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أوتشا   

 في هذا العدد 

1ص.  زيارات استكشافية إلى دارفور من تشاد

2ص.  تحسن وضع األمن الغذائي في معظم المناطق

3ص.  حاالت اإلسهال المائي الحاد تواصل االنخفاض

 4ص.  مليون يورو 106االتحاد األوروبي يعلن التبرع بمبلغ 

 التطورات أبرز  

يزورون قراهم األم قادة الالجئين السودانيين  •

 للمرة األولى منذ عشر سنوات

 یمن أغسطس إل ةاألمطار فوق المتوسط •

من آفاق توقعات محصول الحبوب  رفعتأكتوبر 

 ركار المبذنإلاة كبشقرير تل افقو 2017لعام 

  بالمجاعة

انخفضت حاالت اإلصابة باإلسهال المائي الحاد  •

وفاة ة حالحالة جديدة فقط، وأبلغ عن  50إلى 

 نوفمبر 4وأكتوبر  29واحدة ذات صلة بين 

منظمات المعونة المساعدات إلى حوالي تقدم  •

من األشخاص األكثر عرضة  163,000

 للمخاطر في منطقة أبيي

 يورو يونمل 106تبرع االتحاد األوروبي بمبلغ  •

( للمساعدات يکيدوالر أمر يونمل 123)حوالي 

واإلنمائية في السودان. يةاإلنسان

2017 عام أرقام

 مليون 4.8

 عدد األشخاص المحتاجين في

وفقاً للمحة االحتياجات 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 

454,660

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

مفوضية المسجلون من قبل )

 األمم المتحدة لشئون الالجئين(
 2017 أكتوبر 15حتى  –

167,784

وطالبو اللجوء الالجئون 

 السياسي من جنسيات أخرى

مفوضية المسجلون من قبل )

 لشئون الالجئين(األمم المتحدة 

2017يونيو  30حتى  –

التمويل  

(أمريكي دوالر) مليون 316.1

 2017التمويل المستلم في 

 المائة في 39.3
 المتحصلجمالي التمويل إ

 ،نظام التتبع المالي)
(2017بر نوفم 5حتى 

 أطفال سودانيون الجئون يجلبون المياه في معسكر جبل، في تشاد )مفوضية األمم المتحدة لالجئين، أرشيف(

قادة من الالجئين السودانيين في تشاد يزورون دارفور لتقييم احتماالت العودة 

يزور خمسة وعشرون من قادة الالجئين السودانيين قراهم األم للمرة األولى خالل عقد من الزمان في الزيارات 

 في تشاد والسودان.االستكشافية التي تنظمها مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين ونظرائها الحكوميون 

، ية األمم المتحدة لشئون الالجئينمفوضبين  2017ثالثي األطراف في مايو التفاق االالزيارات توقيع تلت قد و

االعتبارات الرئيسية للعودة. وهناك اتفاقية بين األطراف الثالثة على االتفاق  حيث يُِجمل وحكومتي السودان، وتشاد

 ية بكرامة وأمان.أن العودة ينبغي أن تكون طوعية وأن لالجئين الحق في العودة إلى مناطقهم األصل

وستواصل مفوضية األمم المتحدة لالجئين في السودان وتشاد إجراء حوار مع الالجئين السودانيين والواليات المحلية 

في دارفور، بالتنسيق مع معتمدية الالجئين التابعة للحكومة السودانية، للمساعدة في اإلعداد لتقديم الدعم لالجئين 

كون العودة مستدامة، يجب أن تكون هناك بيئة آمنة مع الحد األدنى من الخدمات األساسية المعنيين بالعودة. ولكي ت

مفوضية وتعتبر المآوي والخدمات األساسية واألمن من بين القضايا الرئيسية التي أثارها ممثلو الالجئين. وقد بدأت 

اد إليها والشركاء بالفعل بتوفير المآوي والخدمات األساسية في المناطق التي ع األمم المتحدة لشئون الالجئين

الجئ ربما قد عادوا من تشاد إلى  30,000أن مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين الالجئون تلقائيا. وتقدر 

. ومع ذلك، يعود البعض فقط مؤقتاً للزراعة الموسمية بسبب التوترات الباقية في 2015دارفور بشكل دائم منذ عام 

 بعض مناطقهم األصلية.

وقد شهدت دارفور حاالت عودة تلقائية في السنوات الخمس الماضية، ويرجع ذلك أساساً إلى تحسن أوضاع األمن في 

بعض المناطق، مع 

توقيع اتفاقيات 

السالم، وكذلك 

جهود بعثة حفظ 

السالم بقيادة القوة 

المختلطة لألمم 

المتحدة واالتحاد 

األفريقي 

)اليوناميد(.

اد، يواجه ـــتشوفي 

ئون ــــــــــــــالالج

(2016العالمي،  أطفال سودانيون الجئون في تشاد )برنامج الغذاء اً ــودانيون دعمـالس
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األمطار فوق المتوسطة بين 
من رفعت أغسطس وأكتوبر 

توقعات محصول الحبوب لعام 
اإلنذار ، وفقاً لشبكة 2017

 المبكر بالمجاعة

إتاحة الوصول إلى  و وسائل العيش، فرصفيض الحصص الغذائية ومحدودية ــــــانياً متضائالً، مع تخـــــإنس

وهناك أيضا مخاوف بشأن لغة التدريس لتعليم أبنائهم. وال يزال هناك أكثر  استكشفوااألراضي، وفقاً لالجئين ممن 

 .ألف الجئ سوداني في تشاد وفقاً لما ذكرته مفوضية األمم المتحدة لالجئين 300من 

 

ت متوسطة لمحاصيل الحبوب لعام األمن الغذائي في معظم المناطق باحتماالأوضاع تحسن 

2017  
 

تشهد أوضاع األمن الغذائي تحسناً في معظم مناطق السودان إلى الحد األدنى )المرحلة األولى من التصنيف المتكامل 

لمراحل األمن الغذائي( ومستويات المرحلة الثانية من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي، ويرجع ذلك أساساً 

لتقرير ول أكتوبر، والتحسن الموسمي في إنتاجية الثروة الحيوانية، وزيادة الدخل من العمالة الموسمية وفقاً إلى محص

 .الصادر من شبكة نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة 2017دالئل األمن الغذائي في أكتوبر 

 

عوية في كسال وشمال القضارف الر-ومع ذلك، فإن التقدم الموسمي المتدني جداً في المناطق الرعوية والزراعية

من التصنيف المتكامل لمراحل  3وأجزاء من والية شمال دارفور يؤدي إلى مستويات األزمة لألمن الغذائي )المرحلة 

 .، وفقاً لما ورد في التقرير2018األمن الغذائي( وسيحتاج األهالي إلى المساعدات اإلنسانية بين اآلن ومنتصف عام 

ي دارفور والمناطق التي في منطقة جبل مرة ف تتحسن إمكانية الحصول على الغذاء بين النازحين واألسر الفقيرة

وفقاً لشبكة اإلنذار المبكر. غير أن القيود  وذلك الشمالقطاع  –تسيطر عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان 

رار انخفاض حيازات المفروضة على إتاحة الوصول إلى األراضي، وفرص العمل الزراعية المحدودة، واستم

األصول نتيجة للنزاع، ال تزال تحد من القدرة اإلنتاجية لألسر. وستستمر األسر في هذه المناطق في طلب المساعدات 

 .2018مايو من عام  اإلنسانية حتى

 

وعموماً، كان موسم األمطار جيداً جداً في معظم أنحاء البلد، كما أن احتماالت الحصاد القومية قريبة من المتوسط. 

ومع ذلك، أدت نوبات جفاف شديدة في منتصف الموسم وأمطار موسمية أقل من المتوسط إلى انخفاض كبير في 

المساحة 

المزروعة 

في واليتي 

 كسال

وشمال 

القضارف. 

وعالوة 

على ذلك، 

أدى قلة 

هطول 

األمطار في 

هذه 

المناطق 

وأجزاء من 

شمال 

دارفور إلى 

تجدد 

 ضعيف جداً 

للمراعي 

ومصادر 

المياه 

للماشية، 

لشبكة  وفقاً 

اإلنذار 

المبكر 

 .بالمجاعة

 

 

 

 

 

 300ال يزال هنالك أكثر من 
ألف الجئ سوداني في تشاد 

وفقًا لما ذكرته مفوضية األمم 
 المتحدة لالجئين

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SD_OL_2017.10_final.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SD_OL_2017.10_final.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SD_OL_2017.10_final.pdf
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 ال تزال حاالت اإلسهال المائي الحاد في تراجع في أنحاء السودان 
 

 

وفقاً آلخر تقرير صادر عن وزارة الصحة االتحادية، ومنظمة الصحة العالمية فإن حاالت اإلسهال المائي الحاد 

يدة فقط وحالة وفاة واحدة متصلة حالة جد 50نوفمبر، مع  4أكتوبر إلى  29تواصل انخفاضها خالل المدة من 

حالة  30بالمرض وردت في التقارير. وقد انخفض معدل الوفيات الناجمة عن حاالت المرض بشكل كبير من متوسط 

وفاة في األسبوع إلى أقل من حالتين في الثالثة إلى األربعة أسابيع األخيرة. وفي الوقت الحاضر، ال توجد سوى ثالث 

 .ية متأثرة تبلغ عن حاالت إصابة نشطةوال 18واليات من أصل 

 

ال في التدخالت، من أجل القضاء على انتشار المرض  ومع ذلك، تواصل وزارة الصحة االتحادية قيادة التوسع الفعَّ

بشكل كامل، وسوف تستمر االستجابة إلى أن ال يُبَلَّغ عن حاالت جديدة على مدى أربعة أسابيع متتالية على الصعيد 

ستشمل االستجابة بناء قدرات العاملين الصحيين؛ وإدارة الحاالت؛ وتوفير األدوية والمستلزمات الطبية؛ القومي. و

 .ومراقبة نوعية المياه؛ ومكافحة ناقالت األمراض؛ وتعزيز النظافة الصحية

 

 ال تزال التقارير تتواتر عن احتياجات إنسانية كبيرة في منطقة أبيي

 
أو الغائبة إلى جانب تدفق األشخاص من دولة جنوب السودان والعائدين الذين غادروا في  أفضت الخدمات المحدودة

ألمين اعن  صادرتقرير بداية أزمة أبيي إلى استمرار االحتياجات اإلنسانية الكبيرة في منطقة أبيي، وذلك وفقاً آلخر 

 .2017أكتوبر  17في  عن الوضع في أبييلألمم المتحدة العام 

 

من األشخاص  163,000ة العاملة في المنطقة تقديم المساعدات اإلنسانية واإلنعاشية إلى وتواصل المنظمات اإلنساني

. يناألكثر عرضة للمخاطر في المنطقة بمن فيهم النازحون من دولة جنوب السودان المجاورة والبدو الرحل الموسمي

نوب السودان عبر منطقة شخص نزحوا بسبب النزاع في دولة ج 7,500، عبَّر ما يقدر بنحو 2017ومنذ أغسطس 

جدد من دولة جنوب وافدين أبيي وهم في طريقهم إلى السودان. وباإلضافة إلى ذلك، وردت تقارير عن وصول 

لجأوا إلى أبيي، ومع ذلك، فإن األرقام الدقيقة ال تزال لم يجر التحقق منها بسبب الطرق التي يتعذر عبورها السودان 

 .حاليخالل موسم األمطار ال

 

وفي وقت مبكر من موسم األمطار هذا، قامت منظمات اإلغاثة بتخزين اإلمدادات الغذائية في مستودعات في مواقع 

من األشخاص األكثر عرضة للمخاطر،  100,000تلقى مساعدات غذائية نحو مختلفة في منطقة أبيي. ونتيجة لذلك، 

وذلك أساساً عن طريق الغذاء مقابل األصول، والغذاء مقابل التعليم، والتوزيع العام لألغذية للنازحين من دولة جنوب 

السودان. وقدمت مساعدات 

من مدارس  27غذائية إلى 

مرحلة األساس في األجزاء 

بية من منطقة الوسطى والجنو

أبيي، بما في ذلك بلدة أبيي، 

 21,700ووصلت إلى 

 .تلميذ

 

مرفقاً صحياً في  13وهناك 

ع أنحاء منطقة أبيي تعمل جمي

بدعم من المجتمع اإلنساني. 

وباإلضافة إلى ذلك، جرى 

االضطالع بأنشطة للتوعية 

وبناء القدرات، بما في ذلك 

التدريب أثناء العمل للموظفين 

السريريين، وتدريب موظفي 

الخدمات الصحية األولية، 

وعقد دورات للتوعية 

الصحية. وواصل برنامج 

من األطفال دون سن الخامسة، والنساء الحوامل  4,300ة المستهدف تقديم المساعدات إلى التغذية التكميلي

 استفاد من جهود  .والمرضعات

 

 

 

ًا ثالثة فقط من أصل هناك حالي
والية متأثرة تورد تقاريرًا  18

عن حاالت نشطة من اإلسهال 
 المائي الحاد

منظمات اإلغاثة في منطقة أبيي 
تقدم المساعدات إلى نحو 

من األشخاص  163,000
بمن فيهم  -المعرضين للخطر 

النازحون من دولة جنوب 
السودان المجاورة والبدو الرحل 

 الموسميين

 (  2017)مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية / فاضلي، رجٌل من دولة جنوب السودان وصل مؤخراً إلى قرية دفرة، بمنطقة أبيي 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1731989.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1731989.pdf
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شخص. وتشمل األنشطة الرئيسية األخرى حفر أربعة آبار جديدة، 16,000المساعدات لتوفير المياه النظيفة نحو 

أطقم مرافق لغسل اليدين في المدارس، وتوزيع أوعية ومجموعات  10مضخات يدوية، وتشييد  8وإعادة تأهيل 

لنظيفة يشكل تحدياً في المناطق الشمالية من منطقة أسرة. وال يزال تأمين إمدادات كافية من المياه ا 300صحية على 

 أبيي، نظراً ألن منسوب المياه منخفض والمجتمعات المحلية متناثرة.

 

 

 

 

ماليين يورو لألشخاص المتأثرين  106االتحاد األوروبي يعلن عن حزمة دعم بقيمة 

 باألزمات في السودان
 

 123ماليين يورو )حوالي  106صحفي لها عن تبرع بمبلغ  أكتوبر، في بيان 23أعلنت المفوضية األوروبية في 

مليون دوالر أمريكي( للمساعدات اإلنسانية واإلنمائية لألشخاص المتأثرين بالنزوح، وسوء التغذية، وتفشي األمراض 

مليون  54مليون يورو )نحو  46واألحوال المناخية بالغة الشدة في السودان. ومن هذا المبلغ، سيخصص مبلغ 

مليون دوالر( من أجل المساعدات اإلنمائية. وسيضمن  70مليون يورو )حوالي  60الر( للمساعدات اإلنسانية ودو

التمويل توفير المساعدات المنقذة للحياة الحتياجات الالجئين من دولة جنوب السودان، والنازحين، والمجتمعات 

 .المضيفة

 

حة، ــــوستساعد حزمة الدعم اإلنساني هذه في االستجابة ألشد االحتياجات إلحاحاً في مجاالت الغذاء، والتغذية، والص

آوي، ــــماية، والمــــــــوالح

والتعليم، والمياه، والمرافق 

الصحية. وفي الوقت نفسه، 

ستدعم حزمة الدعم اإلنمائي 

النازحين والمهاجرين 

ت المضيفة من والمجتمعا

خالل تنفيذ مشاريع رائدة 

تركز على تقديم الخدمات 

األساسية مثل الغذاء، 

والمياه، والمرافق الصحية، 

والتعليم في منطقة أبيي، 

ومعالجة سوء التغذية في 

شرق السودان، ومعالجة 

التهجير القسري في 

المناطق الحضرية في 

  دارفور.

 

 

 

مساهمة االتحاد األوروبي 
ستساعد األشخاص المتأثرين 

بالنزوح، وسوء التغذية، وتفشي 
األمراض، واألحوال المناخية 

بالغة الشدة المتكررة الوقوع في 
 السودان

 ارفور )أرشيف، اليوناميد(نسوة وأطفال في مركز للتغذية في والية شمال د

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

