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أوتشا     

 في ھذا العدد                            
 

 1ص. تدفق جدید لالجئین من دولة جنوب السودان 

 2ص.  2016تحسن في أوضاع األمن الغذائي مقارنةً بعام 

 3ص. قطاع الشمال  -الحركة الشعبیة مناطق بمن الغذائي انعدام األ

 4ص. نقص المیاه في موقع سورتوني للنازحین، 

  التطورات أبرز  
دولة الجئ من  20,000وصل ما یقرب من  •

جنوب كردفان والیتي إلى جنوب السودان 

  .األبیض خالل األسبوع الماضيوالنیل 

وفق مقیاس التصنیف المتكامل لمراحل األمن  •

األمن الغذائي في الغذائي، فقد شھدت أوضاع 

 ً ً  السودان تحسنا بالفترة نفسھا من  مقارنةً  طفیفا

 .العام الماضي

•  ً انعدام  یشكلبالمجاعة، اإلنذار المبكر  لنظام وفقا

الحركة الشعبیة سیطرة األمن الغذائي في مناطق 

والیة  شمال فيقطاع ال –لتحریر السودان 

النازحین الجدد في أجزاء  وبینجنوب كردفان 

 .كبیر جبل مرة مصدر قلقٍ منطقة من 

•  ً إمدادات  ، فقد انخفضتاإلغاثة لوكاالت وفقا

بوالیة سورتوني، منطقة للنازحین في  المیاه

 لتر 8إلى  13.7حاد من  شمال دارفور بشكلٍ 

ً للفرد  بسبب انخفاض منسوب المیاه  یومیا

  .الجوفیة في المنطقة

 2017یة لعام نسانخطة االستجابة اإل :أرقام
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 ملیون  2.2

عدد األشخاص المحتاجین 
في السودان (لمحة 

اإلنسانیة للعام  االحتیاجات
2017( 

 
 عدد األشخاص المحتاجین

لمحة ( في دارفور
اإلنسانیة للعام  االحتیاجات

2017 ( 
 

 عدد المصابین بسوء التغذیة 
(لمحة الحاد الشامل 

االحتیاجات اإلنسانیة للعام 
2017(             

 
 
 
 
 

375,719          

دولة مواطني  من الالجئون
 السودان في السودان جنوب

 2013دیسمبر،  15منذ 
المسجلون من قبل (

مفوضیة األمم المتحدة 
حتى  – لشئون الالجئین)

 2017أبریل  30

 
 
 
 

144,866 

من جنسیات الالجئون 
المسجلون من قبل ( أخرى

مفوضیة األمم المتحدة 
حتى  – لشئون الالجئین)

 2017مارس  31

 التمویل   
 )أمریكي دوالر( ملیون 566.8

 2016جرى استالمھا في عام 
    

 في المائة  58.3
 اإلبالغ عنھالذي جرى اجمالي التمویل 

 )2017 مایو 7 (حتى 
 

   )2017(األمم المتحدة، مارس  جنوب كردفانوالیة باللیري جنوب السودان في  .الجئون من مواطني د
   

الجئ من دولة جنوب السودان خالل أسبوع  20,000وصول ما یقرب من  
 واحد

 
 ً السودان صادر عن مفوضیة األمم إلى آلخر ما استجد من معلومات حول تدفق الالجئین من دولة جنوب السودان  وفقا

إلى الجئ من دولة جنوب السودان قد وصلوا  20,000المتحدة لشؤون الالجئین، فقد ورد إن ھناك ما یقرب من 
مایو. ویأتي ھذا التدفق األخیر عقب اندالع  6إلى أبریل  29وجنوب كردفان في المدة ما بین  ،والیتي النیل األبیض

وفي أعقاب تدھور الوضع اإلنساني  ،وتونغا في أعالي النیل بدولة جنوب السودان ،كودكالقتال المكثف في منطقتي 
وموقع  ،والمخاوف األمنیة في المناطق التي قد تجمع فیھا المدنیون النازحون في أبروك ،بسبب تزاید االحتیاجات

 .واألطفال ،حمایة المدنیین في ملكال. جدیر بالذكر، أن معظم الالجئین الجدد ھم من النساء
 

وبالرغم من أن موسم األمطار المقبل قد یحد من تحركات المدنیین، تشیر التقاریر الواردة من الجھات الفاعلة 
المناطق المتأثرة، وربما إلى شخص قد نزحوا  50,000و 35,000أن ما بین إلى اإلنسانیة في دولة جنوب السودان 

 سبتمبر.إلى السودان قبل ھطول موسم األمطار الذي یستمر عادة من شھر یونیو إلى حاولوا الفرار 
 

قد وصلوا خالل  كانواالجئ  20,000وحسبما ما ذكرت مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین، فإنھ من أصل 
والیة النیل إلى شخص في الیوم تقریباً) قد وصلوا  1,300منھم (بواقع  9,300األسبوع الماضي ھناك ما یقرب من 

شخص یقدر أنھم  4,000نحو إلى والیة جنوب كردفان، باإلضافة إلى الجئ قد وصلوا  6,000األبیض، وحوالي 
 ة النیل األبیض.والیإلى سیعبرون والیة جنوب كردفان في طریقھم 

 )2017مایو  6 –أبریل  29والیتي جنوب كردفان والنیل األبیض (إلى الوافدون الجدد 
 مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئینالمصدر:  

 معسكرات الجئین 

 مراكز استقبال الجئین

 مواقع الجئین حضریة

 مستوطنات الجئین

 مناطق متأثرة

 

 عدد الوافدین الجنوبیین

 نفطة عبور

 مراكز استقبال ونقاط عبور
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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

 ً وبعد وصول ھؤالء الوافدین الجدد خالل النصف الثاني من شھر أبریل واألسبوع األول من شھر  ،للمفوضیةووفقا
والمساعدات في السودان منذ شھر  ،عدد الالجئین من دولة جنوب السودان الذین التمسوا المأوى إجماليمایو، فقد بلغ 

ً مرتقب كانما اوزة لتجالمأرقام الوصول إلى الجئ. وبالنظر  375,000أكثر من  2013دیسمبر  ، تتوقع المفوضیة ا
 .2017السودان بحلول نھایة عام إلى الجئ جدید  180,000وبقیة الشركاء من الوكاالت اآلن وصول نحو 

أحدث تقریر لمفوضیة األمم المتحدة لشؤون ویمكن االطالع على مزید من المعلومات عن التدفق األخیر في "
 ."أوضاع الالجئین في السودان الالجئین حول

 

 

حسب مقیاس التصنیف المتكامل لمراحل األمن الغذائي: ھناك تحسن في 
 بالعام الماضي  األمن الغذائي مقارنةً أوضاع 

 
 ً على أوضاع  طفیف ، فقد طرأ تحسن2017یونیو إلى للمقیاس المذكور یغطي المدة من أبریل  تقریرألحدث  وفقا

الماضي. وبشكٍل عام ونتیجة لمعدل ھطول أمطار جید خالل في السودان مقارنة بالفترة نفسھا من العام األمن الغذائي 
في معظم أنحاء السودان من حیث الكم والتوزیع، فقد جرى إنتاج ما  2016موسم زراعة المحاصیل الصیفیة عام 

فبرایر).  –(نوفمبر  2017-2016یقرب من ثمانیة مالیین طن متري من الحبوب في السودان في الموسم الزراعي 
 ً ً رحدث تقأل ووفقا ملیون طن  5.9حوالي  إنتاجیر للتصنیف المتكامل لمراحل األمن الغذائي فإن ذلك یشمل أیضا

الذرة الرفیعة خالل  إنتاجما أطن متري من القمح.  0.5ملیون طن متري من الدخن، و 1.5متري من الذرة الرفیعة، و
في المائة بالمقارنة مع اإلنتاج في الموسم السابق الذي تأثر  146فقد كان أعلى بنسبة  2017- 2016موسم الحصاد 

اإلنتاج خالل موسم الحصاد في السنوات الخمس السابقة. أما بالنسبة في المائة أعلى من متوسط  68و ،بالجفاف
في المائة أعلى من  93، وبنحو 2016في المائة مقارنة بعام  187أعلى بنسبة  فھو 2017موسم للدخن، فإن إنتاج 

 .إنتاج السنوات الخمس الماضیةمتوسط 
 

 ً والقمح الغذاء الرئیسي في السودان. ھذا،  ،والدخن ،، تشكل كل من الذرة الرفیعةبالمجاعة نذار المبكرإلنظام ال ووفقا
ً أن السودإلى وقد أشار النظام بصورة إجمالیة،  ً  ان ینتج فائضا ً  في الذرة الرفیعة، وھو مكتفیا إنھ  إالمن الدخن،  ذاتیا

ً  یواجھ عجزاً  ت بشكل موسمي خالل قد انخفض األساسیةالمواد الغذائیة  أسعار أنوقال التقریر  .في سلعة القمح ھیكلیا
الجید لھذا العام. وقد ظلت األسعار خالل شھر  اإلنتاجبسبب  األسواقمعظم  فيفبرایر إلى فترة الحصاد من ینایر 

غیر أن . المائة في بعض األسواق في 15و 10، حیث ارتفعت بنسبة تتراوح بین مارس، مستقرة أو زادت قلیالً 
في المائة عن العام الماضي، وأعلى بنسبة  10أعلى بنسبة المستویات الحالیة ألسعار الحبوب قد ظلت في المتوسط 

وتشیر تقدیرات التصنیف المتكامل  .الخمس السنوات األخیرة بسبب ارتفاع تكالیف اإلنتاجة من متوسط في المائ 45

آخر تقریر أعده التصنیف أشار 
المتكامل لمراحل األمن الغذائي 

إلى  یغطي الفترة من أبریل
 تحسنإلى ، 2017یونیو 

أوضاع األمن طفیف في 
الغذائي في السودان مقارنة 

 الماضي ة نفسھا من العاملمدبا

أشارت مفوضیة األمم المتحدة 
وصول إلى لشؤون الالجئین 

الجئ من  375,000 حوالي
إلى دولة جنوب السودان 

السودان منذ شھر دیسمبر عام 
2013 

 )2017مارس  ،األمم المتحدة( جنوب كردفانفي والیة اللیري الجئون من مواطني دولة جنوب السودان في منطقة 
 

 التقویم الموسمي في السودان
 المصدر: نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة

 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
http://data.unhcr.org/SouthSudan/country.php?id=204
http://data.unhcr.org/SouthSudan/download.php?id=3163
http://data.unhcr.org/SouthSudan/download.php?id=3163
http://data.unhcr.org/SouthSudan/download.php?id=3163
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Sudan_AcuteFI_April-June2017.pdf
http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Sudan_MarketFundamentals_06152015.pdf


      3| نشرة السودان اإلنسانیة
  
 

 
 
 
 

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

في المائة من مجموع السكان)  8ملیون شخص في السودان ( 2.9أن ما یقرب من إلى لمراحل األمن الغذائي 
الثة) من مراحل التصنیف المذكور، فیما مرحلة األزمة (المرحلة الث 2017یونیو / سیواجھون في المدة ما بین أبریل

في المائة) المرحلة الرابعة (الطوارئ) من مراحل تصنیف انعدام األمن  1شخص آخر (أقل من  161,000سیواجھ 
 .الغذائي

 
ومنطقة  ،نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة: استمرار تدھور أوضاع األمن الغذائي في أجزاء من والیة جنوب كردفان

 جبل مرة 
 

 -لھ حول أوضاع األمن الغذائي في السودان أنھ بحلول مارس  أحدث تقریرفي  جاعةاإلنذار المبكر بالمنظام أفاد 
أوضاع انعدام األمن الغذائي بین النازحین والسكان الفقراء في مناطق سیطرة الحركة الشعبیة  بأن، 2017أبریل 

قطاع الشمال) في والیة جنوب كردفان، وكذلك أوضاع النازحین الجدد في أجزاء من منطقة جبل  –لتحریر السودان 
ً إلى مرة قد تدھورت بالفعل  لنظام اإلنذار المبكر، فمن المرجح أن  (المرحلة الثالثة) من مراحل التصنیف. ووفقا

مرحلة الطوارئ (المرحلة الرابعة) من التصنیف بحلول مایو/ إلى تتدھور أوضاع األمن الغذائي في ھذه المناطق 
، بسبب النزوح، والقیود المفروضة على الحركة والتجارة، ومحدودیة الحصول على 2017یونیو حتى سبتمبر 

 .ادیةأنشطة وسائل كسب العیش الع
  

ً لما أورده النظام، فقد ظلت أسعار المواد الغذائیة األساسیة في أعقاب موسم الحصاد الذي كان أعلى من  ووفقا
، مستقرة أو ازدادت بین فبرایر ومارس، ال سیما في بعض المناطق الجافة في دارفور 2016/17في المتوسط 

. وقد ظلت األسعار ھناك في المتوسط 2016لجفاف في عام ووالیات البحر األحمر وجنوب كردفان، والتي تأثرت با
  .الخمس السنوات األخیرة في المائة عن متوسط  45فوق نسبة ال 

 

 

 بوالیة شمال دارفور نقص في المیاه في موقع سورتوني للنازحین
 

شخص،  21,500أشارت المنظمات اإلنسانیة في موقع سورتوني للنازحین بوالیة شمال دارفور، والذي یستضیف 
بأن انخفاض مستویات المیاه الجوفیة في الوادي المجاور (مجرى مائي موسمي) الذي یطلق علیھ خور توي بسبب 

وتراوح متوسط  .الماضي األسبوعللنازحین خالل  انخفاض كبیر في كمیة المیاه المقدمةإلى التقلبات الموسمیة قد أدى 
لتر  4.6أي ما یعادل  -لتر  100,000شبكة أنابیب المیاه بین  خاللالمیاه الیومیة الذي ینقل بالشاحنات أومن 

اه التي یلتر / یوم / یوم). جدیر بالذكر، أن كمیة الم 8لتر (أي ما یعادل  170,000و –للشخص الواحد في الیوم 
ً  13.7لتر (حوالي  295,000تتوفر قبل شھر تقدر بنحو كانت  ویقوم الشركاء الذین یقدمون  .لتر / الیوم) یومیا

قد  االنخفاضزیادة إمدادات المیاه ألن ھذا إلى خدمات المیاه والمرافق الصحیة في المنطقة بتكثیف الجھود الرامیة 

 ً  ، فقدلوكاالت اإلغاثة وفقا
المیاه  انخفضت إمدادات

بوالیة للنازحین في سورتوني، 
شمال دارفور بشكل حاد من 

ً  لتراً  8إلى  13.7  للفرد یومیا
بسبب انخفاض منسوب المیاه 

 الجوفیة في المنطقة

 

 ومن المرجح أن تتدھور حالة
األمن الغذائي بین النازحین 
والسكان الفقراء في مناطق 

لتحریر  سیطرة الحركة الشعبیة
قطاع الشمال في  –السودان 

 ،والیة جنوب كردفان
والنازحین الجدد في أجزاء من 

مستوى إلى  منطقة جبل مرة
الطوارئ (المرحلة الرابعة) من 

في  مراحل التصنیف المذكور
 2017یونیو إلى مایو  المدة من

 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/SD_FSOU_2017_04_final.pdf
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

 الیونامید) 2016ر یصطفون للحصول على الماء (أبریل نازحون في سورتوني، بشمال دارفو

وتعمل  وغیرھا. ،توفیر الخدمات األساسیة في المنطقة، بما في ذلك الصحة، والتغذیة على كبیراً  كان لھ تأثیراً 
ً على ضمان توفیر إمدادات المیاه في العیادات، والمدارس، والمساحات الصدیقة لألطفال. یالیونیس ً حالیا ف یومیا

الخیریة ألصحاب الحیازات وتواصل وزارة الصحة بالوالیة، ومنظمة أوكسفام أمیركا الدولیة، وجمعیة كبكابیة 
 21,553الصغیرة تنفیذ أنشطة تعزیز النظافة والمرافق الصحیة، بما في ذلك القیام بحمالت جمع القمامة. وھناك 

 ً ً  2016من جبل مرة في سورتوني وصلوا إلیھا بشكل رئیسي خالل النصف األول من عام  نازحا  يوآعن الم بحثا
 .والمساعدات

 
 والمفوض العام للعون اإلنساني یزوران منطقة سورتوني ،منسق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانیة

 
منسق األمم المتحدة والسیدة مارتا رویدس مایو، قام السید أحمد محمد آدم، المفوض العام للعون اإلنساني،  8 في

موقع النازحین بمنطقة إلى المقیم ومنسق الشؤون اإلنسانیة في السودان ، بقیادة وفد لزیارة میدانیة مشتركة 
سورتوني. وقد رافق الوفد نائب الممثل الخاص المشترك لبعثة االتحاد األفریقي واألمم المتحدة في دارفور (یونامید)، 

عن وزیر الصحة بوالیة شمال  نسیق الشؤون اإلنسانیة في السودان (أوتشا)، فضالً ورئیس مكتب األمم المتحدة لت
  .مسؤولین آخرین من الحكومة االتحادیة بالخرطومإلى للوالي باإلضافة  دارفور ممثالً 

 
 ً ساعدات في سورتوني، والذین قاموا بتنویر الوفد حول الم وقد اجتمع أعضاء البعثة مع قادة النازحین المقیمین حالیا

والوطنیة في المجال اإلنساني، والدعم اإلضافي المطلوب في مجاالت  ،اإلنسانیة التي تقدمھا الجھات الفاعلة الدولیة
األمن، والمیاه، والصحة، والتعلیم. وقد جرت ھذه الزیارة ضمن السیاق العام للتعاون البناء بین مفوضیة العون 

والدولي في البالد. ھذا، وقد أشارت منسقة األمم المتحدة للشؤون  ،لوطنيومجتمع المساعدات اإلنسانیة ا ،اإلنساني
نازح یعیشون  21,500عدد إلى أن الزیارة قد أتاحت لھم فرصة لدراسة نوعیة المساعدات المقدمة إلى اإلنسانیة 

 .حالیاً في منطقة سورتوني
 

احتیاجات المیاه والمرافق الصحیة  تلبیةمل على عالمنظمة الدولیة للھجرة ت
 بوالیة جنوب كردفان أبو كرشوالللنازحین في منطقة 

 
من النازحین المعرضین للمخاطر بمحلیة أبو كرشوال في والیة جنوب كردفان من  11,500سیستفید ما یقدر بنحو 

المساعدات في مجاالت المیاه والمرافق الصحیة والنظافة بفضل التمویل المقدم من الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة 
وستقوم  السریعة للمنظمة الدولیة للھجرة.  االستجابةندوق التابع لمكتب درء الكوارث الخارجیة األمریكي عبر ص

وسیعالج المشروع حالة الطوارئ في مجال  " الدولیة بتنفیذ عملیة تقدیم المساعدات. االسكتلندیةفیلق الرحمة منظمة "
المیاه من مصادر  20المیاه والمرافق الصحیة والنظافة في المناطق المستھدفة عن طریق تركیب وتشغیل وصیانة 

من مراحیض الطوارئ المشتركة، تستھدف األسر األكثر عرضةً للمخاطر.  330وإنشاء  ،في حاالت الطوارئ
ذلك، سیتولى المتطوعون تقدیم التدریب على تعزیز النظافة الصحیة من خالل الزیارات المنزلیة إلى وباإلضافة 

 .والمناسبات العامة، من أجل تحسین ممارسات النظافة الجماعیة
 

إلى وكان النازحون المستھدفون في محلیة أبو كرشوال قد فروا في البدایة من دیارھم األصلیة في محلیة العباسیة 
ً للمنظمة الدولیة للھجرة، یوجد بین إلى منطقتي الرھد ورشاد، ثم أجبروا على االنتقال مرة ثانیة  أبو كرشوال. ووفقا

سیستفید ما یقدر بنحو 
النازحین في  من 11,500

والیة ة أبو كرشوال في یمحل
 جنوب كردفان من مساعدات

 والمرافق مجاالت المیاهفي 
بفضل الدعم والنظافة  ةالصحی

المالي المقدم من الوكالة 
 للتنمیة الدولیة مریكیةاأل
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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

وكبار  ،األسر التي تكفلھا النساء، والقاصرین غیر المصحوبین بذویھمھؤالء النازحین المعرضین للخطر العدید من 
 .2016لم یتلقوا أي مساعدات إنسانیة منذ نزوحھم في المرة األولي في شھر یونیو  منمالسن، 

 
. 2017، وینایر 2016وقد أرسلت بعثة مشتركة بین الوكاالت لتقییم االحتیاجات في المنطقة في المدة بین نوفمبر 

، وأبقارھم، شخاصویعتمد معظم األ .ضعف أو انعدام فرص الحصول على المیاه اآلمنة في المنطقةإلى ار التقییم وأش
وكشف التقییم أن حالة المرافق الصحیة والنظافة في المنطقة  على عدد قلیل من اآلبار التقلیدیة التي توفر میاه ملوثة. 

ارتفاع إلى دا من المراحیض، وممارسة التبرز في العراء، باإلضافة المستھدفة ھي مثار للقلق، مع وجود عدد قلیل ج
 واألمراض الجلدیة خاصةً بین األطفال الصغار. ،وأمراض العیون ،واإلسھاالت والقيء ،معدالت اإلصابة بالحمى

 

 
 
 
 
 
 
 

 )لإلغاثة والتنمیةلمنظمة األفریقیة ، ا2014فان (بشمال كرد روابھكرشوال، بجنوب كردفان في أم ونازحون من أب
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