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أوتشا     

 م نقدیة لبرنامج الغذاء العالمي (صورة أرشیفیة، برنامج الغذاء العالمي)ائنازحة في دارفور معھا قس

 في ھذا العدد                           
 

 1ص.  نازح في دارفور 220,000قسائم نقدیة لعدد 

 1ص.  ن جدد من جبل مرة في نِرتِتي في دارفورونازح

 2ص.  جنوب السودان یوجد بالسودان .واحد من كل أربعة الجئین من د

 3ص.  2016نوب السودان في السودان في عام الوافدین من دولة ج

 

 

  التطورات أبرز  
نظام القسائم النقدیة لبرنامج الغذاء العالمي یتیح  •

نازح في دارفور شراء  600,000لما یقرب من 
 تشكیلة واسعة من المواد من المتاجر المحلیة

 12,500إلى  5,500ل ما یقدر بعدد ووص •
عسكر شخص من محلیة غرب جبل مرة إلى م

 نِرتِتي شمال للنازحین في والیة وسط دارفور
من إجمالي  250,000یوجد في السودان حوالي  •

الالجئین من دولة جنوب السودان البالغ عددھم 
 الملیون

من  730,000یوجد في السودان أكثر من  •
الالجئین، وطالبي اللجوء، واألشخاص 
المعرضین لخطر انعدام الجنسیة وذلك وفقاً 

 ألمم المتحدة لشئون الالجئینلمفوضیة ا
 

 2016لعام  اإلنسانیةمن خطة االستجابة  أرقام

 ما یصل إلى
 ملیون 3.2 
 

 لىإما یصل 
 ملیون 2.6 
 
 

 ملیون  2.1

 النازحون في السودان 
 )2015(حتى دیسمبر 

 
 النازحون في دارفور

 ) 2015دیسمبر (حتى  
 

 عدد المصابین بسوء التغذیة 
           الحاد الشامل 

 
 
 
 
 

247,317 

أعداد الالجئین القادمین من 
دولة جنوب السودان إلى 

دیسمبر  15منذ  -السودان 
(المسجلین من قبل  2013

مفوضیة األمم المتحدة 
حتى  -لشئون الالجئین) 

 2016 أغسطس 28

 
 
 
 

137,413 

من جنسیات الالجئون 
المسجلون من قبل ( أخرى

مفوضیة األمم المتحدة 
حتى  – جئین)لشئون الال

 2016یولیو  30
 

 التمویل   

 )أمریكي دوالر( ملیون 390.4
 2016جرى استالمھا في عام 

  
 في المائة  41

 جمالي التمویل المستلمإ

  
 

 
ملیون  3.9ملیون جنیھ استرلیني (حوالي  3سبتمبر،  18تلقى برنامج الغذاء العالمي لألمم المتحدة في یوم 

والمساعدات النقدیة لدعم  ،لبرنامج القسائم تنمیة الدولیة (المملكة المتحدة)دوالر أمریكي) من إدارة ال
 .المجتمعات المحلیة المتأثرة بالنزاعات في السودان

 
ملیون دوالر أمریكي) لدعم  2.6ملیون جنیھ استرلیني ( 2رنامج الغذاء العالمي انھ یخطط الستخدام وقال ب

من النازحین في أنحاء دارفور بالقسائم لمدة أربعة أشھر لمساعدتھم على شراء مجموعة  220,000
استرلیني المتبقیة  متنوعة، وواسعة من المواد الغذائیة من المتاجر المحلیة. وسوف تستخدم الملیون جنیھ

ملیون جنیھ استرلیني التي كان برنامج الغذاء العالمي قد تلقاھا في  2.2مساھمة البالغ قدرھا اللتضاف إلى 
 .وقت مبكر من ھذا العام إلطالق برنامج المساعدات النقدیة

 
ً لبرنامج الغذاء العالمي، فإن القسائم توفر المواد الغذائیة المفضلة لألسر الت ي یمكنھا أن تبتاعھا من ووفقا

التجار المحلیین، وكذلك تعزیز االقتصاد المحلي مما یساعد على تحفیز األسواق من خالل إشراك التجار 
ً یتلقى  نازحٍ في دارفور  592,000الذین یشترون من المزارعین المحلیین، واألسواق المحلیة. وعموما

المساعدات على أساس نقدي وذلك وفقاً لبرنامج الغذاء الدعم عن طریق القسائم النقدیة، وغیرھا من أشكال 
العالمي. والمواد الغذائیة المتاحة في إطار نظام القسائم النقدیة ھي: الدخن، والذرة الرفیعة (الفیتریتھ)، 
والقمح، ودقیق القمح، واألرز، والعدس األحمر، المكرونة، والتمر، والبامیة المجففة، والطماطم المجففة، 

 .الحلیب المجففمسحوق ، والسكر، والملح، وزیت الفول السوداني، ووالبصل
 

ولدى برنامج الغذاء العالمي آلیة للمراقبة تراقب أسعار السوق على أساس أسبوعي، ویمكن بالتالي تعدیل 
ھا قیَّم القسیمة بناًء على النتائج التي توصلت إلیھا آلیات المراقبة عند زیادة أسعار السلع األساسیة أو انخفاض

 .في المائة 20بنسب تزید على 
 
في  2009تقدیم المساعدات الغذائیة على أساس القسائم ألول مرة في عام في برنامج الغذاء العالمي  أقد بدو

یدعم حالیاً أكثر من وسط، وشرق السودان. وقد توسع البرنامج منذ ذلك الحین إلى منطقة دارفور حیث 
والذین یشترون الطعام من أكثر  ،عرضین لعدم استتباب األمن الغذائينصف ملیون شخص من النازحین الم

 .من التجار المحلیین 180من 
 

وبفضل دعم إدارة التنمیة الدولیة (المملكة المتحدة)، تمكن برنامج الغذاء العالمي بالسودان من تقدیم القسیمة 
المنصة الرقمیة   –) SCOPE( اإللكترونیة بنجاح عبر الحل المؤسسي لبرنامج الغذاء العالمي سكوب

نازحٍ. وتتیح  30,000لبرنامج الغذاء العالمي إلدارة المستفیدین والحواالت المالیة التي تدعم أكثر من 
ً إدارة التنمیة الدولیة (المملكة المتحدة) لبرنامج الغذاء العالمي بالسودان اإلطالق النقدي التجریبي  أیضا

 قات المدفوعة مسبقاً.األول لھذا العام عن طریق البطا
 

من نازحي جبل مرة یِصلون إلى نِرتِتي بوسط  12,500إلى  5,500بین 
 دارفور

  
شخص من محلیة غرب جبل مرة في والیة وسط  12,500إلى  5,500وصل في األیام األخیرة ما یقدر بما بین 

ً للمنظمات اإلنسانیة وقادة المجتمع المحلي في المعسكر. وتقدر  دارفور إلى معسكر نِرتِتي شمال للنازحین، وفقا
نازح جدید، معظمھم من النساء  5,500سبتمبر كان قد وصل إلى المعسكر حوالي  19الوكاالت اإلنسانیة أنھ حتى 

واألطفال. ھذا النزوح الجدید من األشخاص جاء بعد ما ورد عن قتال في أجزاء من محلیة غرب جبل مرة التي 
 عبد الواحد. -ودان یسیطر علیھا جیش تحریر الس

من النازحین في دارفور 220,000نقدیة لعدد قسائم   
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 .وفقاً لمالحظات أولیة من الشركاء فإن االحتیاجات العاجلة للنازحین الجدد ھي المآوي، والحمایة، والغذاء
 

شخص نزحوا في أنحاء دارفور بین  80,600وھذا النزوح الجدید في جبل مرة یعتبر إضافة إلى ما یقرب من 
حدة وشركائھا. وقد تسبب النزاع الذي نشب في منطقة جبل مرة في وفقاً لألمم المت 2016شھري ینایر إلى أغسطس 

 .2016ینایر من ھذا العام في الغالبیة العظمى من حاالت النزوح في عام 
 

 )2016یولیو  31(حتى  2016النزوح من جبل مرة في عام 

 التوزیعات العامة لحصص الغذاء لحاالت الطوارئ  *
عنھا في المبلغ النزوح حاالت  نازح في أجزاء من جبل مرة، ومع ذلك، ال یزال تأكید 85,000 – 50,000 عددریر غیر مؤكدة عن ما یقدر بوفقا لمصادر مختلفة، ھناك تقا** 

 .لمساعدات اإلنسانیةل بالنسبة  وصولإتاحة اللعدم  نظراً  نیر ممكغالمنطقة 
 

 من إجمالي الالجئین من دولة جنوب 250,000یوجد في السودان حوالي 
 السودان البالغ عددھم الملیون

  
سبتمبر في بیان لھا أن عدد الالجئین من دولة جنوب السودان الذین  16قالت مفوضیة  األمم المتحدة لالجئین یوم 

شخص فروا منذ  185,000فروا من ھناك إلى الدول المجاورة اجتاز مؤشر الملیون شخص، بینھم أكثر من 
 .ائل یولیواستئناف العنف في البالد في أو

 
وبحسب مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین فإن معظم األشخاص الذین یفرون من دولة جنوب السودان ھم من 
النساء واألطفال، وھم من السكان األكثر عرضة للمخاطر والذین یتعرضون لمسائل متعلقة بالحمایة أثناء رحلتھم. 

ة للطفولة (الیونیسیف) عن األزمة المتفاقمة لالجئین والمھاجرین ویذكر تقریر جدید صادر عن صندوق األمم المتحد
ً  18في المائة من مجموع الالجئین في السودان ھم تحت سن  53بأن   .عاما

 
وحتى اآلن، یستضیف السودان بسخاء ثالث أكبر عدد من الالجئین من دولة جنوب السودان، أي  ما یقرب من 

نوب السودان في الوصول إلى والیات شرق، وجنوب دارفور، والنیل شخص. ویستمر الالجئون من ج 250,000
األبیض. وینوه أولئك الذین عبروا الحدود إلى والیات شرق، وجنوب دارفور إلى أن تزاید االضطرابات، وتزاید 

الغزال،  انعدام األمن الغذائي خصوصاً في الوالیات الشمالیة الغربیة من دولة جنوب السودان أي  والیتي شمال بحر
 .وواراب كانت أسباباً لفرارھم

 
وحثت مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین الجھات المانحة على تقدیم مزید من التمویل، والدعم لالجئین من دولة 
جنوب السودان، مضیفةً أنھ من دون ذلك، فإن المفوضیة والشركاء سیصعب علیھم تقدیم المساعدات الطارئة لھذه 

وشركاؤھا المناشدات للجھات المانحة بغیة الحصول على الفئة من السكان األكثر عرضة للخطر. وتطلق المفوضیة 
في  20ملیون دوالر أمریكي لالستجابة لالجئین من دولة جنوب السودان في السودان، والتي جرى تمویل  158مبلغ 

ً آلخر تحدیث للمفوضیة عن وضع التمویل في دولة جنوب السودان، فإن الجزء الذي  جرى المائة منھا فقط. ووفقا
ملیون دوالر أمریكي التي  65في المائة من مبلغ ال  13المفوضیة من التمویل لالستجابة یبلغ  من قبل ھلیتحص

 .تطلبھا المفوضیة لالجئین من دولة جنوب السودان
 

ودان ثالث أكبر ــــیستضیف الس
ئین من دولة ــــــعدد من الالج

ودان أي نحو الربع ــــجنوب الس
 ون الجئ من دولةـــــــمن الملی

 جنوب السودان

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 نسانياإل المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

یوجد في السودان أكثر من 
ن الالجئین، ــــــــــم 730,000
وء، واألشخاص ــــــوطالبي اللج

المعرضین لخطر انعدام الجنسیة 
ً لمفوضیة األمم ـــــــــوذلك وفق ا

 المتحدة لشئون الالجئین

في المائة  60شخص من دولة جنوب السودان، منھم نحو  90,000أكثر من  2016وقد وصل إلى السودان في عام 
. ویتواصل ترحیل الالجئین من دولة جنوب السودان الذي بدأ قبل نحو شھر من معسكر خور في والیة شرق دارفور

الجئاً وذلكم  2,870عمر في الضعین، عاصمة والیة شرق دارفور إلى موقع كریو الجدید حیث انتقل طواعیة عدد 
  سبتمبر. 18حتى 

 
 )2016سبتمبر من عام  18ینایر وحتى  (منذ األول منالوافدون الجدد من دولة جنوب السودان في السودان 

 جرى التحقق منھا)خرى أأرقام المقدرة، و(

 المصدر 2016نسبة الوافدین الجدد في عام   مو المبلغ عنھ ینالمسجل عدد األفراد الموقع الوالیة

 *54,146 مواقع مختلفة شرق دارفور
جمعیة الھالل األحمر السوداني، المنظمة   

مفوضیة العون اإلنساني،  ,ة،الدولیة للھجر
 بعثة مشتركة بین الوكاالت

   %60 54,146   إجمالي فرعي 

منظمة تنمیة  / برنامج الغذاء العالمي  5,306** اللعیت شمال دارفور
 المجتمع

  %5.9 5,306  إجمالي فرعي 

 معسكر بلیل للنازحین  جنوب دارفور
  مواقع أخرى

5,324 
275 

 لحكومیةا معتمدیة الالجئین 
 جمعیة الھالل األحمر السوداني

   %6.2 5,599   إجمالي فرعي 

 انھصخر غرب كردفان
 المیرم

3,920 
4,538 

 مفوضیة العون اإلنساني 
 برنامج الغذاء العالمي

   %9.4 8,458   إجمالي فرعي 
 مفوضیة العون اإلنساني  1,266 مواقع مختلفة جنوب كردفان
   %1.4 1,266   إجمالي فرعي 

مفوضیة /جمعیة الھالل األحمر السوداني   14,346 مواقع مختلفة النیل األبیض
 األمم المتحدة لشئون الالجئین

   %14.8 14,346   جنوب مجموعھ

مفوضیة /جمعیة الھالل األحمر السوداني   940 مناطق مفتوحة الخرطوم
 األمم المتحدة لشئون الالجئین

   %1 940   إجمالي فرعي 
   %100 90,061   إجمالي

  .استمرار تحركات الالجئین بین المواقع المختلفة في والیة شرق دارفور، بما في ذلك التحركات من برام، والردوم، بوالیة جنوب دارفور *
 ** في انتظار التحقق منھا كتحركات ثانویة

 
ً وبحسب مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین یستضیف السودان بسخاء  الجئ آخرین من  134,000ایضا

شخص. كما ھناك  380,000جنسیات أخرى لیصل العدد اإلجمالي لالجئین، وطالبي اللجوء في البالد ألكثر من 
شخص من أصول من دولة جنوب السودان ما زالوا في السودان بعد انفصال دولة جنوب  350,000أیضاً حوالي 

، فإن أعداداً كبیرة من السوریین، وإلى حد أقل الیمنیین قد وصلوا إلى . وباإلضافة إلى ذلك2011السودان في عام 
 السودان في السنوات القلیلة الماضیة.
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