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أوتشا     

  التطورات أبرز  
إلى دارفور  اً سودانی اً الجئ 350عاد أكثر من  •

سنوات  10منذ أبریل بعد أن أمضوا أكثر من 
في معسكرات الالجئین في تشاد، وفقاً 

 لمفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین
تقدیرات التصنیف المتكامل لمراحل األمن  •

 2018الغذائي تقول بأن ما بین مایو ویولیو 
مالیین  6سیحتاج معونات الغذاء ما یصل إلى 

في المائة من مجموع السكان  14شخص أي 
 في السودان

تقود الزیادات الموسمیة في الطلب  •
وانخفاضات العرض، إلى جانب نقص الوقود 
وزیادة تكالیف النقل إلى زیادات كبیرة في 

حسبما أورد نظام  –سیة  أسعار الحبوب األسا
 اإلنذار المبكر بالمجاعة

نازح في  85,500سع حوالي أصبح بو •
أكبر معسكر في  -معسكر النیم للنازحین 

الحصول على المیاه  -والیة شرق دارفور
 ساعة في الیوم 12النظیفة لمدة 

  

 2018 عام أرقام

 
 

 ملیون 5.5

عدد األشخاص المحتاجین في 
االحتیاجات وفقاً للمحة السودان (

 )2018اإلنسانیة للعام 

 
 

 ملیون  3.1

في  عدد األشخاص المحتاجین
ة االحتیاجات ــــلمح( دارفور

 )2018اإلنسانیة للعام 

 
 

 ملیون  2.3

ابة بسوء ـــــاالت اإلصـعدد ح
(لمحة الشامل  ادــــــــالتغذیة الح

 )          2018االحتیاجات اإلنسانیة للعام 

 
 

212352,(  
410,932 (

144,367  

دولة مواطني  من الالجئون
 السودان في السودان جنوب

  2013ما قبل (
 2013(ما بعد 

 ،2018 مایو 31حتى 
 مفوضیة األمم المتحدة لالجئین

 
 
 
 

153,620 

وطالبو اللجوء الالجئون 
 السیاسي من جنسیات أخرى

مفوضیة المسجلون من قبل (
 األمم المتحدة لشئون الالجئین)

 2017 ایرین 31حتى  –

 التمویل  
 دوالر أمریكي ملیون 279    
 2018جرى استالمھا في    

    

 

  
 

 في ھذا العدد                                 
      

 
 1.ص  عودة الجئین سودانیین من تشاد
 2ص.  توقعات التصنیف المتكامل لمراحل األمن الغذائي

 3ص.  أسعار المواد الغذائیة تواصل االزدیاد                           
 4ص.  المیاه في معسكر النیم بوالیة شرق دارفورخدمات             

   )2018لشئون الالجئین، یونیو قافلة لالجئین عائدین إلى دارفور من المعسكرات في تشاد (مفوضیة األمم المتحدة 
 

  تواصل العودة الطوعیة إلى السودان
 

إلى أماكنھم األصلیة في  -كانوا یعیشون الجئین في تشاد المجاورة  -شخصاً  180عاد في أوائل یونیو حوالي 
السودان في جزء من برنامج العودة الطوعیة إلى الوطن. وقد جرى تسجیلھم في الطینة، وھي بلدة حدودیة في والیة 

ات الالجئین السودانیة والتشادیة ومفوضیة األمم شمال دارفور، وقد تمت إدارة عملیات العودة تحت إشراف سلط
 المتحدة لشئون الالجئین.

 
الجئاً  353ومنذ بدء البرنامج في أبریل من ھذا العام ساعدت مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین ما مجموعھ 

دة تحتوي على مواد للعو )طروداً مجموعات ( على العودة من تشاد إلى دارفور. وقد تلقى العائدون من الالجئین
) الماء وأواني الطبخ والمساعدات النقدیة. كما قدم برنامج اناتكأساسیة مثل األقمشة المشمعة للمأوى وأوعیة (جر
 الغذاء العالمي المساعدات الغذائیة لمدة ثالثة أشھر.

  
في محلیات الطینة وكورنوي  في بلدة الطینة، قبل أن ینتقلوا إلى قرى‘ مركز استقبال’ووصل الالجئون العائدون إلى 

شخصاً إلى  33وككبابیھ وكتم والفاشر وسرف عمرة في والیة شمال دارفور. وقد عادت مجموعة صغیرة مكونة من 
 جبل مون بوالیة غرب دارفور.

 
وفي حین تعمل مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین بشكل مستمر مع الحكومة والشركاء اآلخرین لضمان عودة 

ئین في ظروف آمنة وكریمة، فإن قطاع العودة واالنتعاش وإعادة الدمج، برئاسة مفوضیة العودة الطوعیة الالج
وإعادة الدمج الحكومیة، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ومنظمة الھجرة الدولیة من المتوقع أن یدعم القطاع تقدیم 

  الخدمات األساسیة في مناطق العودة. مساعدات إعادة الدمج للسكان العائدین، بما في ذلك تعزیز
 

ستتوقف القوافل أثناء موسم األمطار بین یونیو 
وأغسطس وتستأنف بعد انتھاء الموسم. وتعتزم 
مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین إعادة ما ال یقل 

 .الجئ إلى السودان بحلول نھایة العام 3,500عن 
 

الجئ سوداني في  300,000حیث ال یزال أكثر من 
تشاد، وستواصل مفوضیة األمم المتحدة لشئون 
الالجئین العمل مع حكومتي السودان وتشاد لتیسیر 

إطار االتفاقیة الثالثیة عودتھم الطوعیة إلى الوطن في 
التي وقعتھا الحكومتان ومفوضیة األمم المتحدة لشئون 

  .2017الالجئین في مایو 
 
 
 

سنوات  10وأطفالھا الستة إلى مدینة الطینة في دارفور بعد أكثر من  ءعادت حوا
 )2018في تشاد (مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین، یونیو 
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من المتوقع أن یصل عدد من یعانون من عدم استتباب األمن الغذائي إلى ستة مالیین 
 خالل موسم الجفاف في السودان (مایو إلى یولیو)

 
 2018 من مایو إلى یولیووفي المدة أنھ  إلى  السودانفي األمن الغذائي الحاد استتباب عدم ل  لوضع العامل تقریر  یشیر أحدث 

ما یعادل المرحلة أي [ ةاألزموضع في المصنفین في مستویات األمن الغذائي على أنھم من المتوقع أن یرتفع عدد األشخاص 
لتصنیف المتكامل لمراحل [الذي مثل المرحلة الرابعة ل الطوارئوضع و] لمتكامل لمراحل األمن الغذائيالثالثة من التصنیف ا

ووفقاً للتصنیف  ملیون شخص في أبریل. 5.5 مقارنة بعددملیون  6غذائیة إلى  اتویحتاجون إلى مساعد ]األمن الغذائي
تحلیلھم في أبریل إلى  جرىفي المائة من مجموع السكان الذین  13یمثل ھذا زیادة ھامشیة من  ،المتكامل لمراحل األمن الغذائي

 سنوي.الساس األفي المائة على  45وتقابل التقدیرات زیادة قدرھا  مایو. في المائة في 14
 

مما  ،في المائة من األسر 13د في وتشیر تقاریر التصنیف المتكامل لمراحل األمن الغذائي إلى أن انعدام األمن الغذائي قد ازدا
ت أو لوجباد انخفاضاً في عداألسر اجھ اتوأن لمتوقع ا من ،لمتوقعةا مدةلل اخالو یعني وجود فجوات كبیرة في االستھالك.

األمن الغذائي من المرجح أن یؤثر على نصف عدد  عدم استتبابوتشیر التقدیرات إلى أن  .ةویتغذقیمة قل اء ألى غذل إلتحوا
 جئین.الال
 
ن مزاء جأفإن ف لجفام اسومھ ومع تقدم نبأ مایو الرئیسیة لسائر في ر نظام اإلنذار المبكر بالمجاعةیرتقادث تتحل، بالمثو
وضع  ھونجوایوف سرة مل في جبون حزلناا، كذلك 2017م في عاد یدلشف ابالجفا ترتأثوالتي ور فل دارشماوکسال ت الیاو

 ر.سبتمبر شھ إلى الغذائي األمنوى مست حسب األزمة
 

األمن الغذائي بین النازحین في المناطق التي تسیطر علیھا الحركة عدم استتباب أشار نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة إلى أن وقد 
جنوب كردفان سوف یتدھور من مستویات األزمة إلى الطوارئ بین یونیو والیة  قطاع الشمال في –الشعبیة لتحریر السودان 

دنى (المرحلة األولى من ستبقى معظم األجزاء األخرى من السودان على األرجح في الحد األبینما . 2018 من عام وسبتمبر
 من (المرحلة الثانیة من التصنیف المتكامل لمراحل األمن الغذائي) مرحلة ضغطالتصنیف المتكامل لمراحل األمن الغذائي) أو 
 .الذي فاق المعدل المتوسط 2017/18موسم حصاد  في أعقاب ،2018المستویات الحادة لألمن الغذائي حتى سبتمبر 

 قود وتحدیات انقطاع خط إمداد المواد األساسیةاالستجابة لنقص الو
 

اء من جزاألفي بعض ر وفول دارشماوالیة حین في زلناأن الى إ بریلالغذاء العالمي لشھر ألبرنامج ي لقطرنشرة التحدیث ا تشیر
كما أن نقص الوقود وانقطاع خطوط ئي. الغذاألمن م استتباب ابعدص بشكل خاون یتأثرن فاب كردجنور وفوب دارجنوت الیاو

إمداد السلع بسبب ذلك یؤثران على التوزیعات في المنطقة. ولمواجھة ھذه التحدیات، شرع برنامج الغذاء العالمي في خطة 
عدم االنتظام في توفر الوقود. كما یقوم برنامج الغذاء العالمي بتوفیر للطوارئ. ویستورد برنامج الغذاء العالمي الوقود لمقابلة 

الوقود للناقلین لضمان إمكانیة إرسال الرسائل ومنح األولویة لتقدیم المساعدات الغذائیة إلى المناطق التي یصعب الوصول إلیھا 
 .أوالً 

 
شخص یعانون من  97,000ي المساعدات في أبریل لنحو واستجابة للجفاف في والیة شمال دارفور، قدم برنامج الغذاء العالم

. كما من المقرر أن یوفر برنامج الغذاء العالمي في السودان نصف الحصص محلیات اب األمن الغذائي الشدید في ثمانِ عدم استتب
 .الغذائیة تلیھا أنشطة المساعدات الغذائیة مقابل إنشاء األصول لألسر المتأثرة بالجفاف

 
 

تشیر تقدیرات التصنیف المتكامل 
لمراحل األمن الغذائي إلى أن ما 

سیحتاج  2018بین مایو ویولیو 
إلى المساعدات الغذائیة ما یصل 

مالیین شخص في السودان  6إلى 
في المائة من مجموع  14أو 

 السكان

 السودان في والمتوقعة الحالیة الغذائي األمن مستویات
 المصدر: التصنیف المتكامل لمراحل األمن الغذائي

قدم برنامج الغذاء العالمي 
شخص  97,000مساعدات لحوالي 

یعانون من عدم استتباب األمن 
في  محلیات الغذائي الشدید في ثمانِ 

 والیة شمال دارفور

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Sudan_AcuteFI_Situation_2018April.pdf
http://fews.net/east-africa/sudan/key-message-update/may-2018
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/04%202018%20WFP%20Sudan%20Country%20Brief_April%202018.pdf
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حسبما أفاد بھ نظام  -أسعار المواد الغذائیة األساسیة مع بدایة موسم الجفاف زیادة 

 اإلنذار المبكر بالمجاعة
 
ناك ارتفاع ألسعار الحبوب الغذائیة الرئیسیة في جمیع أنحاء السودان مدفوٌع بالزیادات الموسمیة في الطلب على ھ

الحبوب وانخفاض العرض، باإلضافة إلى نقص الوقود وما یترتب على ذلك من زیادة تكالیف النقل، وذلك حسبما أفاد 
في تقریره للرسائل الرئیسیة لشھر مایو على أنھ متابعة لتقریر توقعات األمن الغذائي  بھ نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة

في المائة في  15إلى  5. وخالل شھر أبریل، ارتفعت أسعار التجزئة للذرة والدخن بنسبة بلغت 2018لشھر أبریل 
مع ارتفاع أعلى بنسبة تصل إلى  معظم األسواق التي رصدھا نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة مقارنة بالشھر السابق،

 في المائة في بعض األسواق، مثل سوق الضعین في والیة شرق دارفور. 25
 

لتحدیث  في المائة فقط، وفقاً  1ومع ذلك ، في مایو ، ارتفعت أسعار الذرة الرفیعة في والیة شرق دارفور بنسبة 
في  9.7. إجماالً، ارتفع متوسط سعر التجزئة للذرة الرفیعة بنسبة السوق الصادر عن برنامج الغذاء العالمي في مایو

 مقارنة بالشھر السابق. المائة خالل شھر مایو في المناطق التي یراقبھا برنامج الغذاء العالمي،
 

مثل والیات  وفقًا لموقع نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة في مناطق 2018استمر نقص الوقود المتواصل منذ مارس 
شمال كردفان وشمال دارفور، والقضارف وتشیر التقاریر المیدانیة إلى أن نقص الوقود قد أثََّر على إمدادات المیاه 
الستھالك الماشیة وري المحاصیل غیر الموسمیة. كما یمكن أن تؤدي أسعار الوقود المرتفعة إلى زیادة تكالیف 

 ي القطاعات شبھ اآللیة المطریة، والمرویة.اإلنتاج خالل الموسم الزراعي الرئیسي ف
 

 عدم استتبابالذین یعانون من  األشخاص تدعملوالیات المتحدة ا
 األمن الغذائي في السودان

 
قال بیان صحفي للوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة إن الوكالة األمیركیة للتنمیة الدولیة ستقدم مساعدات غذائیة جدیدة 

ملیون من الفئات األكثر عرضة للمخاطر في السودان خالل األشھر الستة المقبلة. ومن المقرر أن  1.5للسودان إلى 
ألف طن متري من الذرة البیضاء  55یدیر برنامج الغذاء العالمي توزیع ھذه المساعدات، وھي منحة قدرھا 

ین، بمن فیھم أولئك القادمین من دولة جنوب المزروعة في الوالیات المتحدة على األشخاص النازحین والالجئ
 السودان، وغیرھم من المجموعات األكثر عرضة للمخاطر.

 
ملیون  4.8ویخطط برنامج الغذاء العالمي لمساعدة 

؛ ویشمل ذلك 2018عام  شخص في السودان في
النازحین والالجئین والمجتمعات المحلیة المتأثرة 
بتغیر المناخ وغیرھا من المجموعات التي تعاني من 
عدم استتباب األمن الغذائي والتغذوي. ویقدم برنامج 
الغذاء العالمي الدعم من خالل مجموعة من األنشطة، 

یالت بما في ذلك المساعدات الغذائیة الطارئة والتحو
النقدیة والدعم الغذائي، باإلضافة إلى أنشطة بناء 
القدرة على التكیف التي تساعد المجتمعات المحلیة 

  على االعتماد على نفسھا.
 
 
 
 

ترجع الزیادات الكبیرة في أسعار 
الحبوب إلى الزیادات الموسمیة في 

الطلب وانخفاض العرض، إلى 
جانب نقص الوقود وزیادة تكالیف 

النقل حسبما أفاد بھ نظام اإلنذار 
 ةالمبكر بالمجاع

 

  لسودانلالتقویم الموسمي 
 ةالمصدر: خدمة نظام اإلنذار المبكر بالمجاع

ھا الوالیات المتحدة في بورتسودان (برنامج الغذاء تتفریغ الذرة الرفیعة التي قدم
 )2018العالمي، یونیو 

الوكالة األمیركیة للتنمیة  تقدم
الدولیة تبرًعا جدیًدا سیوفر الغذاء 

ملیون من السكان األكثر  1.5إلى 
عرضة للمخاطر في السودان خالل 

 األشھر الستة المقبلة

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000072032/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000072032/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000072032/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000072032/download/
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للمساعدة  رفوردا شرقلنازحین في والیة موثوقیة ل ثرمدادات میاه أكإ
 الحد من األمراض المنقولة بالمیاه في

 
 

میاه الشرب النقیة في الحد من انتشار األمراض المنقولة بواسطة المیاه على  نالمنتظم والمحسَّ  صولحال المتوقع أن یساعد من
وفقاً لمنظمة األمم المتحدة للطفولة  -دارفور شرق والیة وھو أكبر معسكر للنازحین في  -م النی معسكر نازح في 85,500بین 

ي أطلق في مارس ذالالسویسریة و -الدولیة ف ومنظمة الرعایة یقام مشروع جدید للمیاه من قبل الیونیسحیث  ف).ی(الیونیس
 اطي یعمل بالطاقة الشمسیة.نظام احتیببتوصیل ثالثة آبار في المعسكر بشبكة كھرباء المدینة و

المیاه المأمونة في  علىصول حال ت إمكانیةواستقر المشروع وزاد ،السویسریة -نفذ المشروع من قبل منظمة الرعایة الدولیة 
لضمان  أمر ھامھذا و وھناك مخزون كاٍف من الوقود لتشغیل المولدات. المعسكر،"تعمل جمیع نقاط المیاه الثالث في  المعسكر.

 االحتیاطي. ةالشمسی الطاقةاستخدام نظام  یتعذرأو عندما  المدینة،تشغیل مضخات المیاه عندما ال تتوفر شبكة كھرباء 
لتر من الماء لكل شخص یومیاً وفقاً  20ى حوالي علصول حال مویمكنھ الیوم،ساعة في  12لمدة  بالمیاه تزوید المجتمع جريی

وھو ما یزید عن الحد األدنى من كمیة المیاه المطلوبة لكل فرد في  الضعین،یة والنظافة في لمسؤولي المیاه والمرافق الصح
 .لتر یومیاً  15إلى  7.5 بین البالغ ما المیثاق اإلنساني والمعاییر الدنیا في مجال االستجابة للكوارث (إسفیر)

نیة لكل أسرة في الیوم الواحد، وھو ما یعتبر كافیاً من أوعیة المیاه (جركانات) مجا 10وُیْسَمُح لألشخاص النازحین بدخول  
ألسرة مكونة من ستة أفراد. وألي میاه إضافیة، فإن المجتمع یتقاضى رسوًما لتغطیة تكالیف التشغیل والصیانة. حیث یبلغ سعر 

   ل البالستیكي.دوالر) لملء البرمی 0.21جنیھات ( 6دوالر)، و 0.17جنیھات (حوالي  5ملء البرمیل الحدیدي بالمیاه 
ویساعد توفیر المیاه النظیفة على تحسین النظافة والصحة، مما یسھم في انخفاض معدل انتشار األمراض المنقولة عن 
طریق المیاه، وھو السبب الرئیسي الثاني لوفاة األطفال دون سن الخامسة في السودان، بعد اإلصابة بااللتھاب الرئوي 

 )ة(وفقاً لمنظمة الصحة العالمی
. 

ویساعد الحصول على میاه الشرب اآلمنة والكافیة أیضاً في مكافحة المخاطر المباشرة والكامنة لسوء التغذیة بالنسبة 
 .في المائة من سكان المعسكر 16طفل دون سن الخامسة، الذین یمثلون حوالي  13,700لـعدد 

 
الكھربائیة مع النظام الشمسي إلى خفض تكالیف وإلى جانب الفوائد الصحیة الواضحة، أدى تركیب شبكة الطاقة 

في الحصول على ˈ في المائة. كما یحافظ النظام الشمسي على الوقت الذي یُقَضى 60التشغیل والصیانة الیومیة بنحو 
 الوقود ونقلھ، كما یقلل من االنبعاثات الضارة.

 

 
 
 
 
 
 

 )2018رفور (الیونیسیف، مایو نساء وفتیات نازحات یجلبن المیاه في معسكر النیم بوالیة شرق دا

نازح في   85,500یمكن لحوالي 
وھو  -معسكر النیم للنازحین 

 -األكبر في والیة شرق دارفور
 12الحصول على المیاه النقیة لمدة 

 ساعة في الیوم

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org


      5| 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

 
 
 

 

النمر لالجئین  معسكرتساعد منظمة أوكسفام الالجئین والمزارعین في 
 شرق دارفوركارینا، بوالیة وأبو 

 
الجئ من دولة جنوب السودان في معسكر النمر لالجئین وأبو كارینكا في والیة شرق  15,500یستفید أكثر من 

دارفور من أنشطة المیاه والمرافق الصحیة المدعومة من منظمة أوكسفام غیر الحكومیة الدولیة، بتمویل من الصندوق 
شھراً، والذي بدأ قبل عام، وجرى تمدیده حتى  12روع مدتھ اإلنساني لالتحاد األوروبي باعتبارھا جزء من مش

مرحاضاً منزلیاً في معسكري النمر والفردوس. كما جرى توزیع  1,840دیسمبر القدم، وحتى اآلن، جرى بناء 
من العاملین في مجال الصحة على تنفیذ أنشطة  80مجموعة (طقم) من مستلزمات النظافة؛ وتدریب  6,100حوالي 

بما في ذلك الزیارات المنزلیة، وتنظیف أوعیة السوائل (الجركانات)، وتعبئة المجتمع لحملة  -الصحي التثقیف 
 التنظیف.

 
 مزارع في شرق السودان 600إلى  اتتقدیم المساعد

 
ة ِسنكات في شرق السودان وذلك بدعم مالي حلیمزارع لھذا العام في م 600قدمت أوكسفام الُمدخالت الزراعیة إلى 

من  404من الماعز على  1,404لوكالة اإلیطالیة للتعاون اإلنمائي، ووكالة توسكانا. ووزعت الوكالة أیضاً من ا
رأس من الماشیة. كما قامت أوكسفام بإعادة تأھیل ست  30,000األسر في خمس قرى، واضطلعت بحملة تلقیح لعدد 

 أسرة. 1,820ي آبار في قریتین توفر إمكانیة الحصول على المیاه النظیفة لحوال

تقدم أوكسفام خدمات المیاه 
والمرافق الصحیة النظیفة ألكثر 

الجئ في معسكري  15,500من 
النمر لالجئین وأبو كارینكا في 

 دارفور والیة شرق
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