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أبرز األحداث 
نزح حوا� 442,000 شخص � عام 2021 وهو خمسة أضعاف
عدد النازحين � عام 2020، واألعلى بعد عام 2014 وفًقا لتق�ير

قاعدة بيانات الموارد العالمية لعام 2022.

يقول مركز رصد البيانات الداخلية إن الكوارث وفيروس كورونا
واألزمة االقتصادية وتفاقم انعدام األمن الغذا� أدت إ� �يادة

المنافسة على الموارد � 2021 وساهمت � �يادة العنف والنزوح.

تلقى برنامج الغذاء العالمي منحة قدرها 2.5 مليون يورو (2.67
مليون دوالر) من إيطاليا لدعم أنشطة التغذية الطارئة � السودان.

بهذا التبرع سيتمكن برنامج الغذاء العالمي من توفير أطعمة
مغذية متخصصة ألكثر من 160,000 طفل دون سن الخامسة

وللنساء الحوامل والمرضعات � المناطق المتضررة من األزمات.

يخطط برنامج الغذاء العالمي � عام 2022 لتقديم المساعدات إ�
ما يصل إ� 2.7 مليون طفل وامرأة حامل ومرضعة غير أن نقص

التمويل قد يعرض هذه الخطة للخطر.

(١٣ يونيو ٢٠٢٢)
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لألتصال بنا
جستن برادي

رئيس مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية بالسودان باإلنابة

  bradyj@un.org
 

صَو� كارلسون
رئيس قسم االتصال

  karlsson2@un.org
 

جيمس ستيل
رئيس قسم إدارة المعلومات

  steel@un.org
 

عالمبيك تاشتانكلوف
رئيس قسم إعداد التقا�ير
  tashtankulov@un.org
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المصدر: التق�ير العالمي لعام 2022 عن النزوح الداخلي

السودان: زيادة بنسبة خمسة أضعاف في النزوح
الداخلي في عام 2021 (التقرير العالمي عن النزوح

الداخلي لعام 2022)

تق�ير من مركز رصد النزوح الداخلي

تدهور الوضع اإلنسا� � السودان بشكل كبير � عام 2021، حيث اشتد العنف بين
المجتمعات المحلية وازداد عدد النازحين إ� 3.2 مليون. وأوردت التقا�ير حوا�

442,000 حالة نزوح خالل العام، أي ما يفوق الخمسة أضعاف مقارنة بالعام السابق
واألعلى منذ عام 2014. وكانت ال�يادة بشكل أساسي نتيجة لتصاعد العنف ولكن

تحسن إتاحة الوصول إ� المناطق المتضررة أدى أيًضا إ� تحسن كمية ونوعية توفر
البيانات، ورسم صورة أكثر دقة ألوضاع النزوح.

وينبع العنف � جميع أنحاء البالد وال سيما � دارفور � الغالب من النزاعات بين المجتمعات المحلية على األراضي وطرق الرعي والموارد األخرى.
وتعود االشتباكات بين البدو الرحل والمزارعين والرعاة ومجموعات أخرى إ� سنوات عديدة، ال سيما خالل موسم الحصاد. وقد أدت الكوارث و فيروس

كورونا المستجد واألزمة االقتصادية الشديدة وتفاقم عدم استتباب األمن الغذا� إ� اشتداد المنافسة على الموارد � عام 2021 وساهمت � االرتفاع
الحاد � أعمال العنف والنزوح.

كما لعبت ديناميكيات السلطة المتغيرة بعد سقوط عمر البشير � 2019 دورًا أيًضا. حيث وقعت الحكومة االنتقالية ومجموعة من الجماعات المسلحة
غير الحكومية اتفاقية جوبا للسالم � أكتوبر 2020، بهدف معالجة القضايا الرئيسية مثل األرض، وعودة النازحين، والعدالة االنتقالية، وإصالح قطاع األمن،

والتمثيل السياسي.

ومع ذلك، واجه التنفيذ تحديات وتأخيرات. والجدير بالذكر أنه لم توقع جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية � البالد على االتفاقية وتشعر بعض
المجتمعات باالستبعاد. كما تخشى مجتمعات رعاة الماشية � دارفور على وجه الخصوص من الطرد إذا جرت استعادة النظام التقليدي لملكية األراضي

بالكامل وعودة النازحين إ� ما كان � السابق أراضيهم، على النحو المتوخى � اتفاقية جوبا للسالم. ولم تخصص لهم أراضيهم الخاصة بهم تقليديًا إذ
يعتمدون على الوصول إ� أراضي اآلخ�ين على طول طرق هجرتهم. وتصاعدت التوترات الناجمة عن الخوف من فقدان السيطرة على الموارد إ�

اشتباكات عنيفة بين المجتمعات � جميع أنحاء دارفور � عام 2021. وقد تأثر عدد من القرى ومواقع النزوح ال سيما � شمال وغرب دارفور حيث
يجري التنازع على األراضي. كما تسبب انسحاب العملية المختلطة لألمم المتحدة واالتحاد األف�يقي � دارفور (اليوناميد) � يونيو من نفس العام �

حدوث فراغ أمني قلل من حماية المدنيين، بمن فيهم النازحين.

وأوردت التقا�ير حوا� 422,000 حالة نزوح � دارفور خالل العام. وتسببت االشتباكات المسلحة � الجنينة � والية غرب دارفور � أكثر من 170,000
يام األرقام لعام 2020 كله على مستوى البالد. وكان حوا� 104,000 شخص ال يزالون نازحين � المدينة حتى نهاية حالة نزوح � يناير، متجاوزة � ثالثة أ

العام، ويعيش الكثير منهم � مالجئ مكتظة دون إمكانية الوصول إ� المياه أو المرافق الصحية أو الخدمات األساسية األخرى. كما أدى العنف الطائفي
إ� نزوح 48,000 شخص � طويلة � شمال دارفور � 31 يوليو و 1 أغسطس، وعشرات اآلالف � أماكن أخرى من البالد خالل العام، بما � ذلك �

غرب وجنوب كردفان.

وكانت االستجابة اإلنسانية تعا� من نقص التمويل بشكل مقلق حتى نهاية العام. هذا، جنًبا إ� جنب مع عدم استتباب األمن المتزايد والمشهد
السياسي غير المؤكّد بعد سيطرة الجيش على الحكومة � 25 أكتوبر مما يمثل عوائًقا رئيسية أمام سعي النازحين إليجاد حلول دائمة. ونزوح حوا� 56

� المائة من النازحين � السودان ألكثر من عشر سنوات يسلط الضوء على الطبيعة المطولة لهذه األزمة.

ولمواجهة هذه التحديات أنشأت السلطات القومية بالتعاون مع األمم المتحدة وأصحاب المصلحة اآلخ�ين مجموعة عمل للحلول الدائمة وصاغت
استراتيجية قومية بشأن قضية النازحين والعائدين والالجئين والمجتمعات المضيفة. لقد أرست هذه المبادرات األسس وبنت قوة دفع نحو وضع حد
نها� للنزوح. وهناك حاجة ماسة إ� استدامتها بالنظر إ� حجم الظاهرة ومدى االحتياجات المستمرة للنازحين. وهناك حاجة أيًضا إ� حلول سياسية

لمعالجة أسباب العنف بما � ذلك من خالل تنفيذ اتفاقية جوبا إلحالل السالم.

لقراءة التق�ير العالمي لعام 2022 عن النزوح الداخلي، انقر هنا

https://www.internal-displacement.org/
https://www.internal-displacement.org/
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تقييم سوء التغذية � عيادة يدعمها برنامج الغذاء العالمي �
واحة تاهاداي بشرق السودان. تصوير: أبو بكر جار النبي /

برنامج الغذاء العالمي

خاصية 
بيان صحفي لبرنامج الغذاء العالمي - إيطاليا تقدم
تمويًال جديًدا للتصدي لسوء التغذية في السودان

23 مايو 2022

الخرطوم- تلقى برنامج الغذاء العالمي التابع لألمم المتحدة � السودان منحة قدرها
2.5 مليون يورو من حكومة إيطاليا من خالل الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنما� لدعم

األنشطة التغذوية الطارئة � السودان. وقال إيدي رو ممثل برنامج الغذاء العالمي �
السودان ومديره القطري، "نحن ممتنون للغاية لحكومة إيطاليا على هذه المساهمة،
خاصة � هذا الوقت الذي تتزايد فيه االحتياجات اإلنسانية � السودان بشكل كبير".

وستمكّن المساهمة برنامج الغذاء العالمي من تقديم أغذية متخصصة ألكثر من
160,000 طفل دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات � المناطق

المتضررة من األزمات لعالج سوء التغذية والوقاية منه.

وقالت ميشيل مورانا، مدير الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنما� بالخرطوم، "بصفتها الجهة المنظمة للمانحين لحركة توسيع نطاق التغذية، تلتزم إيطاليا بشدة
بدعم المشروع لمعالجة أسباب عدم استتباب األمن الغذا� وسوء التغذية. وعلى وجه الخصوص سيؤدي النزاع المستمر وجائحة فيروس كورونا

المستجد واالرتفاع � أسعار المواد الغذائية والتضخم إ� �يادة عدد األطفال الذين يعانون من سوء التغذية بشكل كبير. ونحن سعداء لمساعدة برنامج
الغذاء العالمي � منع وقوع أزمة سوء تغذية هائلة ألطفال السودان".

إن سوء التغذية هو مصدر قلق كبير للصحة العامة � السودان حيث يعا� حوا� 13.6 � المائة من األطفال من سوء التغذية الحاد (شدة النحافة
بالنسبة للطول) و36 � المائة يعانون من التقزم (قصر القامة الشديد بالنسبة للعمر)، مما ي�يد من مخاطر اإلصابة باألمراض والوفيات لألطفال دون

سن الخامسة. كما أن لسوء التغذية عواقب خطيرة تتعلق بالقدرة على االدراك والنمو لدى األطفال � وقت الحق � الحياة.

وأضاف رو، "يستحق كل طفل أن ينمو ويعيش حياة صحية خالية من الجوع. ويعتمد برنامج الغذاء العالمي على الدعم المستمر من المانحين لبذل كل
ما � وسعنا لمنح األطفال فرصة للنمو واالزدهار ".

وقد تمكن برنامج الغذاء العالمي بفضل مساهمات المانحين من توسيع نطاق استجابته التغذوية � عام 2021 وقدم المساعدات إ� 2.5 مليون شخص
� السودان مما يشكل �يادة كبيرة عن الـ 0.9 مليون شخص الذين جرى الوصول إليهم � عام 2020. ويخطط البرنامج بناًء على هذا النجاح لتقديم

المساعدات إ� ما يصل إ� 2.7 مليون من األطفال والنساء الحوامل والمرضعات خالل هذا العام بيد أن النقص الحاد � التمويل قد يعرض هذه الخطة
للخطر.

# # #

للم�يد من المعلومات يرجى االتصال ب:

Mob. +39 3499336721 ، جورج فومينين ، برنامج الغذاء العالمي / روما

Mob. +41 79842 8057 ، تومسون فيري ، برنامج الغذاء العالمي / جنيف

Mob. +249 91277 1269 ، ليني كنز� ، برنامج الغذاء العالمي / السودان

Mob. +249 91216 7055 ، عبد الع�يز عبد المؤمن، برنامج الغذاء العالمي / السودان

PDF انقر هنا للحصول على وثيقة

(١٣ يونيو ٢٠٢٢)

https://reliefweb.int/report/sudan/italy-provides-new-funding-tackling-malnutrition-sudan-enar
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تحليل 
التحديث اإلنساني للسودان أبريل 2022

أبرز التطورات

نزح � أب�يل أكثر من 56,000 شخص بسبب النزاع المجتمعي � واليات غرب وجنوب دارفور وجنوب كردفان.

نزح ما يصل إ� 400 شخص � والية كسال بعد نزاع على ملكية األراضي � محلية �يفي كسال.

عاد أكثر من 3,000 الجئ سودا� إ� والية النيل األزرق من منطقة بني شنقول-ُقُمز اإلثيوبية.

تعرضت القاعدة اللوجستية السابقة لليوناميد للنهب � الفاشر بوالية شمال دارفور.

يؤثر النزاع واألزمة االقتصادية وضعف المحاصيل على حصول األشخاص على الغذاء وقد يواجه 18 مليون شخص الجوع الحاد بحلول
سبتمبر وذلك وفًقا لمنظمة األغذية والزراعة وبرنامج الغذاء العالمي.

لمحة عامة على الوضع

نزح اآلالف بسبب النزاع بين المجتمعات � دارفور وكردفان وكسال

نزح أكثر من 56,000 شخص � أب�يل 2022 بسبب النزاع بين المجتمعات � واليات غرب وجنوب دارفور وجنوب كردفان وذلك وفًقا للمنظمة الدولية
للهجرة.

اندلعت اشتباكات مسلحة بين العرب الرحل ومجتمعات المساليت � 22 أب�يل � محلية كِرِنِك بغرب دارفور بسبب مقتل اثنين من رجال القبائل
الع�بية � مدينة كِرِنِك على يد مجهولين. وأفاد المدير التنفيذي لكِرِنِك أنه نزح ما يقدر بنحو 98,000 شخص (19,600 أسرة) حتى أوائل شهر مايو

وذلك � 16 موقًعا للتجمع � مدينة كِرِنِك � حين تضرر حوا� 12,500 من البدو (2,493 أسرة) من النزاع. وباإلضافة إ� ذلك ُقتل ما ال يقل عن 165
شخًصا وأصيب 136 شخًصا خالل االشتباكات. وهذه األرقام لم يجر التحقق منها بعد. وهناك أيًضا تقا�ير تفيد بأن العديد من العائالت � كِرِنِك تستضيف
عائالت نازحة. حيث تأثرت أثناء النزاع 16 ق�ية � جميع أنحاء محلية كِرِنِك منها ست تعرضت للنهب والحرق بالكامل وذلك وفًقا لتقا�ير مصفوفة تتبع

النزوح الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة.

وأفاد المدير التنفيذي لمحلية كِرِنِك أن غالبية الذين لجأوا إ� المخيم العسكري عادوا إ� منازلهم تاركين وراءهم من أحرقت قراهم ويحتاجون إ�
مساعدات إيواء عاجلة اآلن.

وأرسلت مفوضية العون اإلنسا� الحكومية الخيام والمواد الغذائية وغير الغذائية لتو�يعها على العائدين وقدمت لهم مساعدات المياه. وطلبت السلطات
المحلية من الشركاء � المجال اإلنسا� تقديم الم�يد من المساعدات � مجال اإليواء. واالحتياجات ذات األولوية � كِرِنِك التي جرى تحديدها خالل

البعثات التي نُفذت � 30 أب�يل (المنظمات غير الحكومية) و4 مايو (المشتركة بين وكاالت األمم المتحدة) تشمل الحصول على المياه الصالحة للشرب
والغذاء والمآوي والمواد غير الغذائية والخدمات الصحية واألدوية. وأثناء البعثة قدم الشركاء الصحة األولية إمدادات والمواد الغذائية / غير الغذائية

والمياه والمرافق الصحية والنظافة، وقاموا بإصالح ثالث مضخات مياه تضررت أثناء النزاع. وأشاد المدير التنفيذي بكِرِنِك بالجهود اإلنسانية لمساعدة
مجتمع البدو حيث سيؤدي ذلك إ� تقليل التوترات بين المجتمعات وتحسين جهود المصالحة.

وامتد االقتتال � كِرِنِك إ� الجنينة حيث جرى اإلبالغ عن القتال بين المجتمعين � أحياء مختلفة. وفرضت السلطات المحلية بالجنينة حظر التجول � 24
أب�يل � سوق الجنينة من الساعة 6 مساًء حتى الساعة 6 صباحًا � اليوم التا�. وأفاد الشركاء أن األشخاص من أحياء الثورة والبحيرة والنازحين من

موقع تجمع مدرسة القديمة قد نزحوا نحو الجزء الشما� من مدينة الجنينة، كما فر األشخاص من منطقة الجبل إ� مواقع التجمع � مدينة الجنينة.

ونزح ما ال يقل عن 2,900 شخص (569 أسرة) من منطقة كابوس � محلية الرشاد بوالية جنوب كردفان � أعقاب نزاع مجتمعي � 9 أب�يل بين أفراد
قبيلتي الكواهلة والباد�ية ضد الحركة الشعبية لتح�ير السودان - قطاع الشمال - فصيل الحلو حسب قاعدة بيانات تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية

للهجرة. ويبحث النازحون حالًيا عن مآوي � ق�ية البطيرة بمحلية أبو جبيهة بوالية جنوب كردفان. وأفادت الفرق الميدانية التابعة للمنظمة الدولية للهجرة

ُ

(١٨ مايو ٢٠٢٢)

https://reliefweb.int/report/sudan/dtm-sudan-displacement-tracking-matrix-emergency-event-tracking-kereneik-kereneik-town


SUDAN
تقرير عن الوضع

أخر التحديثات: ١٨ مايو ٢٠٢٢

الصفحة 5 من 14

 https://reports.unocha.org/ar/country/sudan/
تم التنزيل: ١٣ يونيو ٢٠٢٢ 

أن شخًصا واحًدا قد ُقتل وفقد العديد من األشخاص ممتلكاتهم و / أو ماشيتهم و / أو حيواناتهم. واالحتياجات ذات األولوية للنازحين هي الغذاء،
والمآوي � حاالت الطوارئ فضال عن خدمات المياه والمرافق الصحية والنظافة. ويبحث النازحون عن مآوي � مواقع التجمع / المناطق المفتوحة

(46٪). مع المجتمع المضيف (41 � المائة) ؛ و� المدارس أو المبا� العامة (13 � المائة).

و� والية كسال، اندلعت اشتباكات مجتمعية � 1 أب�يل بين قبيلتي سبدرات وبني عامر � ق�ية ِعد سيدنا بمحلية �يفي كسال بوالية كسال بسبب ملكية
األراضي مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخ�ين. حيث نزح ما بين 200 و400 شخص (40-80 عائلة) إ� ق�ية حفارة، بينما ورد أن آخ�ين عبروا
الحدود إ� إ�يت�يا. واستشهد عدد من القتلى وأصيب العشرات من جميع الجهات فيما احترقت بعض منازل القرى المتضررة. وبحلول 7 أب�يل وافق

زعماء قبائل بني عامر وحباب وسبدرات على إنهاء االشتباكات المجتمعية.

وباإلضافة إ� ذلك جرى اإلبالغ عن نزاع حدودي � والية كسال. وقالت مصادر عسك�ية لوسائل اإلعالم � 6 أب�يل إن اشتباكات اندلعت بين القوات
السودانية واإلثيوبية على الحدود � منطقة الفشقه الزراعية الخصبة. وأفادت المصادر العسك�ية بحدوث توترات واشتباكات عرضية و"توغالت"

للميليشيات اإلثيوبية � الفشقه. ولم ترد تقا�ير عن نزوح المدنيين أو آثار أخرى على المدنيين عقب ورود تقا�ير عن اقتتال � المنطقة.

نهب القاعدة اللوجستية السابقة لليوناميد � الفاشر بوالية شمال دارفور

أفادت تقا�ير الدوائر األمنية التابعة لألمم المتحدة أنه � ليلة 4 أب�يل حاولت مجموعة من السكان المحليين الدخول بالقوة إ� القاعدة اللوجستية
السابقة لبعثة األمم المتحدة واالتحاد اإلف�يقي � دارفور (اليوناميد) � الفاشر، بوالية شمال دارفور بقصد نهب المبنى. واستخدم أفراد األمن الحكومي
الذين يحرسون المبنى الغاز المسيل للدموع وطلقات الرصاص � الهواء إلخافة الجناة. و� الصباح الباكر من يوم 5 أب�يل اجتاح حشد هائج أفراد األمن

ودخلوا المجمع وبدأوا � نهبه، بينما انسحب أفراد األمن الذين يحرسون المبنى. ولضمان السالمة واألمن حول مبا� األمم المتحدة، جرى نشر أفراد
شرطة إضافيين على متن ثالث شاحنات إ� المنطقة بناًء على طلب من أمن األمم المتحدة. واستمر نهب مجمع اليوناميد السابق طوال يوم 5 أب�يل.

وهذه هي ثالث حالة نهب على مدى األشهر القليلة الماضية حيث جرى نهب قاعدة اليوناميد السابقة � الفاشر � وقت سابق مرة أو� � 24 ديسمبر
2021 بعد تسليمها إ� السلطات السودانية والمرة الثانية � 11 يناير 2022.

الالجئون السودانيون يواصلون العودة إ� والية النيل األزرق

أفادت مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين أنه حتى منتصف مايو عاد أكثر من 3,000 الجئ سودا� إ� والية النيل األزرق من منطقة بني شنقول-
ُقُمز اإلثيوبية. كما لوحظت حاالت عودة مع مرور الوقت من البلدان المجاورة، بما � ذلك جمهو�ية جنوب السودان، وعلى نطاق أصغر من أوغندا؛

وتوجد عمليات قائمة للتحقق من وجودهم وتحديد مواقع عودتهم. وتقوم المفوضية وشركاؤها بمراقبة الوضع باستمرار للتحقق من وصول الالجئين
العائدين وتقييم احتياجاتهم.

مخاوف بشأن �يادة عدم استتباب األمن الغذا�

أثر انتشار نوبات الجفاف وفشل المحاصيل � 115 محلية � 14 والية � جميع أنحاء السودان على 5.6 مليون شخص، � حين أثر ارتفاع أسعار
المدخالت الزراعية على المحصول، الذي انخفض بنحو 35 � المائة مقارنة بالعام السابق. ويقّدر قطاع األمن الغذا� ووسائل العيش أن عدد األشخاص

المحتاجين لدعم قطاع األمن الغذا� ووسائل العيش � عام 2022 قد بلغ حوا� 15.7 مليون شخص. وسيجري تحديد احتياجاتهم بعد االنتهاء من
التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذا� للسودان للعام الحا� 2022. وال يزال تحليل التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذا� � السودان 2022

مستمرًا وسيتوفر العدد النها� لألشخاص الذين يعانون من عدم استتباب األمن الغذا� للمدد الحالية والمتوقعة � يونيو 2022.

تؤثر اآلثار المجتمعة للنزاع واألزمة االقتصادية وضعف المحاصيل بشكل كبير على إتاحة حصول األشخاص على الغذاء ومن المرجح أن يتضاعف عدد
األشخاص الذين يواجهون الجوع الحاد � السودان إ� أكثر من 18 مليون شخص بحلول سبتمبر 2022 وفًقا لبيان مشترك لمنظمة األغذية والزراعة

وبرنامج الغذاء العالمي لألمم المتحدة � 23 مارس.

وقالت شبكة اإلنذار المبكر بالمجاعة � تحديثها � أب�يل 2022 من المتوقع أن يواجه السودان احتياجات مساعدات إنسانية عالية حتى سبتمبر 2022
بسبب أزمة االقتصاد الكلي والحصاد دون المتوسط مما أدى إ� ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتراجع القوة الشرائية لألسر. ومن المتوقع أن يظل عدد

األسر التي تواجه األزمات (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذا�) مرتفعاً وكذلك النتائج األسوأ من ذلك ال سيما بين األسر النازحة
والالجئين واألسر الفقيرة الرعوية والزراعية الرعوية والحض�ية المتأثرة بمحصول دون المتوسط وقوة شرائية منخفضة. واستمرت أسعار المواد الغذائية

األساسية � االرتفاع � شهري مارس وأب�يل ويعزى ذلك � المقام األول إ� انخفاض اإلمدادات للسوق بعد الحصاد دون المتوسط وبسبب تكاليف
اإلنتاج والنقل المرتفعة للغاية وانخفاض قيمة الجنيه السودا�، والطلب فوق المتوسط على القمح المحلي بسبب ارتفاع تكلفة ونقص استيراد القمح

https://reliefweb.int/report/sudan/worsening-food-crisis-looming-sudan-amid-economic-downturn-displacement-and-ruined


SUDAN
تقرير عن الوضع

أخر التحديثات: ١٨ مايو ٢٠٢٢

الصفحة 6 من 14

 https://reports.unocha.org/ar/country/sudan/
تم التنزيل: ١٣ يونيو ٢٠٢٢ 

ودقيق القمح. وارتفعت أسعار المواد الغذائية األساسية � المتوسط � أب�يل 2022 بنسبة 10-15 � المائة مقارنة بشهر مارس الماضي وظلت أعلى
بنسبة 200-250 � المائة من األسعار ذات الصلة لعام 2021 وأكثر من أ�بعة إ� خمسة أضعاف متوسط الخمس سنوات حسبما ذكرت شبكة نظام

اإلنذار المبكر بالمجاعة.

وتضاعف الحرب � أوكرانيا من التحديات القائمة حيث عطلت اإلنتاج الزراعي والتجارة من إحدى مناطق العالم الرئيسية المصدرة للغذاء. وتهدد الحرب
بدفع أسعار المواد الغذائية المتزايدة لالرتفاع وخلق ندرة خاصة لدول مثل السودان الذي يعتمد على القمح والصادرات األخرى (�يت تباع الشمس) من

روسيا وأوكرانيا. ومنذ عام 2016 استحوذت روسيا وأوكرانيا على أكثر من نصف واردات القمح إ� السودان ، وفًقا للمعهد الدو� لبحوث السياسات
الغذائية.

وعلى هذه الخلفية، قدم شركاء برنامج األمن الغذا� ووسائل العيش المساعدات الغذائية ومساعدات وسائل العيش إ� 3.9 مليون شخص � السودان
� المدة من يناير إ� مارس 2022 وفًقا لتق�ير الرصد الدوري لخطة االستجابة اإلنسانية لعام 2022. وهذا يشمل 3.2 مليون شخص جرى الوصول إليهم
بالمساعدات الغذائية و700,000 شخص آخ�ين بلغهم دعم وسائل العيش. وهذا العدد الذي وصل إ� 3.9 مليون شخص يعادل حوا� 46 � المائة من

الهدف السنوي اإلجما�. ومع ذلك � معظم التجمعات الـ 66 التي جرى الوصول إليها (من إجما� 189 محلية � السودان)، تلقى األشخاص الذين
بلغتهم المساعدات نصف الحصص الغذائية فقط بسبب االحتياجات المتزايدة والتمويل المنخفض.

تمويل العمل اإلنسا�

ظل تمويل خطة االستجابة اإلنسانية للسودان لعام 2022 منخفًضا. حيث لم تتلق خطة االستجابة اإلنسانية 2022 حتى اآلن سوى 249.1 مليون دوالر
أم�يكي أو 12.9 � المائة من إجما� المبلغ المطلوب البالغ 1.94 مليار دوالر أم�يكي، مع وجود فجوة متبقية قدرها 1.69 مليار دوالر أم�يكي. وتدعو

األمم المتحدة والشركاء العاملون � المجال اإلنسا� الجهات المانحة إ� دعم الشعب السودا� وتوفير التمويل المناسب للعمليات اإلنسانية حيث ت�يد
األزمة االقتصادية والتضخم وعدم استتباب األمن الغذا� والتحديات األخرى من االحتياجات وخطورتها ومن الحرمان.

تحليل 
التحديث اإلنساني للسودان مارس 2022

يصدر هذا التحديث المنتظم الذي يغطي التطورات اإلنسانية من 1 إ� 31 مارس عن مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية � السودان.
وسيصدر التحديث اإلنسا� القادم � مايو 2022.

أبرز التطورات

نزح ما يقدر بنحو 6,900 شخص بسبب النزاع بين المجتمعات � واليات غرب وشمال وجنوب دارفور � مارس 2022.

أسفر النزاع � مارس � محلية جبل مون بغرب دارفور عن مقتل 17 شخصا وحرق ثالث قرى، وست قرى أخرى جزئياً ونزح ما يصل إ�
12,500 شخص إ� المناطق المجاورة وجبل مون وعبر الحدود إ� تشاد.

نزح ما مجموعه 8,127 شخًصا � السودان بسبب النزاعات والكوارث الطبيعية خالل شهر مارس، وفًقا للمنظمة الدولية للهجرة.

� عام 2021، وصل الشركاء � المجال اإلنسا� إ� أكثر من 8.7 مليون شخص - من أصل 8.9 مليون شخص مستهدف - � جميع أنحاء
السودان مع شكل من أشكال المساعدات اإلنسانية.

حاالت الكاالزار آخذة � االرتفاع � والية القضارف حيث أفادت التقا�ير بوجود 303 حالة منها 91 حالة بين األطفال دون سن الخامسة وثما�
حاالت وفاة مرتبطة بها منذ يناير.

لمحة عامة على الوضع

استمر الوضع االقتصادي � السودان � التدهور نحو األسوأ � مارس 2022. وقد أثرت األزمة السياسية بشدة على االقتصاد السودا�، مما أثر على
إتاحة الوصول إ� األسواق وتقليل فرص كسب الدخل وأنشطة السوق والتدفقات التجا�ية. وقد أدى ذلك إ� ارتفاع األسعار ونقص المعروض من السلع

األساسية، بما � ذلك األدوية والقمح والوقود والمدخالت الزراعية. كما أدى إ� انخفاض القوة الشرائية و�يادة عدم استتباب األمن الغذا�، وتعميق

(٢٧ أبريل ٢٠٢٢)

https://www.ifpri.org/blog/russia-ukraine-conflict-likely-compound-sudans-existing-food-security-problems#:~:text=The%20war%20threatens%20to%20drive,circumstances%20as%20these%20disruptions%20loom.
https://unitams.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_on_unitams_s-2022-172.pdf
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تعرض السكان للمخاطر - وال يزال العديد منهم بحاجة إ� الخدمات األساسية والمساعدات، وفًقا آلخر تق�ير لألمين العام عن الوضع � السودان.

رفعت السلطات أسعار الوقود � 9 مارس حيث ارتفع سعر البن�ين من 408 جنيه سودا� إ� 547 جنيه سودا� (ب�يادة 34٪) للتر. كما ارتفع سعر
الديزل من 390 جنيهاً إ� 505 جنيهات (ب�يادة بنسبة 30 بالمائة) للتر. � 20 مارس ارتفعت أسعار البن�ين إ� 672 جنيه سودا� (1.08 دوالر أم�يكي

بسعر صرف 620 جنيه سودا� للدوالر) للتر الواحد من 542 جنيه سودا� (1.03 دوالر أم�يكي بسعر صرف 526 جنيه سودا� للدوالر � ذلك الوقت)،
بينما ارتفع سعر وقود الديزل من 505 جنيه لكل لتر إ� 642 جنيه. ومن المرجح أن تؤدي هذه ال�يادات إ� �يادات أخرى � تكاليف المعيشة والنقل،

مما يؤدي إ� تفاقم حالة األمن الغذا� المتردية بالفعل � جميع أنحاء البالد.

وصل الجنيه السودا� إ� أد� مستوى عند 600 جنيه مقابل الدوالر األم�يكي. حيث أدى تعليق الدعم االقتصادي المقدم من المجتمع الدو� ألكثر من
2.7 مليار دوالر، وانخفاض احتياطيات النقد األجنبي، ومحدودية النشاط االقتصادي، واستمرار عدم االستقرار السياسي إ� انخفاض قيمة الجنيه السودا�،

مع ارتفاع سعره مقابل الدوالر األم�يكي � البنوك التجا�ية من حوا� 442 جنيه سودا� � بداية عام 2022 إ� أكثر من 565 جنيه سودا� بحلول 31
مارس 2022 وفًقا لبنك السودان المركزي.

وأعلن بنك السودان المركزي � 8 مارس عن تح�ير سعر صرف الجنيه السودا� للسماح للبنوك وشركات الصرافة بتحديد سعر العملة المحلية. وجاء
هذا القرار بعد شهور من االختالف بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء. وستستمر ال�يادة الالحقة � أسعار المواد الغذائية � الحد من القوة

الشرائية لألسر، والتي من المتوقع أن تؤدي بدورها إ� �يادة تعرض األشخاص للمخاطر. وذكرت شبكة اإلنذار المبكر بالمجاعة بأن ال�يادات � أسعار
الغذاء والمواصالت (50-100 � المائة أكثر من العام الماضي)، وتكلفة سلة الغذاء المحلية (أكثر من 120 � المائة عن العام الماضي) تؤثر سلًبا على

القوة الشرائية لألسر الفقيرة. � حين أظهر معدل التضخم منعطًفا هبوطًيا منذ أن وصل إ� ذروته عند 423 � المائة � يوليو 2021، إال أنه ال يزال
مرتفًعا عند 258 � المائة � فبراير 2022.

وبدأت البنوك التجا�ية االستجابة للقرار برفع سعر صرف الدوالر إ� ما بين 530 و570 جنيه سودا�. وتشير التقا�ير إ� أن قيمة العملة المحلية قد
انخفضت عش�ين مرة خالل السنوات الخمس الماضية بنسبة 2000 � المائة. يواجه الشركاء � المجال اإلنسا� الذين خططوا لميزانياتهم / أنشطتهم

بالعملة المحلية تحديات تتعلق بفجوات التمويل نتيجة النكشاف أسعار الصرف. ووفًقا لبعض الشركاء � المجال اإلنسا�، بلغت الخسائر المقدرة خالل
الشهر الماضي بسبب تقلبات أسعار الصرف حوا� 5 ماليين دوالر أم�يكي وتوقفت بعض التدخالت نتيجة لذلك.

وصل الشركاء � المجال اإلنسا� � عام 2021 إ� أكثر من 8.7 مليون شخص - من أصل 8.9 مليون شخص مستهدف - � جميع أنحاء السودان
ببعض أشكال المساعدات اإلنسانية. حيث تلقى حوا� 5.3 مليون شخص مساعدات غذائية وجرى الوصول إ� 2.8 مليون شخص بدعم وسائل العيش.

وحصل حوا� 5.4 مليون شخص على خدمات صحية أساسية، بينما حصل أكثر من 1.3 مليون شخص على المياه الصالحة للشرب. كما زود أكثر من
490,000 شخص بالمرافق الصحية، وجرى الوصول إ� 2.5 مليون شخص بأنشطة النظافة. وتلقى حوا� 280,000 طفل العالج من سوء التغذية الحاد

الوخيم.

استمر الوضع اإلنسا� � السودان � التدهور � عام 2022 مدفوًعا بالنزوح المطول، واألزمة االقتصادية، و�يادة النزاع بين المجتمعات المحلية، ونوبات
الجفاف وعدم استتباب األمن الغذا�. ويهدف الشركاء اإلنسانيون إ� تقديم المساعدات اإلنسانية ودعم 10.9 مليون من األشخاص األكثر عرضة للمخاطر
� السودان بتكلفة 1.9 مليار دوالر أم�يكي من خالل خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2022. وحتى 31 مارس تبرعت الجهات المانحة بسخاء بمبلغ 166.1
مليون دوالر (8.6 � المائة) من االحتياجات. وتواصل المنظمات اإلنسانية الدعوة للحصول على تمويل مرن � الوقت المناسب مع تزايد شدة احتياجات

األشخاص المعرضين للخطر.

أُجبر ما يقدر بنحو 6,900 شخص على الفرار من ديارهم بسبب النزاع

أجبرت التوترات والنزاع بين المجتمعات � واليات غرب وشمال وجنوب دارفور 6,900 شخص على الفرار من ديارهم � مارس 2022.

حيث ُقتل 17 شخًصا � محلية جبل مون بوالية غرب دارفور وأحرقت ثالث قرى كما أحرقت ست قرى جزئًيا، ونزح ما يصل إ� 12,500 شخص إ�
المناطق المجاورة، إ� جبال جبل مون وعبر الحدود إ� تشاد. كانت هذه االشتباكات استمرارًا للنزاع الذي اندلع � المنطقة منتصف نوفمبر 2021 بسبب

با وكُلُبس أن النزاعات � محليتي نزاع على أرض أودى بحياة العشرات وخسائر � الممتلكات وتسبب � النزوح. وأفاد قادة المجتمع � محليتي س�
جبل مون وكرِنِك تؤثر أيًضا على األشخاص � مناطقهم حيث يُزعم أن البدو الرحل المسلحين يقتلون وينهبون أثناء مرورهم � ط�يقهم إ� جبل مون

أو العودة منه.

https://unitams.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_on_unitams_s-2022-172.pdf
https://cbos.gov.sd/en/banks-and-exchange-prices?field_banks_date_value%5Bmin%5D%5Bdate%5D=1-01-2022&field_banks_date_value%5Bmax%5D%5Bdate%5D=31-03-2022
https://fews.net/east-africa/sudan/key-message-update/march-2022
https://fews.net/east-africa/sudan/key-message-update/march-2022
https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-humanitarian-response-plan-2022-december-2021
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وفر حوا� 3,500 شخص من منازلهم � محليتي الس�يف وكتم � والية شمال دارفور � مارس بسبب النزاع بين المجتمعات، وفًقا للمنظمة الدولية
للهجرة. وتشير التقا�ير األولية من محلية الس�يف إ� مقتل أ�بعة أشخاص وإصابة تسعة آخ�ين ونزوح 900 شخص وإحراق تسعة منازل. وباإلضافة إ�

ذلك تعرضت المحاصيل � المزارع حول قوسا جنوب للتدمير مما عرض األشخاص إ� خطر عدم استتباب األمن الغذا�.

واندلع النزاع بين قبيلتين من القبائل البدوية � والية جنوب دارفور � محليتي ق�يضة وتُلُس � 29 مارس. وتشير التقديرات إ� مقتل أكثر من 100
شخص من بينهم ستة أطفال ورد ذكرهم. ووردت أنباء عن أن االشتباكات نشأت عن حادثة وقعت � 26 مارس عندما ُقتل أحد رجال القبائل الرحل على
أيدي مجهولين أثناء سفره من بلدة ق�يضة إ� ق�ية برام. وألقت القبيلة البدوية باللوم على القتل على قبيلة بدوية أخرى وحشدت قواتها لمهاجمة قرى

القبيلة � 29 مارس.

� 30 مارس، تم إحراق قرى سنام النقا وأبو جبرة وهدوب � محلية ق�يضة، وفًقا لمصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة. وذكرت
مفوضية العون اإلنسا� الحكومية أن السكان � ق�ية هدوب، أي حوا� 500 شخص (100 عائلة)، أخذوا مواشيهم وطلبوا الحماية بالقرب من قاعدة

عسك�ية للقوات المسلحة السودانية � منطقة ِدكِا بضواحي مدينة ق�يضة. وقالت مفوضية العون اإلنسا� إن معظمهم من النساء واألطفال الذين
يعيشون � العراء ويحتاجون إ� مآوي وطعام ومياه ومرافق ومساعدات صحية. كما أفادت مفوضية العون اإلنسا� أنه � 31 مارس تعرضت ق�يتا ِدكا
ودقما للهجوم؛ وأحرقت ِدكا، وذلك وفًقا لمصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، ولجأ سكانها أيًضا إ� مكان ق�يب من القاعدة العسك�ية

بالقرب من مدينة ق�يضة. وقد سجلت مفوضية العون اإلنسا� ومنظمة إنسانية حتى اآلن حوا� 1,760 شخًصا (352 عائلة) نازحة � منطقة ِدكِا.
ونشرت السلطات المحلية قوات أمن مشتركة � مناطق النزاع للسيطرة على الوضع وخلق منطقة عازلة بين القبيلتين. ويقدر الشركاء � المجال اإلنسا�

أن حوا� 15,000 شخص (3,000 أسرة) سيتأثرون على األرجح بالنزاع، مع توقع النزوح إ� محليتي تُلُس وشرقيال، والمعسكرات � نياال.

حيث جرى تقييم مشترك بين الوكاالت لق�يضة � 6 أب�يل. ووزعت اإلمدادات اإلنسانية األولية مثل المواد غير الغذائية، والغذائية وحقائب اللوازم
الصحية النسائية على المتأث�ين � منطقة ِدكِا. ويجري تقديم خدمات الطوارئ الصحية إ� النازحين � منطقة ِدكِا، وسلمت مجموعة طبية واحدة إ�
مستشفى نياال التعليمي لمعالجة الحاالت المصابة المحالة من ق�يضة. وسيستمر تقديم حقائب اللوازم الصحية النسائية والمعلومات الخاصة بالعنف

القائم على النوع االجتماعي لألشخاص المتأث�ين، والتحقيق � أي حاالت عنف على أساس النوع االجتماعي.

وبشكل عام نزح ما مجموعه 8,127 شخًصا � جميع أنحاء السودان خالل شهر مارس، وفًقا للمنظمة الدولية للهجرة. ويشمل ذلك 6,932 نازحًا بسبب
النزاع و1,195 نازحًا بسبب حوادث الحرائق.

تطورت حاالت الحماية االستغاللية � أجزاء من والية غرب دارفور

با وجبل مون وكرِنِك بوالية غرب دارفور. � بعض الحاالت، يوفر وبحسب الشركاء � المجال اإلنسا�، ظهرت حاالت حماية استغاللية � محليات ِس�
با، تدفع ست قرى للرحل مقابل الحماية، والتي تشمل تقاسم نصف مخزونهم الغذا�. البدو الحماية للمزارعين مقابل رسوم أو تعويض. � محلية س�

� محلية جبل مون، يدفع سكان ثالث قرى للرحل 500 ألف جنيه سودا� (1125 دوالرًا أم�يكًيا) لكل ق�ية مقابل الحماية. � الوقت نفسه، أفاد سكان
ق�ية � محلية كرِنِك أن البدو يقومون بحمايتهم دون مقابل. وأخبر القرويون العاملين � المجال اإلنسا� أن أي مساعدات يجري تقديمها يجب أن

تشمل البدو ألن غياب ذلك من شأنه أن يقوض التعايش السلمي القائم وترتيبات الحماية مع البدو ويخاطر بالنزاع والنهب.

حاالت الكاالزار � تصاعد بوالية القضارف

وردت تقا�ير عن 303 حالة من حاالت الكاالزار (داء الليشمانيات الحشوي) - بما � ذلك 91 حالة بين األطفال دون سن الخامسة وثما� حاالت وفاة
مرتبطة - � والية القضارف منذ يناير، مما يضع معدل الوفيات من الحاالت المصابة بنسبة 2.7 � المائة وفًقا لمنظمة الصحة العالمية. ويعتبر الكاالزار

من األمراض المستوطنة � والية القضارف، وعلى مدى العامين الماضيين، تزايد عدد الحاالت � الوالية. حيث وردت تقا�ير عن حوا� 2,100 حالة � عام
2019؛ و2,136 حالة � عام 2020؛ و2,973 حالة � عام 2021. وتشمل التحديات الرئيسية التي تواجه القضاء على الكاالزار نقص الطاقم الطبي،

والتد�يب الكا� للموظفين، ونفاد المخزون المستمر أو نقص األدوية. ونقص أنشطة مكافحة ناقالت األمراض؛ ونقص التمويل ألنشطة تع�يز الصحة
والتوعية المجتمعية؛ وعدم وجود شركاء صحيين مستعدين لدعم مشا�يع الكاالزار؛ ونقص الدعم الحكومي وااللتزام بالقضاء على المرض.

ويعا� المصابون بالكاالزار من نوبات غير منتظمة من الحمى وفقدان الوزن وتضخم الطحال والكبد وفقر الدم. وتنتقل طفيليات الكاالزار من خالل لدغات
إناث الذبابة الرملية المصابة، والتي تتغذى على الدم إلنتاج البيض، وإذا تركت دون عالج فقد تؤدي إ� الوفاة � 95٪ من الحاالت. ي�يد الفقر من خطر

اإلصابة بالكاالزار حيث قد يؤدي سوء اإلسكان والظروف غير الصحية (مثل االفتقار إ� إدارة النفايات أو المرافق الصحية المفتوحة) إ� �يادة مواقع تكاثر

https://mailchi.mp/iom/tulusgereidalocalities-update002?e=795cb71e9b
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وراحة ذبابة الرمل. قد يؤدي السلوك البشري، مثل النوم بالخارج أو على األرض، إ� �يادة خطر اإلصابة بداء الكاالزار. وتتطلب الوقاية من مرض الكاالزار
ومكافحته مجموعة من استراتيجيات التدخل، بما � ذلك التشخيص المبكر والعالج الفوري الفعال؛ والمراقبة الفعالة لألمراض والنواقل كما تعتبر

السيطرة على المستودعات الحيوانية المستضيفة أمرًا معقًدا ويجب أن يتم تكييفه وفًقا للوضع المحلي.

فيروس كورونا المستجد

أشار عدد الحاالت المشتبه بها من فيروس كورونا المستجد المبلغ عنها خالل األسبوع رقم 16 من عام 2022 إ� انخفاض بنسبة 42.4 � المائة مقارنة
بنفس المدة من األسبوع 15 من عام 2022، مع انخفاض الحاالت المبلغ عنها، وفًقا لمنظمة الصحة العالمية. فخالل األسبوع السادس عشر، سجلت

والية الخرطوم 55.2 � المائة من الحاالت المشتبه فيها بفيروس كورونا المستجد و28.5 � المائة من الحاالت المؤكدة، تليها والية نهر النيل التي سجلت
31 � المائة من الحاالت المشتبه فيها � نفس األسبوع و71.4 � المائة من الحاالت المؤكدة. ومنذ بداية الوباء جاءت نتائج الفحص إيجابية على

61,955 شخًصا لفيروس كورونا المستجد بما � ذلك 4,907 حالة وفاة حتى 31 مارس 2022. كما جرى تطعيم حوا� 7 � المائة من سكان السودان
البالغ عددهم 47.9 مليون شخص بشكل كامل ضد فيروس كورونا المستجد. وتدعم وكاالت األمم المتحدة وشركاؤها وزارة الصحة االتحادية باللقاحات

والخدمات اللوجستية للتحصين.

لمعلومات أكثر، يرجى االتصال:

صو� كارلسون، رئيس قسم االتصاالت والتحليل، مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية � السودان،

،karlsson2@un.org

هاتف: +249 (0) 912 17 44 56

56 44 17 912 (0) 249+

لم�يد من المعلومات، يرجى �يارة

Reliefweb أو www.unocha.org

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

االستجابة للطوارئ 
تحديث عاجل رقم 01 نزاع بين المجتمعات في محليتي

ِكِرِنك والجنينة، بوالية غرب دارفور (25 أبريل 2022)

أبرز التطورات

أفيد أن عدًدا لم يجر التحقق منه من األشخاص قتلوا وجرحوا � أعقاب
اشتباكات بين مجتمعين � محليتي كِرِنِك والجنينة منذ 22 أب�يل.

فرض حظر التجول � سوق الجنينة من الساعة 6:00 مساء حتى الساعة
6:00 صباحا من صباح اليوم التا�.

جرى تعليق عمليات تو�يع األغذية التي كان من المقرر إجراؤها هذا األسبوع
والتي تؤثر على ما يقدر بنحو 62,850 نازحًا � مدينة كِرِنِك وق�يتي ُمرايات وأم طاجوك المجاورتين.

المنظمات اإلنسانية مستعدة لتقديم المساعدات المنقذة للحياة حالما يسمح الوضع األمني بذلك.

لمحة عامة على الوضع

(٢٧ أبريل ٢٠٢٢)

https://reports.unocha.org/ar/country/sudan/karlsson2@un.org
https://reports.unocha.org/ar/country/sudan/www.unocha.org
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االشتباكات المسلحة منذ 22 أب�يل � محلية كِرِنِك بين مجتمعي العرب والمساليت والتي نجمت عن مقتل إثنين من العرب � مدينة كِرِنِك على يد
مجهولين أسفرت عن مقتل وجرح عدد لم يجر التحقق منه.

محلية كِرِنِك

وفًقا لمصادر محلية � مدينة كِرِنِك أحرق مركز الشرطة، وتعرض مستشفى كِرِنِك ال�يفي للهجوم وهو خارج الخدمة؛ ونهبت وأحرقت السوق؛ وتعرض
مكتب المحلية للنهب. وتشير المعلومات المتاحة إ� أن القرى المجاورة قد تعرضت أيضا للهجوم. ولم تجر االستجابة لدعوات لجنة أمن والية غرب

دارفور لوقف الهجمات والعنف.

وأفيد بأن أشخاًصا من ق�ية أم ضوين قد نزحوا إ� مدينة كِرِنِك ولم يعرف بعد حجم النزوح. وأن العديد من المصابين � حاجة ماسة إ� الخدمات
الصحية.

وحتى 25 أب�يل أفادت تقا�ير لم يجر التحقق منها عن نزوح آالف األشخاص من كِرِنِك. وستقوم المنظمات اإلنسانية بالتحقق من عدد النازحين وتقييم
احتياجاتهم العاجلة لالستجابة حالما يسمح الوضع األمني بذلك.

ونتيجة للقتال وعدم استتباب األمن، سيجري تعليق عمليات تو�يع األغذية التي كان من المقرر أن يقوم بها برنامج الغذاء العالمي هذا األسبوع، مما يؤثر
على ما يقدر بنحو 56,390 شخصا � مدينة كِرِنِك و6,460 شخصا � ق�يتي ُمرايات وأم طاجوك المجاورتين.

محلية الجنينة

فرضت السلطات المحلية � الجنينة حظر تجول � سوق الجنينة من الساعة 6:00 مساء حتى 6:00 صباحا � اليوم التا� وذلك حتى 24 أب�يل. ونشرت
القوات المسلحة السودانية كتيبة من نياال بوالية جنوب دارفور إ� الجنينة. كما تلقت وكاالت اإلغاثة النصح من قبل مفوض الشؤون اإلنسانية بالوالية

باالبتعاد عن األنظار وتقليل أي تحركات.

وتشير التقا�ير إ� أن الجرحى ينقلون إ� مستشفى النسيم � الجنينة ومستشفى الجنينة المحول لتلقي العالج. مع إن مستشفى النسيم يفتقر للقدرة
على عالج اإلصابات وحاالت الصدمات. وأفاد الشركاء بأن األشخاص من منطقتي الثورة والبحيرة والنازحين من موقع تجمع المدرسة القديمة قد نزحوا

نحو الجزء الشما� من المدينة، كما ينزح األشخاص من منطقة الجبل إ� مواقع التجمع � الجنينة.

وتدعو الوكاالت اإلنسانية إ� إتاحة حصول المدنيين المصابين على الخدمات الصحية وإ� حماية المدنيين واألصول اإلنسانية (المرافق الصحية، ونقاط
المياه، إلخ). كما تطالب المنظمات اإلنسانية بإتاحة وصول المساعدات اإلنسانية حتى يتمكن المدنيون من طلب المساعدات اإلنسانية مع قدرة المنظمات

اإلنسانية على الوصول إ� المدنيين المتأث�ين وتقديم المساعدات.

معلومات خلفية أساسية

وكان نزاع قد نشب بين القبائل الع�بية للرحل وقبيلة المساليت � محلية كِرنِك � 4 ديسمبر 2021 بسبب نزاع على الملكية � السوق المحلية. ولجأ
أكثر من 61,000 شخص إ� مدينة كرنك والقرى المجاورة. وُقتل ما ال يقل عن 67 شخًصا وأصيب 78 آخرون وفقد كثيرون ممتلكاتهم وماشيتهم.

(المصدر مصفوفة تتبع النزوح التي تصدرها منظمة الهجرة الدولية). وحتى 14 فبراير ظل 36,700 نازح � مدينة كِرنِك والقرى المحيطة وعاد الباقون
إ� مناطقهم األصلية. (المصدر مصفوفة تتبع النزوح التي تصدرها منظمة الهجرة الدولية)

ويعيش ما يقدر بنحو 487,000 شخص � محلية كِرِنِك بما � ذلك 146,700 نازح وذلك وفًقا لوثيقة اللمحة العامة لالحتياجات اإلنسانية بالسودان لعام
2022. ويحتاج حوا� 265,700 شخص � الوالية إ� مساعدات إنسانية � عام 2022 وفًقا لذات الوثيقة. وأورد تق�ير للتصنيف المتكامل لمراحل األمن

الغذا� بأنه كان هناك بالفعل أكثر من 73,000 شخص � كِرِنِك � مستوى األزمة وما يفوقها من مستويات األمن الغذا� بين أكتوبر 2021 وفبراير
.2022

كما يعيش ما يقدر بنحو 646,000 شخص � محلية الجنينة بما � ذلك 126,700 نازح وفًقا لمصفوفة تتبع النزوح التي أصدرتها منظمة الهجرة الدولية
� عام 2021. ويحتاج حوا� 371,500 شخص � الوالية إ� مساعدات إنسانية � عام 2022 (وذلك وفًقا لوثيقة اللمحة العامة لالحتياجات اإلنسانية

بالسودان لعام 2022). ويعا� أكثر من 129,100 شخص � الجنينة من مستوى األزمة وما يفوقها من مستويات األمن الغذا� بين أكتوبر 2021 وفبراير
2022 وذلك وفًقا لتق�ير صادر عن التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذا�.

أ

https://displacement.iom.int/reports/sudan-emergency-event-tracking-report-kereneik-kereneik-town-west-darfur-update-005?close=true
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/EET_kerinek%20west%20darfur_006%20%281%29.pdf
https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-humanitarian-needs-overview-2022-december-2021
https://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Sudan_AcuteFoodInsecurity_2021Apr2022Feb_report.pdf
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تحليل 
التحديث اإلنساني للسودان فبراير 2022

أبرز التطورات

من المحتمل أن يتأثر أكثر من 18 مليون شخص بموجات الجفاف المحلية
وفشل المحاصيل والنزاع واألزمة االقتصادية ويحتاجون إ� مساعدات

إنسانية عاجلة.

يقدر إجما� إنتاج محاصيل الحبوب الرئيسية (الذرة الرفيعة والدخن
والقمح) � عام 2021/202 بنحو 5 ماليين طن. وهذا يقل بنسبة 30 �

المائة عن متوسط السنوات الخمس السابقة و35 � المائة أقل من إنتاج
العام الماضي (وفًقا لمنظمة األغذية والزراعة).

حدثت �يادة � عدد الطلبات الصادرة عن بعض السلطات الوالئية للحصول
على حوافز ورسوم يجب على المنظمات اإلنسانية دفعها.

أثر عدم استتباب األمن على إتاحة الوصول إ� األشخاص المتأث�ين � بعض أجزاء دارفور.

لمحة عامة على الوضع

ال يزال السودان يواجه أزمة اقتصادية كلية. ومن المتوقع أن تواصل ال�يادات المستمرة � أسعار الغذاء والنقل وسلة الغذاء المحلية � التأثير على القوة
الشرائية لألسر الفقيرة ومن المرجح أن تؤدي إ� �يادة � معدل التضخم وذلك وفًقا لما أوردته شبكة اإلنذار المبكر بالمجاعة. وقد أثرت األزمة السياسية

خالل المدة المشمولة بالتق�ير بشدة على االقتصاد السودا� مع التحديات � الصادرات والواردات وإغالق الطرق القومية وتدهور األوضاع التي عرقلت
أنظمة السوق وسالسل القيمة الغذائية. حيث استمرت هذه العوامل � التأثير السلبي على األشخاص المحتاجين � فبراير.

ووفًقا للنهج الموحد لبرنامج الغذاء العالمي لإلبالغ عن مؤشرات األمن الغذا� يشير السينا�يو المتوقع إ� أن 33 � المائة من عموم السكان كانوا
يعانون خالل ال�بع األول من عام 2022 من عدم استتباب األمن الغذا� وأن 39 � المائة سيعانون من عدم استتباب األمن الغذا� بحلول ال�بع الثالث.

ووفًقا لمنظمة األغذية والزراعة فإن أداء الموسم الزراعي 2021/202 يتسم بالسوء. وتقدر منظمة األغذية والزراعة بأن 5.6 مليون شخص سيتأثرون
بموجات الجفاف باإلضافة إ� 9.8 مليون شخص يعانون من انعدام األمن الغذا� بسبب األزمة االقتصادية الحالية فضالً عن ارتفاع أسعار الوقود

واألسعار عموًما. ويقل مستوى األمطار � الموسم الحا� � معظم الواليات عن مستوى الموسم السابق مع موجات جفاف طويلة متوقعة � يوليو �
جميع مناطق المحاصيل وموجات جفاف محلية � أغسطس وسبتمبر تؤثر سلًبا على نمو المحاصيل. كما أثرت موجة الجفاف وفشل المحاصيل

الالحقة على أكثر من 5.6 مليون شخص � واليات النيل األزرق ووسط دارفور وشرق دارفور والقضارف وكسال وشمال دارفور وشمال كردفان والبحر
األحمر وسنار وجنوب دارفور وجنوب كردفان وغرب دارفور والنيل األبيض. حيث يعيش أكثر من 22 مليون شخص (50 � المائة من سكان السودان) �

115 محلية متأثرة بموجات الجفاف.

ووردت تقا�ير خالل الشهر عن عودة الجئين سودانيين من إثيوبيا إ� الكرمك بوالية النيل األزرق بعد التقدم العسكري � معسكر تونقو لالجئين � إثيوبيا.
ومنذ بداية فبراير ورد أن ما يقدر بنحو 739 مواطنا سودانيا عادوا إ� السودان عبر نقاط دخول مختلفة � محلية الكرمك. وال يزال المعبر الحدودي

الرسمي مغلقا. وتوجه ف�يق مشترك من مفوضية العون اإلنسا� ومعتمدية الالجئين الحكوميتين ومفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين إ� الكرمك
لتسجيل العائدين. وأثناء ذهاب فرق المفوضية � مهمة كان لدى معتمدية الالجئين الحكومية موظفين على األرض يسجلون العائدين منذ منتصف

ير. وتعا� محلية الكرمك من مشكلة مياه متوطنة ومع وصول الم�يد من العائدين سيكون على الشركاء � المجال اإلنسا� تلبية احتياجات المياه فبرا
والمرافق الصحية والنظافة. وقامت المفوضية ببناء مرحاضين مؤقتين � مركز العبور ولكن هناك حاجة إ� الم�يد. كما هناك حاجة لتحسين إمدادات

المياه أيًضا لتكون قادرة على تلبية الطلبات المتزايدة.

ويهدف الشركاء � المجال اإلنسا� � عام 2022 إ� تقديم المساعدات اإلنسانية والدعم إ� 10.9 مليون من األشخاص األكثر عرضة للمخاطر بتكلفة 1.9
مليار دوالر أم�يكي. وحتى 10 مارس وبفضل العديد من الشركاء المانحين تلقت خطة االستجابة اإلنسانية للسودان لعام 2022 مبلغ 148.6 مليون دوالر

والذي يمثل 7.6 � المائة من االحتياجات.

(٤ أبريل ٢٠٢٢)

https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-food-security-outlook-february-september-2022
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وتدعو المنظمات اإلنسانية � السودان إ� التمويل المبكر والعاجل للعمليات اإلنسانية حيث يؤدي النزاع واألزمة االقتصادية والتضخم وعدم استتباب
األمن الغذا� وغيرها من التحديات إ� �يادة احتياجات األشخاص المعرضين للخطر.

� هذا الصدد أعلنت المفوضية األوروبية � 20 فبراير عن تخصيص 40 مليون يورو (45.46 مليون دوالر أم�يكي) للمساعدات اإلنسانية للسودان
بوصفها جزًءا من التمويل اإلنسا� البالغ 294.2 مليون يورو (334.36 مليون دوالر) لمساعدة السكان المعرضين للخطر � شرق وجنوب أف�يقيا عام

.2022

موجات الجفاف وفشل المحاصيل ت�يد من الضغط على المحتاجين

تؤثر اآلثار المجتمعة للنزاع واألزمة االقتصادية وضعف المحاصيل بشكل كبير على حصول األشخاص إ� الغذاء ومن المرجح أن يضاعف عدد األشخاص
الذين يواجهون الجوع الحاد � السودان إ� أكثر من 18 مليون شخص بحلول سبتمبر 2022 وفًقا لمنظمة األغذية والزراعة وبرنامج الغذاء العالمي

(البيان). ووفًقا لتقييم س�يع مشترك لالحتياجات أجرته منظمة األغذية والزراعة (الفاو) وحكومات الواليات المعنية � ديسمبر 2021 تعد واليات كسال
والبحر األحمر وشمال دارفور من بين الواليات األكثر تضررًا، كما تأثرت أيضا واليات شمال كردفان ووسط دارفور والنيل األزرق جنوب كردفان وجنوب

دارفور بموجات الجفاف. ويعود فشل المحاصيل إ� عدم انتظام وانخفاض هطول األمطار � العام الماضي وارتفاع تكاليف المدخالت الزراعية واإلنتاج
والعنف على المستوى دون القومي الذي يمنع المزارعين من زراعة أراضيهم وي�يد من تفاقم حالة األمن الغذا� غير المستقرة بالفعل بالنسبة

لألشخاص األكثر عرضة للمخاطر. ومما ي�يد الوضع تعقيًدا تأثير األزمة االقتصادية و�يادة التضخم وتضاؤل القوة الشرائية للسكان � السودان.

ويقدر إجما� إنتاج محاصيل الحبوب الرئيسية (الذرة الرفيعة والدخن والقمح) � عام 2021/22 بنحو 5 ماليين طن وفًقا لمنظمة األغذية والزراعة. وهذا
أقل بنسبة 30 � المائة من متوسط السنوات الخمس السابقة و35 � المائة أقل من إنتاج العام الماضي. ويُقدر نقص إمدادات الذرة الرفيعة بنحو 1.3

مليون طن متري وهو األعلى � السودان منذ الثمانينيات. وسيغطي 3.5 مليون طن من الذرة الرفيعة المتاحة من حصاد الموسم الماضي احتياجات
األشخاص من الغذاء وعلف الماشية لمدة 10 أشهر. ويقدر إنتاج القمح المتوقع بحوا� 584,600 طن وسيغطي شه�ين ونصف من احتياجات السودان
من القمح. ويقدر العجز � الحبوب (الذرة الرفيعة والقمح والدخن) للبالد بـ 4.3 مليون طن. وبحلول منتصف يناير 2022 استمرت أسعار المواد الغذائية
األساسية � االرتفاع بشكل غير معتاد � معظم األسواق بينما ظلت مستقرة أو � انخفاض طفيف � األسواق األخرى. وارتفعت أسعار المواد الغذائية

األساسية بنسبة تتراوح بين 100 و200 � المائة عن العام الماضي وثالث إ� أ�بع مرات أعلى من متوسط الخمس سنوات. وعادة ما تستقر أسعار
الحبوب بحلول شهر فبراير بعد اكتمال موسم الحصاد ولكن من المرجح أن تبدأ � االرتفاع � أب�يل - � وقت أبكر من المعتاد.

وتشير منظمة األغذية والزراعة وحكومات الواليات � الواليات المتضررة إ� أن هناك حاجة ملحة لتقديم المساعدات الغذائية حتى الموسم الزراعي
المقبل. فباإلضافة إ� إعادة تأهيل البرك الطبيعية الموجودة والمزارع يوصي التقييم بتوفير حاويات لتخ�ين المياه عند الحاجة. كما يعد االستعداد لموسم

األمطار القادم من خالل توفير المدخالت واألدوات الزراعية باستخدام ممارسات االستجابة المرنة (أنواع المحاصيل وحصاد المياه والتخ�ين المناسب إذا
كان هناك فائض وما إ� ذلك) أمرًا ضرو�يًا. ويوصى أيًضا بتوفير العلف الحيوا� مثل مخلفات المحاصيل من الذرة الرفيعة والفول السودا� من

المناطق المحيطة لتقليل فجوة العلف الحيوا�. وسيستخدم الشركاء � المجال اإلنسا� نهجًا متعدد القطاعات لالستجابة لهذه األزمة لضمان حصول
األشخاص على المساعدات التي يحتاجون إليها وإدراج عبء الحاالت الجديد � برامجهم لهذا العام. وستقدم المساعدات الطارئة المنقذة للحياة على

المدى القصير إ� المتوسط لمنع الم�يد من التدهور � الوضع اإلنسا�. وسيوفر قطاع الغذاء والتغذية والمياه والمرافق الصحية والنظافة وقطاع الحماية
المساعدات المنقذة للحياة � 115 محلية متضررة. كما ستمنح األولوية على المدى القصير لتوفير المساعدات الغذائية والحصول على المياه لالستخدام
المنز� والماشية وخدمات التغذية لألطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات وإتاحة الوصول إ� خدمات الحماية. كما سيقدم الشركاء �

المجال اإلنسا� أيًضا مساعدات متوسطة األجل لمنع الم�يد من التدهور � الوضع اإلنسا�. ويشمل ذلك توفير المدخالت الزراعية وتوفير الخدمات
البيط�ية والمساعدات الغذائية الوقائية وتع�يز مراقبة التغذية وإعادة تأهيل مرافق المياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية.

وقال برنامج الغذاء العالمي � السودان � 31 يناير أن واحًدا من كل أ�بعة أشخاص � السودان يواجه الجوع الحاد. وفًقا آلخر تق�ير للتصنيف المتكامل
لمراحل األمن الغذا� الذي صدر � مايو 2021 يُقدر أن حوا� 6 ماليين شخص � جميع أنحاء السودان يعانون من انعدام األمن الغذا� بين أكتوبر

2021 وفبراير 2022. وسيجرى التقييم التا� للتصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذا� � مايو 2022. حيث من المرجح أن تشهد موجات الجفاف �يادة
� التأثير على األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذا�.

اإلجراءات البيروقراطية الخاصة بالمنظمات غير الحكومية الدولية واألمم المتحدة آخذة � االزدياد

� أعقاب االنقالب العسكري � أكتوبر 2021 كانت هناك �يادة � عدد الطلبات الصادرة عن بعض سلطات الوالئية للحصول على حوافز ورسوم تدفعها
المنظمات اإلنسانية. وقد شوهد ذلك � واليات النيل األزرق ووسط دارفور والقضارف وشمال دارفور وجنوب دارفور وجنوب كردفان وغرب كردفان والنيل

األبيض. وتتراوح الطلبات بين �يادة الحوافز الحالية إ� رسوم جديدة للخدمات. وست�يد هذه الطلبات الجديدة من التكاليف التشغيلية للشركاء � المجال

https://reliefweb.int/report/sudan/worsening-food-crisis-looming-sudan-amid-economic-downturn-displacement-and-ruined
https://reliefweb.int/report/sudan/ukaid-bolsters-wfp-assistance-amid-record-levels-food-insecurity-sudan-enar
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اإلنسا� وست�يد من العوائق البيروقراطية واإلدا�ية.

وقد كان هناك تحول � بعض الواليات من مطلب من تص�يح مفوضية العون اإلنسا� الحكومية تمشيا مع اتفاقية أكتوبر 2019 إ� أختام متعددة من
المخابرات العسك�ية والمخابرات العامة. ويحدث هذا � واليات وسط دارفور والبحر األحمر وكسال وغرب كردفان وجنوب كردفان.

مخاوف تتعلق بإتاحة الوصول إ� دارفور

ال تزال ترد التقا�ير عن التوترات والنزاعات بين المجتمعات المختلفة � أجزاء من دارفور ولكن لم تفد التقا�ير عن أي نزوح � فبراير 2022. كما ارتفع
عدد الحوادث األمنية حيث وردت تقا�ير عن 27 حادثة � فبراير مقارنة بـ 21 � يناير وفًقا إلدارة األمم المتحدة لشئون السالمة واألمن.

ولم تتمكن المنظمات اإلنسانية من الوصول إ� المجتمعات المحلية � بعض أجزاء غرب ووسط دارفور � فبراير بسبب انعدام األمن. أما � والية غرب
دارفور لم يتلق بعض النازحين مساعدات إنسانية حتى اآلن بسبب النزاع الحا� � عام 2021.

وعلى الرغم من التحديات تمكنت المنظمات اإلنسانية من الوصول إ� 5.6 مليون شخص � دارفور � عام 2021 بشكل من أشكال المساعدات
اإلنسانية.

حاالت اإلصابة بفيروس فيروس كورونا المستجد تنخفض

يبدو أن عدد حاالت فيروس كورونا المستجد المؤكدة � جميع أنحاء البالد آخذ � االنخفاض لدى وزارة الصحة االتحادية السودانية التي سجلت 3,250
حالة فيروس كورونا المستجد � فبراير مقارنة بـ 11383 حالة � يناير. وأثبتت االختبارات بشكل عام نتائج إيجابية لعدد 61,569 شخًصا � جميع أنحاء

البالد بالنسبة لفيروس كورونا المستجد بما � ذلك 3,912 حالة وفاة بين 3 يناير 2020 و4 مارس 2022.

وهدف التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد � السودان هو 20٪ من السكان بحلول يونيو 2022 و52٪ بنهاية عام 2022. وحتى 24 مارس قدمت 6.13
مليون جرعة لقاح فيروس كورونا المستجد � جميع أنحاء البالد مما رفع النسبة المئوية من األشخاص الذين جرى تطعيمهم بالكامل بنسبة 5.8 �

المائة.

انضم السودان إ� مرفق كوفاكس إلتاحة لقاحات فيروس كورونا المستجد على الصعيد العالمي � ديسمبر 2020 واستلم الشحنة األو� من لقاح
أسترا�ينيكا � 3 مارس 2021. ومنذ ذلك الحين استمرت اللقاحات � الوصول إ� البالد. � 16 فبراير وصلت شحنة عبارة عن 604,800 جرعة من

ير أرسلت الواليات المتحدة 774,540 جرعة من لقاح فايزر لقاحات شركة جونسون آند جونسون تبرعت بها الحكومة اإلسبانية إ� الخرطوم. � 11 فبرا
ضد فيروس كورونا المستجد.

خطة االستجابة لالجئين السودانية لعام 2022 لتقديم المساعدات إ� أكثر من مليون الجئ وأفراد من المجتمعات المضيفة

أصدرت مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين وشركاؤها � 21 فبراير خطة االستجابة القط�ية لالجئين � السودان لعام 2022 تستهدف 925,000
الجئ ويستفيد منها أيًضا 231,235 شخًصا من المجتمعات المضيفة بتكلفة 517 مليون دوالر أم�يكي. ومن المتوقع أن يكون هناك أكثر من 1.2 مليون
الجئ � السودان بحلول نهاية عام 2022. وسيحتاج الالجئون إ� تدخالت متعددة القطاعات لتلبية احتياجاتهم وتحسين االعتماد على الذات على المدى
الطويل. وهناك حاجة أيًضا إ� االستثمار � البنية التحتية المحلية وتع�يز خدمات التعليم والصحة والتغذية والمياه والمرافق الصحية التي تراعي الفوارق

بين الجنسين لضمان أن الخدمات المحلية لديها القدرة على تلبية االحتياجات المتزايدة لالجئين والمجتمعات المضيفة. وسيسمح ذلك لكال المجتمعين
بالتعايش السلمي.

والسودان هو ثا� أكبر دولة تستضيف الالجئين � إف�يقيا. حيث تستضيف البالد الجئين وطالبي لجوء � الغالب من جمهو�ية جنوب السودان وإ�يت�يا
وإثيوبيا وجمهو�ية إف�يقيا الوسطى وتشاد وسو�يا واليمن ودول أخرى مثل الصومال وجمهو�ية الكونغو الديمقراطية. وأكبر تجمعات الالجئين � البالد
هم الالجئون من جمهو�ية جنوب السودان وإثيوبيا. والسودان هي واحدة من البلدان الرئيسية المضيفة لالجئين من جمهو�ية جنوب السودان مع أكثر

من 800,000 الجئ � البالد منهم 3,500 وصلوا � يناير 2022. وباإلضافة إ� ذلك يستضيف السودان أكثر من 73,300 الجئ إثيو� � جميع أنحاء
البالد منهم 51,000 الجئ وصلوا إ� شرق السودان (كسال والقضارف) ووالية النيل األزرق منذ نوفمبر 2020 � أعقاب أعمال العنف � منطقة تيقراي.

ويعيش ما يقرب من 70 � المائة من الالجئين � السودان خارج المعسكرات مع المجتمعات المحلية التي تستضيف الجئين على أراضيهم � المدن
والقرى. وهذا يشمل الالجئين � المناطق الحض�ية وأكثر من 100 مستوطنة � جميع أنحاء البالد. وتوجد العديد من المستوطنات خارج المعسكرات �

مناطق نائية ومتخلفة حيث الموارد والبنية التحتية والخدمات األساسية محدودة جًدا.
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