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أوتشا     

  التطورات أبرز  
الظروف االقتصادیة الكلیة، بما في ذلك  •

تخفیض قیمة العملة المحلیة والتضخم 
المرتفع، تتسبب باطراد في تآكل القوة 
الشرائیة لألسر وذلك وفقاً لنظام اإلنذار 

 المبكر بالمجاعة
أسرة جمیع ممتلكاتھا في  1,888فقدت   •

معسكر النیم للنازحین في والیة شرق دارفور 
عندما اجتاحت نیران طھي من غیر رقیب 

 .جزًء كبیراً من المعسكر
تشیر نتائج مسح تغذوي أجري في كافة  •

معسكرات الالجئین في والیة النیل األبیض 
إلى أن معدالت سوء التغذیة الحاد الشامل 

الطوارئ التي ھناك ھي أعلى من عتبة 
في  10تحددھا منظمة الصحة العالمیة بنسبة 

 المائة
  

 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,(  
415,913 ( 

 
125,867  

دولة مواطني  من الالجئون
 السودان في السودان جنوب

  2013ما قبل (
 2013(ما بعد 
 ،2018 یونیو 30حتى اإلجمالي 

 مفوضیة األمم المتحدة لالجئین

 
 
 
 

153,620 

وطالبو اللجوء الالجئون 
 السیاسي من جنسیات أخرى

مفوضیة المسجلون من قبل (
 األمم المتحدة لشئون الالجئین)

 2017 ایرین 31حتى  –

 التمویل  
 دوالر أمریكي ملیون 316.3    
 2018جرى استالمھا في    

    

 التمویل المتحصل نسبة  

31.4% 
، وفقاً لنظام التتبع 2018 أغسطس 2(حتى 
 المالي)

  
 

 في ھذا العدد                                 
      

 
 1.ص  التضخم یؤثر على األسر                                         

  م المساعدات إلى ضحایا دتق المنظمة المتحدة للسالم           
 2ص.  شرق دارفور في والیةالحرائق                                  

 3ص.  نتشار سوء التغذیة في معسكرات النیل األبیضا               
            

 )2018الحرائق في معسكر النیم للنازحین، بوالیة شرق دارفور (المنظمة المتحدة للسالم،  مخاطر تدریب توعوي عن

 2018من یولیو إلى سبتمبر مستویات األمن الغذائي المتوقعة للمدة 
 2018المصدر: تحدیث الرسائل الرئیسیة لـنظام اإلنذار المبكر بالمجاعة لشھر یولیو 

  
 
شبكة نظام اإلنذار المبكر  -رتفاع األسعار یؤثر على القوة الشرائیة لدى األسر ا

 بالمجاعة

 یزال تدھور األوضاع االقتصادیة الكلیة، بما في ذلك تخفیض قیمة العملة المحلیة وارتفاع معدل التضخم یؤدیان ال
شبكة نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة في آخر تحدیث لھا لرسائلھا تآكل القوة الشرائیة لألسر، حسبما تقول بھ إلى 

في المائة في األسواق كافة في المدة ما بین مایو ویونیو  20. وقد ارتفعت أسعار الحبوب في المتوسط بنسبة الرئیسیة
على نحو موسمي، وزیادة الطلب الموسمي على االستھالك  . وتعزى ھذه الزیادات إلى تفاقم ظروف اإلمداد2018

المحلي والتجارة عبر الحدود، وارتفاع تكالیف النقل. حیث فاقت أسعار الذرة الرفیعة والدخن متوسط الخمس سنوات 
 في المائة بحسب شبكة نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة. 200بحوالي 

 
 

http://fews.net/east-africa/sudan/key-message-update/july-2018
http://fews.net/east-africa/sudan/key-message-update/july-2018
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

 
 
 

المتأثرة بالجفاف  -خالل شھر سبتمبر، من المتوقع أن تنزلق أسر فقیرة في مناطق في شمال والیتي دارفور وكسال 
عالوة على الالجئین من دولة جنوب السودان، واألسر الفقیرة في األجزاء الشمالیة من  – 2017الشدید في عام 

ي ما یعادل المرحلة الثالثة للتصنیف المتكامل لمراحل والیة البحر األحمر ووالیات شمال كردفان، إلى األزمة، أ
األمن الغذائي بحسب نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة. ویحدد نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة المرحلة الثالثة من التصنیف 

مكانیة محدودة في المائة من األسر في منطقة ما إ 20المتكامل لمراحل األمن الغذائي على أنھا عندما یكون لدى نسبة 
 جحرلما نممعدالت سوء التغذیة إلى متوسطة أو فوق المتوسطة. غیر أنھ  عن ارتفاعللحصول على الغذاء مع التبلیغ 

المستویات األدنى)  لیإ ودانلسا زاءجأ ظممع ودتعوبالتالي  ر،بوکتأ رشھ دحصا دبع ئيذالغا نألما نیتحسأن 
الضغط واإلجھاد (التصنیف المتكامل  تیاومستاألمن الغذائي) أو  لالتصنیف المتكامل لمراح نم لیوألا حلةرلما

 ). لمراحل األمن الغذائي
 

كان ھطول األمطار فوق المتوسط حتى اآلن لصالح نمو المحاصیل وتجدید المراعي. غیر أن ھناك استثناء في  وقد
حیث كان معدل  -بعض المناطق في شمال والیتي كسال وشرق دارفور وأجزاء من والیتي غرب وجنوب كردفان 

النسبة المئویة للبذرة التي تبدأ بالنمو  أيمما أدى إلى تأخر إنبات المحاصیل،  -ھطول األمطار أقل من المتوسط 
إلنتاج النباتات. وفي الوقت نفسھ، تسببت األمطار الغزیرة في حدوث فیضانات داخلیة في بعض المناطق من والیات 

 غرب كردفان وكسال والنیل األزرق وسنار وغرب ووسط دارفور.
 

 في مساكنھم بسبب حریق المساعدات من شریك وطنينازحون في دارفور یتلقى 
 

عندما انتشر حریق تسببت فیھ نار للطھي من 
غیر رقیب في أبریل الماضي عبر قسم من 
معسكر النیم للنازحین في والیة شرق 

أسرة كل ممتلكاتھم.  1,888دارفور، فقدت 
وقد انتشرت النیران بسرعة بسبب الریاح من 
خالل المساكن المتقاربة مع وجود أو عدم 
وجود مساحة أو طرق بینھا. لمساعدة الضحایا 
وإدخال ثقافة أكثر قوة مضادة للحریق، بدأت 
المنظمة المتحدة للسالم، وھي منظمة وطنیة 

م، بما في غیر حكومیة برنامجاً في معسكر النی
ذلك تحسین مواد اإلیواء في حاالت الطوارئ؛ 
تحسین تقنیات بناء المآوي؛ والتوعیة بالوقایة 

 .من الحرائق
 

دوالر أمریكي فقد تلقت  320,000یبلغ ة األمریكیوكالة التنمیة الدولیة صندوق االستجابة السریعة التابع لبتمویل من 
منھم قد بنوا منازل جدیدة بالفعل. وفي إطار ھذا  400أسرة مواد إیواء محسنة لحاالت الطوارئ،  714حتى اآلن 

تدریباً على الوقایة من الحرائق ومكافحتھا  - في المائة منھم من النساء 35 -متطوع شبابي  100البرنامج، تلقى 
وإنشاء مآوي مقاومة للحریق. وبالتعاون مع األشخاص المتأثرین، قام متطوعو الشباب بتوسیع وإدارة المخاطر، 

امرأة وفتاة، یقمن بمعظم الطھي في منازلھن. مع التدریب على الوقایة من الحرائق  5,700تدریبھم لیشمل 
سة للتوعیة بالحرائق، ومنع جل 50والسیطرة، وإدارة المخاطر، عقد المتطوعین الشباب، والنساء والفتیات حوالي 

اندالعھا وقد خصصت جلسات منھا لدورات التخطیط والعمل في المعسكر. وقد وصل عددھم حتى اآلن إلى 
 .شخص 92,000شخص، ویخططون لتغطیة كامل سكان المعسكر البالغ عددھم حوالي  50,000

 

من المرجح أن یتحسن وضع األمن 
الغذائي بعد موسم الحصاد في 
أكتوبر، وستعود معظم أجزاء 

السودان إلى مستویات الحد األدنى 
(المرحلة األولى من التصنیف 

المتكامل لمراحل األمن الغذائي) أو 
مستویات اإلجھاد (المرحلة الثانیة 

من التصنیف المتكامل لمراحل 
 األمن الغذائي)

موظفو المنظمة المتحدة للسالم یقومون بتوزیع اإلمدادات على النازحین المتأثرین بالحریق (المنظمة 
 )2018المتحدة للسالم، 

 50,000حتى اآلن، جرى تدریب 
شخص على التوعیة بمخاطر 

الحرائق والوقایة منھا في معسكر 
 النیم

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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أسرة من اتخاذ خطوات وقائیة ضد الحریق، بما في ذلك بناء جدران صغیرة من  2,000وقد مكنت التدریبات حوالي 
ن الطین داخل منطقة المطبخ للحد من االتصال المباشر مع المواد القابلة لالشتعال. وإعداد المطابخ بشكل منفصل ع

، الستعادة الكرامة والحد 2018سبتمبر  25أماكن المعیشة. وستستمر أنشطة االستجابة لـلمنظمة المتحدة للسالم حتى 
 من اإلجھاد الناتج عن ھذا الحادث المؤلم.

 
 

بوالیة النیل  ارتفاع معدالت سوء التغذیة المبلغ عنھا في كافة معسكرات الالجئین
 األبیض

، أن لالجئین في آخر تحدیث لھا عن االستجابة لالجئین من دولة جنوب السودانتقول مفوضیة األمم المتحدة لشئون ا
النتائج األولیة للمسح الموحد للتغذیة الموسعة في والیة النیل األبیض تشیر إلى مستویات حرجة من سوء التغذیة الحاد 

لسوء التغذیة انعدام األمن  في المائة. وتشمل العوامل الرئیسیة 15الشامل في معسكرات الالجئین تتجاوز نسبة 
 الغذائي وفجوات برامج التغذیة، بما في ذلك التدخالت العالجیة والوقائیة

. 
في الوقت الذي تقود فیھ منظمة األمم المتحدة للطفولة (الیونیسیف) مبادرة "اإلیجاد والمعالجة" لضمان التعرف على 

في المعسكرات كما یمنح برنامج الغذاء العالمي األولویة األطفال المعرضین للمخاطر وتسجیلھم في برامج التغذیة 
شھراً.  59-6لتوزیع األغذیة والوقایة الغذائیة والعالجیة والمكمالت الغذائیة لألطفال الذین تتراوح أعمارھم بین 

لعالجیة وباإلضافة إلى ذلك، تستھدف المبادرة األمھات المرضعات والحوامل ببرامج التغذیة التكمیلیة والبرامج ا
 .لألشخاص الذین یعانون من سوء التغذیة الحاد بشكل معتدل

 
وقد نفذ المسح الموحد للتغذیة الموسعة من قبل مفوضیة األمم المتحدة لالجئین والیونیسیف وبرنامج الغذاء العالمي 

، جمعیة ن اإلنسانيومنظمة الصحة العالمیة، ووزارة الصحة الوالئیة، ومعتمدیة الالجئین الحكومیة، ومفوضیة العو
 .الھالل األحمر السوداني، ومؤسسة الصحة العالمیة

 
وتشیر نتائج المسح الموحد للتغذیة الموسعة إلى التأثیرات األوسع نطاقاً لنقص التمویل الُمزمن الستجابة الالجئین، 

على الرغم من استمرار خاصةً فیما یتعلق بالمیاه والمرافق الصحیة والنظافة والصحة ومساعدات وسائل العیش. و
ملیون دوالر أمریكي)  27.9في المائة ( 9وصول الالجئین الجدد إلى السودان، حصل شركاء االستجابة على نسبة 

خطة االستجابة اإلقلیمیة لالجئین ملیون دوالر الالزمة الستجابة السودان في إطار  327.2یولیو من مبلغ  17فحتى 
 .2018من دولة جنوب السودان لعام 

 

تشیر تقدیرات مسح غذائي أجري 
حدیثاً في جمیع معسكرات الالجئین 

في والیة النیل األبیض إلى أن 
معدالت سوء التغذیة الحاد الشامل 

ھناك أعلى من عتبة الطوارئ التي 
حددتھا منظمة الصحة العالمیة 

 في المائة 10بنسبة 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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https://data2.unhcr.org/en/documents/details/61894

