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أوتشا     

 في هذا العدد                                 
 

 1ص.  األمم المتحدة ترحب برفع العقوبات

 1ص.  غرب دارفوريعودون إلى ديارهم في والية  13,000

 2ص.  المحاصيل المتوقعة لهذا العام متوسطة

 3ص.  35,000 تتجاوزحاالت اإلسهال المائي الحاد في السودان 

  التطورات أبرز  

فريق األمم المتحدة القطري يرحب برفع  •

  العقوبات االقتصادية األمريكية ضد السودان

شخص إلى مناطق  13,000عاد أكثر من  •

محليات سربا وكلبس في والية غرب  سكنهم في

 دارفور

ستحافظ محاصيل أكتوبر على أو تُْحسِّن من  •

وضع األمن الغذائي إلى مستويات طفيفة من 

انعدام األمن الغذائي الحاد أو شديدة بين أكتوبر 

وذلك وفقاً لشبكة نظام  2018ويناير  2017

 اإلنذار المبكر بالمجاعة

لحاد إلى أكثر وصل عدد حاالت اإلسهال المائي ا •

حالة وفاة  800حالة، بما في ذلك  35,000من 

 ذات صلة

 2017 عام أرقام

 

 

 مليون 4.8

عدد األشخاص المحتاجين في 

للمحة االحتياجات  وفقاً السودان )

 (2017اإلنسانية للعام 

 

 

 مليون  3

في  عدد األشخاص المحتاجين

لمحة االحتياجات ) دارفور

 (2017اإلنسانية للعام 

 

 

 مليون  2.2

عدد حاالت اإلصابة بسوء 

)لمحة التغذية  الحاد الشامل 

 (          2017االحتياجات اإلنسانية للعام 

 

 

 

 

447,287          

دولة مواطني  من الالجئون

 السودان في السودان جنوب
 2013ديسمبر،  15منذ 

مفوضية المسجلون من قبل )

 األمم المتحدة لشئون الالجئين(

 2017سبتمبر  30حتى  –

 

 

 

 

167,784 

وطالبو اللجوء الالجئون 

 السياسي من جنسيات أخرى

مفوضية المسجلون من قبل )

 األمم المتحدة لشئون الالجئين(

 2017يونيو  30حتى  –

 التمويل  

 (أمريكي دوالر) مليون 307.4
 2017التمويل المستلم في 

 

  

    

 المائة في 38.2
 المتحصلجمالي التمويل إ

 (2017وبر تكأمن من االثى حت)

  
 

 أسرة نازحة في مأوى لها في دارفور )أرشيف اليوناميد(
  

 

 األمم المتحدة في السودان ترحب برفع العقوبات عن السودان 

 

لسودان. أعلنت حكومة الواليات المتحدة في السادس من أكتوبر قرارها بإلغاء العقوبات االقتصادية المفروضة على ا

وقد جرى تيسير هذا القرار جزئياً من خالل الجهود الجماعية لجميع األطراف المعنية، وال سيما حكومة السودان التي 

وصول المساعدات إتاحة الماضية رغبة السودان من خالل التقدم الملموس في تحسين أشهر  التسعةأظهرت خالل 

قادرة على إجراء تقييمات في مناطق كان  غاثةاإلنت وكاالت اإلنسانية في أنحاء البالد. وطوال العام الماضي كا

، وخصوصاً في جبل مرة، وقد بدأ اآلن األهالي األكثر عرضة للمخاطر في ةسابق لعدة سنواتيتعذر الوصول إليها 

 . هذه المواقع في تلقي المساعدات التي يحتاجون إليها على وجه السرعة

 

صادر في السابع من أكتوبر إنه سيواصل العمل مع حكومة  صحفي انبيوقال فريق األمم المتحدة القطري في 

 .السودان إلتاحة المزيد من التعاون بشأن األولويات اإلنسانية واإلنمائية وتحسين االستقرار في البالد

 

 بوالية غرب دارفور سربا وكلبس يتمحلي شخص إلى ديارهم في 13,000عودة حوالي 
 

)بمحلية  اشالل )بمحلية سربا(، وجرجيرقوروني، وأرقد  :قامت بعثة مشتركة بين الوكاالت بزيارة قرى العودة

 .أغسطس لتقييم االحتياجات اإلنسانية وتحديد الفجوات 15إلى  13 ما بينفيكلبس( في والية غرب دارفور 

 

عون اإلنساني التابعة للحكومة، ووكاالت األمم المتحدة، والمنظمات غير وشملت البعثة ممثلين عن مفوضية ال

الحكومية الدولية والوطنية، والوزارات التنفيذية الحكومية، وبعثة األمم المتحدة واالتحاد اإلفريقي في دارفور، واألمن 

 .الحكومي

 

والمقيمين والمجتمعات المحلية في مناطق العودة يعيشون معاً بصورة سلمية حيث توجد  حلروقد وجدت البعثة أن ال

ألراضي الزراعية. انزاعات تعمل على التوسط وتسوية والتي المحاصيل وقاية الزراعة و يلجان عاملة في مجال

من به تسعة ا للشرطة في جرجير مركزورغم عدم وجود مراكز للشرطة في قريتي قوروني وأرقد الشالل، هناك 

 .شرطةالرجال 

 

 يِّتِين بمحلية سرباشخص إلى قرى قوروني وِكلِ  10,000عاد أكثر من 

 

أسرة )حوالي  812شخص( إلى قرية قوروني و 6,000أسرة )حوالي  1,200، عادت حوالي 2015منذ عام 

 سكر أرداماتا للنازحين في الجنينة حيث لجأوانسمة( إلى قرية ِكليِّتِين من بلدة كوندوبي، قرية بير دقيق، ومع 4,000

 .شخص( في تلكم المنطقة 2,200أسرة بدوية )حوالي  446. وتعيش أيضاً 2003منذ عام  إلى هناك

 

 منزليةبتوزيع إمدادات  2016في عام غير الحكومية  لوطنيةاوقد قامت منظمة تنمية المجتمع الريفي، المنظمة 

عائلة في قرية قوروني استفاد منها  300ية البالستيكية والناموسيات( على )البطانيات والمعلبات واألغطلطوارئ ل

 مالن حالياً ــتين يدويتين، ولكن كالهما ال تعــمة بحفر بئرين وتركيب مضخــشخص. كما قامت المنظ 1,500حوالي 

 

 

 

 

https://reliefweb.int/report/sudan/statement-attributable-united-nations-country-team-sudan-0
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كومي للمياه ويحصل الناس على المياه من مصدر غير محمي )الوادي الموسمي(. وقد قامت اليونيسف، والبرنامج الح

، والتي ال تزال في انتظار بناء خزان مرتفع. وأوصت البعثة باستكمال لدونكي(لوإصحاح البيئة بحفر بئر إضافي 

مبادرة تعليمية لمساعدة األطفال  وهو -؛ وتوزيع أقراص الكلور على األسر؛ والبدء في برنامج تعليمي بديل دونكيال

 . لتغذية المدرسية في قورونيل اً برنامجنشاء إالعام؛ و التعليم المدرسيم يواصلوا التحاقهم بلالذين 

 

 شالل )بمحلية سربا(شخص من تشاد إلى قرية أرقد  600عاد حوالي 

 

أرقد الشالل كانوا قد عادوا من تشاد المجاورة في عام  شخص( في قرية 600أسرة )حوالي  116حددت البعثة 

 .2016في عام خر مرة آلمساعدات لاتلقوا  قدا ونسانية. وكاناإلمساعدات العلى أنهم في حاجة إلى  2014

 

وتركيب مضخات يدوية جديدة في القرى؛ وتشجيع الممارسات السليمة للمرافق الصحية، آبار وأوصت البعثة بحفر 

 .ممواد التعلوتوزيع  -بدعم من المجتمع  -سة اء مدروالنظافة الصحية؛ وبن

 

   بمحلية كلبس اجرجير شخص من تشاد إلى منطقة 2,250عاد حوالي 

 

أسرة )حوالي  450عادت 

ما بين  في المدة شخص( 2,250

 2016ومارس  2015ديسمبر 

من تشاد حيث  اإلى منطقة جرجير

كانوا قد فروا إلى هناك في عام 

2004. 

 

هناك مركز للشرطة ومدرسة 

في  ونكيدأساس ومركز صحي و

وال  لدونكياعمل ي. وال اجرجير

المركز الصحي حالياً إذ ال يتوفر 

لديهما عدد كاف من العاملين. وال 

توجد سوى مضخة مياه واحدة 

عاملة، تُستَْكَمل بالماء من مصادر 

 .غير محمية )الوادي(

 

 وقد أوصت البعثة بتركيب مضخة

يدوية جديدة. والعمل على تشجيع 

الممارسات السليمة للنظافة 

والمرافق الصحية. وتوفير األثاث 

 لىعللمدرسة المحلية؛ والمساعدة 

إعادة األشخاص الذين ما زالوا في 

 .تشاد إلى وطنهم

 

 ً  ر المبكر بالمجاعةشبکة اإلنذا -من المتوقع أن يكون حصاد المحاصيل متوسطا
 

محاصيل أقل من المتوسط، وفقاً لجيوب وجود من المتوقع أن يكون موسم الحصاد الرئيسي في السودان متوسطاً مع 

. واستمرت معدالت هطول 2017سبتمبر  أحدث تقرير لها في شبكة نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة فيلما ذكرته 

صيل المزروعة في وقت متأخر بسبب األمطار فوق العادية في سبتمبر ودعمت نمو المحاصيل، حتى بين المحا

الموسم المبكر للنوبات الجافة والفيضانات. والمناطق التي من المرجح أن يكون إنتاج المحاصيل وتجدد المراعي بها 

 .أقل من المتوسط تشمل أجزاء من واليات كسال، و)شمال( القضارف، وشمال دارفور، وشمال كردفان

 

كثير من أنحاء السودان في أكتوبر على أو تعمل على تحسين وضع األمن وستحافظ أعمال الحصاد التي تبدأ في 

المتكامل لمراحل األمن  الدولي لتصنيفل ألولىاالغذائي من مستويات االنعدام الحاد إلى الحد األدنى )المرحلة 

ويناير  2017المتكامل لمراحل األمن الغذائي( بين أكتوبر  الدولي لتصنيفل ثانيةلاالغذائي( أو الشديد )المرحلة 

وجنوب كردفان، والنيل األزرق، ومن المرجح أن يظل الالجئون من  والنازحون حديثاً في واليات دارفور، .2018

 استمرار  ألن .ن الغذائي(ــلتصنيف الدولي المتكامل لمراحل األملجنوب السودان في مرحلة األزمات )المرحلة الثالثة 

 

 .حصولهم على األراضي من أجل الزراعة وعلى فرص العمل الزراعي الموسمية النزوح يحد من 

 13,000ن عودة أكثر م
 يتشخص إلى ديارهم في محلي
سربا، وكلبس بوالية غرب 

 دارفور

تِين،  العائدون في قوروني وِكليِّ
 في اوجرجيروأرقد الشالل، 

 حاجة إلى مساعدات إنسانية

تتوقع شبکة اإلنذار المبكر 
بالمجاعة أن يکون حصاد 

ي السودان ف يسيالموسم الرئ
من الحصاد  يوبمتوسطًا مع ج
 دون المتوسط

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
http://www.fews.net/east-africa/sudan/key-message-update/september-2017
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 السودان  في سماتقويم المو
 اإلنذار المبكر بالمجاعةنظام  المصدر: شبكة 
 

 

المتوسط  فوقالمتوسط إلى  ينب 2017أغسطس حتى يونيو و نمهطول األمطار ل التراكميةمعدالت التراوحت قد و

عن توقعات الهطول  لقائمة علىاهطول األمطار لالمناخ  مجموعة مخاطر تقديراتلفقاً ذلك وو الدبمعظم أنحاء الفي 

يوليو  -طريق محطات األشعة تحت الحمراء. وتشير التقارير الميدانية إلى حدوث موجات جفاف خالل شهري يونيو 

ساعدت ووفقاً لشبكة اإلنذار المبكر بالمجاعة فقد في بعض المناطق الزراعية ذات اإلنتاجية المرتفعة. ومع ذلك، 

، وتشبع األمطار الغزيرة في شهر أغسطس على تحسين األوضاع، ولكنها تسببت أيضا في فيضانات شديدة

كسال، وشمال والية في  ضعيفةالغطاء النباتي  الةح تبقىما كالمحاصيل بالمياه، وإلحاق أضرار بالممتلكات. 

 . القضارف وأجزاء من واليات شمال دارفور

 

وفي المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية لتحرير  ،تتواصل حوجة األهالي في بعض مناطق جبل مرةما ك

إلى مستوى حاالت الطوارئ  هناك لمساعدات حيث سيصل انعدام األمن الغذائيقطاع الشمال إلى ا -السودان 

المتكامل لمراحل األمن الغذائي( طوال شهر سبتمبر حسب تقارير شبكة نظام  الدولي لتصنيفلة لرابعا)المرحلة 

 . اإلنذار المبكر بالمجاعة

 

 

 

أنحاء حالة من حاالت اإلسهال المائي الحاد في  35,000جرى اإلبالغ عن أكثر من 

 السودان
 

 

بما في  - حالة 35,000ية سودانية أكثر من وال 18ل المائي الحاد المبلغ عنها في بلغ العدد اإلجمالي لحاالت اإلسها

، منظمة الصحة العالميةل لتقارير الحديثةاوفقاً آلخر وذلك  – 2016الة وفاة ذات صلة منذ أغسطس ح 800ذلك 

في المائة من  54ووزارة الصحة االتحادية. ويؤثر تفشي المرض على كل التركيبة السكانية، حيث تشكل اإلناث 

في المائة. ويسجل انتقال المرض نشاطاً متواصالً في جميع الواليات  8الحاالت، ويمثل األطفال دون سن الخامسة 

المبلغ عنها في الحاالت  رخآالثماِن عشرة من السودان باستثناء والية غرب كردفان والواليات الشمالية، حيث كانت 

اً إلى أن مصدر العدوى هو مصادر المياه المفتوحة الملوثة جنب سبتمبر على التوالي. ويعتقد 12أغسطس و 13يوم 

في  ذروته بلغ يذ، والةاالوف حاالت عدلمرير إلى أن االتق توالممارسات الصحية. وأشارجنب مع سوء المرافق 

 .في المائة 1.53إلى  انخفض دقفي المائة،  4.75 نسبةب لخامس والثالثينااألسبوع 

 

 

 
 

انخفضت نسبة الوفيات الناجمة 
اإلسهال المائي  عن حاالت
في المائة  1.53الحاد إلى 

مقارنة بالذروة التي كانت قد 
لخامس ابلغتها في األسبوع 

بنسبة حين كانت  والثالثين
 في المائة 4.75

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

