للفیروسات المختلطة 
وْنُغوْنیا وفیروس حمى الِشیكُ 

الضنك، وأن فحصاً أجري 
لجمیع البرك أثبت صحة 

احتوائھا على (بیض 
البعوض الناقل) 

 للشیكونغونیا.
 

مرض  يوالِشیُكوْنُغوْنیا ھ
 ل إلىـــــــــي ینتقـــــفیروس

 المصدر: منظمة الصحة العالمیة

http://www.who.int/csr/don/15-october-2018-chikungunya-sudan/en/
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األعراض البشر عن طریق البعوض الناقل للمرض. ویسبب المرض الحمى وآالم المفاصل الشدیدة. كما تشمل 
األخرى آالم العضالت والصداع والغثیان والتعب والطفح الجلدي. وال یوجد دواء للِشیُكوْنُغوْنیا ویركز العالج على 

ر وتخفیف األعراض. ویتعافى معظم المرضى بشكل كامل، ولكن في بعض الحاالت، قد یستمر ألم المفاصل لعدة شھ
  كبیر على القضاء على مواقع تكاثر البعوض.أو حتى سنوات. تعتمد الوقایة والسیطرة بشكل 

 
 زیارة مشتركة بین الحكومة واألمم المتحدة إلى "مناطق مفتوحة" بالخرطوم 
 

زار كل من منسق الشؤون اإلنسانیة في 
السودان، قِِوْي یُْب ُسن، ومعتمد معتمدیة 
الالجئین الحكومیة، حمد الجزولي مروة، 
ومدیر اإلدارة العامة للمنظمات 

ت اإلجراءا مجمعئیس والمشاریع / ر
بمفوضیة العون اإلنساني  وحدالم

محمد سناري ومندوب  الحكومیة د.
مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین 
في السودان، نوریكو یوشیدا، زاروا 
مجتمعات الالجئین من دولة جنوب 

 9 لھم فيالسودان والمجتمعات المضیفة 
، وھي ةأكتوبر في نیفاشا، بمحلیة أمبد

كبر مستوطنة "مفتوحة" لالجئین ثاني أ
 في والیة الخرطوم.

 
نا من األمم المتحدة ؤشركاو نحننرحب بكم "وطمأن المعتمد الالجئین بأنھم محط ترحیب بالسودان حیث قال، 

والمنظمات األخرى، وسنواصل دعمكم بأفضل ما في قدراتنا حتى یحین الوقت الذي یمكنكم فیھ العودة إلى دولة 
 ."جنوب السودان

 
كما صرح د. سناري مدیر اإلدارة العامة للمنظمات والمشاریع مؤكداً لالجئین من دولة جنوب السودان أن السودان 
سیواصل دعمھم حتى یجري حل محنتھم وطلب من المجتمع الدولي منح مزید من االھتمام لالجئین في السودان. 

لحكومة السودان للكرم والدعم طویل األمد الذي تقدمھ  عن تقدیرھامنسق األمم المتحدة للشئون اإلنسانیة وأعربت 
بحملة مستمرة لتسجیل جمیع  -بدعم من مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین  -لالجئین. حیث تقوم الحكومة 

 الالجئین من دولة جنوب السودان وتزویدھم بالوثائق.
 

اللمسات األخیرة  2018وكانت حكومة السودان والجھات الفاعلة اإلنسانیة بین الوكاالت قد وضعت في أغسطس 
 58,000على خطة االستجابة للمناطق المفتوحة في الخرطوم، لمعالجة االحتیاجات األكثر أھمیة لما یقدر بـعدد 

أشھر. وحتى اآلن، لم یجر سوى توفیر الحد  الجئ في تسع مناطق مفتوحة في والیة الخرطوم لمدة أولیة لتسعة
األدنى من التدخالت لالجئین في ھذه "المناطق المفتوحة". وقد وافق صندوق السودان اإلنساني الذي یدیره مكتب 

ملیوني دوالر أمریكي لتلبیة االحتیاجات الفوریة تخصیص األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة (أوتشا) على 
 ملیون دوالر لخطة االستجابة. 20في المائة من مجموع االحتیاجات البالغ  10ا یغطي حوالي لالجئین. وھذ

 
 2013و 2010وقامت مفوضیة األمم المتحدة لالجئین ومفوضیة العمل الطوعي واإلنساني الحكومیة بین عامي 

 75,000نوب السودان لنحو وبالتعاون مع المنظمة الدولیة للھجرة بتقدیم مساعدات العودة الطوعیة إلى دولة ج
شخص من دولة جنوب السودان یعیشون في السودان. وقد جرى إبالغ السكان من دولة جنوب السودان في والیة 

، عندما اندلع 2013نقطة مغادرة (مناطق التجمع). ومع ذلك، في عام  41الخرطوم الراغبین في العودة بالتجمع في 
العدید من ھؤالء األشخاص من دولة جنوب السودان وكانوا غیر بالسبل  تقطعتالنزاع في دولة جنوب السودان، 

تدریجیاً إلى ما یسمى  قادرین أو غیر راغبین في العودة. ونتیجة لذلك، فإن نقاط المغادرة في الخرطوم تحولت
 الجئو دولة جنوب السودان في ظروف سیئة. اآلن "بالمناطق المفتوحة"، حیث یعیش

 
 

ال یوجد عالج للِشیُكوْنُغوْنیا 
على تخفیف  لدواءویركز ا

 األعراض

السودان في منطقة نیفاشا المفتوحة بوالیة الخرطوم. منسق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانیة تتحدث إلى نساء من مجتمع الجئي دولة جنوب 
 )2018(مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین، أكتوبر 

جرى استھداف ما یقدر بنحو 
شخص (الجئو  58,000

السودان دولة جنوب 
وأشخاص من المجتمع 

المضیف) في تسع مناطق 
مفتوحة بوالیة الخرطوم 

بالمساعدات من خالل خطة 
االستجابة للمناطق المفتوحة 

 في الخرطوم

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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عند مستوى أسعار المواد الغذائیة األساسیة تبقى على الرغم من االنخفاض األخیر، 
بحسب ما جاء في نشرة رصد وتحلیل أسعار  –تقارب مستویات قیاسیة  قیاسي أو

 األغذیة
 

 فكانخفضت في سبتمبر أسعار الذرة الرفیعة والدخن المنتجة محلیاً للمرة األولى منذ شھور، حیث بدأ التجار في 
نشرة ، وفقًا لتقریر منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة (الفاو) في أحدث 2018لحصاد عام  اً المخزون تحسب

ا االنخفاض، كانت األسعار اإلجمالیة للحبوب في سبتمبر . وعلى الرغم من ھذوتحلیل أسعار المواد الغذائیة رصدل
. ھذه األسعار المرتفعة ھي 2017في سبتمبر  ھاأسعاربضعفین إلى ثالث أضعاف مقارنة بال تزال أعلى  2018

، وھو ما تسبب في الطلب 2018القمح في میزانیة الحكومة لعام عن دعم ال رفعنتیجة النخفاض قیمة العملة المحلیة و
الدخن والذرة الرفیعة باعتبارھا أغذیة بدیلة. كما أدى النقص في العمالت األجنبیة والوقود إلى جانب ارتفاع  على

أسعار المدخالت الزراعیة إلى زیادة أسعار السوق للسلع الغذائیة وزاد من المخاوف بشأن التأثیر على محصول عام 
2018. 

 
 شخاص األكثر عرضة للمخاطرتأثیر الظروف االقتصادیة ونقص الوقود على األ

 
من المرجح أن تؤثر جمیع ھذه العوامل (نقص العملة األجنبیة والوقود وارتفاع أسعار المدخالت  وفقاً لتقاریر مختلفة 

الزراعیة) على القوة الشرائیة لألسر خاصة بالنسبة للنازحین األكثر عرضة للمخاطر واألسر الفقیرة. وستكون القوة 
الحصاد  مواسمت أعلى مما ھي علیھ في الشرائیة لألسر أقل بكثیر من المتوسط وستكون االحتیاجات للمساعدا

العادیة. الظروف االقتصادیة ونقص الوقود تؤثر أیضاً على توفیر المساعدات. فعلى سبیل المثال، في المناطق التي 
فیھا نقل المیاه بالشاحنات، قد تؤدي الزیادة في تكالیف النقل إلى انخفاض كمیة المیاه المقدمة لألشخاص  جريی

 لم تكن منظمات اإلغاثة قادرة على تأمین المزید من األموال لتغطیة التكالیف المتزایدة. المحتاجین إذا

 
 یتوقع نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة تحسن األمن الغذائي خالل موسم الحصاد

 
الرغم من ارتفاع أسعار المواد الغذائیة األساسیة، توقع نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة أنھ من المرجح أن یتحسن على 

نشرة آخر التطورات ، وذلك وفقًا ل2019األمن الغذائي لغالبیة األسر خالل موسم الحصاد الممتد حتى ینایر 
ك أساساً إلى توفر المخزونات الغذائیة األسریة والمدفوعات . ویرجع ذلالمستقبلیة لتوقعات األمن الغذائي في السودان

العینیة من العمالة الزراعیة فضالً عن زیادة إنتاجیة الثروة الحیوانیة. كما أن عدد األشخاص الذین یواجھون مستوى 
لي عن بعض (المرحلة الثالثة للتصنیف المتكامل لمراحل األمن الغذائي، عندما یضطر األشخاص إلى التخ -األزمة 

سوف ینخفض خالل موسم الحصاد ولكن سیستمر في االرتفاع  -المواد الغذائیة وتبدأ مستویات سوء التغذیة بالتزاید) 
بشكل غیر معتاد بسبب تحدیات االقتصاد الكلي الحالیة. وبناًء على ذلك، ستتحسن نتائج األمن الغذائي لمعظم األسر 

 -ویات اإلجھاد (المرحلة الثانیة للتصنیف المتكامل لمراحل األمن الغذائي في والیتي شمال دارفور وكسال إلى مست
 یة غیر ــــــعندما تكون بعض األسر التي تتلقى المساعدات اإلنسانیة غیر قادرة على مقابلة حتى المصروفات األساس

 الرسم البیاني: أسعار الجملة للذرة الرفیعة في السودان
 المصدر: معلومات األمن الغذائي من أجل العمل (برنامج السودان للقدرة المؤسسیة: معلومات األمن الغذائي للعمل)

كانت أسعار الحبوب في 
أعلى بضعفین  2018سبتمبر 

إلى ثالث أضعاف مقارنة 
 2017بأسعارھا في سبتمبر 

حی نظام اإلنذار المبكر  رجِّ
بالمجاعة أن یتحسن األمن 

الغذائي لغالبیة األسر خالل 
 موسم الحصاد

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ca1912en.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ca1912en.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sudan_FSOU%2B_2018.10_Final.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sudan_FSOU%2B_2018.10_Final.pdf
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 2019التوقعات المرتقبة حتى ینایر 
 المصدر: خدمة نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة

عندما تكون األسر  -ن الغذائي) إلى مستویات الحد األدنى (المرحلة األولى للتصنیف المتكامل لمراحل األم –الغذائیة 
 .قادرة على تلبیة المتطلبات الغذائیة وغیر الغذائیة األساسیة

 
وأورد نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة بأن نتائج األمن الغذائي للنازحین واألسر الفقیرة في المناطق التي تسیطر علیھا 

قطاع الشمال في مناطق من والیة جنوب كردفان باإلضافة إلى النازحین الجدد في  –الحركة الشعبیة لتحریر السودان 
أنھم سیواجھون مستویات األزمة (المرحلة الثالثة من التصنیف إلى  تشیرجبل مرة في والیتي جنوب ووسط دارفور، 

 .التنقل یدیقتالمتكامل لمراحل األمن الغذائي) بسبب محدودیة إتاحة الوصول إلى الزراعة، وتناقص وسائل العیش، و
 

لسماح إلى اقطاع الشمال  -السودان یدعو الحركة الشعبیة لتحریر السودان 
  إلى الفئات األكثر عرضة للمخاطر في المنطقتینللمساعدات بالوصول 

 
سبتمبر عن موافقة حكومة السودان  27أعلن المفوض العام لمفوضیة العون اإلنساني الحكومیة، أحمد محمد آدم في 

على إیصال المساعدات اإلنسانیة إلى األشخاص األكثر عرضة للمخاطر المحتاجین إلى المساعدات في المناطق التي 
قد دعا ومال من والیتي النیل األزرق وجنوب كردفان. قطاع الش –تسیطر علیھا الحركة الشعبیة لتحریر السودان 

قطاع الشمال إلى قبول المبادرة حتى  -المفوض العام لمفوضیة العون اإلنساني الحركة الشعبیة لتحریر السودان 
ى المساعدات من داخل السودان منذ عام علصول حالذین لم یتمكنوا من ال -یتمكن األشخاص األكثر عرضة للمخاطر 

 من تلقي المساعدات التي یحتاجونھا. - 2011
 

یوب ُسن، بھذا القرار -منسق الشؤون اإلنسانیة في السودان، السیدة قوي وقد رحبت منسق األمم المتحدة المقیم و
مع حكومة السودان ومع قیادة الحركة الشعبیة لتحریر  بشكل وثیقوذكرت أن األمم المتحدة على استعداد للعمل 

  الشمال في والیتي النیل األزرق وجنوب كردفان لتنسیق إتاحة الوصول الدائم والمستدام.قطاع  - السودان
 

وافقت حكومة السودان على إرسال 
المساعدات اإلنسانیة إلى الفئات 

األكثر عرضة للمخاطر في 
المناطق التي تسیطر علیھا الحركة 

قطاع  –الشعبیة لتحریر السودان 
الشمال في والیتي جنوب كردفان 
 والنیل األزرق من داخل السودان
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