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أوتشا     

اإلنساني المجتمع الدولي معاً، لتأكيد تضامنه مع الناس المتأثرين مؤتمر القمة العالمي للعمل جمع يس
 باألزمات

 في هذا العدد                                        
 

 1ص. مؤتمر القمة العالمي للعمل اإلنساني في اسطنبول 

 2ص. نازحو جبل مرة الجدد في جنوب دارفور 

 3ص. استمرار تدفق مواطني دولة جنوب السودان 

 4ص.  2016حالة إصابة بالحصبة في عام  900نحو 

  التطورات أبرز  

األول  اإلنساني للعمل العالمي القمة انعقاد مؤتمر •

مايو في   24 - 23 المدة من من نوعه في

  .تركياباسطنبول، 

من  من النازحين الجدد 1,400اإلبالغ عن نحو  •

 .جنوب دارفوروالية منطقة جبل مرة في 

مواطني تدفق  ، استمراروفقا لمنظمات اإلغاثة •

السودان إلى دارفور وغرب  جنوبدولة 

 140حوالي االبالغ عن وصول ، مع كردفان

 .األسبوع الماضيالوافدين خالل من 

جرى  ،2016يناير عام تاريخ األول من منذ  •

 في بالحصبةحالة إصابة مؤكدة   907 تسجيل

 وقد ذكرت وزارة الصحة أن ،كل انحاء السودان

والية  13في  ستبدا  تطعيم ضد الحصبةالحملة 

 .مايو  7 تاريخ من

 

 2015من خطة االستجابة االنسانية لعام  أرقام 

 مليون 3.1

 

 
 مليون 2.5

 

 

 مليون 2

 
 

 النازحون في السودان 

 (2014)حتى ديسمبر 

 

 النازحون في دارفور

 ( 2014ديسمبر )حتى  

 

 عدد المصابين بسوء التغذية 

             الحاد الشامل 

224,620          
 

 دولة جنوب من الالجئون

 15منذ   السودان في السودان
)مفوضية األمم  2013ديسمبر، 

حتى  – المتحدة لشئون الالجئين(

 2016مارس  31

 

 من جنسيات أخرىالالجئون  130,000

)مفوضية األمم المتحدة لشئون 

 الالجئين(

 

 التمويل 

 (أمريكي دوالر) * مليون88.6
  2016جرى استالمها في عام 

 

*سيجرى تتبع المبلغ اعاله خصما على خطة االستجابة 
 الفراغ منها  ، متى ما جرى2016للعام االنسانية 

    
     

 

 

مايو  24 -23 المدة من فيانعقاد مؤتمر القمة العالمي للعمل اإلنساني 

 تركيابفي اسطنبول،  ،2016

 
مايو في  24-23 المدة من في ول من نوعهاألمؤتمر القمة العالمي للعمل اإلنساني األمين العام لألمم المتحدة يعقد 

الجماعي  األزمات والتزامهأثرين بالمتالناس لتأكيد تضامنه مع  ،معا   . وستجمع القمة المجتمع الدوليتركياباسطنبول، 

 .تجاه االنسانية

 
والمجتمعات المحلية  ،من قادة الحكومات ومنظمات اإلغاثة 5,000فرصة لحوالي  ،القمة للمرة األولى وستتيح

ها في ونواجهيللوقوف على نقاط القوة والتحديات التي  ،ط األكاديميةواألوسا ،، والقطاع الخاصاتاألزمبرة أثالمت

المعاناة ، والحد انهاء لمنع والالزمة جراءات اإلعادة تأكيد التزامهم باتخاذ كذلك إلاإلنسانية والتنمية، و ألعمالامجال 

 .التمويل من أجل إنقاذ األرواحوظيف األزمات المستقبلية وت من تأثير

 
 فعاليات . وتشملأفضل الممارساتالتعرف على ة أيضا بمثابة منصة لتبادل الخبرات واالبتكارات والقموستكون 

 بيان إلعالن عامة وجلسة ،"بالقادة خاص جزء" هناك وكذلك واحتفاالت، وختامية، اقتتاحية عامة جلسات: القمة

 ايضا   وستقام خاصة. جلسة 15و المستوى، رفيعي القادة من لسبعة مستديرة مائدة جلسات الى باإلضافة القمة،

 االبتكارات. لعرض وسوق ومعرض، الجانبية، الفعاليات من عدد ذلك، إلى باإلضافة
. 

 التاهب من خاللمن المعاناة اإلنسانية أن يحد لمجتمع الدولي يمكن ل في كيف كبيرا   تحوال   وستشكل القمة أيضا  

مسؤولياتهم تجاه شعوب العالم، من خالل  يتحملواعلى قادة العالم في مؤتمر القمة أن . ويجب واالستجابة لألزمات

 .لتغييرارسم مسارسيي ذالوجدول أعمال األمين العام من أجل اإلنسانية، بااللتزام بالمضي قدما 
 

  جدول أعمال جديد من أجل اإلنسانية

 
أكثر الى ثال  سنوات، وصلت  استغرقتعلى عملية تشاور تغيير لحدا  اإلالدعوة التي وجهها األمين العام تنبني 

لذلك، فقد دعا قادة العالم من مختلف القطاعات بناء  على و .، بما في ذلك السودانبلدا   153شخص في  23,000من 

 :الحكومية والمجتمع لدعم خمسة مسؤوليات أساسية

 
 اتاعنزمنع وإنهاء ال .1
 الحرب قوانيناحترام  .2
  يجري التخلي عن أحدال  . أن3
 العمل بشكل مختلف إلنهاء الحاجة .4
 االستثمار في اإلنسانية .5

 
ألن  .عمال من أجل اإلنسانية اإلجراءات الرئيسية المطلوبة لتحقيق المسؤوليات األساسية الخم األجدول ويرسم 

 .اليومعالم  فيأخالقي وضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات العالمية  هو واجب   اهبالوفاء 

 

وسيجري خالل األيام المقبلة، االعالن  ،وقد ُوجهت الدعوة لحكومة السودان لحضور مؤتمر القمة االنسانية العالمية

 .المكون من حكومة السودان والمجتمع المدني لحضور القمة -ة للوفد السوداني نهائيعن التشكيلة ال
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 جنوب دارفوروالية نازحين جدد من جبل مرة في االبالغ عن 

 
جنوب دارفور والية من منطقة جبل مرة في  من النازحين الجددشخص  1,400اإلبالغ عن ما يقدر بنحو  جرى

جنوب دارفور إلى والية من جبل مرة في بلغ عنه للنازحين المُ جمالي اإلعدد الوبذلك يرتفع  .خالل األسبوع الماضي

في البداية من قبل المنظمة الدولية للهجرة في مدينة كاس  جرى تسجيلهمشخص قد   2,366 م، منهشخص 10,991

 .ومعسكر عطاش

 

 دارفورجنوب بوالية  في الملم، جبل مرة  نازح من 1,400االبالغ عن نحو 

 

زارت بعثة  أبريل، 25بتاريخ 

مشتركة بين الوكاالت لتقييم 

مدينة الملم في االحتياجات السريعة 

 130والتي تبعد نحو ، الوحدة محلية

نياال، عاصمة مدينة شمال  كيلومتر

وكان الهدف  .جنوب دارفوروالية 

بعثة تقييم الوضع اإلنساني المن 

الى واحتياجات الناس الذين وصلوا 

وقد  شرق جبل مرة. منطقةمن  الملم

البعثة أن المحلي أبلغ قادة المجتمع 

من  1,400هناك ما مجموعه 

 في الملم، من الذين النازحين الجدد 

 بليو، عرشو من قرىاليها وصلوا 

في  ليباو ،سوانيو، وتبره، السريف

تحرير جيش بين القوات الحكومية والذي اندلع بعد القتال  ،2016أبريل  -مارس يخالل شهر ،شرق جبل مرةمنطقة 

هناك أيضا حوالي وفقا  لقادة المجتمع المحلي، و ر.ينايشهرفي منتصف  نشبي ذالو عبد الواحدفصيل  –السودان 

 .2003الذين كانوا يعيشون هناك منذ عام  الملم منفي مدينة  القدامىالنازحين من  3,500

 

مستشفى ريفي الملم،  فيالحصول على الخدمات الصحية من  القدامىن الجدد ووحالناز وفي الوقت الذي يستطيع فيه

قد و مستمرة، البرنامج الموسع للتحصينوما زالت حملة  .والدواء للعدد الكافي من الكوادر الطبية اال أن المرفق يفتقر

وتخطط . ابريل 20 -18ن تطعيم جميع األطفال دون سن الخامسة في المنطقة خالل حملة التحصين األخيرة م جرى

 . لهذه األنشطة هناك موقع قد جرى تخصيصهوالملم،  لبدء أنشطة التغذية فيالوطنية لتنمية لة قوميمبادرة المنظمة ال

عامل بينما ال  ا، نصفه(نقطة مياهدونكي )  36عدد  هناكف، ةالصحي المرافقمن حيث الحصول على خدمات المياه وو

 .المتابعةبغرض نتائج الإلى  مجموعة من التوصيات استنادا   تحديد جريوقد  .النصف اآلخريعمل 

 

 نازحو جبل مرة في والية وسط دارفور
 

، 13,020يبلغ العدد التراكمي الحالي للنازحين، الذي أفادت به مفوضية العون االنساني في والية وسط دارفور 

اإلنساني الدولي الوصول اليها، أو ال يتاح لهم اال وصول  وهذا يشمل المناطق التي إما ال يستطيع الشركاء في المجال

،  44,000إلى أن ما بين تشيرالمعلومات المتواترة من مصادرأخرى وقولو(. و ،جزئي اليها )جلدو، ونرتتي، وثور

شخص ربما يكونون قد نزحوا في مناطق أخرى، بما في ذلك بوري، ووادي بوري. وكانت هناك تقارير   89,000و

عمال عدائيات في منطقة بوري خالل األسبوع الماضي، مع عدم وجود تقارير متاحة عن أثر تلك العدائيات عن أ

على النازحين في المنطقة. وفي الوقت نفسه، فقد بلغ مجموع عدد المسجلين / المتحقق منهم من نازحي جبل مرة في 

دين في معسكري الحصاحيصا، والحميدية شخص، ويضم هذا العدد فقط أولئك الموجو 1,629والية وسط دارفور 

للنازحين في مدينة زالنجي، حيث مازالت المساعدات اإلنسانية األساسية للوافدين الجدد مستمرة مع عدم وجود 

 ات كبيرة.فجو

 

من  600أن هناك أكثر من  ،باإلضافة إلى ذلك، فقد أبلغ زعماء المجتمع المحلي في معسكرات زالنجي للنازحين

القادمين من جبل مرة إلى معسكري الحصاحيصا والحميدية للنازحين في مدينة زالنجي خالل األسبوع الماضي. ومن 

مايو للتحقق من عدد الحاالت وتحديد احتياجاتهم اإلنسانية.  3المقرر تسيير بعثة تقييم مشتركة بين الوكاالت بتاريخ 

انية تدعو التاحة وصول غير مقيد ومستدام للمناطق المتأثرة بالنزاع، وذلك لتقييم احتياجات وقد ظلت الوكاالت اإلنس

 النازحين والمتأثرين وتقديم المساعدات اإلنسانية لهم.

 
 أرقام النازحين في سورتوني وطويلة، بوالية شمال دارفور

هجرة في سورتوني، بوالية شمال دارفور من جرى ايقاف عملية التسجيل والتحقق التي تقوم بها المنظمة الدولية لل

 600جرى اإلبالغ عن أكثر من 
من القادمين من جبل مرة إلى 

 معسكري الحصاحيصا والحميدية
خالل  في مدينة زالنجي لنازحينل

 األسبوع الماضي

جرى اإلبالغ عن ما يقدر بنحو 
شخص من النازحين  1,400

الجدد من منطقة جبل مرة في 
والية جنوب دارفور خالل 

 االسبوع الماضي

 

 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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من قبل الفريق القطري اإلنساني الستئناف والمناصرة قبل السلطات منذ منتصف شهرفبراير. وتستمر جهود الدعوة 

الوالئي واالتحادي. هذا، وعلى الرغم من عدم توفر  يينعمليات التسجيل والتحقق التي تقوم بها المنظمة على المستو

ومن السلطات الحكومية  ،نازحون من منطقة جبل مرة في تلقي المساعدات من منظمات اإلغاثةأرقام دقيقة، استمرال

 في مناطق نزوحهم.

 

مستفيد  20,000وبعد عملية العد التي نفذت في سورتوني في شهر مارس، يوجد لدى برنامج الغذاء العالمي حاليا 

 31,000يلة، فقد بلغ عدد المستفيدين من البرنامج حاليا في سورتوني يتلقون المساعدات الغذائية الطارئة. أما في طو

 شخص.
 

 جنوب السودان مواطني دولةتدفق  ارستمرا

 
 تيجنوب السودان إلى منطقدولة من  المبلغ عنهم/المسجلينوافدين لالعدد التراكمي لفقد بلغ  ،وفقا لمنظمات اإلغاثة

اع لنزاستمرار ا وقد كان  .اشخص  54,708مايو االول من يناير وشهر بين أواخر في المدة دارفور وغرب كردفان 

 انالرئيسي افعانالد ماشمال بحر الغزال واراب ه واليتيوانعدام األمن الغذائي المتزايد في  ،جنوب السوداندولة في 

دولة مايو قبل بداية موسم األمطار في شهرذروته في أواخر قدوم الواصلين ومن المتوقع أن يبلغ  .لهذا التدفق األخير

 .جنوب السودان

 
ية النيل األبيض الوافدين إلى مواقع والكذلك وصول ستمر ووفقا  لمفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين، فقد ا

 فقد جاءوبحسب ما ورد  .ابريلشهر في منتصف  وصولبالتوازي مع التدفق األخير، مع زيادة ملحوظة في معدل ال

  .والية الخرطوم باالخص منوالوافدين الجدد إلى والية النيل األبيض من أجزاء أخرى من السودان،  ؤالءبعض ه

 .2016والية النيل األبيض منذ بداية عام  مواقع في  الوافدينمن  8,741 فقد جرى تسجيل، واجماال

 

 (2016األول من مايو  -القادمون الجدد من دولة جنوب السودان الى دارفور وغرب كردفان )أوئل فبراير
 عدد القادمين المبلغ عنهم / المسجلين الموقع الوالية

 )أفراد(
 المصدر

 26,647 خور عمر شرق دارفور

 
)المنظمة الدولية 

 للهجرة/الهالل االحمر
 

   16,226 مواقع أخرى 
الهالل 

االحمر/مفوضية 
 العون االنساني

  42,873  اجمالي فرعي

 جنوب دارفور
معسكر بليل 

 للنازحين
 برنامج الغذاء العالمي   4,594

    4,594  اجمالي فرعي

 3,920 انةخرص غرب كردفان
مفوضية العون 

 االنساني

 3,321 الميرم 
العون  مفوضية
 االنساني

  7,241   مجموع فرعي

  54,708  اجمالي

 
 استجابة إلحتياجات الوافدين الجدد من دولة جنوب السودان في معسكر خور عمر

 
ففي  .في المائة( في والية شرق دارفور 78معظم الذين القادمين الجدد من الالجئين من دولة جنوب السودان )استقر 

معسكر خور عمر للنازحين، والذي يستضيف أكثر من نصف الوافدين في والية شرق دارفور، قامت المنظمة الدولية 

 1,099أبريل، باالضافة الى تسجيل  23الجئ من دولة جنوب السودان حتى تاريخ   25,548بتسجيل عدد للهجرة 

في أبو  -جمعية الهالل األحمر السوداني. وقد أنشأت المنظمة الدولية للهجرة أربع نقاط تتبع  بواسطةألفراد امن 

بدأ وست  ولة جنوب السودان في الوالية.لرصد حركة مواطني دوذلك  –مطارق، والفردوس، وعسالية أبوجابرة، و

وبعد المناقشات الجارية بشأن إنشاء موقع جديد الستضافة الوافدين الجدد، تلقت  مايو. 2نقاط التتبع العمل في تاريخ 

قبولها  رسالة من اللجنة المحلية لقرية شاور )المكان المقترح للموقع الجديد( معربة عن  مفوضية العون االنساني

مفوضية  باشروت في الوقت نفسه، مازالت موافقة مجل  اإلدارة األهلية معلقة. و ء معسكر لالجئين في المنطقة. بإنشا

  .لمسألة، والتي من المتوقع أن تُحل في األيام المقبلةامتابعة هذا لعون االنساني ا

أبريل، قامت المنظمة  23حتى 
الدولية للهجرة بتسجيل عدد 

الجئ من دولة جنوب  25,548
السودان في خور عمر، باالضافة 

قامت فرد  1,099الى عدد 
بتسجيلهم جمعية الهالل األحمر 

 السوداني

وفقا لمنظمات اإلغاثة، فقد جرى 

الوافدين  من 140اإلبالغ عن 

الجدد من دولة جنوب السودان 

إلى دارفور وغرب كردفان 

 خالل األسبوع الماضي

. 

 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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حتى اآلن، فقد جرى توفير الغذاء، والصحة، والتغذية، والمساعدات بالمواد االنسانية االستجابة  وفيما يتعلق بجهود

عمر. ويجري توفير اإلمدادات الطبية األساسية بدعم من منظمة الصحة لوافدين الجدد في معسكر خورغير الغذائية ل

هذا، وقد جرت إعادة ن. وهناك فريق تطعيم في المعسكر لمباشرة أنشطة التحصين  .، ووزارة الصحة بالوالية العالمية

 وزارة الصحة بالوالية ، من قبل 2016ل من مايو في األو ،في خور عمر تشغيل برنامج االتغذية التكميلية المستهدفة

وقد ظل برنامج التغذية التكميلية المستهدفة متوقفا  في خور عمر منذ إغالق أنشطة . بدعٍم من برنامج الغذاء العالميو

معية . وقد قام برنامج الغذاء العالمي بالتعاون مع ج2015منظمة تيرفند الدولية في المعسكر في نهاية شهر ديسمبر 

من  26,208الهالل األحمر السوداني بالفراغ من عملية توزيع المساعدات الغذائية الشهرية لشهر ابريل لعدد 

 .المبلغ عنه 26,647في المائة( من أصل عدد ال   98االشخاص )

 

حالة إصابة بالحصبة في  900نحو  :حملة تطعيم تبدأ األسبوع المقبل

  2016السودان في عام 
 
حالة  2,546، تأكدت من أصل 2016أبريل  29يناير و ول مناألما بين ففي المدة  ،لوزارة الصحة السودانيةوفقا 

 442و ،أكدتها المختبراتمنها  465الحصبة )من حاالت االصابة ب  907الحمى والطفح الجلدي، ب اشتباه باالصابة

الصادر عن مراقبة الحصبة لسبوعي األتقرير لقا لوفبواسطة المختبرات(. و  الحاالت المؤكدةبمرتبطة وبائيا حالة 

خالل نف  . ف، كانت األرقام أقل من ذلك بكثير2015مقارنة بالفترة المماثلة من عام ، فإنه منظمة الصحة العالمية

 حالة منها. 2,435 جرى تأكيد االصابة في، اشتباهحالة  4,131، كان هناك 2015الفترة من عام 

  
تطعيم ضد الحصبة في الالتي لم تنفذ حملة  جلت في الوالياتقد سُ ، فإن معظم حاالت الحصبة ووفقا لوزارة الصحة

حالة  365هناك و ة.في المائة من الحاالت المؤكد 75 نحو ُسجلت بهي ذكردفان، ال اقليمالعام الماضي، وخاصة 

 .جنوب كردفانوالية حالة في  46و ،من شمال كردفان ةحال 268وغرب كردفان، والية إصابة مؤكدة بالحصبة من 

 
حالة وفاة  11 تسجيل أبريلشهر من سبوع األخيرخالل األفقد جرى وزارة الصحة، بالحصبة مراقبة وفقا لوحدة و

جنوب الجدد من دولة غرب كردفان بين الوافدين  ، بواليةبابنوسةمحلية عن الحصبة في  ناتجة في كونهايشتبه كان 

المجتمع  ورغم أن .الحصبةبلوفيات عالقة لتلك ا ه لم تكنوتبين أن ،لمنطقةلإرسال فريق تحقيق  وقد جرى .السودان

تطعيم قد تمكنوا من فريق الطوارئ الصحية والمسؤولين  اال أنفي البداية كان يرفض التطعيم ضد الحصبة، ي المحل

تدخالت باجراء الفريق أيضا  وقد قام .سنة في المنطقة 15أشهر و 6جميع األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

 ،نذاراإلونظام  ،األدوية األساسية، وتعزيزالمراقبةفر ، وضمان توالحاالت: إدارة مثل االستجابة الفورية األخرى

 .ودورات التثقيف الصحي

 
 مايو 7تطعيم ضد الحصبة في الحملة  نطالقا

 
 تمكنت من تغطيةبدأت استجابة العام الماضي في أعقاب تفشي مرض الحصبة في مناطق مختلفة من البالد، ووقد 

مايو من االستجابة والتي تشمل حملة تحصين جماعي في شهر المرحلة الثانية  تقوم ومن المقرر أن  ة.والي 13

مايو، باإلضافة إلى رفع مستوى  16 – 7تنفيذه خالل  سيجريف ،كردفانالخاص بوالية غرب . أما الجزء 2016

 (2016األول من مايو  -فبراير 15من مواطني دولة جنوب السودان الى معسكر خور عمر )القادمون 
 المصدر: المنظمة الدولية للهجرة وجمعية الهالل األحمر السوداني

، 2016منذ األول من  يناير عام 
حالة إصابة  907جرى تسجيل 

مؤكدة بالحصبة في كل السودان، 
وسوف تبدأ حملة تطعيم ضد 

 والية من تاريخ 13الحصبة في 

 وفقا  لوزارة الصحة ،مايو

 الوصول الفردي حسب التاريخ 

 اجمالي العدد التراكمي للقادمين 
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقرير هذا اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب أعد

 ،والنيل األزرق ،النيل األبيضوسنار،  مثلالمتبقية  والياتفي الأما  للتصدي للتفشي.  خرىاأل ستجابةقدرات اال

لتغطية وذلك بتمويل من صندوق السودان اإلنساني  ،مايو 29-20 في الحملة تبدأسوف ف ،وشمال وجنوب كردفان

 .عاما 15جميع األطفال الذين تقل أعمارهم عن 

 

 (2016أبريل  29 –بالحصبة في السودان )األول من يناير المؤكدة حاالت االصابة 

 

ظلت أسعار المواد الغذائية مستقرة شبكة نظم االنذار المبكر بالمجاعة: 

  مارسفي شهر قليال   ارتفعتأو 

 
فقد ، بالمجاعةشبكة نظم اإلنذار المبكر  الصادر عن ،2016أبريل شهر للتقرير توقعات أوضاع األمن الغذائي وفقا 

لمخزونات لفوق المتوسط معدل مارس بسبب توفر شهر أو ارتفعت قليال في  ،ظلت أسعار المواد الغذائية مستقرة

للعام  المتوسط معدل االنتاج دون هذه المخزونات على تعويض وتساعد   .2014/2015ة من موسم ل  ح  ر  المُ 

لقدرة افقد استمرت . ومع ذلك، 2015جفاف الناجمة عن ظاهرة النينيو في عام بموجة الالمرتبط  2015/2016

 انخفاضفيه  يؤدي ، في الوقت الذيالرعوية في التدهور-ةالفقيرة في المناطق الرعوية والزراعيالشرائية لألسر

بدأت فقد ونتيجة لذلك، . المواد الغذائية األساسيةعلى صول معدل الحمعدالت التبادل التجاري ولخفض الماشية اسعار

 .المعتاد، في مارس / أبريل أوضاع األمن الغذائي في التدهور قبل شهرين من

 
 قد أدىوجنوب كردفان، والنيل األزرق  ،دارفورواليات اع في أجزاء من لنزا ارتفاع وتيرةن إشبكة ال ويقول تقرير

سر األمن المحتمل أن تواجه و .والتجارة وسائل العيشأنشطة كذلك عشرات اآلالف من الناس، وعطل لنزوح مؤخرا 

انخفاض فرص كسب  بسببانعدام األمن الغذائي  حاالتأسوأ عليها الجماعات المسلحة التي تسيطرفي المناطق 

 .المساعدات اإلنسانيةقلة أو انعدام الدخل، والزيادة الحادة في أسعار المواد الغذائية األساسية، و

 
العديد من سيواجه أبريل،  / في مارس عجفاألموسم لمبكرة لالبداية المع فوفقا لشبكة االنذار المبكر بالمجاعة، 

قطاع  –عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان التي تسيطر والية جنوب كردفان النازحين واألسر الفقيرة في مناطق 

القيود بسبب النزوح و ،التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي ( حسب 4 المرحلةالشمال مرحلة الطوارئ )

. أما ، والزيادات الحادة في أسعار المواد الغذائية األساسيةوسائل العيش نشطةوتعطل أ، التجارةالمفروضة على 

 التصنيف حسب (4المرحلة ) الطوارئ مرحلةأيضا  فستواجه ،دارفور فيالنزاع برة أثرة المتصغيالالمناطق 

في معظم أنحاء ( 3زمة )المرحلة أن تسود معطيات حالة األمن المرجح بينما ، الغذائي األمن لمراحل المتكامل

 .وشمال كردفان ،البحر األحمر، وبعض أجزاء واليتي كسالودارفور، 

 
انعدام أوضاع  ت حولرائدة في مجال توفير اإلنذار المبكر والتحليالال نظم االنذار المبكر بالمجاعةوتعتبر شبكة 

في تقاريرها  الشبكة ستخدمها اتجزء كبير من البيانات والمعلومات التي فيأتي في السودان، أما  .األمن الغذائي الحاد

 .من الهيئات ذات الصلة في حكومة السودان تهاوتحليال
 

وفقا  لتقارير شبكة االنذار المبكر 
بالمجاعة، فقد ظلت أسعار المواد 

ارتفعت قليال الغذائية مستقرة أو 
في مارس بسبب توفر معدل فوق 
المتوسط للمخزونات المرحلة من 

 2015 - 2014موسم  

 ة داجمالي عدد حاالت االصابة المؤك

 بالحصبة في السودان
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