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أوتشا     

 في ھذا العدد                                 
 

 1ص.  أكتوبر سیكون جیدافي حصاد : الشبكة اإلنذار المبكر

 2ص. الجئ من دولة جنوب السودان  460,000

 3ص. فیضانات في السودان  في حدوث تسببتاألمطار الغزیرة 

 4ص. ملیون دوالر للمناطق التي أتیح الوصول إلیھا حدیثا  21

  التطورات أبرز  
ً ل • سیحافظ  بالمجاعات شبكة اإلنذار المبكروفقا

الحصاد في أكتوبر على وضع األمن الغذائي أو 

  2018یحسنھ حتى ینایر 

حوالي  2013وصل إلى السودان منذ دیسمبر  •

 –الجئ من دولة جنوب السودان  460,000

 فراراً من الجوع والعنف ھناك

ً لشبكة اإلنذار المبكر بالمجاعات فقد أدى  • وفقا

ھطول األمطار فوق المتوسط في السودان 

لثالث على التوالي إلى سیول، لألسبوع ا

 وأضرار في البنیة التحتیة، والنزوح

تلقت مفوضیة األمم المتحدة لالجئین مساھمة  •

التنمیة  إدارةمالیین جنیھ إسترلیني من  3بقیمة 

الدولیة البریطانیة لتقدیم المساعدات لما یصل 

الجئ من دولة جنوب السودان  150,000إلى 

 شخص من المجتمعات المضیفة 15,000و

 2017 عام أرقام

 
 
 

 ملیون 4.8

عدد األشخاص المحتاجین في 
ً للمحة  السودان (وفقا
االحتیاجات اإلنسانیة للعام 

2017( 

 
 

 ملیون  3

في  المحتاجینعدد األشخاص 
لمحة االحتیاجات ( دارفور

 )2017اإلنسانیة للعام 

 
 
 

 ملیون  2.2

عدد حاالت اإلصابة بسوء 
التغذیة  الحاد الشامل (لمحة 
االحتیاجات اإلنسانیة للعام 

2017          ( 

 
 
 
 

459,811          

دولة مواطني  من الالجئون
 السودان في السودان جنوب
 2013دیسمبر،  15منذ 

مفوضیة المسجلون من قبل (
 األمم المتحدة لشئون الالجئین)

 2017أغسطس  31حتى  –

 
 
 
 

167,784 

وطالبو اللجوء الالجئون 
 السیاسي من جنسیات أخرى

مفوضیة المسجلون من قبل (
 األمم المتحدة لشئون الالجئین)

 2017یونیو  30حتى  –

 التمویل  
 )أمریكي دوالر( ملیون 206.4

 2017المستلم في التمویل 
 

  
    

 المائة في 25.7
 الذي جرى اإلبالغ عنھجمالي التمویل إ
 ) 2017 سبتمبر 10حتى  ،خدمة التتبع المالي( 

 

   )2017(سند الخیریة، مارس سیدة مسنة من دولة جنوب السودان بجوار مأوى لھا في أبو سمسم، بوالیة شرق دارفور 
 
وضع األمن  یشبكة اإلنذار المبكر بالمجاعات: سیحافظ الحصاد الذي سیبدأ في أكتوبر عل 

 الغذائي أو یحسن من حاالت انعدام األمن الغذائي الحاد
 

ار الصادر عن شبكة اإلنذ 2017تحدیث لنظام األمن الغذائي في السودان في السودان لشھر أغسطسویشیر آخر 
المبكر بالمجاعات إلى أنھ في معظم أنحاء السودان ستحافظ المحاصیل التي سیبدأ حصادھا في أكتوبر على وضع 

ن من حاالت انعدام األمن الغذائي الحاد إلى الحد األدنى (المرحلة  من التصنیف المتكامل  1األمن الغذائي أو تَُحّسِ
. ومن المرجح أن یظل 2018، وینایر 2017المدة ما بین أكتوبر في ) 2أو مجھد (المرحلة لمراحل األمن الغذائي) 

النازحون الجدد في دارفور، ووالیات جنوب وغرب كردفان، والنیل األزرق عالوة على الالجئین من دولة جنوب 
الغذائي  السودان في مرحلة األزمة (المرحلة الثالثة من التصنیف المتكامل لمراحل األمن الغذائي) لعدم استتباب األمن

وفقاً  ، ومن فرص العمل الزراعي الموسميألن استمرار النزوح یحد من إتاحة الوصول إلى األراضي للزراعة
 لتقریر شبكة اإلنذار المبكر.

 
 

ووفقاً لشبكة اإلنذار المبكر بالمجاعة فقد كانت ھناك ُمدَْد جفاف مطولة تستمر من أسبوعین إلى ثالثة أسابیع في شھر 
في األجزاء الشرقیة  -رم، فضالً عن تقاریر عن ھطول األمطار في وقت متأخر في بعض المناطق یولیو المنص

والشمالیة من والیات شمال كردفان، وشمال دارفور، وغرب دارفور، واألجزاء الشمالیة من والیتي كسال، 
ت متأخر في بعض المناطق والقضارف. وتفید التقاریر بأن ھذ الجفاف، فضالً عن تقاریر عن ھطول األمطار في وق

 قد تسببت في تأخیر زراعة و/أو في ذبول الشتول التي نبتت حدیثاً.
 

ومن المحتمل أن 
ض قدرة ــــــــــــــتنخف

ن على ــــــــــــالنازحی
الزراعة في األجزاء 

الوسطى، والغربیة من 
منطقة جبل مرة بسبب 

عدم استتباب األمن، 
والنزوح بعیداً عن 
المزارع، ونقص 

راعیة، المدخالت الز
بما في ذلك البذور 

واألدوات. ومن 
المرجح أن تكون 

فرص العمل الزراعي 
الموسمي للنازحین أقل 

من المعتاد في 
المناطق المتأثرة 

بالنزاع في والیات 
جنوب كردفان، والنیل 

  األزرق، ودارفور.
 

 )2017سبتمبر  -المتوقعة (یولیو  نتائج األمن الغذائي
 المصدر: شبكة اإلنذار المبكر بالمجاعات

 V2.0 التصنیف المتكامل لمراحل األمن الغذائي
 مرحلة انعدام األمن الغذائي الحاد

 الحد األدنى :1
/مجھد مضطرب :2  
 األزمة :3
 الطوارئ :4
5:   المجاعة 

النازحین من المرجح أن یكون تركیز 
أسوأ بمرحلة واحدة على األقل من دون 
المساعدات اإلنسانیة الحالیة أو 
 المبرمجة

 وضع نتائج األمن الغذائي للسكان في معسكرات النازحین 
من المرجح أن یكون أسوأ بمرحلة واحدة على األقل من دون 

   المساعدات اإلنسانیة الحالیة أو المبرمجة

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SD_FSOU_2017_08_final.pdf
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 2018النتائج المتوقعة حتى ینایر 
 

أغسطس ھو ذروة موسم الجدب في السودان عندما ینخفض الحصول على الغذاء بسبب استنزاف المخزونات 
ول إلى األسواق خالل موسم الغذائیة، والزیادات الموسمیة في أسعار المواد الغذائیة األساسیة ومحدودیة إتاحة الوص

یواجھون وعدد األشخاص الذین یعانون من انعدام األمن الغذائي في أعلى قلیال من المعتاد  وھناك زیادةاألمطار. 
من التصنیف المتكامل لمراحل األمن الغذائي) أو مستویات انعدام األمن الغذائي الحاد  3مستویات األزمة (المرحلة 

في والیة جنوب كردفان وأجزاء  2016وسوء حصاد عام  ،لالجئین من دولة جنوب السودانبشكل أسوأ بسبب تدفق ا
من شمال دارفور. وباإلضافة إلى ذلك لن یتمكن األشخاص في المناطق التي تسیطر علیھا الحركة الشعبیة لتحریر 

حد األدنى من احتیاجاتھم قطاع الشمال في والیة جنوب كردفان وأشخاص في منطقة جبل مرة من تلبیة ال –السودان 
الغذائیة وغیر الغذائیة بسبب النزوح، وعدم الحصول على أنشطة وسائل العیش، وعدم إتاحة الوصول للمساعدات 
اإلنسانیة. وستكون ھذه المناطق في مستویات الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنیف المتكامل لمراحل األمن 

وما یرتبط  2017ث تواجھ األسر فجوات أكبر في استھالك األغذیة حتى سبتمبر الغذائي) النعدام األمن الغذائي، حی
بھا من مستویات عالیة من سوء التغذیة الحاد. ومن المرجح أن تمر أجزاء من والیتي البحر األحمر وكسال في 

ً لشبكة اإلنذار بمرحلة األزمات (المرحلة الثالثة من التصنیف المتكامل لمراحل األمن الغذائي) حتى سبتمبر، و فقا
 .المبكر بالمجاعة

 
سیؤدي الحصاد الذي سیبدأ في أكتوبر إلى تحسین إمكانیة حصول األسر على األغذیة التي حسبما ذكر التقریر و

تنتجھا بنفسھا؛ وتحسین إمدادات األغذیة األساسیة في األسواق إلى انخفاض موسمي في أسعار المواد الغذائیة 
إضافي من خالل العمل الزراعي. وباإلضافة إلى ذلك، سیتحسن الحصول على األغذیة  األساسیة؛ وتحقیق دخل

بسبب زیادة فرص الحصول على األلبان من الماشیة وتحسین فرص الحصول على األغذیة البریة. ونتیجة لذلك، 
من الغذائي) أو العدید من المناطق إلى الحد األدنى (المرحلة األولى من التصنیف المتكامل لمراحل األ ترجعس

 من انعدام األمن الغذائي. )المرحلة الثانیة(مستویات 
 

الجئ من دولة جنوب السودان إلى السودان منذ منتصف  460,000وصول ما یقرب من 
 2013دیسمبر 

 
 -فروا من الجوع والعنف في دولة جنوب السودان  -جنوب السودان الجئ من دولة  460,000وصل ما یقرب من 

ً 2013إلى السودان منذ دیسمبر  صادر عن مفوضیة األمم المتحدة لشئون  تشغیليسكاني و تحدیث آلخر ، وفقا
. وغالبیة الوافدین 2017الجئ حتى عام  182,000). وقد وصل حتى اآلن نحو 2017أغسطس  31الالجئین (

 .الجدد من النساء واألطفال
 

 48في المائة ( 22وعلى الرغم من التدفق المستمر لالجئین من دولة جنوب السودان إلى البالد، لم یُتحصل سوى 
الخطة اإلقلیمیة لالستجابة في السودان بموجب  وبةمطلملیون دوالر أمریكي  221.7ملیون دوالر أمریكي) من مبلغ 

. ونتیجة النخفاض التمویل تتوقع مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین ة جنوب السودانالمنقحة لالجئین من دول
 نسبة  تحدیات في تقدیم المساعدات األساسیة لالجئین الجدد من دولة جنوب السودان. وفي الوقت نفسھ، یقدر أن

في المائة. وھناك حاجة  60 صل إلىتملتحقین بالمدارس الأطفال دولة جنوب السودان الالجئین في السودان غیر 
 على تعزیز حمایتھم.أیضاً ماسة لدعم التعلیم لضمان حصول األطفال على التعلیم الذي یساعد 

 
 

  تواصل تدفق الالجئین من دولة جنوب السودان إلى والیة جنوب دارفور
 

ً  241نحو یبلغ وصول بمعدل جنوب دارفور والیة یتواصل تدفق الالجئین إلى  جنوب السودان  دولة منیومیاً  الجئا
 ھم دوم في أغسطس. وغالبیة الوافدین الجددالجئ إلى منطقتي برام والر 3,509إلى الوالیة مع وصول ما مجموعھ 

 من النساء واألطفال. 

الجئ من  182,000وصل 
دولة جنوب السودان إلى 

 2017السودان في عام 

سیؤدي الحصاد الذي سیبدأ في 
أكتوبر إلى تحسین حصول 

- المنتجةاألسر على األغذیة 
ذاتیاً، وفقا لشبكة اإلنذار المبكر 

 بالمجاعة

 2013مبر ــــــف دیســــــالجئاً وصلوا إلى السودان منذ منتص  459,811
 2017الجئ وصلوا من دولة جنوب السودان إلى السودان في عام  182,100 

 2017س ــالجئا وصلوا من دولة جنوب السودان إلى السودان في أغسط  5,847

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/58978.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2017%20Revised%20South%20Sudan%20Regional%20Refugee%20Response%20Plan%20-%20Jan-Dec%202017%20%28May%202017%29.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2017%20Revised%20South%20Sudan%20Regional%20Refugee%20Response%20Plan%20-%20Jan-Dec%202017%20%28May%202017%29.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2017%20Revised%20South%20Sudan%20Regional%20Refugee%20Response%20Plan%20-%20Jan-Dec%202017%20%28May%202017%29.pdf
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الھالل األحمر السوداني، ومعتمدیة الالجئین تنقالن  الالجئین الجدد إلى مركز استقبال الردوم. وتشیر التقاریر جمعیة 

الجئ إضافي في كافیا كینجي، إال أن مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین والمعتمدیة ال  700إلى أن ھناك 
 .بعد األمطار األخیرةتستطیعان نقلھم إلى الردوم بسبب الطرق التي ُجِرفَْت 

 
 إلى المساعداتون یحتاجالالجئون في والیة الخرطوم 

 
قام منسق الشؤون اإلنسانیة في السودان، ونائب ممثل مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین، وممثلون عن لجنة 

أولیاء بوالیة الخرطوم أغسطس بزیارة إلى موقع بنتیو لالجئین في محلیة جبل  28األعمال اإلنسانیة والتطوعیة في 
 .الجئ من دولة جنوب السودان یعیشون حالیا ھناك 17,000حوالي لالمعیشیة  وضاعلتقییم األ

 
وقد جرى تحدید االحتیاجات الفوریة، بما في ذلك المیاه والمرافق الصحیة والمآوي والخدمات الصحیة. وقد تفاقمت 

یات النقل األخیرة غیر المخطط لھا من مواقع أخرى في ھذه االحتیاجات بسبب موسم األمطار الغزیرة، وعمل
ً إلى  الخرطوم منذ شھر مایو. وقد قدمت مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین ومنسق الشؤون اإلنسانیة طلبا

، لالحتیاجات فوري وسریعمعتمدیة الالجئین ولجنة األعمال اإلنسانیة والتطوعیة إلجراء تقییم مشترك بین الوكاالت 
وزیادة إتاحة الوصول إلى الالجئین لتمكین المفوضیة والشركاء من تلبیة االحتیاجات وتخفیف معاناة الالجئین الذین 

 .یعیشون ھناك
 

  األبیض لیالن ةیتواصل تقدیم المساعدات للمتأثرین بالفیضانات في وال
 

تواصل مفوضیة األمم المتحدة لالجئین توزیع اإلمدادات المنزلیة للطوارئ لمساعدة األشخاص المتأثرین بالفیضانات 
األبیض. وقد  لیالن ةیفي وال

قدمت المفوضیة حتى اآلن 
إمدادات منزلیة للطوارئ إلى 

أسرة (ما  2,200أكثر من 
 11,000یقدر بعدد 

شخص) من المجتمع 
 اللوازمالمضیف. وتشمل 

أطقم الطھي، وأوعیة المیاه 
البالستیكیة (الجركانات)، 

واألغطیة البالستیكیة. وھذه 
التوزیعات ھي جزء من 

جابة خطة الوالیة لالست
للفیضانات بقیادة مفوضیة 
العون اإلنساني الحكومیة، 

وجمعیة الھالل األحمر 
 السوداني.

 
 

  حدوث فیضانات في السودان في تسببال تزال األمطار الغزیرة ت
 

أسرة) في  19,355ألف شخص ( 97عددالحكومیة أن ما یقدر بذكرت التقاریر الواردة من مفوضیة العون اإلنساني 
والیة  (الجزیرة، ووسط دارفور، وشرق  12. وقد أثرت الفیضانات على سیولأنحاء البالد تأثروا بأمطار غزیرة و

دارفور، والخرطوم، ونھر النیل، وشمال دارفور، والوالیة الشمالیة، وسنار، وجنوب دارفور، وجنوب كردفان، 
 .) كردفان، والنیل األبیضوغرب 

 
سبتمبر  14إلى  8الصادر عن شبكة اإلنذار المبكر بالمجاعات في المدة من  ملخص مخاطر الطقس العالميووفقا ل
السودان إلى الفیضانات واألضرار  يالثالث على التوالي من ھطول األمطار فوق المعدل ف، أدى األسبوع 2017

األنھار خالل األسبوع الماضي والیات بفیضان التي لحقت بالبنیة التحتیة والنازحین. وتشمل المناطق األكثر تأثراً 
أجزاء من المنطقة األسبوع الماضي، مم من األمطار على  100سنار والقضارف والنیل األبیض. وھطلت أكثر من 

 .قد كسر على طول النیل األبیض اً كما أفادت التقاریر أن سد
 

ومن المتوقع حدوث انخفاض في ھطول األمطار في شرق السودان وجنوب السودان في األسبوع المقبل، مما یتیح 
ن المتوقع أن یستمر أسبوع آخر من ھطول تخفیفاً تشتد إلیھ الحاجة نظراً لظروف تشبع األراضي بالمیاه. ومع ذلك، م

لف شخص في أنحاء أ 97تأثر 
البالد باألمطار الغزیرة 

 والسیول

الجئ من  17,000یقدر أن 
دولة جنوب السودان یعیشون 

في موقع بنتیو لالجئین في 
بوالیة  ءمحلیة جبل أولیا

 الخرطوم

 )2017من سند الخیریة (سند، جنوب السودان في دارفور بانتظار المساعدات المقدمة دولة الجئون من 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Global%20Weather%20Hazard-17.09.07.pdf
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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

ً لتقریر شبكة اإلنذار المبكر  ياألمطار الغزیرة ف غرب إثیوبیا لخطر الفیضانات على طول حوض نھر النیل، وفقا
 .بالمجاعات

 3.8مالیین جنیھ إسترلیني ( 3التنمیة الدولیة البریطانیة تساھم بمبلغ  إدارة
ملیون دوالر) لتقدیم المعونة إلى الالجئین من دولة جنوب السودان 

  والمجتمعات المضیفة
 

ملیون دوالر) من  3.8مالیین جنیھ إسترلیني (حوالي  3تلقت مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین مساھمة بقیمة 
ً  إدارة أغسطس. وستستخدم ھذه المساھمة في  29صدر في  لبیان صحفي التنمیة الدولیة في المملكة المتحدة، وفقا

شخص من المجتمعات  15,000الجئ من دولة جنوب السودان و 150,000تقدیم المساعدات اإلنسانیة إلى 
المضیفة في البالد. وستدعم ھذه األموال العمل في مجاالت التعلیم والمیاه والمرافق الصحیة والتسجیل والمآوي التي 

النیل األبیض وجنوب كردفان وشرق دارفور. وكانت حكومة المملكة المتحدة قد قدمت أكثر  :الثالثوالیات التغطي 
ملیون دوالر) لدعم االحتیاجات األساسیة الحرجة لالجئین من دولة  16(ما یقرب من  ملیون جنیھ إسترلیني 11من 

 .2013ي دولة جنوب السودان في عام جنوب السودان في السودان منذ اندالع النزاع ف
 

ملیون دوالر لتقدیم المساعدات آلالف  21صنادیق األمم المتحدة تخصص 
 یھا حدیثاً في السوداناألشخاص في المناطق التي أتیح الوصول إل

 
خصص صندوق األمم المتحدة 

تجابة لحاالت ـــــــــالمركزي لالس
ندوق السودان ــــــــــالطوارئ، وص

ملیون دوالر  21اإلنساني معاً مبلغ 
لتلبیة االحتیاجات اإلنسانیة األكثر 
أھمیة وزیادة االعتماد على الذات 

 لدى المجتمعات المحلیة في المناطق
التي أتیح الوصول إلیھا حدیثاً في 

منطقة جبل مرة في دارفور، فضال 
عن والیتي جنوب كردفان والنیل 

بیان صحفي صدر األزرق، وفقا ل
  .2017أغسطس  31في 

 
ات المعونة ـــــــــــــمنظم وستدعم

ً للمخاطر  األشخاص األكثر تعرضا
في ھذه المناطق التي كان الوصول إلیھا محدودا في السابق. وستمكن ھذه األموال الشركاء في المجال اإلنساني في 

ن المساعدات السودان من تقدیم الدعم الغذائي المنقذ للحیاة والتغذیة والمیاه والمرافق الصحیة والصحة وغیرھا م
آلالف األطفال والنساء والرجال في ھذه المناطق التي أتیح الوصول إلیھا حدیثا. وستتصدى ھذه االستجابة 
ً للمخاطر  لالحتیاجات الفوریة من خالل تقدیم المساعدات الطارئة المنقذة للحیاة وتعزیز قدرة أكثر الفئات تعرضا

 .قبلیة المتكررةومجتمعاتھم على الصمود في وجھ الصدمات المست
 

وتأتي مساھمات الصندوق المركزي للتمویل وصندوق السودان اإلنساني في الوقت الذي یكون فیھ تمویل خطة 
ً  2017نداءات خطة االستجابة اإلنسانیة لعام  طلبللسودان منخفضا جداً. وت 2017االستجابة اإلنسانیة لعام   مبلغا

 .ملیون دوالر منھا حتى اآلن 200مالیین دوالر، جرى تحصیل نحو  804قدره 
 
 

 )2017أشخاص في مركز توزیع میاه (دونكي) في قولو، بمنطقة جبل مرة (بعثة مشتركة، فبرایر 

 إدارة اتستستخدم مساھم
التنمیة الدولیة البریطانیة في 

الجئ من  150,000مساعدة 
دولة جنوب السودان 

شخص من  15,000و
 المجتمعات المضیفة

ستستخدم مخصصات الصندوق 
المركزي لمواجھة الطوارئ 
وصندوق السودان اإلنساني 

لتقدیم المساعدات ألشخاص في 
المناطق التي أتیح الوصول 

مرة إلیھا حدیثا في جبل 
 وجنوب كردفان والنیل األزرق
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mailto:ochasudan_feedback@un.org
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