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أوتشا     

 في ھذا العدد                                 
  

 1.ص  200,000أعداد المتأثرین بالفیضانات تفوق  
 2ص.  عائالت العائدین في طویلة ساعدصلیب األحمر ال

 3ص.  احتیاجات إنسانیة كبیرة في أبیي                           
 4ص.  إبقاء السودان خاٍل من شلل األطفال                          

       
 

 )2018(األمم المتحدة، سبتمبر دمرت األمطار الغزیرة والسیول العدید من المباني في أم ُدُخن بوالیة وسط دارفور 

  التطورات أبرز  
والیة  15شخص في  200,000تأثر أكثر من  •

والیة في السودان باألمطار  18من أصل 
الغزیرة والسیول، وفقاً لمفوضیة العون 

 اإلنساني الحكومیة
 ألحمرا للصلیب لیةولدا للجنةا تؤمّن •

من  ةسرأ 3,300إلى  إلنسانیةا اتلمساعدا
  رفودار لشماوالیة  فيالعائدین 

 لمرتبطةا ادثلحوا دعد ضنخفاا أُرِجع •
 بیرالتدا لىإ رفودار بغروالیة  في ارعبالمز

 لوالیةا حكومة تخذتھاا لتيا ةلجدیدا
تقدیم  في إلنسانیةا تماظلمنا رتستم •

من  182,000 ليواحالمساعدات إلى 
األكثر عرضة للمخاطر في أنحاء  اصشخاأل
 كافة بیيأ قةطمن

 مةظمنو فنیسولیوا ودانلسا مةوحک ددتج •
 خالیاً ودانلسا ءبإبقا ممھزالتا لعالمیةا لصحةا
 لفاطألا لشل نم
  

 2018 عام أرقام

 
 

 ملیون 5.5

عدد األشخاص المحتاجین في 
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

 )          2018االحتیاجات اإلنسانیة للعام 

 
 

212352,(  
412,188 ( 

 
 

040,647 

دولة مواطني  من الالجئون
 السودان في السودان جنوب

  2013ما قبل (
 2013(ما بعد 

 2018 رأكتوب 31حتى المجموع 
مفوضیة األمم المتحدة  حسب(

 )لالجئین

 
 
 
 

158,959 

وطالبو اللجوء الالجئون 
 السیاسي من جنسیات أخرى

مفوضیة المسجلون من قبل (
 األمم المتحدة لشئون الالجئین)

 2018 أغسطس 31حتى  –

 التمویل  
 دوالر أمریكي ملیون 594    
 2018جرى استالمھا في    

    

 التمویل المتحصل نسبة  

58.9% 
، وفقاً لنظام التتبع 2018 نوفمبر 19(حتى 
 المالي)

  
 

  
 شخص في أنحاء البالد باألمطار الغزیرة والسیول 200,000ثر أكثر من تأ
 

والیة بأمطار غزیرة وسیول  18والیات السودان البالغ عددھا والیة من  15شخص في  200,000ثر أكثر من تأ

في المدة بین یونیو وأوائل نوفمبر وفقاً لمفوضیة العون اإلنساني. ویبلغ ھذا ما یقرب من ضعف عدد المتأثرین 

 .في نفس الوقت من العام الماضي 122,500بالفیضانات البالغ عددھم 

 33,200شخص) وتلیھا غرب كردفان ( 33,800شخص)، ثم سنار ( 47,500الوالیات األسوأ تأثراً ھي كسال (

 ). شخص

منزالً لالنھیار  19,640وقد تعرض أكثر من 
وذلك وفقاً لحكومة السودان وشركائھا. 
وتواصل منظمات اإلغاثة االستجابة بالطعام 
والمآوي لحاالت الطوارئ واللوازم األسریة 
وتوفیر خدمات الصحة والتغذیة والمیاه 
والمرافق الصحیة والنظافة الصحیة 

 .للمتأثرین
 

وكانت السلطات الحكومیة قد طلبت من كل 
تخزین كمیة كافیة من إمدادات الطوارئ والیة 
شخص. وباإلضافة إلى ذلك،  2,000لـعدد 

جرى توفیر األدویة الحیویة واإلمدادات 
الطبیة ألكثر من ملیون شخص باعتبار ھذه 
اإلجراءات جزء من خطة حكومة السودان 

الطوارئ  والشركاء الوطنیین للتأھب لحاالت
 .لموسم األمطار

  
 
 حر األحمر باألمطار الغزیرة والسیول تأثرت والیة الب 
 

شخص في أربع محلیات  19,000البحر األحمر ھي آخر والیة شھدت أمطاراً غزیرة وسیوالً، إذ تأثر بھا أكثر من 
(بورتسودان، ھیا، طوكر، وُدردیب) في المدة بین أكتوبر ونوفمبر، وذلك وفقاً لما ذكرتھ مفوضیة العون اإلنساني 

 .الحكومیة
 

شخص. وباإلضافة  3,000منازل أخرى، مما أثر على حوالي  507منزالً في محلیة بورتسودان ودمر  90تھدم فقد 
 مرحاًضا، وأصیبت ستة متاجر بأضرار. 586إلى ذلك، انھار 

 ألشخاص المتأثرون باألمطار الغزیرة والسیول (وذلكا
 )2018نوفمبر  5حتى 

 عدد األشخاص المتأثرین الوالیة
 47,480 كسال
 33,830 سنار

 33,175 غرب كردفان
 23,975 القضارف

 19,100 البحر االحمر
 16,450 شمالي

 14,200 وسط دارفور
 13,645 النیل االبیض

 4,240 الخرطوم
 4,125 شمال كردفان
 3,215 غرب دارفور

 3,100 نھر النیل
 2,825 النیل االزرق

 2,015 الجزیرة
 900 شمال دارفور

 222,275 الكلي مجموعال
 الحكومیة المصدر: مفوضیة العون اإلنساني
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في محلیة طوكر، و .شخص 1,000منزالً مما ألحق أضراراً بنحو  163منزالً وتأثر  56أما في محلیة ھیا فقد انھار 
شخص. وباإلضافة إلى ذلك، لوثت میاه  15,000منزالً آخراً مما أثر على حوالي  2,253منزالً وتأثر  751تھدم 

 في محلیة دردیب.رأساً من الماشیة  50متجراً ونفقت  30تأثر كما   .من مصادر المیاه 70السیول 
 

واإلمدادات المنزلیة وكذلك المیاه ن بالفیضانات في حاجة ماسة إلى المآوي في حاالت الطوارئ والمتأثر واألشخاص
 والمرافق الصحیة والمساعدات في مجال النظافة الصحیة وذلك وفقاً لمفوضیة العون اإلنساني الحكومیة.

 
 
 للحد من الحوادث المتعلقة بالمزارع ھذا العام اً نفذت والیة غرب دارفور تدابیر 

 بالخرطوم
 

بما في ذلك النزاعات على  -شھدت والیة غرب دارفور انخفاضاً في عدد الحوادث المتعلقة بالمزارع 
في أعقاب التدابیر الجدیدة التي اتخذتھا حكومة والیة غرب دارفور، وفقاً  -األراضي وإتالف المحاصیل 

 .الیونامید)( العملیة المختلطة لالتحاد األفریقي واألمم المتحدة في دارفورلتقاریر من 
 

. حیث 2018وقد انخفض عدد الحوادث المتعلقة بالمزارع بشكل كبیر منذ بدایة موسم األمطار في یونیو 
من الحوادث في یولیو وثمانیة في أغسطس  16حادثة في یونیو، انخفضت إلى  27وردت تقاریر عن 

عندما تكون حوادث إتالف  وستة في سبتمبر وتسعة في أكتوبر. ویمثل شھر أكتوبر بدایة موسم الحصاد
 المزارع عالیة عادة.

 
وھو بعد  -ینایر على أنھ تاریخ إطالق الحیوانات من الدواب  15وتشمل التدابیر الجدیدة تحدید یوم 

الحصاد. وتوفیر الخدمات البیطریة في الجزء الشمالي من الوالیة للمساعدة في إبقاء الرعاة وحیواناتھم في 
) في مناطق مختلفة لضمان الحفائر( مستجمعات المیاه نایر؛ عالوة على حفری 15تلك المناطق حتى 

حصول كل من المزارعین والرعاة على كمیات كافیة من المیاه. ھذه التدابیر الجدیدة باإلضافة إلى التدابیر 
اجات األمنیة التي فرضتھا حكومة الوالیة من قبل (جمع األسلحة، وحظر حمل السالح، وحظر استخدام الدر

 ) ساھمت أیضاً في الحد من ھذه الحوادث.)الكدمول(الناریة، وحظر ارتداء قناع الوجھ التقلیدي 
 

المواد الغذائیة والمستلزمات المنزلیة لما یزید  ألحمرا للصلیب لیةولدا للجنةوفرت ا
 أسرة من العائدین في شمال دارفور 3,300عن 

 
عند عودتھم إلى مناطقھم األصلیة في محلیة طویلة  -بعضھم منذ أكثر من عقد الذین نزح  –وجد العدید من العائدین  

المعیشیة مزریة، وقد  بوالیة شمال دارفور أن قراھم قد دمرت إلى حد كبیر وأن المنازل قد تھدمت. وكانت أوضاعھم
األوضاع بسبب النقص الحاد  تفاقمت تلك

في الغذاء والماء واإلمدادات األسریة 
 .األساسیة

 
عاماً ھو أحد  70محمد آدم البالغ من العمر 

العائدین إلى طویلة. وقد فر ھو وعائلتھ إلى 
 15معسكر زمزم للنازحین الواقع على بعد 

كیلومتر جنوب مدینة الفاشر عاصمة 
معسكر النازحین الوالیة. حیث عاشوا في 

ھناك لعشر سنوات حتى منتصف یونیو من 
ھذا العام عندما قرروا العودة طواعیة إلى 

 .قراھم بسبب تحسن الوضع األمني

یعزى االنخفاض في عدد 
بالمزارع الحوادث المتعلقة 

في والیة غرب دارفور إلى 
التدابیر الجدیدة التي اتخذتھا 

 حكومة الوالیة

من  أسرة 3,300حوالي 
من  اتمساعدالتتلقى  العائدین

 للصلیب األحمر اللجنة الدولیة

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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الحتیاجات العائدین، زودت اللجنة الدولیة للصلیب األحمر وجمعیة الھالل األحمر السوداني محمد آدم استجابة 
شخص) من قرى  16,500أسرة (أي ما یعادل  3,300وعائدین آخرین بالغذاء واللوازم المنزلیة. كما تلقت حوالي 

أسرة في ُدبو عمده وخزان تُنقُر اللوازم األسریة  660ِمرتال، وخزان تُنقُر، وُدبو ُعمده مساعدات غذائیة، بینما تلقت 
شخص على المیاه  9,500مضخة یدویة إلتاحة حصول  19األساسیة. باإلضافة إلى ذلك أصلحت اللجنة الدولیة 

 .النظیفة
 

وكان الوصول إلى مركز توزیع المیاه یستغرق من محمد آدم ساعة واحدة وثالثین دقیقة على حماره. وعلى الرغم 
مظھره الواھن، تمكن محمد آدم من القیام بالرحلة بمفرده، حیث اضطر ابناه الیافعان إلى الذھاب إلى مزرعتھ من 

على وجھ السرعة لتأمینھا من الماشیة القادرة على التھام المحاصیل التي تنتظر الحصاد. وتعذر على زوجة محمد آدم 
  سنوات عندما اندلع قتال بالقرب من قریتھم. 10ل المشي بعد أن أصیبت بجروح خطیرة جراء إطالق رصاصة قب

 
أیضاَ إلى إنشاء مشاریع متوسطة وطویلة األجل لتحسین الوضع االقتصادي  ألحمرا للصلیب لیةولدا للجنةتھدف او

 والمعیشي للمجتمع.
 

 منطقة أبیي: االحتیاجات اإلنسانیة واالنتعاشیة تبقى كبیرة
 

ال تزال االحتیاجات اإلنسانیة واالنتعاشیة كبیرة في منطقة أبیي، حسب تقریر األمین العام لألمم المتحدة عن الوضع  
في أبیي الصادر في منتصف أكتوبر 2018 .في عام 2018، واجھت منطقة أبیي حاالت طوارئ صغیرة النطاق، 

نزوح جدیدة عملیات  أسفرت عن  والفیضانات  التغذیة  حاالت سوء  في  زیادات  ذلك  في  حوالي  .بما  حالیاً   وھناك 
 . شخص من المتأثرین بالفیضانات في المنطقة 2,000

 
تقوم المنظمات اإلنسانیة بتقدیم المساعدات إلى حوالي 182,000 شخص من الفئات األكثر عرضة للمخاطر في 

شتى أنحاء منطقة أبیي، بما في ذلك 87,000 شخص من مجتمعات دینكا نقوك والعائدین :15,000 من النازحین 
من دینكا نقوك داخل منطقة أبیي؛ و9,000 نازح من الوالیات المجاورة في دولة جنوب السودان؛ و34,000 

شخص من مجتمعات 
المسیریة .عالوة على 

مھاجر مسیري  37,000
موسمي دخلوا المنطقة 

في أكتوبر 2018 
وسیعودون مرة أخرى 

إلى والیة غرب كردفان 
في المدة ما بین یونیو 

ویولیو 2019 .
وباإلضافة إلى ذلك، 

قُِدمت المساعدات من 
المواد غیر الغذائیة 

لألشخاص الذین یمرون 
عبر منطقة أبیي من دولة 

 .جنوب السودان
یساعد مجتمع اإلغاثة األشخاص األكثر عرضة للخطر في جمیع أنحاء منطقة أبیي .ومع ذلك، ال یزال غیاب 

السلطات الرسمیة یشكل تحدیاً  في تنفیذ وتنسیق التدخالت اإلنسانیة واالنتعاشیة .ولحمایة األشخاص األكثر عرضة 
 .للمخاطر ودعم ســــــیادة القانون جرت إعادة تأھیل مركز االحتجاز الحالي في بلدة أبیي

 
في حین أن مجتمع المساعدات الذي یعمل في المنطقة لدیھ قدرة محدودة، فإن توقعات المجتمع عالیة، وفقاً  لمنظمات 

وعدم القدرة على تقدیم الخدمات االجتماعیة األساسیة تأثیر  وال یزال لنقص مشاریع التنمیة.  اإلغاثة على األرض
منطقة أبیي. ولتعزیز المشاركة المجتمعیة وبناء الدعم المحلي، قامت قوة األمم المتحدة  سلبي على األشخاص في

األمنیة المؤقتة ألبیي (یونیسفا) بتیسیر توصیل المساعدات اإلنسانیة من خالل توفیر الدعم اللوجستي، وخاصة أثناء 

 أبیي) وھي تصنع الحصائر للبیع شمالتقع في امرأة من دولة جنوب السودان تعیش مع مجتمع من المسیریة في دفرا (منطقة 
 )2018(أوتشا،  

قامت اللجنة الدولیة للصلیب 
مضخة  19األحمر بصیانة 

یدویة لتوفیر المیاه النظیفة 
شخص في  9,500لـعدد 

 قرى العائدین في طویلة

 إلنسانیةا تماظلمنواصلت ا
 ليواحتقدیم المساعدات إلى 

من  صشخ 182,000
األشخاص األكثر عرضة 

 قةطمنأنحاء  فيللمخاطر 
 كافة بیيأ

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1831462.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1831462.pdf
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 الدكتورة نعیمة القصیر، ممثل منظمة الصحة العالمیة في السودان، تزور إطالق حملة شلل األطفال 
 )2018(منظمة الصحة العالمیة، یولیو 

مات مرافقة للشركاء في المجال موسم األمطار. وابتداء من أغسطس اتخذت القوة ترتیبات خاصة لرحالت وخد
 اإلنساني للقیام بتقییمات إنسانیة ومعالجة العدد المتزاید من حاالت المالریا التي أبلغ عنھا.

 
 

تجدد الحكومة ومنظمة الصحة العالمیة والیونیسف التزامھا بإبقاء السودان خاٍل من 
 شلل األطفال

 
جددت حكومة السودان ومنظمة الصحة 
العالمیة ومنظمة الصحة العالمیة 

وشركاؤھا التزامھم بالحفاظ (الیونیسف) 
على السودان خاٍل من شلل األطفال أثناء 
االحتفال بالیوم العالمي لمكافحة شلل 

لم یبلغ  .2018أكتوبر  24األطفال في 
السودان عن أي حاالت إصابة بشلل 

 2009األطفال منذ مارس / آذار 
وأعلنت منظمة الصحة العالمیة أنھ خاٍل 

 .2015من شلل األطفال في عام 
 

جرى الوصول باطراد بلقاح شلل 
في المائة من  90األطفال إلى أكثر من 

األطفال المستھدفین سنویاً، وذلك بفضل 
التعاون القوي بین السلطات الصحیة 
القومیة والشركاء بالدعم السخي من 
المانحین. على الرغم من ھذا، ال تزال 

 .ركات السكانالبالد عرضة لخطر فیروس شلل األطفال البري بسبب تح
 

وقال الدكتور محمد أبو زید مصطفى، الوزیر االتحادي للصحة: "إن إبقاء السودان خالیاً من شلل األطفال كان أولویة 
 ."قصوى بالنسبة للحكومة في السودان وعامالً أساسیاً في تطبیق األمن الصحي بشكل عام

 
ن غیر الحكومیین في السودان دعم وزارة الصحة وستواصل منظمة الصحة العالمیة والیونیسف والشركاء الصحیو

االتحادیة للحفاظ على حساسیة المراقبة وزیادة التغطیة بالتطعیم للحفاظ على وضعیة خلو البالد من شلل األطفال 
 وحمایة األطفال من ھذا المرض المعدي المعوق والممیت.

 

  أضعافدعمھا لصندوق السودان اإلنساني أربعة من ضاعفت ألمانیا 
 
ملیون دوالر أمریكي لصالح  4.6 دعمھا األخیر لشعب السودان، ساھمت جمھوریة ألمانیا االتحادیة بمبلغإطار ي ف

السودان اإلنساني ، أي ما یعادل أربعة أضعاف تبرعھا المعتاد. وحتى اآلن، تلقى صندوق السودان اإلنسانيصندوق 
، مما مكن الشركاء اإلنسانیین من تقدیم المساعدات 2018ملیون دوالر من مساھمات المانحین لعام  44ما مجموعھ 

 .ةالمنطقالقائمة على أساس  لشاملة والمتكاملةا للمحتاجین من خالل التدخالت
 

جبل مرة وبعض المحلیات في والیات شمال دارفور والنیل مناطق في یستھدف ھذا الصندوق والشركاء في ھذا العام 
خصص التمویل المتعدد السنوات قد و األزرق وجنوب كردفان وكسال بوصفھا مناطق ذات احتیاجات إنسانیة كبیرة.

 وح الطویل األجل وللعائدین.لتلبیة االحتیاجات اإلنسانیة الناجمة عن سوء التغذیة والنز
 
 منحصاتھ االحتیاطیة وییستجیب صندوق السودان اإلنساني لحاالت الطوارئ غیر المتوقعة من خالل تخصیو

األولویة لالحتیاجات اإلنسانیة في إطار االستراتیجیة اإلنسانیة المتعددة السنوات للسودان وخطة االستجابة اإلنسانیة 
من خالل تخصیصاتھ القیاسیة. إن تخصیصات صندوق السودان اإلنساني شاملة، ومرنة، وحسنة التوقیت، وكفؤة، 

للتخفیف من  اً وأفضل دعم للمستجیبین األفضل وضعى قدر من التأثیر االستراتیجي وخاضعة للمساءلة لتحقیق أقص
لمزید من المعلومات حول صندوق السودان اإلنساني، یرجى زیارة صفحة واالحتیاجات اإلنسانیة األكثر إلحاحاً. 

  .الرابط ھذا الویب الخاصة بھم على

ملیون  4.6ساھمت ألمانیا بمبلغ 
دوالر أمریكي في صندوق 

السودان اإلنساني، أي ما یعادل 
 أربعة أضعاف تبرعھا المعتاد

أُعلن السودان خاٍل من شلل 
، لكنھ 2009األطفال منذ عام 

ال یزال معرًضا للخطر 
 بسبب تحركات السكان

صندوق السودان اإلنساني  تلقى
ملیون دوالر من  44مبلغ 

 2018مساھمات المانحین في عام 
للمساعدة في تلبیة احتیاجات الفئات 

األكثر عرضة للمخاطر في شتى 
 أنحاء البالد
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