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أوتشا     

 )األمم المتحدة(المصدر:  وصول اإلغاثة إلى ملیط في شمال دارفور

 في ھذا العدد                               
 

 1ص.   بدایة توزیع المساعدات للنازحین في ملیط    

 2والیة جنوب دارفور ص.  في اتالمساعد استئناف تقدیم

 3ص.  المزید من القادمین الجدد من دولة جنوب السودان 

 4األمن الغذائي في مناطق النزاع  ص.  إنعدام

  التطورات أبرز  
بدایة التدخالت من أجل النازحین في ملیط  •

 .بوالیة شمال دارفور
استئناف أنشطة المنظمات الدولیة في والیة  •

 جنوب دارفور، بعد رفع القیود الحكومیة
المفروضة على إتاحة الوصول إلى معسكرات 

 النازحین.
استمرارتسجیل مواطني دولة جنوب السودان  •

 .في والیة النیل األبیض
االنذار المبكر بالمجاعة، توقع نظم وفقا لشبكة  •

تحسن ظروف األمن الغذائي في المناطق اآلمنة  
نسبیًا في السودان، ولكن ستستمر حالة انعدام 

في المناطق المتأثرة  األمن الغذائي الحاد
 بالنزاع.
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 ملیون 2,5
 
 

 ملیون 2

 
 النازحون في السودان

 
 النازحون في دارفور

 (حتى تاریخھ)  
 

 عدد المصابین بسوء التغذیة 
             الحاد الشامل 

 
 
 

168,000          

بإستثناء  السودان في نوالالجئ
 الالجئین من دولة جنوب السودان

شئون ل األمم المتحدة (مفوضیة
 )لالجئینا

 
 
 

134,244 

 دولة جنوب من نوالالجئ
 15 منذ السودانفي  السودان

مفوضیة األمم ( 2013دیسمبر، 
  )لالجئینشئون االمتحدة ل

 التمویل  

 )أمریكي دوالر( ملیون 1,004
  2015مطلوبة في عام 

 

  
27 % 

 المتوفر من التمویل المطلوب
 

    
     

 

 
 مساعدات إنسانیة إلى ملیط بوالیة شمال دارفور

 
لمصادر مجتمعیة، تسبب القتال الذي اندلع بین قبیلتي البرتي والزیادیة في أواخر فبرایر وأوائل شھر مارس في وفقًا 

في مدینة الصیاح والقرى  48,819في مدینة ملیط، و 18,239شخص في محلیة ملیط (  67,000نزوح نحو 
ذلك للتأكد ، والمتأثرة عشر ىحدالقرى اإلالمحیطة بھا). ومن المقرر أن تبدأ عملیة عد النازحین األسبوع المقبل في 

ملیط، إعادة التأھیل أو ترقیة  وضع خطة الحقة لإلستجابة. وتشمل األولویات العاجلة لمحلیةالعدد اإلجمالي ومن 
، وتوزیع المواد الغذائیة والتخلص من الذخائر غیر المنفجرةمرافق المیاه القائمة، ودعم المرافق الصحیة، 

 حرقت. أأسرة من الذین ورد أن مآویھم قد  191ارئ لعدد ولطلوالمستلزمات المنزلیة 

وقد قامت منظمة الصحة العالمیة بتوزیع تجھیزات الطوارئ الصحیة المشتركة بین الوكاالت للمرافق الصحیة في 
على األدویة األساسیة المتنوعة، واإلمدادات الطبیة الكافیة لعدد ھذه التجھیزات وتحتوي  الصیاح.و غارونا،مدینتي 

عادت تأھیل بئر في قریة أأسرة في الصیاح، و 180شخص لمدة شھر. ووزعت الحكومة الخیام إلى  24,000
، بدعٍم من الیونیسیف، بإعادة تأھیل محطة میاه في مرافق الصحیةعونة وإدارة المیاه وال. وقام شركاء المطوفاي

محیط مستشفى ملیط. وأجرى الصلیب األحمر األلماني بالتعاون مع وزارة الصحة بالوالیة والیونیسیف فحص قیاس 
سوء التغذیة الحاد المعتدل ھو أقل  جد أن معدل انتشارللقادمین الجدد إلى ملیط والصیاح، وُوع العلوي منتصف الذرا

 في المائة.   9.4 نسبةمن مستویات عتبة الطوارئ التي تقدر ب

 وھي حالیًا تباشر توفیر النزاع، أثناءھذا، وقد انتظم العمل مرة أخرى في معظم مرافق التغذیة التي كانت قد أغلقت 
محیط منتصف الذراع تحدیدھا عبر إجراء فحص جرى حالة من سوء التغذیة الحاد الشامل التي  70 عددالعالج ل
 حاالت الطوارئ حال الفراغ من عملیة عد األشخاص.ل. وسیبدأ توزیع الغذاء واللوازم المنزلیة العلوي

رفع القیود المفروضة على إتاحة الوصول إلى معسكرات 
 ة جنوب دارفور النازحین في والی

 
لحد من وصول المساعدات افي جنوب دارفور والیة في  والذي یصعب التنبؤ بمآالتھالمتوتر استمر الوضع األمني 

بین القوات الحكومیة وحركة الذي نشب القتال قد قاد و  نصرم.سبوع الماأل خالل الوالیةأنحاء كثیرة من  إلىاإلنسانیة 
القمر وبني ھلبة في قریة حرازة  بین قبیلتيالقبلیة كذلك التوترات و ،والیةالفي األجزاء الجنوبیة من  العدل والمساواة

، ومعسكرات حركة اإلنسانیة إلى المواقع المیدانیةالفرض قیود على إلى أن تقوم مفوضیة العون اإلنساني الحكومیة ب
العملیات اإلنسانیة في استئناف جرى في المجال اإلنساني،  الشركاءقام بھا التي  جھود المناصرةبعد النازحین. ولكن و

 . مایو 3یوم 
 

فقد كاس، محلیة في أما  دریج للنازحین. مستفید في معسكر 21,161لنحوتوزیع المواد الغذائیة  ھذا، وقد جرى
ائیة ألكثر من لمواد الغذحصص االتوزیع العام لعملیة  بمباشرة لرؤیة العالمیةمنظمة اسمحت السلطات المحلیة ل

 أتاح، مما أیضًا في مدینة نیاالمعسكرات النازحین  إلىفعت القیود المفروضة على الحركة ُرو .شخص  55,000
 أن المناقشات ما زالت مستمرة معبید  والسریف للنازحین. ،السالم، وكلمامعسكرات الوصول إلى  العاملینللشركاء 

 اتضخمالتي یحتاجھا الشركاء لتشغیل المسموح بھا من قبل السلطات، وكمیة الوقود حول  مفوضیة العون اإلنساني
 . المیاه المزودة بمحركات



      2| 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

یخطط برنامج الغذاء العالمي إلطالق برنامج التغذیة المدرسیة 
 في والیة جنوب كردفان

جنوب والیة طالب في  40,000 مستھدفًا ،برنامج التغذیة المدرسیةإطالق العالمي عزمھ على  الغذاءأعلن برنامج 
المشروع،  اطالقوزارة التربیة والتعلیم لوضع معاییر البرنامج مع مفوضیة العون اإلنساني، وكردفان. وسیجتمع 

البرنامج فیھا ھذه ھي المرة األولى التي یقوم جدیر بالذكر، أن یولیومن ھذا العام. شھر بدأ في یالمقرر أن والذي من 
 .2011ة عام والیاع في النزالمدرسیة منذ اندالع ال برنامج التغذیة بتنفیذ

 ق في والیتي شرق وغرب دارفورالحرائتقدیم المعونة لضحایا 
 

منظمة لطوارئ من لاللوازم المنزلیة  ات،للحصول على المساعد أسرة جري تحدیدھا  413من أصل  250استلمت 
 25لى إفبرایر  26ة بین مدفي ال قائالحرسلسلة من حوادث وقوع في أعقاب ذلك و ،شرق دارفوروالیة في  تیرفند

 .مارس في معسكر النیم للنازحین
 

اللوازم المنزلیة في حاالت الطوارئ فقد قامت منظمة خدمات اإلغاثة الكاثولیكیة بتقدیم  ،غرب دارفوروالیة في  اأم
عملیة  إنقاذ الطفولة. و قد أجرت منظمة الجنینةللنازحین في  ذروأب معسكرحریق في نشوب رة من أثلسبع أسر مت

معسكر كرینك حادث حریق منفصل في برة أثارئ لألسر المتولطلاللوازم المنزلیة التحقق من، وقامت بتقدیم 
 .ابریل 27یوم  من المآوي في  12أتى على الذي للنازحین، و

 

 السودان من دولة جنوب السودان یصلون إلىالجئ  134,244
 

من دولة جنوب الجئ  134,244 ،أبریل 29فقد وصل حتى تاریخ  شؤون الالجئین،ل األمم المتحدة لمفوضیة ووفقًا
 . و تواصل2013 عام من دیسمبرشھر جنوب السودان في دولة منذ اندالع القتال في  ، وذلكالسودان السودان إلى

في حاالت واألدوات المنزلیة ، الغذائیةالمساعدات بتقدیم مساعدة الالجئین  حتى تاریخ الیوم وكاالت المعونة
غالبیة  تستضیف والیة النیل األبیضشخص. و 86,778أعداد الوافدین الجدد إلى  بعد أن وصلتخاصًة ، الطوارئ

 .في المائة 24بنسبة في المائة، تلیھا والیة الخرطوم  58بنسبة  جنوب السودان من دولةالوافدین الجدد 
 
 قبل موسم األمطار النیل األبیض التسجیل الفردي في والیة خطط إلنجازُی
 

 فوضیةمأبریل، قامت فرق من  15 منذ
وجمعیة  ،الالجئینشؤون ل األمم المتحدة

الھالل األحمر السوداني بتسجیل أكثر 
.  شخص في معسكر الجوري  2,500من
تسجیل موازیة  ن أخران عملیةابدأ فریقو

مع و. في معسكرات الكشافة والردیس
 یجري التخطیطالمعدل الحالي،  استمرار

التسجیل في والیة النیل األبیض قبل نھاء إل
 یونیو.شھر موسم األمطار في أواخر  بدایة

 
للمیاه و، یةتعلیمو جدیدة، ةصحی مرافق

من دولة جنوب السودان،  لألطفال
 لمجتمع السوداني المضیفوألطفال ا

 
المملكة المتحدة للتنمیة  إدارةبدعم من 

البنیة مشروع الدولیة، أكملت الیونیسیف 
 ،مرافق الصحیةمیاه والالالتحتیة للتعلیم و

وأربعة  ،دراسیًا فصًال 30الذي سلم 
 ،الجوريوالكشافة، معسكرات  فيلمجتمعات المضیفة لمرافق غسل الیدین وكذلك فرغ من تشیید  ،مراحیض

 ،عندما یبدأ العام الدراسي الجدید. وة الجبلینحلیممعسكر العلقایة في في والردیس في محلیة السالم، وكذلك 
لجلوس من اجوري الطفل في  300بالفعل ما یقرب من المدارس مكنت د قو .طفل 3,000مدارس ال ستستوعب

 .امتحان عبر العمل كمركز الثامن المتحانات الصف 

المعدل الحالي، یجري  باستمرار
التخطیط ألن ینتھي التسجیل في 
والیة النیل األبیض قبل بدایة 

 .موسم األمطار

 شؤون الالجئیناألمم المتحدة لمفوضیة  :المصدر
 

 
 
 
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 عملیة تسجیل مواطني دولة جنوب السودان في الخرطوم استمرار

  
من  اًًإضافی ًاسجلت إدارة الجوازات والھجرة السودانیة عدد 

من مواطني دولة جنوب السودان في الخرطوم،  3,552
شخصًا.  136,450لیصل العدد اإلجمالي المسجل إلى 

ویحصل األفراد المسجلون على بطاقات ھویة تتیح لھم 
الحصول على الخدمات األساسیة مثل الرعایة الصحیة، 
والمعاشات، وفرص العمل. ویقدر مجموع مواطني دولة 

شخص، ویضم  500,000حو جنوب السودان في السودان بن
 اع في دیسمبرنزمن الوافدین الجدد منذ اندالع ال كًالھذا العدد 

انفصال  نذم، وكذلك الذین بقوا في السودان 2013عام  من
 .2011دولة جنوب السودان في عام 

 
 

اإلنذار المبكر بالمجاعة: أوضاع األمن الغذائي من نظم شبكة 
 2015ابریل إلى سبتمبر 

 
سبتمبر  حتىألمن الغذائي للمدة من شھر ابریل حول أوضاع االمبكر بالمجاعة  نظم اإلنذارتوقع تقریر اصدرتھ شبكة 

من مستویات انعدام األمن الغذائي، والتي تعادل مستوى المرحلة األولى من  األدنى، أن تسود حالة الحد 2015
، في المناطق اآلمنة نسبیًا في السودان، في المدة من مایو إلى یونیو، الحاد الغذائي األمن لمراحل المتكامل التصنیف

إال إنھ من المتوقع أن ینخفض مقارنًة بالموسم الزراعي السابق. أعلى من المتوسط، كان حصاد الموسم  ألنوذلك 
ألحمر، و كسال، ا في والیات البحرانعدام األمن الغذائي في المناطق المعرضة للجفاف عدد الناس المعرضین لمخاطر

ن فرص نتیجة لتحس ،الماضیةالخمس سنوات أقل من متوسط شمال دارفور، إلى وشمال كردفان، والنیل األبیض، و
لدخل. أما في المناطق المتأثرة بالنزاع في والیتي جنوب كردفان، والنیل األزرق، الغذاء وا الحصول على مصادر

ذي موسم الحصاد تباشیر  الغذائي الحاد على الرغم من األمن عدامانووالیات دارفور، فمن المرجح أن تستمر حالة 
د المفروضة على ، وذلك جراء محدودیة الحصول على الفرص المدرة للدخل، وللقیواألعلى من المتوسطالمعدل 

إتاحة وصول المساعدات اإلنسانیة، وصعوبة الوصول إلى المزارع واألسواق، وعدم وجود الخدمات الصحیة 
 األساسیة.

 
الذین یعانون  شخاصمن المرجح أن یرتفع عدد األ -عن المعتاد  بتأخیر شھر -یونیو مع بدایة الموسم األعجف فيو

مالیین شخص، مع  4ملیون شخص إلى  3.5ن الرقم الحالي المقدر بنحو م، من انعدام األمن الغذائي في السودان
شخاص . ویوجد معظم األ2015عام من ملیون شخص في أغسطس / سبتمبر  4.2 الذروة بحدودإمكانیة أن یبلغ 

في المائة)،  15في المائة)، ووالیة جنوب كردفان ( 70(في دارفور یعانون من انعدام األمن الغذائي حالیًا الذین
رئیسي بین النازحین في المناطق التي  ) من مستویات انعدام األمن الغذائي بشكٍل3مستوى األزمة (المرحلة  ویسود

في والیة جنوب كردفان، وكذلك بین النازحین الجدد  ،شمالقطاع ال –تسیطر علیھا الحركة الشعبیة لتحریر السودان 
 في دارفور.

 
   فبرایر ومارسشھري انخفضت قلیًال في ربما  مستقرة أو األساسیة أسعار المواد الغذائیةبقاء 

 
انخفاض حدوث أو  بالنسبة لألسرعلى استقرارق وانخفاض الطلب اسوإمدادات األالعرض الكافي من  توفر اعدس

إلى  10بنسبة  وقد انخفضت األسعار. 2015بین شھري فبرایر ومارس  ،طفیف في أسعار المواد الغذائیة األساسیة
ومع من العام الماضي.  مارسمع شھر  مقارنًة ،في المائة بالنسبة للدخن 10إلى  5و ،لذرةنسبة لبالفي المائة  25

خمس أسعارھما خالل الفي المائة أعلى من متوسط  75 إلى 70 تبقىسواء،  حٍد ھاتین السلعتین علىأسعار ذلك، فإن 
وذلك  ،الى سبتمبر في جمیع األسواق وارتفاع موسمي في األسعار من یولیحدوث . ومن المتوقع الماضیة سنوات

یبقى ھذا من المرجح أن و نخفاض الموسمي إلمدادات السوق وزیادة الطلب خالل موسم الجفاف.االمع  تمشیًا
، وذلك لھ السابقةخمس سنوات الأسعاري كان أیضا أعلى بكثیر من متوسط ذال العام الماضي على غرار االرتفاع

 وارتفاع تكالیف اإلنتاج. ،انخفاض قیمة العملة المحلیةوبسبب ارتفاع معدالت التضخم، 
 

 شمال ووسط دارفوروالیتي في المناطق التي تدعو للقلق في األمن الغذائي وضاع أمن المتوقع تدھور 
 

تھ في روذألعجف من المتوقع أن یسود مستوى األزمة في منطقة طویلة بوالیة شمال دارفور، أثناء بلوغ الموسم ا
بریل الى یونیو، فمن المتوقع أن یبقى النازحون في المستوى الحرج أیولیو الى سبتمبر. أما في المدة من  المدة من

ن یبلغ حجم المرجح أ من
السكان الذین یعانون من انعدام 

 إبانملیون  4.2األمن الغذائي 
 .ذروة الموسم األعجف

بطقات الھویة توفر عنایة طبیة منقذة للحیاة لالجئین من دولة جنوب السودان في الخرطوم. 
 مفوضیة شؤون الالجئین :المصدر
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لكن فقط و األدنىسیتمكنون من تلبیة المتطلبات الغذائیة في حدھا مستویات انعدام األمن الغذائي، و) من  2(المرحلة 
اإلنسانیة. فمنطقة طویلة ھي منطقة فجوة غذائیة، حیث تعتمد على اإلمدادات من المعونات تدفق في حالة استمرار 

خارج المنطقة لتلبیة الطلب المحلي. وبما أن النزاع قد قلص النشاط التجاري وإمدادات المواد الغذائیة األساسیة في 
الغذائیة الرئیسیة في والیة شمال طویلة، وباقي مناطق والیة شمال دارفور، فقد تسارعت وتیرة ارتفاع أسعار المواد 

في المائة من فبرایر إلى مارس، خاصًة في مناطق  13إلى  5دارفور. ھذا، وقد ارتفعت أسعار الذرة والدخن ما بین 
في المائة ما بین أبریل  15إلى  10النزاعات. وھناك زیادة أخرى متوقعة في االسعار تتراوح ما بین ما بین 

على عملیة الشراء من السوق  االعتمادمواد الغذائیة في األسواق، و زیادة المعروض من الوسبتمبر، تعود لنقص 
كمصدر رئیسي للغذاء، وكذلك لمحدودیة الحصول على الطعام والمصادر المدرة للدخل، وعدم إمكانیة زراعة 

  .األرض جراء النزاعات
 

وحھم في محلیات غرب جبل مرة / من النازحین الذین طال أمد نز 71,285في المائة من نحو  30وسیواجھ حوالي 
 في المائة خالل الموسم االعجف. أما 10-5تي، في والیة وسط دارفور فجوة في استھالك الطعام تتراوح ما بین  رِتِن

ھم إمكانیة الحصول ل تتوفر الغالبیة العظمى من النازحین الجدد الذین یقیمون في المناطق المتأثرة بالنزاعات والذین ال
) من مستویات انعدام األمن 3على المساعدات اإلنسانیة، فمن المرجح أن یواجھوا مستوى "األزمة" (المرحلة 

 والیة في 2014/1015 الزراعي الموسم خاللمتوسط الغذائي. وعلى الرغم من حدوث موسم حصاد أعلى من ال
، حیث جرى نزوح أكثر من ِنرِتتيیستمر النزاع في تعطیل عمل األسواق وتدفق التجارة في محلیة  دارفور، وسط
الدخل ستحد  وانخفاض فرص الحصول على مصادر ،في المائة من مجموع السكان. فزیادة أسعار المواد الغذائیة 35

 ،صول على الغذاء عبر عملیة الشراء من األسواق. ومن المرجح أن تتسبب الھجرة الموسمیة للماشیةمن فرص الح
والرعي في األراضي الزراعیة خالل موسم األمطار في رفع وتیرة الصراع بین القبائل، مما قد یتسبب في تدمیر 

 المحاصیل، وفقدان األصول، وفي موجات نزوح جدیدة محتملة.
 

 شبكة اإلنذار المبكر بالمجاعةنظم ) وفقًا ل2015أوضاع األمن الغذائي الحالیة (أبریل  خریطة: نتائج
 المصدر: نظم شبكة اإلنذار المبكر بالمجاعة

 
 
 
 
 
 

النسخة الثانیة: أوضاع األمن  لتصنیف المتكامل لمراحل األمن الغذائيا
 الغذائي الحادة:

 الحد األدني او الطبیعي 1  �
 المستوى الحرج    �2
 مستوى األزمة   3   �
 لطوارئ   4   �
 الكارثة/المجاعة  5    �
 اإلنسانیة المبرمجة المساعداتتدفق ربما كان أسوأ مع أو بدون  !

 الحالیة
حالة األمن الغذائي للسكان عند معسكرات الالجئین ربما كانت على األقل 

من مستویات التصنیف مع أو بدون المساعدات األنسانیة  ةعند واحد
 المبرمجة الحالیة

ملحوظة: خرائط الشبكة ھي مطابقة 
للتصنیف المتكامل لمراحل األمن الغذائي 

مستقلة عن  الحاد و لكنھا تصدر بصورة
 التصنیفعملیات 
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