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أوتشا     

 األول من نوعھ في اسطنبول ، بتركیا اإلنسانيللعمل القمة العالمي  انعقاد مؤتمر

 في ھذا العدد                                    
 

 1ص. اختتام أعمال مؤتمر القمة العالمي للعمل االنساني  

 2ص.   شمال دارفوروالیة عائدون من دولة تشاد إلى كرنوي في 

  3ص.   تحدیث حول أوضاع األمن الغذائي من األمانة الفنیة لألمن الغذائي

 4ص.   2016موجات تدفق مواطني دولة جنوب السودان إلى السودان في 
 

  التطوراتأبرز   
  اإلنسانياختتم مؤتمر القمة العالمي للعمل  •

مایو في اسطنبول، وقد حضره أكثر  24بتاریخ 

 .مشارك في أول حدث من نوعھ  9,000من 

•  ً تركة بین الوكاالت، ھناك ـــــلبعثة مش وفقا

كرنوي  إلىالعائدین من دولة تشاد  من 20,000

 .إلى الدعمھم في حاجة في والیة شمال دارفور 

ً لألمانة الفنیة االتحادیة لألمن الغذائي في  • وفقا

موسم الجفاف في السودان في  السودان، فقد بدأ

وقت مبكر على غیر العادة في شھر مارس، 

  .بسبب تأثیر ظاھرة النینو

، 2016السودان منذ شھر ینایر عام  إلىوصل  •

 واطني دولةــــمن م 70,000بالتقریب نحو 

للنزاع  وتدھور ظروف  ةــــجنوب السودان نتیج

 األمن الغذائي في تلك الدولة.

 2015نسانیة لعام من خطة االستجابة اإل أرقام  

 
 ملیون 3.1

 
 

 ملیون 2.5
 
 

 ملیون 2

 النازحون في السودان 
 )2014(حتى دیسمبر 

 
 النازحون في دارفور

 ) 2014(حتى دیسمبر  
 

 عدد المصابین بسوء التغذیة 
             الحاد الشامل 

 
 
 
 

231,652          

الالجئون من دولة جنوب 
منذ   السودان في السودان

 2013مبر، ــــدیس 15
 2016مارس  31حتى 

(مفوضیة األمم المتحدة 
 لشئون الالجئین)

 
 

130,000 

من جنسیات ئون ــــــــالالج
(مفوضیة األمم  رىـــــــأخ

 المتحدة لشئون الالجئین)

 التمویل   

 )دوالر أمریكي( * ملیون135
  2016جرى استالمھا في عام 

 

 ً على خطة  *سیجرى تتبع المبلغ اعاله خصما
 ، متى ما جرى2016ة للعام اإلنسانیاالستجابة 

 الفراغ منھا 

    
     

 

 اختتام مؤتمر القمة العالمي للعمل اإلنساني في اسطنبول
 

مشارك  9,000مایو بحضور  24إلى  23  من في اسطنبول في المدة اإلنسانيانعقد أول مؤتمر قمة عالمي للعمل 
من رؤساء الدول والحكومات، ومئات من ممثلي القطاع الخاص، واآلالف من  55دولة عضو، بما في ذلك  173من 
ھا، سنة الماضیة من عمر 70ولم یتسنى لألمم المتحدة خالل فترة ال  المجتمع المدني. الذین یمثلون شخاصاأل

 ً على ھذا الصعید، الذي یضم مثل ھذا العدد الكبیر من أصحاب المصلحة من مختلف الجھات المعنیة،  االجتماع معا
 .لمناقشة التحدیات اإلنسانیة الملحة

 
القمة من وضع حجم التغییرات المطلوبة للتصدي لجسامة التحدیات في المجال اإلنساني وغیره في  مؤتمروقد تمكن 

وقد أوضح المشاركون بجالء أن المساعدات اإلنسانیة وحدھا ال یمكن أن تعالج على نحو  ام العالمي.صدارة االھتم
بل إن   .في العالم عرضة للمخاطرملیون من األشخاص األكثر  130تقلل من احتیاجات أكثر من  ، أوومستدامٍ  كافٍ 

 ً ً  جدیداً  ھناك ضرورة لتبني نھجا الجذریة، وتكثیف الدبلوماسیة السیاسیة لمنع ، یقوم على معالجة األسباب ومتماسكا
 .جنب مع التنمیة وجھود بناء السالم إلىنشوب النزاعات، وتقدیم المساعدات اإلنسانیة جنباً 

 
القمة العالمي للعمل اإلنساني وبنود جدول أعمال األمین  وتتلخص بعض االلتزامات واإلنجازات التي حققھا مؤتمر

 :أجل اإلنسانیة الرئیسیة في اآلتيالعام لألمم المتحدة من 
 

 سیاسیة لمنع وإنھاء النزاعاتقیادة أوال: 
العالم بأھمیة مركزیة اإلرادة السیاسیة في منع وإنھاء النزاعات ومعالجة أسبابھا الجذریة، والحد من الھشاشة  أقر قادة

 .وتعزیز الحكم الرشید
 

 عالء قیم حمایة الجنس البشريإثانیاً: 
ز حمایة المدنیین اثناء النزاعات المسلحة كانت في قلب القمة، مع التسلیم بأن القواعد األساسیة عملیة تعزی 

د توفر ،وحقوق اإلنسان ،ن الدولي اإلنسانيالمنصوص علیھا في القانو  أثناءلضمان حمایة المدنیین  عالمي تَعَھُّ
 .النزاعات المسلحة

 
 ھمال أحد)إ(أن ال یجرى  أھمیة استصحاب الجمیع ثالثاً:

حد خالل السعي أھمال أي إالرتقاء إلى مستوى االلتزام بعدم على اقمة العالمي عزم المجتمع الدولي أظھر مؤتمر ال 
 .لتحقیق التنمیة المستدامة للجمیع

 
 ً  الحاجة إلنھاءمن تقدیم المساعدات : شخاصتغییر حیاة األ :رابعا

 بإنھاء شخاصیة االحتیاجات اإلنسانیة، وتغییر حیاة األتلبم من جمیع الجھات المعنیة لتجاوز عززت القمة الدع 
 .الحاجة

 
 في اإلنسانیة : االستثمار◌ً خامسا

ً عززت القمة الدور الحاسم للتمویل باعتباره یلعب دوراً    .وعامالً محفزاً في عملیتي تلبیة وخفض الحاجة ،حاسما
 

 ألمامإلى االطریق سادساً: 
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 عثة مشتركة بین الوكاالت)بنساء في نقطة میاه في فوراویة بمحلیة كروني بوالیة شمال دارفور (

 ة،عالمیال دفعالوة قنداء یقظة للعمل من أجل اإلنسانیة. وتمكن من خلق  اإلنسانير القمة العالمي للعمل وقد شكل مؤتم 
األساسیة  بنود جدول األعمال من أجل اإلنسانیة، والقیام بالمسؤولیات إلنفاذواإلرادة السیاسیة المطلوبین للمضي قدما 

 .في جمیع أنحاء العالم شخاصالخمس لتقدیم مساعدات أفضل لأل
 

والیة شمال بشخص من دولة تشاد إلى كرنوي  20,000عودة نحو 
 2014منذ عام  ،دارفور

 
قامت بعثة مشتركة بین الوكاالت بقیادة 

المتحدة لشئون الالجئین بزیارة  األمممفوضیة 
أربعة مواقع (بوبا، وفوراویة، وحرمبا، 

والیة شمال ومسكي) في محلیة كرنوي، ب
أبلغ  مایو. وقد 12إلى  9في المدة بین دارفور 

الفریق المشترك بین  المحليقادة المجتمع 
شخص من  19,700الوكاالت أن ھناك 

قریة في ھذه المواقع  157 إلىالعائدین 
أن ھناك  إلىوقد أشارت المفوضیة . األربعة

شخص آخر قد عادوا من دولة تشاد  37,000
قرى محلیة كرنوي في دیسمبر عام  إلى

فراد المجموعة العائدة أوقد ادعى . 2015
أنھم كانوا قد نزحوا بصفة رئیسیة  ادتھم ـــــوق

إلى خمسة معسكرات لالجئین  2003في عام 
 وكونوقو ھي (كاریاري، وتلم، واردمي، وملح،

 ھمن فریق البعثة بأنالعائدوبلغ أفي دولة تشاد. و
ً جمیع وھناك من معسكرات اللجوء. وا بھا مقد بحوزتھم بطاقات تسلم الحصص الغذائیة من برنامج الغذاء العالمي ا

ادرة عن ـــــالمي أو بطاقات الھویة الصــــذاء العــــلخاصة ببرنامج الغا حاجة لبطاقات تسلم الحصص الغذائیة
یتمتعون بوضعیة اللجوء في دولة حقاً شخاص كانوا من أن اولئك األالمتحدة لشئون الالجئین للتحقق  األمممفوضیة 

االستجابة وعملیة التخطیط  من أجلالمحلیة عبر التسجیل  لذلك، یجب التحقق من جمیع العائدین في. تشاد
 .عملیة تسجیل مشتركة مع معتمدیة الالجئین في والیة شمال دارفوربوتخطط المفوضیة للقیام  للمساعدات. 

 
ا إلى وال أن البعض منھم لم یعودإوفي الوقت الذي ورد فیھ أن العدید من العائدین قد عادوا إلى مناطقھم األصلیة، 

عودتھم: نقص المواد  إلىالعائدون األسباب التالیة التي أدت  وقد ذكر ن مآویھم قد دمرت.ورد أحیث قراھم األصلیة 
العیش بسبب محدودیة الحركة خارج المعسكرات، وقضایا التعلیم في  كسب وانعدام فرص وسائل ،الغذائیة

وفي الوقت الذي  بدأت فیھ حركة . في مناطقھم األصلیةطرأ على الوضع األمني  يالمعسكرات وكذلك التحسن الذ
 ، مع عودة أخیرة جرت في شھر2016، و 2015، و 2014في  واال أن األغلبیة قد عادإ، 2009العودة في عام 

 .بریلأ
 

ن األولویات الرئیسیة، وقال الفریق المشترك بین الوكاالت أن الحصول على المیاه الصالحة للشرب ھي واحدة م
 ً خالل فترة الصیف قبل موسم ھطول األمطار. وال  حیث أن المنطقة عادة ما تعاني من نقص في المیاه، خصوصا

 منظمة أطباء بال حدود الدولیة. وبینما تعتبر تدیره فوراویة، یعمل فيفقط یوجد ھناك سوى مرفق صحي واحد 
قد تأثروا سلباً المزارعین  ال أنإل العیش الرئیسیة في المناطق المذكورة، أنشطة وسائالزراعة وتربیة الحیوانات ھي 

 وسائل كسبالمساعدات في مجال  إلىوضعف محصول العام الماضي، وھم في حاجة  ،مطارمن عدم كفایة األ
واد غیر المحدید وقد جرى ت. المساعدات الغذائیة خالل موسم الجفاف حتى موسم الحصاد المقبل إلىوكذلك  ،العیش

لمزید . االحتیاجات ذات األولویة للمجتمعاتباعتبارھا من الغذائیة وإعادة تأھیل الفصول الدراسیة / المدارس أیضا 
 .ھذا الرابطمن المعلومات، یرجى االطالع على تقریر البعثة متاح على 

 

لألمن الغذائي في االتحادیة األمانة الفنیة  صدور آخر تحدیث لتقریر
 السودان

 
بریل أتحدیث عن أوضاع األمن الغذائي لشھر  آخر أصدرت األمانة الفنیة االتحادیة لألمن الغذائي في السودان

بین وزارة الزراعة والغابات،  :األمانة الفنیة االتحادیة لألمن الغذائي ھیئة مشتركة بین الوزارات وتعتبر  .2016
  وزارة الموارد المائیة والري.ووقسم التغذیة في وزارة الصحة، ووزارة الثروة الحیوانیة والسمكیة والمراعي، 

ملیون فدان (حوالي  42.1، تبلغ  2017 - 2016وذكر التقریر أن المساحة المقدر زراعتھا في الموسم الزراعي 

 ً ، لبعثة مشتركة بین الوكاالت وفقا
العائدین من  من 20,000ھناك 
منطقة كرنوي تشاد في دولة 

 بوالیة  شمال دارفور ھم في حاجة
 إلى الدعم

  
 
 

 ً  لألمن االتحادیة الفنیة مانةألل وفقا
في  بدأت فترة الجفاف فقد الغذائي

السودان في وقت مبكر على غیر 
شھر مارس بسبب العادة في 

 تأثیر ظاھرة النینو

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/20160512_-_return_monitoring_mission_to_kornoi_ocality_north_darfur.pdf
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الزراعة المطریة. وبحسب قراءات أولیة حول التنبؤات مناطق في المائة في  91ملیون ھكتار)، منھا حوالي  17.7
المتوسط  إلىمطار في بعض المناطق أعلى من المتوسط من المتوقع أن یكون معدل سقوط األبھطول األمطار، ف

 .(حسب آخر التوقعات)
 

وأشار التحدیث الذي اصدرتھ االمانة أن فترة موسم الجفاف قد بدأت في وقت مبكر على غیر العادة في شھر مارس 
في المائة مقارنة بالفترة نفسھا من  25. وذكر التقریر أن أسعار الحبوب قد ارتفعت بنسبة النینوبسبب تأثیر ظاھرة 

 .في المائة 20اشیة بنسبة العام السابق، في الوقت الذي انخفضت فیھ أسعار الم
 

 ً متزایدة لتوفیر المساعدات اإلنسانیة في الوقت المناسب نتیجة لتدفق  وأشار التقریر أیضا إلى أن ھناك ضغوطا
 ً  221,652المتحدة لشئون الالجئین، فقد جرى تسجیل  األمملمفوضیة  الوافدین من دولة جنوب السودان. ووفقا

 .2013عام  السودان منذ شھر دیسمبر إلىالسودان، من الذین وصلوا من الوافدین من دولة جنوب  اً شخص
 

سوء التغذیة في بعض الوالیات. ووفقا لألمانة، فإن معدل اإلصابة بسوء  أن ھناك نسبة عالیة من انتشار األمانة وقالت
في المائة، بینما یتراوح المعدل في والیة شمال كردفان   14.17الشامل في والیة جنوب كردفان قد بلغ  التغذیة الحاد

ً  في المائة. 25.3و  5.5أما في والیة وسط دارفور، فیتراوح ما بین  في المائة.  15.5و   2.6ما بین  لتصنیف  ووفقا
 ائة.في الم 15منظمة الصحة العالمیة، فإن معدل عتبة الطوارئ بالنسبة النتشار سوء التغذیة الحاد الشامل ھو 

 
  2015 – 2009والقمح من  ،انتاج الذرة، والدخن

 2016أبریل  بعثة تقییم امدادات المحاصیل والغذاءالمصدر: 

 

 2016من مواطني دولة جنوب السودان في عام  70,000وصول نحو 
 

، نتیجة للنزاع 2016من مواطني دولة جنوب السودان منذ شھر ینایر  70,000السودان بالتقریب نحو  إلىوصل 
والیة  إلىوتدھور ظروف األمن الغذائي في تلك الدولة. وقد وصل غالبیة الوافدین الجدد من دولة جنوب السودان 

لمزید من  4شخص (یرجى االطالع على الجدول في الصفحة  47,000 شرق دارفور، التي تستضیف ما یقرب من
في معسكر خور عمر في الضعین عاصمة والیة شرق دارفور: وقد  اً شخص 29,192التفاصیل). وھذا العدد یشمل 

من األشخاص من قبل جمعیة الھالل األحمر السوداني، وقامت المنظمة الدولیة  25,548جرى في البدایة تسجیل 
شخص قامت بتسجیلھم جمعیة الھالل األحمر السوداني منذ  3,644عدد  إلى باإلضافةة بالتحقق من ھذا العدد، للھجر
فقد  ،والمنظمة الدولیة للھجرة ،بریل. ووفقا للبیانات التي قدمتھا كل من جمعیة الھالل األحمر السودانيأ 24تاریخ 

مقارنة بشھري مارس وأبریل. ھذا، وقد  خالل األسابیع القلیلة الماضیةخور عمر  إلىفدین معدل وصول الواانخفض 
وأبو جابرة في  ،جرت الموافقة من قبل السلطات على تسییر بعثة تابعة لبرنامج  الغذاء العالمي إلى محلیتي عدیلة

بشرط أن تنطلق البعثة بمرافقة قوات األمن الحكومیة. ، 2016یونیو  5إلى  1والیة شرق دارفور في المدة بین 
البعثة ھو تقییم أوضاع األمن الغذائي لمواطني دولة جنوب السودان في محلیتي أبو جبارة  تسییروالغرض من 

 وعدیلة.

ً وف  لألمن االتحادیة الفنیة لألمانة قا
، فقد ارتفعت أسعار ذائيــــــالغ
في المائة  25بنسبة  بوبـــــالح

نفسھا من العام  ـــدة ملمقارنة با
ق، في حین انخفضت أسعار الساب

 في المائة 20بنسبة  الماشیة
 

وصل  2016ایر ــینھر ـــشمنذ 
من  70,000ریب نحو ــــــقـبالت

ة جنوب السودان ــــــمواطني دول
اع ة النزـــــــــنتیجالسودان  لىإ

الغذائي وف األمن رــــوتدھور ظ
 في تلك الدولة
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و فقد مای 27إلى  13الحكومیة، أنھ خالل المدة من  اإلنسانيأما في والیة جنوب كردفان، فقد أعلنت مفوضیة العون 
ً الجئ 234وصل  منطقة داربتي في محلیة اللیري. ھذا، وقد قامت  المنظمة  إلىمن مواطني دولة جنوب السودان  ا

أنھم بحاجة ماسة إلى اإلمدادات  اإلنسانيالدولیة للھجرة بتسجیل ھؤالء الوافدین الجدد، وذكرت مفوضیة العون 
 األساسیة غیر الغذائیة.

 
 ً ً ر فجوات التمویل تشكل تحدیا  لجھود االستجابة ئیسیا

 
من دولة جنوب لتلبیة احتیاجات الالجئین الجدد في الوقت الذي تجرى فیھ مباشرة جھود االستجابة على قدم وساق 

مایو، قال برنامج الغذاء  24، تواجھ الوكاالت فجوات في التمویل. ففي یوم 2016السودان الذین وصلوا في عام 
ملیون دوالر امریكي  117 إلىن البرنامج  یحتاج أوفي النفاد،  اإلقلیمي، أن مخزونھ الغذائي آخذٌ العالمي في تقریره 

ل الستة أشھر المقبلة لتلبیة احتیاجات الوافدین من الالجئین الجدد والالجئین القدامى، خاصةً  في كینیا، والسودان، خال
 .أمریكي دوالرملیون  73شھر فھو أل الستة . أما النقص الذي یواجھ برنامج الغذاء العالمي في السودان خالوأوغندا

 
 ً . وعلى وجھ الخصوص، یظل المخزون الغذائي حالة الموارد أمر بالغ األھمیة تعتبرلبرنامج الغذاء العالمي  ووفقا

للتدخالت التغذویة منخفضاً، وذلك على األرجح سیحد من قدرة البرنامج على االستمرار في مباشرة انشطة الوقایة 
لتجنب التوقف  سرعةمن، ومعالجة  سوء التغذیة الحاد المعتدل. وھناك حاجة ملحة لتوفیر تمویل إضافي على وجھ ال

، والذي من المتوقع أن یبدأ في وقت مبكر من شھر یولیو. وتبلغ المتطلبات المشتركة بین الوكاالت المحتمل لإلمدادات
 141.2، مبلغ 2016عام لقلیمیة لجھود االستجابة لدولة جنوب السودان، على النحو المبین في خطة االستجابة اإل

 في المائة من ھذه المتطلبات. 13فقط مایو، لم یجر الوفاء سوى  6خ ملیون دوالر امریكي. وحتى تاری
 
 )2016مایو  29 إلى ول من ینایرالسودان ( األ إلىالوافدون الجدد من مواطني دولة جنوب السودان  

 الموقع الوالیة
عدد االشخاص المبلغ 

 المصدر عنھم/المسجلین

 للھجرة، الھالل األحمرمة الدولیة المنظ 29,192 خور عمر شرق دارفور

 بعثة مشتركة بین الوكاالت 800 أبو مطارق    

 بعثة مشتركة بین الوكاالت 75 الفردوس

 بعثة مشتركة بین الوكاالت 6,193 ابو جابرة

 الحكومیة اإلنسانيمفوضیة العون  حمر/االالھالل  10,515 مواقع أخرى   

   46,775   جمالي فرعيإ

معسكر بلیل  جنوب دارفور
 للنازحین

 معتمدیة شئون الالجئین 5,381

   5,381   جمالي فرعيإ

 الحكومیة اإلنسانيمفوضیة العون  3,920 خرصانھ غرب كردفان

 الحكومیة اإلنسانيمفوضیة العون  3,321 المیرم  

   7,241   جمالي فرعيإ

 الحكومیة اإلنسانيمفوضیة العون  1,266 مواقع مختلفة جنوب كردفان

   1,266   جمالي فرعيإ

 النیل االبیض
 9,000 مواقع الالجئین

 األمم المتحدة الھالل االحمر/مفوضیة
 شئون الالجئینل

   9,000   جمالي فرعيإ

   69,633   جماليإ

 في الوقت الذي تجري فیھ جھود
ات ــــابة لتلبیة احتیاجـــــــستجاال

دولة جنوب من دد ـــالجالالجئین 
في عام  والــــوص نالذیالسودان 

 اتالوكاالت فجوتواجھ  ،2016
 التمویل في
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 االستجابة لسد احتیاجات نازحي جبل مرة  استمرار
 

ة والخدمات األساسیة للنازحین من جبل مرة في والیات شمال، اإلنسانیتواصل المنظمات اإلنسانیة توفیر المساعدات 
 56,500االستجابة اإلنسانیة مستمرة لما یقدر بنحو جھود وجنوب، ووسط دارفور. ففي والیة شمال دارفور، ال تزال 

في مدینة كبكابیة،  2,900في طویلة، و 31,000سورتوني، و  في 22,600من النازحین الجدد في أربعة مواقع: 
ً في سورتوني، بوالیة شمال دارفور خالل  3,182و في معسكر شداد للنازحین. وكانت حالة األمن قد ھدأت نسبیا

 اإلنسانيوقد قامت مفوضیة العون   .سابق من ھذا الشھروالعنف في وقت  القبلياألسبوع الماضي، في أعقاب التوتر 
الحیازات الصغیرة في كبكابیة لتحل محل منظمة  ألصحابفي والیة شمال دارفور بتعیین الجمعیة الخیریة  الحكومیة

 للنازحین.  سورتوني أنھار الوطنیة للعب دور الرقابة / التنسیق لموقع
. 

من  6,159مایو، عدد  23إلى  17المنظمة الدولیة للھجرة في المدة بین  أما في والیة جنوب دارفور، فقد سجلت
، 2016وقد قامت المنظمة الدولیة للھجرة منذ شھر مارس عام  نازحي جبل مرة في مدن الملم، ومیرشینغ، ومنواشي.

ً نازح 17,607بتسجیل عدد  وعطاش، ، شخص كان قد ورد أنھم قد نزحوا إلى كاس 28,000من جبل مرة من أصل  ا
ھذا، وقد جرى منح اإلذن من قبل السلطات بتسییر بعثة مشتركة بین الوكاالت   .نة الملمومیرشینغ، ومنواشي، ومدی

 .مایو 31لكاس، والتي ستنطلق بتاریخ 
 

 تحركات العودة التي تقودھا الحكومة في والیة وسط دارفور
 

في محلیتي غرب، ووسط جبل مرة بقیادة بعثة الحكومیةة  اإلنسانيفي والیة وسط دارفور، قامت مفوضیة العون 
ً  صلیة.لقرى النازحین األلتسھیل العودة من نیرتیتي، وتور، وجلدو  لجلدو ، الحكومیة اإلنسانيلمفوضیة العون  ووفقا

من العائدین  15,000مایو، وأن السلطات قد قامت باستئجار وسائل نقل لحوالي  21فقد تواصلت عملیة العودة منذ 
اإلمدادات الغذائیة المتنوعة، واللوازم غیر الغذائیة لدعم  وقد قامت السلطات أیضا بتجھیز و.إلى قول جلدو من

 .تحركات العودة
 
 
 

غاثة توفیر اإلتواصل وكاالت 
ة والخدمات األساسیالمساعدات 

والیات في لنازحي جبل مرة 
 جنوب دارفورو ،ووسط ،شمال
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