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أوتشا     

 )2015تسجیل الالجئین في خرسانھ (برنامج الغذاء العالمي، صورة أرشیفیة یونیو 

 في ھذا العدد                                        
 

1ص.  شخص من دولة جنوب السودان على مدى عامین   185,000وصول   

   2ص. تواصل تفشي حمى الضنك

3ص.  عجفموسم األالمزید من المساعدات الغذائیة في المطلوب ال  

4ص.  انعدام األمن الغذائي في مناطق النزاع  

  التطورات أبرز  
شخص من  185,000وصل ما یقرب من  •

دولة جنوب السودان إلى السودان في العامین 
في المائة تلقوا المساعدات  67الماضیین، منھم 

  .اإلنسانیة
دولة جنوب السودان أسرة من  3,000تلقت  •

 ،في الخرطوم المآوي لحاالت الطوارئ
 .واللوازم المنزلیة لموسم الشتاء

وفقا لتقاریر وزارة الصحة في السودان ھناك  •
مشتبھة بحمى  إصابةحالة  538ما مجموعھ 

 .حالة وفاة 104الضنك، بما في ذلك 
سوف یحتاج المزید من األشخاص إلى  •

الجفاف ھذا المساعدات اإلنسانیة خالل موسم 
ساسا إلى المحصول األقل العام ویرجع ذلك أ

 .متوسطالمن 
 

 أرقام

 ملیون 3,1
 
 

 ملیون 2,5
 

233,000 
 
 

 ملیون 2

 النازحون في السودان
 

 النازحون في دارفور
 ) 2014دیسمبر (حتى  
 

 ) 2015(في 
 

 عدد المصابین بسوء التغذیة 
             الحاد الشامل 

 
 
 

184,668          

 دولة جنوب من الالجئون
 منذ السودانالسودان في 

 2013دیسمبر،  15
(مفوضیة األمم المتحدة 

 لشئون الالجئین)

 
 

173,441 

من الالجئون في السودان 
(مفوضیة  جنسیات أخرى

األمم المتحدة لشئون 
 الالجئین)

 

 التمویل    

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

 
  

57 %* 
 المتوفر من التمویل المطلوب

 
 2015اإلنسانیة لعام   االستجابة* تمدید العمل بخطة 

بینما یجري وضع اللمسات األخیرة على خطة 
 .2016اإلنسانیة لعام   االستجابة

    
     

 
 

الجئ من دولة جنوب السودان على  185,000وصول ما یقرب من 
  مدى العامین الماضیین

 
منتصف منذ دولة جنوب السودان بالدھم للعامین الماضیین قدوم الالجئین الفارین من القتال الذي اندلع في  تواصل

. 184,668إلى  دیسمبر 23ودان حتى السودان. وقد وصل عدد ھؤالء الالجئین في الس إلى 2013دیسمبر من عام 
ً  67الجئ، أو 124,300من بینھم  لوكالة األمم المتحدة  في المائة منھم، تلقوا نوعا من المساعدات اإلنسانیة وفقا

ً  14,073 یبلغ لالجئین. وكان ھناك انخفاض في عدد  الالجئین إلى عملیة  منذ التقریر األخیر، ویرجع ذلك أساسا
وغرب كردفان في منتصف دیسمبر. وكان  ،التحقق األخیرة التي قام بھا برنامج الغذاء العالمي في والیتي جنوب

 .نكردفااالنخفاض في منطقة خرسانھ بوالیة غرب معظم 
 

   یواصل الالجئون من جنوب السودان الحصول على المساعدات
، المآوي لحاالت الطوارئمن  1,046أما في والیة جنوب كردفان، فقد وزعت جمعیة الھالل األحمر السوداني 

جنوب السودان في محلیة اللیري. وسوف توزع منظمة لبینا غیر  المنزلیة لالجئین من دولةمجموعات المستلزمات و
وأبوجبیھة.  ،مجموعة من مستلزمات النظافة للنساء الالئي وصلن في محلیات اللیري 1,400الحكومیة الوطنیة 

بالتعاون مع وزارة  ،دة للسكانوتولت جمعیة الھالل األحمر السوداني في والیة النیل األبیض، وصندوق األمم المتح
والمرافق الصحیة للقادمین الجدد على مدى األشھر  ،من مجموعات (أطقم) النظافة 750الصحة بالوالیة توزیع 

 .الستة الماضیة
 
دیسمبر. والحظ الفریق أن  15والیة النیل األبیض في بوالسالم  ،زار فریق مشترك بین الوكاالت محلیتي الجبلینو

و یمكن لھذا، جنبا إلى جنب مع عدم وجود  وال توفر مساحة كافیة للطھي. ،كانت غیر كافیة العلقایةموقع  المالجئ في
التھویة، أن یفاقم من األوضاع المعیشیة في الصیف. كما أن األغطیة البالستیكیة المستخدمة حالیا مھترئة، وھناك 

دة الحالیة. ویجري التخطیط حالیاً لتقییم مشترك لتحدید إن حاجة إلى المزید من البطانیات أثناء الظروف الجویة البار
ولتحدید احتیاجات المآوي بالضبط في مواقع الالجئین. وال تزال  ،كانت ستكون ھناك حاجة لمعالجة ھذه المخاوف

ً بأن معظم .مواقع في الوالیةالخدمات المیاه والمرافق الصحیة بمثابة القضیة الرئیسیة في  یوفر  ذه المواقعھ علما
لتر للفرد في الیوم  20مفوضیة األمم المتحدة لما بعد الطوارئ البالغ المحدد من قبل مستوى المات میاه دون خد

األمم  مفوضیةع حكومیة بالتعاون ممنظمة غیر وھي  الكاثولیكیة للتنمیة الخارجیة الواحد. وقامت الوكالة الدولیة
 110حكومیة الوطنیة بتنظیف ما مجموعھ الغیر المنظمة  للتنمیة الدولیةمن خالل منظمة جنوب الصحراء المتحدة 

مرحاضا  300سن. كما بدأ بناء أبو ة، ودبالعلقایةمرحاضا في موقعي  57من المراحیض، والفراغ من إعادة تأھیل 
ھذه  كتمل العمل فيومن المتوقع أن ی العلقایةأخرى في منطقة  150منھا في الجوري، و  150، 1في مدینة الردیس

 .المراحیض خالل الشھر
 

  -لتر   20,000كل منھما بسعة  -في منطقة خرسانة بوالیة غرب كردفان، فھناك فقط قربتان متاحتان في الموقع 
ھذه القدرة لیست كافیة لتلبیة المتطلبات القیاسیة لالجئین. ویجري برنامج المساعدات والجئ.  3,882لخدمة 

لتر من الماء  120,000ت) استكماالً لخدمات المیاه بجلب سْ یة الوطنیة الطوعیة (آسِ اإلنسانیة للمنظمات غیر الحكوم
نسمة تعیش في مناطق  15,000أسرة من دولة جنوب السودان (حوالي  3000یومیا بالشاحنات. كما تلقت ما تقدر 

 .منزلیة لموسم الشتاءواللوازم ال منطقة الحاج یوسف المآوي لحاالت الطوارئ،بمفتوحة) في والیة الخرطوم، 
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 التسجیل البیومتري في مواقع النیل األبیض ارستمرا
 
،  1الردیسبجئین تسجیل بیانات الھویة الفردیة من قبل مفوضیة األمم المتحدة لالجئین في مواقع الال ستؤنفا

ً یومیا. ومن  840دیسمبر على التوالي وكان التسجیل في المتوسط  14دیسمبر وحتى  8 بین 2ردیس وال شخصا
وبعد ذلك ستنتقل فرق  التسجیل إلى موقع أم  2016المتوقع أن یكتمل التسجیل في الموقعین بحلول منتصف ینایر 

 .شخصاً في والیة النیل األبیض 34,374صنقور. وحتى اآلن، جرى تسجیل 
 

جئین اللاوتسھل بالتالي تأكید ھویة  -اتھموتصویرھم وأخذ بصم ،وتجرى المقابالت البیومتریة أثناء تسجیل الالجئین
یوفر تسجیل بیانات تساعد على التقلیل من حاالت االحتیال. ووفقا لمنظمة الھجرة الدولیة ، في غیاب وثائق أخرى

من وكذلك ، للتخطیط منھا مي الخدمات في حاالت الطوارئ االستفادةالھویة بیانات دیموغرافیة أكثر دقة یمكن لمقد
     .وفعالیة ،تدخالت أكثر كفاءةأجل 

 

 حالة 538إلى  المشتبھةحاالت حمى الضنك ل وصو
 

في السودان  حالة وفاة 104الضنك، بما في ذلك بحمى  إصابتھا فيحالة یشتبھ  538جرى اإلبالغ عن ما مجموعھ 
وفقاً لوزارة الصحة. وقد شمل التفشي والیات    2015دیسمبر   25أغسطس (عندما بدأ التفشي) و  29في الفترة من 

دارفور، وكسال، وكردفان. ویركز الشركاء ووزارة الصحة على مكافحة ناقالت األمراض، وإدارة الحاالت 
 .ھذهمثل التفشي حاالت  بانإتناولھا  المجاالت الرئیسیة الثالثة التي ینبغيأي  ،والمتابعة

 
 25أغسطس و  29محلیة في الفترة بین  27فيحالة وفاة  99حالة مشتبھ فیھا في دارفور بما في ذلك  488وھناك  
 الوفیات، حاالت في المائة من 95في المائة من مجمل الحاالت، و 90في دارفور. وتمثل  الحاالت 2015دیسمبر 

للحصول على مزید من التفاصیل).  لتالیةاوفاة في والیة غرب دارفور (انظر الخریطة الالعدد األعلى من حاالت و
محلیات في  ثمانٍ في ذلك  حالة مشتبھ فیھا، وأربع حاالت وفاة بما 44أما في كردفان الكبرى، فقد وردت تقاریر عن 

أبیي، وكیلك، وبابنوسة (بوالیة غرب كردفان)، والریف الشرقي ، وكادوقلي، وھبیلة، ولقاوة (بوالیة جنوب 
شمال كردفان). وفي والیة كسال فھناك ست حاالت مشتبھة بما في ذلك حالة وفاة واحدة بوالیة وشیكان ( ،كردفان)

      في عاصمة الوالیة مدینة كسال.
 

وكجزء من االستجابة في جمیع أنحاء دارفور فقد واصلت وزارات الصحة بوالیات دارفور المعنیة، ومنظمة الصحة 
، ومنظمة رعایة الطفولة یةسویسرال -العالمیة، والیونیسیف، ومنظمة كونسیرن الدولیة، ومنظمة أطباء بال حدود 

، ومنظمة اإلغاثة اإلسالمیة  یة، والمنظمة الدولیة للھجرةعالمالسویدیة، والھیئة الطبیة الدولیة، ومنظمة اإلغاثة ال
لتفشي حمى الضنك. وتضمنت األنشطة رش المنازل، وإجراء تفتیش الیرقات، وتقدیم التثقیف  االستجابةواصلت 
وأنشطة التوعیة بحمى الضنك. كما أجرت منظمة الصحة العالمیة أیضا دورة تنشیطیة في إدارة  عن، الصحي

ً  15من عمال الصحة في والیة شرق دارفور، وتدریب  20لعدد الحاالت الفردیة  على مراقبة وإدارة جودة  موظفا
شخص في المحلیات التي تأثرت منشورات تعزیز الصحة ،وملصقات عن حمى  10,600المیاه. وتلقى حوالي 

لسبع قنوات ووزارة الصحة الوالئیة مؤتمرا صحفیا بشأن ھذا المرض  ،الضنك. وعقدت منظمة الصحة العالمیة
 وإذاعات قومیة. ،تلفزیون

 )2015إلى دیسمبر  2013دولة جنوب السودان إلى السودان (دیسمبر  الجئون منوصول 
 مفوضیة األمم المتحدة لالجئینالمصدر: 

في المئة من مجمل  90وقعت 
في  95حاالت حمى الضنك، و

المائة من الوفیات في والیات 
 دارفور

 
 
 

 
 

 

وصل على مدى العامین 
ً من  184,668الماضیین  الجئا

دولة جنوب السودان فارین من 
ً من النزاع الذي  بالدھم ھربا
  اندلع في منتصف دیسمبر

2013 
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 )2015دیسمبر  25 -أغسطس  29حمى الضنك في السودان (بمشتبھ فیھا الحاالت ال
 )وزارة الصحة (المصدر: 

 
والوفیات الناجمة عن ھذا المرض في والیة شمال دارفور قدمت الیونیسیف  ،ضالمرب االعتالل ولخفض معدالت

ثالث مجموعات (أطقم) للرعایة الصحیة األولیة، وثالث أخرى لإلدارة المتكاملة ألمراض الطفولة، وكذلك غیرھا 
 م إدارة الحاالت الفردیة في محلیة سرف عمرة.من اإلمدادات الطبیة لدع

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة: المزید من األشخاص بحاجة إلى 
 خالل الموسم األعجف ھذا العاممساعدات إنسانیة 

  
 ،2015عام من وفقا لتقریر توقعات شبكة نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة لألمن الغذائي بالسودان لشھر دیسمبر 

ً  عدات إنسانیة خالل الموسم األعجففالمزید من األشخاص في حاجة إلى مسا إلى  ھذا العام، ویرجع ذلك أساسا
فقد أنھى معظم المزارعین في قطاع الزراعة المطریة التقلیدیة حصد محاصیلھم في المحصول األقل من متوسط. 

ً  تقدیرات إلى أنھا أقل من المتوسطأوائل دیسمبر، وتشیر ال المبكر بالمجاعة. فالغلة أدنى من  اإلنذارلشبكة  وفقا
أكتوبر،  ئیسي من یونیو إلىبسبب انخفاض ھطول األمطار أثناء موسم األمطار الر المتوسط في معظم أنحاء البالد

مرتبط بظاھرة النینو. أما في األجزاء الشمالیة من والیات شمال كردفان، وكسال، متأخر وھطولھا في وقت 
نضج بسبب تأخر ھطول قبل أن ت زروعھمفلم ینل بعض المزارعین حصاداً حیث ذبلت  والقضارف، وشمال دارفور،

ً  األمطار. ھذا مما قد یؤدي إلى حصاد  مطار أقل من متوسط في أجزاء أخرى من البالدإلى جنب مع ھطول أ جنبا
مالیین طن متري. وقد أنتجت، في  3عندما كان اإلنتاج القومي من الحبوب نحو  11/2012مماثل لمحصول موسم 

نظم ملیون طن متري من الحبوب، وفقا ل 4.3في المتوسط  13/2014إلى  2009/ 08المقابل، محاصیل في المدة من 
 .المبكر بالمجاعة اإلنذارشبكة 

 
بقلة األمطار تشمل والیات شمال كردفان، وشمال دارفور، ومعظم أجزاء والیة  اإلنتاجوالمناطق التي تأثر فیھا 

كسال، واألجزاء الشمالیة من والیات القضارف، واألجزاء الشمالیة من والیة جنوب دارفور، وشرق دارفور، 
. وھناك وجیوب في والیات جنوب كردفان، والنیل األزرق، والنیل األبیض، وغرب كردفان، ووالیة وسط دارفور

عدد كبیر من األسر الفقیرة في المناطق التي لم یكن بھا حصاد قد استنفدت بالفعل مخزونھا من الغذاء للعام الماضي، 
 . من األسواق عامطوھي اآلن تشتري ال

 
 تسببأما في والیة البحر األحمر فقد ارتبطت ظاھرة النینو بھطول األمطار فوق المتوسط بین أكتوبر ودیسمبر. و

فیضانات في المناطق الساحلیة للوالیة في أوائل دیسمبر مما أدى إلى تدمیر البنیة في ھذا ھطول األمطار الغزیرة 
 .التحتیة والفیضانات في محلیة طوكر

 
 ارتفاع أسعار المواد الغذائیة األساسیةإلى متوسط الأدى المحصول األقل من 

 
 

ر المواد الغذائیة األساسیة في األسواق الرئیسیة في السودان، في ارتفاع أسعاإلى أدى المحصول األقل من متوسط 
لتوفر المخزون الغذائي من العام  حین ظلت أسعار المواد الغذائیة األساسیة في مناطق إنتاج الفائض مستقرة نظراً 

 الماضي.

یحتاج المزید من األشخاص إلى 
المساعدات اإلنسانیة خالل الموسم 
ً األعجف ھذا العام ویرجع ذلك أساس  ا

متوسط الإلى الحصاد األقل من 
 للمحاصیل

 

 عدد الحاالت 
 عدد الوفیات 

 
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
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 )2016مارس  - المتوقعة (ینایرأوضاع األمن الغذائي 
 المبكر بالمجاعة اإلنذارالمصدر: شبكة 

الزیادة في أسعار المواد الغذائیة األساسیة مربي الماشیة في و ،األمطار انخفاضوقد أجبر نقص المراعي بسبب 
مما أدى إلى  بعض مناطق والیات شمال كردفان، وكسال، والنیل األبیض، ووالیات غرب كردفان لبیع مواشیھم،

من وانخفاض في أسعار المواشي. وھذا االنخفاض من المحتمل أن یقلل من القوة الشرائیة لألسر في ھذه المناطق. 
ً  ،ھذاالمرجح أن یؤدي   بدایةإلى  ،إلى جنب مع انخفاض فرص الحصول على الغذاء من الحصاد الخاص بھم جنبا

كل ھذه العوامل من المرجح أن تؤدي إلى تدھور األمن الغذائي  و. 2015للموسم األعجف في مارس من عام  ةمبكر
للتصنیف المتكامل لمراحل األمن الغذائي) في المناطق التي تسیطر علیھا  3ألزمة (المرحلة امستویات بلوغ وبالتالي 

الفقراء في  بین السكانوقطاع الشمال في والیة جنوب كردفان، والنیل األزرق  –الحركة الشعبیة لتحریر السودان 
 وبین النازحین الجدد في دارفور. ،وشمال دارفور، ووالیة كسال ،شمال والیة شمال كردفان

 
 

 األشخاص في مناطق النزاع قد یواجھون مستویات الطوارئ النعدام األمن الغذائي
 

األزمة في المناطق المتأثرة بالنزاع في والیة جنوب كردفان، وانعدام األمن الغذائي مستویات من المرجح أن تتفاقم 
للتصنیف المتكامل  4المرحلة ي أات الطوارئ إلى مستوی للتصنیف المتكامل لمراحل األمن الغذائي 3المرحلة من 

 اإلنذارا للتحدیث األخیر  لشبكة وفق والسكان الفقراء ،بین النازحین 2016قبل مارس من عام  لمراحل األمن الغذائي
 ً التجارة،  انسیاب قییدتإلى الحصاد األقل من المتوسط، وتقیید حركة السكان، و المبكر بالمجاعة. ویرجع ذلك أساسا

 األمن. استتباب معداد الغذائیة األساسیة، واستمرار وعدم وصول المساعدات اإلنسانیة، والزیادات في أسعار المو
 

 

 
 
 

 
 

نقص المرعى الناجم عن قلة 
األمطار یجبر أصحاب المواشي 
في بعض مناطق والیات شمال 
كردفان، وكسال، والنیل األبیض، 
وغرب كردفان لبیع ماشیتھم 

 بأسعار زھیدة
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