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أوتشا     

  التطورات أبرز  
 دةیدلشا تلفیضاناوا رةیزلغا راطألما رتثأ •

في شتى  صشخ 142,000 نم رکثأ علی
 ودانلسأنحاء ا

شخص من الفئات  170,000حوالي  یحتاج •
األكثر عرضة للمخاطر في منطقة أبیي إلى 
مساعدات إنسانیة، وذلك وفقاً لتقریر صادر 

 عن وكاالت األمم المتحدة والشركاء
إدارة المشتریات وسلسلة التورید في  تحسین •

السودان ضروري لتوفیر الخدمات الصحیة 
 األساسیة

ت المركزي لالستجابة لحاال الصندوق •
ملیون دوالر أمریكي  20الطوارئ یخصص 

 للسودان لسد فجوات التمویل اإلنساني
  

 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

 )2018للعام  اإلنسانیة

 
 

 ملیون  2.3

ابة بسوء ـــــاالت اإلصـعدد ح
(لمحة الشامل  ادــــــــالتغذیة الح

 )          2018االحتیاجات اإلنسانیة للعام 

 
 

212352,(  
409,119 ( 

 
 

331,167 

دولة مواطني  من الالجئون
 السودان في السودان جنوب

  2013ما قبل (
 2013(ما بعد 

 أغسطس 15حتى المجموع 
مفوضیة األمم  حسب ،2018

 المتحدة لالجئین

 
 
 
 

153,620 

وطالبو اللجوء الالجئون 
 السیاسي من جنسیات أخرى

مفوضیة المسجلون من قبل (
 األمم المتحدة لشئون الالجئین)

 2018 ایرین 31حتى  –

 التمویل  
 دوالر أمریكي ملیون 327.5    
 2018جرى استالمھا في    

    

 التمویل المتحصل نسبة  

32.5% 
، وفقاً لنظام التتبع 2018 أغسطس 19(حتى 
 المالي)

  
 

 في ھذا العدد                                 
      

 
 1.ص  وسیول تفیضاناووقوع  رةیغز راطمھطول أ                 

 2ص.  لصحةا عاطلق تاورلمشتا بیدرت                               
 3ص.  المساعدات ونیحتاج بیيأ فيشخص  170,000             

 3ص.  طوارئ یشرع في العمل بالسودانللصندوق األمم المتحدة     
       

 )2018یونیو  31جدار واحد فقط تبقى من ھذا المنزل في كردفان (مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة،  

  
 

 مراحیض من دونو يٍ وآمبال و اً أضرار یعانون السیول تترك اآلالف

سبتمبر) یؤثر سلباً على المجتمعات األكثر عرضة للمخاطر في السودان.  - یزال موسم األمطار ھذا العام (یونیو ال
شخص حتى اآلن، مما ألحق أضراراً  142,000الغزیرة وما تبعھا من سیول على أكثر من وقد أثرت األمطار 

والیة. وقالت مفوضیة العون اإلنساني  18والیة من والیات السودان البالغ عددھا  14باألسر ووسائل العیش في 
البالد: إن والیات غرب الحكومیة في اجتماع مخصص للجنة تسییر أعمال فریق العمل المعني بالفیضانات في غرب 

 كردفان وكسال والقضارف ھي األكثر تأثراً.
الصحة ویجري توفیر المآوي لحاالت الطوارئ واللوازم المنزلیة والعیادات المتنقلة وتولي المراقبة والنظافة وتعزیز 

ومكافحة ناقالت األمراض وكلورة المیاه. ووفقاً للتقدیرات األولیة من مفوضیة العون اإلنساني الحكومیة، حصل 
شخص من المتأثرین بالفیضانات على مآوي للطوارئ وإمدادات غیر غذائیة من مختلف  109,000حوالي 

ظمات غیر الحكومیة الدولیة والمحلیة ومنظمات المؤسسات الحكومیة والجمعیات الخیریة العربیة واإلسالمیة والمن
شخص من المتأثرین قد تلقوا مختلف اإلمدادات الغذائیة. في حین أن  76,000أخرى. وفیما یتعلق بالغذاء فإن حوالي 

معظم المتأثرین في والیتي كسال وغرب كردفان قد قُِدمت لھم مساعدات غیر غذائیة وغذائیة، فإن العدید من 
بالفیضانات في القضارف وغیرھا من الوالیات یحتاجون إلى المزید من المساعدات، وفقاً لمفوضیة العون المتأثرین 

اإلنساني الحكومیة. كما یجري التخزین المسبق للطوارئ لألدویة الحیویة واإلمدادات الطبیة لتلبیة احتیاجات ما یصل 
إلى ثالثة مالیین شخص، بوصفھ جزء من 

للتأھب لحاالت  خطة الحكومة القومیة
 الطوارئ في موسم األمطار.

وفي أواخر أغسطس، أصدر االتحاد الدولي 
لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر 

دوالر  433,000نداء ألربعة أشھر بمبلغ 
 أمریكي لوالیتي غرب كردفان وكسال.

كما رفع العدید من الشركاء الدولیین من 
ذلك  مساعداتھم لضحایا الفیضانات، بما في

المنظمة العربیة اإلسالمیة. وفي مدینة النھود 
في المائة من  30بوالیة غرب كردفان، فقد 

منازلھم في  -شخص  24,000 –السكان 
أواخر یولیو، عندما ھطلت األمطار الغزیرة 

 على المدینة،
 
 
 

 )2018یونیو  31(مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة،  مؤقت قرب أنقاض ما كان منزالً في یوم ما مأوى
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مبنًى  33مرحاًضا و 2,538انھیار حوالي  آخراً، كما أدت إلى 2,238منزالً، وتخریب  2,538مما تسبب في دمار
المدارس والعیادات الصحیة والمكاتب عاماً، بما في ذلك 

 .الحكومیة
وقد خصص صندوق السودان اإلنساني في شھر  

ملیون دوالر أمریكي من احتیاطاتھ  1.2أغسطس نحو 
 .الطارئة للتخفیف من حالة ضحایا السیول في مدینة النھود

 
وزارة  بین اكةشر في جدید ضمرحا 100تشیید  أبدو
 غیر لیةدو منظمةالوالئیة ومنظمة كنسیرن وھي  لصحةا

متطوع من  200باإلضافة إلى ذلك، یعمل حوالي . حكومیة
خالل جمعیة الھالل األحمر السوداني في اثنتین من أكثر 

 .الوالیات تأثراً بالفیضانات
سباب مختلفة، بما الفیضانات السنویة في السودان أل وتحدث

دون  ة، وتشیید المبانيضعیففي ذلك أنظمة التصریف ال
، ولجوء بعض الفقراء إلى العیش مستوى المعاییر المطلوبة

في المناطق المعرضة للفیضانات والسیول. وفي المناطق 
حیث یعیش ثلثا سكان السودان البالغ عددھم  -الریفیة 

إلى صالدة  الشدید جفافیؤدي ال -ملیون نسمة  38.6
األرض وتفقد بالتالي قدرتھا على امتصاص األمطار 

 .والمیاه الجوفیة، مما یزید من احتمال حدوث السیول
 

في ظل نقص اإلمدادات، یسعى القطاع الصحي في السودان إلى تدریب على 
 المشتریات لسد الفجوات 

، 2018المائة خالل النصف األول من عام  في 36انخفضت مستوردات األدویة واللوازم الطبیة في السودان بنسبة 
وترتب على ذلك زیادات في أسعار األدویة المنقذة للحیاة، وفقاً لتحدیث صادر عن البنك المركزي في البالد. إلى 
جانب الحد من قدرة القطاع الصحي على تقدیم خدمات صحیة عالیة الجودة، فإن ارتفاع أسعار األدویة یؤثر بشكل 

بما في  -ملیون شخص من المعرضین للمخاطر وھم في حاجة إلى المساعدات المنقذة للحیاة  5.5خاص على أكثر 
 .2018ذلك النازحون والالجئون، وفقاً لوثیقة اللمحة العامة لالحتیاجات اإلنسانیة لعام 

 
مجال الصحة في ممارساً في  30واستجابة للنقص الحالي في بعض األدویة األساسیة المنقذة للحیاة، شارك حوالي 

وزارة والذي جرى تنفیذه بالشراكة مع  أواخر أغسطس في تدریب المدربین على إدارة المشتریات وسلسلة التورید،
 العالمیة.الصحة االتحادیة، ومفوضیة العون اإلنساني الحكومیة، ومنظمة الصحة 

 
فاءة في المشتریات وإدارة سلسلة التورید، وقد جرى إعداد المتدربین لتحدید الفجوات في سلسلة التورید، وزیادة الك

وضمان نسبة السعر إلى الجودة من اإلمدادات الطبیة في مناطق النزاع والكوارث الطبیعیة في والیات دارفور 
وكردفان والنیل األزرق. وكان من بین ھؤالء منسقي المراكز الصحیة والصیادلة وموظفو الصحة العامة والشركاء 

 ة الصحة العالمیة.المنفذون في منظم
 

، والتي قامت بتوحید خدمات المشتریات وسلسلة 2017في عام  طّور السودان استراتیجیة قومیة لسالسل التوریدوقد 
. الصندوق القومي لإلمدادات 2021وإلى  2017نفیذ مشتركة لتقاسم التكالیف للمدة من التورید من خالل خطة ت

ھو المسؤول عن شراء وتوزیع األدویة والمستھلكات والمعدات الطبیة  -الطبیة التابع لوزارة الصحة االتحادیة 
لالستراتیجیة القومیة لسالسل  ھو المنفذ الرئیسي -والیة  18للمؤسسات الحكومیة في والیات السودان البالغ عددھا 

  التورید.

عدد األشخاص المتأثرین  الوالیة
 باألمطار الغزیرة والفیضانات

 47,480 كسال

 26,590 غرب كردفان
 23,975 القضارف

 16,450 الشمالیة
 6,110 النیل االبیض

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

 3,100 نھر النیل
 2,025 سنار

 2,015 الجزیرة
 1,380 البحر االحمر
 900 شمال دارفور
 635 وسط دارفور

 142,240 العدد الكلي

شخص  142,000تأثر أكثر من 
والیة باألمطار الغزیرة  14في 

لمفوضیة العون والسیول، وفقاً 
 اإلنساني الحكومیة والشركاء

مدادات تعد إدارة النقص في اإل
 الطبیة في السودان عامل رئیسي

في توفیر الخدمات الصحیة بشكل 
 كاف للمجتمعات المحتاجة

عدد األشخاص المتأثرین باألمطار الغزیرة 
 والفیضانات

 المصدر: مفوضیة العون اإلنساني الحكومیة

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
http://nmsf.gov.sd/includes/pdf/UNDP_NCSS.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

ملیون دوالر من األدویة في المدة من ینایر إلى یونیو من عام  140وكان السودان قد استورد ما قیمتھ حوالي 
مولت وكالة التنمیة   .2017من األدویة خالل المدة من ینایر إلى یونیو ملیون دوالر  220، مقارنة باستیراد 2018

الدولیة التابعة للوالیات المتحدة ومكتبھا للمساعدات في حاالت الكوارث الخارجیة مولتا دعم منظمة الصحة العالمیة 
ة أولیة في والیات دارفور منشأة صحی 137لوزارة الصحة االتحادیة والشركاء المنفذین لھذا التدریب ودعمھما لـعدد 

 كافة ووالیتي النیل األزرق وجنوب كردفان.

 

 قیود متعددة في أبیي مع استمرار التعرض للمخاطر 
 

ما زال االرتفاع الكبیر في أسعار السلع، والبطالة، واستمرار تحركات السكان، والتوترات بین الطوائف، وانعدام 
المسلحة، والمتفجرات من مخلفات الحرب، ما زالت تحد من جھود  الخدمات العامة األساسیة، ووجود العناصر

 ضةرع والزا ما بیيأ قةطمن في صشخ 170,000 نأ ولیوی في إلنسانيا للمجاا في ءکارش لقااإلنعاش في أبیي. و
شخص تنتمي إلى قبیلة المسیریة الرعویة، ویھاجر منھم  640,000. والمجموعة األكبر منھم والبالغة طرللخ

من النازحین  11,000من قبیلة دینكا نقوك، و 15,000موسمیاً. ومن بین الباقین من المحتاجین، ھناك  35,000
 في دولة جنوب السودان. رةمن الوالیات المجاو

 

 األمم المتحدة ترفع من أموال الطوارئ
 

 20للسودان ھذا الشھر بمبلغ قامت األمم المتحدة بتفعیل الدعم الذي یقدمھ الصندوق المركزي لمواجھة الطوارئ 
انخفضت المساعدات اإلنسانیة  2018ملیون دوالر، والتي من المقرر أن تَُجسِّر فجوات التمویل اإلنساني. في عام 

للسودان الذي بھ واحدة من أطول العملیات اإلنسانیة الجاریة في العالم، وبحلول نھایة یولیو بلغ التمویل الذي تم 
في المائة من الملیار دوالر المطلوبة في إطار خطة االستجابة اإلنسانیة في السودان لعام  30التوصل إلیھ حوالي 

ملیون شخص من  2.1شریًكا في المجال اإلنساني في الربع األول من ھذا العام مساعدات إلى  87. وقد قدم 2018
بعة الحالة اإلنسانیة في لوحة متاوثیقة  ملیون مستھدف في إطار خطة االستجابة اإلنسانیة، وفقًا لما ذكرتھ 4.3أصل 

 .2018ة من ینایر إلى مارس مدلل السودان
 

اني في البالد، والذین قدموا عاماً من العمل المنقذ للحیاة من قبل الشركاء في المجال اإلنس 15یقوض نقص التمویل 
مالیین شخص في المیاه والمرافق الصحیة، والطعام، وحمایة الطفل، والمآوي  5مساعدات سنویة طارئة لحوالي 

 .لحاالت الطوارئ، والتعلیم، والتغذیة، والصحة، ووسائل العیش
 

امة لألمم المتحدة في أواخر عام الصندوق المركزي لمواجھة الطوارئ ھو صندوق إنساني طارئ أنشأتھ الجمعیة الع
لتعزیز قدرة الھیئة العالمیة على توفیر التمویل بسرعة إلى المستجیبین في المجال اإلنساني، وتقدیم مساعدات  2005

بالغة األھمیة، بما في ذلك اإلمدادات والخدمات األساسیة والحمایة ألولئك الواقعین تحت وطأة واحدة من أكثر 
 مد في العالم التي تعاني من اإلھمال، ومن نقص في التمویل.األزمات طویلة األ

 

 )2018تدریب على المشتریات وإدارة سلسلة التورید (منظمة الصحة العالمیة، یولیو 

 30حتى نھایة یولیو جرى تحصیل 
في المائة من متطلبات خطة 

االستجابة اإلنسانیة في السودان 
 2018لعام 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sudan_Humanitarian_Dashboard_A4_%28Jan_-_Mar_2018%29.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sudan_Humanitarian_Dashboard_A4_%28Jan_-_Mar_2018%29.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sudan_Humanitarian_Dashboard_A4_%28Jan_-_Mar_2018%29.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sudan_Humanitarian_Dashboard_A4_%28Jan_-_Mar_2018%29.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sudan_Humanitarian_Dashboard_A4_%28Jan_-_Mar_2018%29.pdf

