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أوتشا    

  التطورات أبرز  
مالیین شخص ضد  8جرى تطعیم أكثر من  •

الحمى الصفراء في والیات النیل األزرق 
 .وسنار والجزیرة

تلقى الصندوق المركزي لمواجھة الطوارئ  •
ملیون دوالر أمریكي لتلبیة االحتیاجات  26.4

 اإلنسانیة العاجلة المنقذة للحیاة في السودان
نقص المیاه في معسكر الحمیدیة للنازحین  •

یرجع إلى عدم كفایة إمدادات وقود الدیزل 
 الالزمة لتشغیل محطات ضخ المیاه

أشار تقییم المحاصیل الذي قادتھ الحكومة إلى  •
فقد بلغ إنتاج الغالل  2018أنھ بالنسبة لعام 

في  57 مقدارھا بزیادة ملیون طن 8.2حوالي 
 2017المائة عن عام 

الجئون جدد من دولة جنوب السودان یصلون  •
إلى والیات شرق وجنوب دارفور وغرب 

 وجنوب كردفان والنیل األبیض
  

 2018 عام أرقام

 
 

 ملیون 5.5

عدد األشخاص المحتاجین في 
وفقاً للمحة االحتیاجات السودان (

 )2018اإلنسانیة لعام 

 
 

 ملیون  3.1

في  عدد األشخاص المحتاجین
ة االحتیاجات ــــلمح( دارفور

 )2018اإلنسانیة لعام 

 
 

 ملیون  2.3

ابة بسوء ـــــاالت اإلصـعدد ح
الشامل  ادــــــــالتغذیة الح

 )          الیونیسیف(

 
 

407,650(  
438,906 ( 

556,648 

دولة مواطني  من الالجئون
 السودان في السودان جنوب

  مفوضیة األمم المتحدةبمسجلین (
 جلین بشرطة الجوازات والھجرةـمس(

حسب مفوضیة  الكليالمجموع 
 األمم المتحدة لالجئین

 2019 مارس 31

 
 
 

158,959 

وطالبو اللجوء الالجئون 
 السیاسي من جنسیات أخرى

مفوضیة األمم المتحدة لشئون 
 )2018 أغسطس 31حتى ( – الالجئین

 التمویل  
 دوالر أمریكي ملیون 539.9    
 2018جرى استالمھا في    
    

 التمویل المتحصل نسبة  

53.6% 
 وفقاً لنظام التتبع المالي )،2019 مارس 24(حتى 

  
 

منظمة  - مالیین شخص 8ضد الحمى الصفراء تصل إلى أكثر من الوقائي لتطعیم لحملة  
 الصحة العالمیة

 
مالیین شخص أعمارھم بین  8واسعة النطاق ضد الحمى الصفراء شملت أكثر من أطلقت وزارة الصحة حملة تطعیم 

عاماً في والیات النیل األزرق وسنار والجزیرة وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمیة، والتحالف  60أشھر و 9
مارس. استھدفت الحملة  29 إلى 10الیونیسیف في المدة من  –العالمي للقاحات والتطعیم، ووكالة األمم المتحدة للطفولة 

 ملیون شخص في الوالیات الثالث. 8.3في البدایة أكثر من 
 

ة في عمل السودان المستمر لحمایة جمیع السكان من أوبئة الحمى الصفراء، تمشیاً مع االستراتیجیة ھامكانت الحملة 
والتي  -الجماعیة للحمى الصفراء  العالمیة للقضاء على أوبئة الحمى الصفراء. ویخطط السودان الستكمال الحمالت

إدخال لقاحات الحمى الصفراء في التطعیمات بوضمان الحمایة على المدى الطویل  -النھائیة  إلىكانت ھذه ھي الثالثة 
 الروتینیة في األشھر المقبلة.

 
نعیمة القصیر ممثل منظمة الصحة العالمیة في السودان، "إننا نقر بالتزام السلطات الصحیة في السودان  وقالت الدكتورة

والوقود خالل ھذه األزمة  یةالنقد السیولة بتوفیر
االقتصادیة لضمان حمایة الشعب السوداني، وخاصة 
األطفال، بلقاح عالي الجودة، من شأنھ أن یسھم في 

الم أكثر أماناً". ومضت قائلة، األمن الصحي ویجعل الع
"یعد لقاح الحمى الصفراء أھم أداة لدینا لمنع تفشي 

سیكون اللقاح متاحاً مجاناً ألي والحمى الصفراء. 
شخص مستحق ویوفر حمایة مدى الحیاة ضد 
المرض". وأضافت، "بینما حمایة أنفسكم من لدغات 
البعوض أمر مھم للحد من مخاطر العدید من 

إن التطعیم وحده ھو الذي یمكنھ القضاء األمراض، ف
 على خطر تفشي الحمى الصفراء".

الحمى الصفراء ھي مرض فیروسي ینتقل عن 
المصریة. ویمكن أن  طریق أنثى بعوض الزاعجة

تسبب العدوى مرضاً قاتالً، بما في ذلك الیرقان والموت، ویمكن أن تنتشر سریعاً محلیاً ودولیاً، وخاصة في المناطق 
المكتظة بالسكان مثل المدن. ومع ذلك، یمكن الوقایة من ھذا المرض عن طریق جرعة واحدة من لقاح فعال للغایة 

یزال من انتشار مرض الحمى الصفراء بسبب مزیج من المناخ والبیئة، وألنھ ال  السودان معرض لخطر كبیر وآمن.
 یةــــــــــیرات عالمــــــالمرض. وقد شھدت السنوات األخیرة تغ ضد ھذاتنخفض فیھا مناعة األشخاص  مناطق ھناك

 في ھذا العدد                                 
  

 1.ص  حملة للتطعیم ضد الحمى الصفراء 

 2ص.  ملیون دوالر أمریكي 26.4وفر الصندوق المركزي لمواجھة الطوارئ 

 3ص.  الوفیرارتفاع أسعار المواد الغذائیة برغم الحصاد                          
 3ص.  شخص من دولة جنوب السودان 846,000جرى تسجیل  

       
 )2019مارس  10(منظمة الصحة العالمیة، منظمة الصحة العالمیة ترصد التطعیم بلقاحات الحمى الصفراء في والیة النیل األزرق  

 )2019تطعیم الحمى الصفراء في النیل األزرق (منظمة الصحة العالمیة، مارس 
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 .في المناطق التي لم یجر تقییمھا من قبل على أنھا عالیة الخطورة في وبائیات الحمى الصفراء، مع حدوث تفشٍ 
 

نالحظ الطبیعة المتغیرة لدینامیات مرض الحمى الصفراء. وقال بروفیسور دكتور بابكر كبلو، وكیل وزارة الصحة 
االتحادیة في السودان، "من المھم جداً أن یتلقى كل شخص مستحق في ھذه الحملة اللقاح لحمایة أنفسھم وأسرھم 

احل النھائیة في جھود الوزارة لحمایة األمة بأكملھا من ومجتمعاتھم." وأضاف، "تمثل الحملة الحالیة واحدة من المر
الحمى الصفراء. فقد غطت ھذه المرحلة من الحملة والیات النیل األزرق والجزیرة وسنار. وفي األشھر المقبلة، ستجري 

 ." تغطیة الوالیات المتبقیة في الخرطوم والشمالیة ونھر النیل، مما یكمل الحمایة لجمیع سكان السودان
 
تعمل السلطات الصحیة في السودان وشركاؤھا على إدخال لقاح الحمى الصفراء في جدول التطعیم القومي في المستقبل و

  القریب. وسیساعد ذلك على ضمان حمایة جمیع السكان من ھذا المرض الممیت غیر أنھ تمكن الوقایة منھ.
 

أمریكي لتلبیة ملیون دوالر  26.4قدم الصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ 
 االحتیاجات اإلنسانیة المنقذة للحیاة في السودان

 
ملیون دوالر أمریكي لتلبیة االحتیاجات اإلنسانیة العاجلة المنقذة  26.4قدم الصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ 

وقطاعات المیاه للحیاة في السودان. ویشمل ذلك األموال المخصصة لألمن الغذائي ووسائل العیش والتغذیة والصحة 
محلیة ذات أولویة في  19شخص في  805,000تستھدف ما یقدر بنحو التي والمرافق الصحیة والنظافة الصحیة، 

سبع والیات على مدار ستة أشھر. وسیجري تعمیم المساعدات المتعلقة بالحمایة في جمیع القطاعات، وستدمج الوكاالت 
حتیاجات الخاصة بالنساء واألطفال والفئات األخرى األكثر عرضة الرائدة في القطاع والشركاء في برامجھم اال

للمخاطر المتأثرة بتدھور الوضع االقتصادي وعدم استتباب األمن الغذائي. وسیدعم تخصیص الصندوق المركزي 
 لالستجابة للطوارئ ھذا:

الرعوي الزراعي على نطاق توفیر المدخالت الطارئة للزراعة والماشیة والتدریب الموجھ لتحسین اإلنتاج  .1
 شخص)؛ 570,000أسرة تعاني من عدم استتباب األمن الغذائي ( 98,000صغیر لصالح 

فحص التغذیة وعالج سوء التغذیة الحاد والشدید المعتدل بین األطفال والنساء الحوامل والمرضعات، بما  .2
في ذلك عبر العالج الداخلي (للمرضى المقیمین في المنشآت الصحیة) للحاالت التي تنطوي على 

 الصغار؛رضع واألطفال تغذیة العن من قبل مقدمي الرعایة مضاعفات، والتغذیة التكمیلیة، وتقدیم المشورة 
توفیر خدمات الرعایة الصحیة األولیة والتي تعاني من نقص شدید في التمویل، بما في ذلك خدمات صحة  .3

شخص من خالل توزیع اللوازم والمعدات  320,000األم والطفل والصحة اإلنجابیة، ویستفید منھا حوالي 
تدریب المتخصصین في الرعایة الصحیة مع . منشأة صحیة في أنحاء المحلیات المستھدفة 65الطبیة لـ 

المحلیة والمتطوعین في مجال صحة المجتمع، والخدمات الصحیة المتنقلة المتكاملة مع التوعیة واإلحالة 
 لتعزیز الصحة؛

شخص من خالل  805,000لشرب المأمونة وخدمات المرافق الصحیة والنظافة األساسیة لنحو توفیر میاه ا .4
إعادة التأھیل في حاالت الطوارئ وبناء نقاط المیاه والمراحیض، واختبار جودة المیاه، وتوزیع مجموعات 

 ض.النظافة الصحیة، وحمالت تعزیز النظافة وإدارة النفایات، وأنشطة مكافحة ناقالت األمرا

وسیجري استكمال تخصیصات الصندوق المركزي ھذه لمواجھة الطوارئ من خالل التخصیص القیاسي الجاري 
ملیون دوالر امریكي، والذي سوف یستھدف بشكل مشترك المحلیات ذات  21لصندوق السودان اإلنساني والبالغ 

على سلع خط المركزي كز الصندوق مما یضمن التآزر االستراتیجي مع مخصصات الصندوق. وفي حین سیر األولویة
 لتقدیم الخدمات للفئات األكثر عرضة للمخاطر.المزید من التخصیصات  اإلنساني الصندوق قدماإلمداد، سی

 ءمن حملة التطعیم ضد الحمى الصفرا 3منظمة الصحة العالمیة: المرحلة 
 % التغطیة المطعمون المستھدفون الوالیة

 99.8 1,938,509 1,943,067 سنار

 89.6 956,161 1,066,910 النیل األزرق

 96.5 *5,043,298 5,226,216 الجزیرة

 96.4 7,937,968 8,236,193 المجموع الكلي

 (منظمة الصحة العالمیة)* یجري تحدیث عدد األشخاص الذین جرى تطعیمھم في والیة الجزیرة، ولم ینتھ ذلك بعد 

 تعمل السلطات الصحیة
في السودان على  اوشركاؤھ

إدخال لقاح الحمى الصفراء في 
 جدول التطعیم القومي قریباً 

تستھدف تخصیصات الصندوق 
المركزي لالستجابة للطوارئ 

بالمساعدات المنقذة للحیاة 
 شخص 805,000حوالي 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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الصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ ھو واحد من أسرع الطرق وأكثرھا فعالیة لضمان وصول المساعدات إن 
اإلنسانیة التي تمس الحاجة إلیھا إلى األشخاص العالقین في األزمات. أنشئ الصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ 

بوصفھ صندوق األمم المتحدة لالستجابة لحاالت الطوارئ في  2005المتحدة في عام من قبل الجمعیة العامة لألمم 
 األزمات. نشبالعالم، وھو یَُمكِّن المستجیبین من تقدیم المساعدات المنقذة للحیاة كلما وحیثما ت

 

  تأثیر نقص الوقود والسیولة النقدیة على العملیات اإلنسانیة في السودان
 

 .یةالنقدالسیولة نسانیة في أجزاء متفرقة من البالد تتأثر بنقص الوقود وال تزال العملیات اإل
 

في والیة وسط دارفور، ذكر قادة النازحین في زالنجي أن محاصیلھم قد ذبلت ألنھم لم یتمكنوا من ري مزارعھم ألنھم 
غیر قادرین على تشغیل مضخات المیاه الخاصة بھم بسبب نقص وقود الدیزل. وأشار قادة النازحین إلى أنھ إذا استمر 

 244,000یحتاج النازحون في زالنجي وجبل مرة (حوالي نقص الوقود في زالنجي، فسوف یفقدون محاصیلھم وس
 المتلقین ألشخاص النازحین في زالنجي وجبل مرةلالحالي عدد الشخص) إلى مساعدات غذائیة ووسائل عیش. ویبلغ 

 .شخص 186,300للتوزیع العام لألغذیة التابع لبرنامج الغذاء العالمي حوالي 
 

دیة بوالیة وسط دارفور تقییماً لألراضي المزروعة في فصل الشتاء (المزارع أجرت وزارة اإلنتاج والموارد االقتصا
المرویة) والمزارع الصغیرة، بما في ذلك مزارع النازحین حول معسكرات زالنجي للنازحین. وتعمل الوزارة حالیاً 

إمدادات / مع اتحاد المزارعین لتسجیل جمیع صغار المزارعین ولضمان قدرة المزارعین على الحصول على 
  .منتظممخصصات الوقود بشكل 

 
  نقص الوقود على إمدادات المیاه في معسكر الحمیدیة للنازحین بوالیة وسط دارفورأثر 

 
 -أفاد قادة النازحون في معسكر الحمیدیة للنازحین 

في  -شخص  50,000الذي یستضیف حوالي 
عاصمة والیة وسط دارفور، بوجود  زالنجي،

 نقص في إمدادات المیاه في المعسكر منذ ینایر
بسبب نقص وقود الدیزل الالزم لتشغیل  الماضي

في  50أتي حوالي حیث تمحطات ضخ المیاه. 
المائة من إمدادات المیاه في معسكر الحمیدیة 
للنازحین من محطات ضخ المیاه التي تعمل 

ة تأتي من ثالثة أنظمة لضخ في المائ 48و بالوقود؛
في المائة تأتي من  2المیاه بالطاقة الشمسیة؛ و

تعمل منظمات اإلغاثة وثمانیة مضخات یدویة. 
العاملة في قطاع المیاه والمرافق الصحیة والنظافة 

مع برنامج المیاه وإصحاح البیئة الحكومي لحل المشكلة وضمان توفیر وقود مستدام لجمیع معسكرات النازحین في 
ع اوضأه ویفاقم من سوء الوالیة. حیث یمكن أن یؤدي النقص في المیاه النظیفة إلى زیادة خطر األمراض المنقولة بالمیا

 النظافة.
 

 على استجابة الالجئین وفقاً لمفوضیة األمم المتحدة لالجئین انالنقد یؤثرشح السیولة ال یزال نقص الوقود و
 

، مما أدى إلى تأخیر في تنفیذ مشاریع مساعدات 2018، الذي جرى اإلبالغ عنھ منذ نوفمبر ةالنقدی السیولة استمر نقص
وكذلك في تنفیذ التدخالت القائمة  -خاصة بالنسبة ألنشطة المشتریات والرصد  -الالجئین في جمیع مواقع الالجئین 

، وفقاً لما ورد من مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین. ویتفاقم الوضع بسبب ارتفاع التضخم یةلنقداالسیولة على 
ونقص الوقود المستمر. وكانت نظم المیاه ھي األشد تأثراً، حیث تعذر تشغیل المولدات في محطات الضخ بسبب نقص 

فقد جربت مفوضیة األمم المتحدة لالجئین  ،یةالنقدسیولة الوقود الدیزل. أما بالنسبة إلى مؤسسات التدخالت القائمة على 
 آلیات تسلیم مختلفة لمعالجة مشكلة السیولة، بما في ذلك أجھزة الصراف اآللي وتوصیل النقد.

 
 

أبلغ قادة النازحین في معسكر 
الحمیدیة للنازحین عن نقص 

إمدادات المیاه في المعسكر منذ 
ینایر بسبب عدم كفایة إمدادات 

زمة لتشغیل وقود الدیزل الال
 محطات ضخ المیاه

یجري حالیاً تمویل برامج 
التحویالت النقدیة الطارئة 

لبرنامج الغذاء العالمي، والتي 
 350,000یستفید منھا حوالي 

والالجئین، وذلك من النازحین 
 2019حتى یونیو 

 )2017ساحة میاه (دونكي) في دارفور (الیونیسف، 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 یواجھ برنامج الغذاء العالمي نقصاً في تمویل التدخالت الغذائیة والتغذویة القائمة على السیول النقدیة
 
واجھ برنامج الغذاء العالمي نقصاً حاداً في التمویل لبرامج التحویالت النقدیة الطارئة التي یستفید منھا حوالي  

. ھذا وقد أثر ھذا 2019یجري تمویلھا حتى یونیو حیث من النازحین والالجئین األكثر عرضة للمخاطر،  350,000
بما  -ساعدات الغذائیة الطارئة لألشخاص المتأثرین بالصدمات النقص على قدرة برنامج الغذاء العالمي على تقدیم الم

في ذلك األشخاص النازحین واألشخاص المتأثرین بالنزاعات والكوارث الطبیعیة. وعلى الرغم من االلتزامات التي 
نقدیة قد جرى التعھد بھا في الصفقة الكبرى، فإن تخصیص المانحین واالھتمام بدعم البرمجة القائمة على السیولة ال

أدى إلى وجود فجوات في التمویل في األنشطة األساسیة، بما في ذلك التحویالت النقدیة الطارئة والوقایة من سوء 
 التغذیة المعتدل والحاد.

 
وبدون زیادة الدعم المالي لھذه األنشطة، سیضطر البرنامج إلى تقلیص البرمجة النقدیة وتقلیل التغطیة وقیم التحویل، 

لى التحول إلى توفیر الغذاء العیني بوصفھ مالذاً أخیراً. وقد عمل برنامج الغذاء العالمي مع العدید من البنوك وسیحتاج إ
في السودان لتأمین المساعدات النقدیة للفئات األكثر عرضة للمخاطر، وللتغلب على نقص السیولة في البالد. البرمجة 

نسانیة واإلنمائیة في السودان، وتمكین السكان المتأثرین، ودعم انتعاش النقدیة لدیھا القدرة على تلبیة االحتیاجات اإل
 األسواق المحلیة.

 

ر عن منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة / والنظام العالمي لإلعالم واإلنذار المبكِّ 
األغذیة والزراعة یسلطا الضوء على ارتفاع أسعار المواد الغذائیة رغماً عن الحصاد 

 الوفیر
 

حصاداً وفیراً نتیجة لألمطار الموسمیة الوفیرة والموزعة جیداً وبسبب زیادة  2018 لعام سجل موسم المحاصیل
َعت بالبدایة المبكرة لألمطار الموسمیة، و وفقاً وذلك  ،قاسواألفي  السائدة سعارفي األ البالغ رتفاعاالالمزارع التي ُشجِّ

الصادر عن النظام العالمي لإلعالم واإلنذار المبّكر عن األغذیة والزراعة موجز السودان القطري  من ةآلخر إصدار
ھا بعثة تقدیر إمدادات المحاصیل الفاو. وتشیر النتائج التي توصلت إلی -التابع لمنظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة 

ملیون طن،  8.2یقدر بنحو  2018واألغذیة التي تقودھا الحكومة إلى أن إجمالي إنتاج الغالل في السودان في عام 
في المائة عن المتوسط العام  30وزیادة قدرھا  2017في المائة مقارنة باإلنتاج المنخفض لعام  57بزیادة قدرھا 

 ة.للخمسة أعوام السابق
 

 حصاد قیاسي للدخن في دارفور
 

جرى تسجیل أكبر زیادة في الرقعة المزروعة والمحصودة في المناطق الزراعیة التقلیدیة المطریة في دارفور، حیث 
محت التحسینات األمنیة لعدد كبیر من األشخاص النازحین بالعودة إلى مناطقھم األصلیة والمشاركة في األنشطة س

الزراعیة، وفقاً لمنظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة / والنظام العالمي لإلعالم واإلنذار المبّكر عن األغذیة 
تربة في الحقول التي بقیت دون زراعة لعدة سنوات أفادت اإلنتاج. والزراعة. وباإلضافة إلى ذلك، فإن زیادة خصوبة ال

ملیون طن في دارفور، وھي المنطقة الرئیسیة إلنتاج  2.3رقماً قیاسیاً بلغ  2018ونتیجة لذلك، بلغ إنتاج الدخن لعام 
 في المائة من متوسط اإلنتاج السنوي اإلجمالي. 60الدخن التي تنتج أكثر من 

 

أدى ارتفاع أسعار المدخالت 
الزراعیة والوقود، وضعف 

العملة المحلیة وارتفاع التضخم، 
تكالیف اإلنتاج  زیادة إلى 

الزراعي بشكل كبیر، على 
 الرغم من الحصاد الوفیر

 وفقاً لمنظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة / والنظام العالمي لإلعالم واإلنذار المبّكر عن األغذیة والزراعة –تقویم محاصیل الغالل 
 الفاو -المصدر: منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة 

استمر نقص السیولة النقدیة، 
الذي جرى اإلبالغ عنھ منذ 

لى ، مما أدى إ2018نوفمبر 
تأخیر في تنفیذ مشاریع 

 مساعدات الالجئین

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SDN_13.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SDN_13.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SDN_13.pdf
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 الغالل رغم الحصاد الوفیرأسعار ع ارتفا
 

العملة األجنبیة، وانخفاض قیمة العملة المحلیة وارتفاع زیادة أسعار المدخالت الزراعیة والوقود، بسبب النقص في 
التضخم قد أدت إلى ارتفاع حاد في تكالیف اإلنتاج الزراعي، وخاصة في مناطق الري المطري شبھ اآللیة وفي 

 المشروعات المرویة.
 

سمبر، ثم انخفض بشكل في المائة تقریباً في دی 73وأفاد الجھاز المركزي لإلحصاء في السودان أن معدل التضخم بلغ 
. وقد أورد نظام اإلنذار المبكر 2019في المائة في فبرایر  44ووقف عند  2019في المائة في ینایر  43حاد إلى 

أن ھذا االنخفاض في معدل التضخم  2019یر حتى سبتمبر یناعات األمن الغذائي للمدة من توقبالمجاعة للسودان في 
 یعزى إلى انخفاض أسعار المواد الغذائیة والمشروبات وبالتالي یعتبر مثار جدل كبیر.

 
 واإلنذار المبّكر عن األغذیة والزراعة منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة / والنظام العالمي لإلعالم - لجدول: إنتاج السودان من الغاللا

 2013-2017 
 متوسط

2017 2018 
 التقدیر

 التغییر
2018/2017 

ئویةمالنسبة ال أطنان  

 28.2 4,953 3,863 4,776 الذرة

 201.1 2,647 879 1,030 الدخن

 28.5 595 463 499 القمح

 46.7 88 60 83 اآلخرین

 57.3 8,283 5,265 6,388 الكلي المجموع
 

باإلضافة إلى ذلك، یحتفظ بعض كبار التجار وعلى نطاق واسع بمخزونھم، حیث یعتبر ھذا شكالً أكثر موثوقیة لالدخار 
من االحتفاظ بمبالغ من الجنیھات السودانیة التي تنخفض قیمتھا باطراد مع نقص واسع في السیولة النقدیة، مما یعیق 

قاً لما أورده تحدیث لمنظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة / والنظام عملیات الشراء في سوق المستھلكین، وذلك وف
العالمي لإلعالم واإلنذار المبّكر عن األغذیة والزراعة. وعلى الرغم من حصاد الغالل الوفیر، فإن توفر الغالل في 

أسعار الغالل االتجاه السوق منخفض وباستثناء االنخفاضات المحدودة في أسعار الدخن في ینایر وفبرایر، واصلت 
قریبة من  –القمح والذرة الرفیعة والدخن  -. حیث كانت أسعار الغالل 2017التصاعدي الذي بدأ في أواخر عام 

 المستویات القیاسیة في فبرایر في معظم األسواق الخاضعة للمراقبة ووصلت إلى ضعف قیمھا قبل عام.
 

ر أن دِّ قُ و، 2019وفقًا لنتائج أحدث تحلیل للتصنیف المتكامل لمراحل األمن الغذائي، في المدة من ینایر إلى مارس 
ید (التصنیف المتكامل لمراحل األمن الغذائي ملیون شخص یعانون من عدم استتباب األمن الغذائي الشد 5.76حوالي 

: "الطوارئ"). كما ظل عبء عدم استتباب األمن الغذائي ثابتاً بین شھري أكتوبر 4المرحلة الثالثة: "األزمة" والمرحلة 
 ، إال2018خالل مدة الحصاد ومدة ما بعد الحصاد الحالیة، وعلى الرغم من إنتاج الغالل الوفیر لعام  2018ودیسمبر 

أن انخفاض توفرھا باألسواق وارتفاع أسعار الغالل یعیقان وصول األغذیة إلى شرائح كبیرة من السكان. وھناك 
مخاوف كبیرة، ال سیما بالنسبة لألسر األكثر عرضة للمخاطر في المناطق المتأثرة بالنزاع في دارفور وفي والیتي 

عدم استتباب األمن الغذائي حدیثاً في المناطق الحضریة  النیل األزرق وجنوب كردفان ولألشخاص الذین یعانون من
وشبھ الحضریة في والیة الخرطوم، وذلك وفقًا لمنظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة / والنظام العالمي لإلعالم 

 واإلنذار المبّكر عن األغذیة والزراعة.
 

 الجئ من دولة جنوب السودان مسجل في السودان 846,000أكثر من 
 

، وفقاً 2019وصلوا في عام  83,535شخصاً، منھم 1 847,923یبلغ عدد الجئي دولة جنوب السودان في السودان 
مارس. وحتى نھایة مارس، سجلت مفوضیة األمم المتحدة  31الصادرة في  لتقاریر مفوضیة األمم المتحدة لالجئین

 .الجئ 2407,583لشئون الالجئین ومعتمدیة الالجئین الحكومیة 
 

                                                      
 

 ملیون الجئ من دولة جنوب السودان في السودان؛ ومع ذلك، فإن ھذه البیانات تتطلب التحقق، كما تقول مفوضیة األمم المتحدة لالجئین 1.3تقدر مصادر إضافیة أن ھناك ما یصل إلى  1
 الباقیة من قبل اإلدارة العامة للجوازات والھجرة السودانیة 438,906جرى تسجیل الـ  2
 

وفقاً لتحلیل التصنیف المتكامل 
لمراحل األمن الغذائي للمدة من 

یقدر  2019ینایر إلى مارس 
ملیون شخص  5.76أن حوالي 

یعانون من عدم استتباب األمن 
الغذائي الشدید في جمیع أنحاء 

 البالد 

لجأ معظم الوافدین الجدد من 
السودان إلى والیة دولة جنوب 

شرق دارفور، وتلیھا والیات 
غرب وجنوب كردفان وجنوب 

 دارفور والنیل األبیض

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
http://fews.net/sites/default/files/documents/reports/SUDAN_Food_Security_Outlook_022019_0.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/69052.pdf
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)، وجنوب دارفور 1,825)، یلیھم غرب كردفان (5,418إلى والیة شرق دارفور ( 2019لجأ معظم الوافدین في عام 
). یصل الجئون جدد إلى والیتي شرق دارفور وغرب كردفان 351ألبیض ()، والنیل ا435)، وجنوب كردفان (806(

 من منطقة أویل بوالیة شمال بحر الغزال في دولة جنوب السودان، مشیرین إلى العنف وعدم استتباب األمن الغذائي و

قلة وسائل العیش والخدمات الصحیة على أنھا العوامل المحركة الرئیسیة لھم لعبور الحدود إلى السودان. وقد جاء  
السودان، وقد ذكروا أن العنف ونقص الوافدون الجدد إلى والیة جنوب كردفان من والیة أعالي النیل بدولة جنوب 

من الوافدین  50,000وسائل العیش بوصفھا أسباب لعبورھم. ویخطط الشركاء المشتركون بین الوكاالت الستقبال 
 الجدد إلى السودان بحلول نھایة ھذا العام.

 
 قدم برنامج الغذاء العالمي برنامجاً للمساعدات النقدیة لالجئین في والیة شرق دارفور

 
قدم برنامج الغذاء العالمي أول برنامج لھ للمساعدات الغذائیة القائمة على النقد لالجئین في السودان، حیث تلقى 

أسرة) في معسكري النمر والفردوس (بوالیة شرق دارفور)  4,578الجئاً من دولة جنوب السودان ( 15,147
منھم، وھو فرد دوالر شھریاً لكل  21دین ما مجموعھ مساعدات نقدیة ھجینة متعددة األغراض. یوفر البرنامج للمستفی

مخصص لتلبیة االحتیاجات الغذائیة وغیر الغذائیة باإلضافة إلى حصص الغالل العینیة المصاحبة. وقد أدت مجموعة 
األساسیة المواد الغذائیة العینیة والنقدیة مجتمعة إلى تقلیل حاجة الالجئین إلى بیع حصصھم الغذائیة لتغطیة احتیاجاتھم 

وتفضیالتھم الغذائیة، مما یعزز من اعتمادھم على أنفسھم وكرامتھم مع تحسین التغذیة ونتائج األمن الغذائي والوصول 
 إلى المواد األساسیة األخرى من غیر المواد الغذائیة.

 

جھود مبذولة لمعالجة العنف القائم على النوع االجتماعي والمخاوف المتعلقة بالصحة 
 اإلنجابیة في والیتي غرب وشمال دارفورالجنسیة و

 
إلى  10قام صندوق األمم المتحدة للسكان وشركاؤه المنفذون في والیتي شمال دارفور وغرب دارفور في المدة من 

عامالً اجتماعیاً على جوانب العنف القائم على النوع االجتماعي وتقدیم الدعم النفسي  60مارس بتدریب  25
من أفراد المجتمع المستھدف  3,500بالنسبة لضحایا العنف القائم على النوع االجتماعي لیبلغ  واالجتماعي واإلحالة

أحیلت  حالة متعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي 17من خالل ھذا التدریب. وقد جرى في أثناء التدریب تحدید 
في الفاشر وكتم في والیة  خصوصیةس زوایا إلى خدمات الرعایة المؤھلة لذلك. إضافة إلى ذلك، أنشأ الصندوق خم

من  25شمال دارفور؛ وفي محلیات الجنینة ومورني وسیلي في والیة غرب دارفور. عالوة على ذلك، جرى توزیع 
اإلدارات السریریة لمجموعات االغتصاب على جمیع مرافق الرعایة األولیة واإلحالة لضمان وصول وتوفر الخدمات 

من العاملین الطبیین تدریبات على استجابة النظام  25لعنف القائم على النوع االجتماعي. تلقى الصحیة للناجین من ا
 الصحي وتكامل الخدمات لتلبیة احتیاجات ضحایا العنف القائم على النوع االجتماعي.

 
وتشكل ھذه األنشطة جزءاً من جھود صندوق األمم المتحدة للسكان وشركائھ لتوفیر خدمات الوقایة من العنف المبني 

ة واسعة باالشتراك مع المنظمات الحكومیة على النوع االجتماعي واالستجابة للناجین من خالل أنشطة متكاملة وتغطی
وغیر الحكومیة. كما تشكل التدریبات على النھج المتكامل متعدد القطاعات للناجین من العنف القائم على النوع 
االجتماعي جزءاً من الجھود الموحدة لصندوق األمم المتحدة للسكان والشركاء المحلیین لتعزیز مرونة المجتمعات 

ي إلنشاء آلیات الوقایة والحمایة من العنف المبني على النوع االجتماعي على مستوى النظام والمجتمعات. والنظام الصح

 المتوسط الشھري لھطول األمطار (ملم)                                                                                                        تقویم السودان الموسمي

قام صندوق األمم المتحدة 
للسكان وشركاؤه المنفذون في 
والیتي شمال وغرب دارفور 

مارس  25و 10في المدة بین 
عامالً اجتماعیاً  60بتدریب 

العنف القائم على التوعیة ب على
 النوع االجتماعي

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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لقضاء على اآلثار الصحیة والنفسیة ل وتعد زیادة مشاركة القطاع الصحي خطوة إلى األمام نحو الخدمات المؤھلة
 االجتماعیة للعنف الجنسي.

 
ألحدث تقریر صادر عن األمین العام لألمم المتحدة حول العملیة المختلطة لالتحاد األفریقي واألمم المتحدة في وفقًا 

 ، ال تزال ھناك فجوات في إدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي، بما في ذلك الحاجة إلىدارفور (الیونامید)
الدعم النفسي واالجتماعي وزیادة الوعي المجتمعي في دارفور. وقال تقریر األمین العام إنھ في والیة وسط دارفور 
شملت قضایا الحمایة القتل واالختطاف والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي بما في ذلك العنف الجنسي 

وال سیما في مناطق قولو، ونِرتِتي، وزالنجي. وذكر التقریر أنھ جرى المرتبط بالنزاع والسرقة واالعتداء والتحرش، 
مدني. وال یزال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع  100حادثاً شارك فیھا حوالي  16تسجیل ما مجموعھ 

رى، وفقاً االجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، مصدر قلق كبیر للنساء في منطقة جبل مرة الكب
 .لتقریر األمین العام

 

 رحالت طیران األمم المتحدة لإلغاثة اإلنسانیة تصل إلى وجھات جدیدة في السودان

 

مواقعاً جدیدة وإضافیة  2019دات اإلنسانیة في السودان في عام دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساع دخلتا
لضمان التغطیة في أنحاء مجموعة من المناطق. وتشمل ھذه المواقع الجدیدة اللعیت (بوالیة شمال دارفور)، والدلنج 

). وسوف تطیر وكادوقلي وأبو جبیھة (بوالیة جنوب كردفان)، وكسال (بوالیة كسال) والدمازین (بوالیة النیل األزرق
 رحالت طیران األمم المتحدة لإلغاثة اإلنسانیة إلى دالمي وتلودي في والیة جنوب كردفان عند الطلب.

 
تألف من ثالث طائرات ثابتة الجناحین وثالث طائرات ھلیكوبتر، تقدم دائرة یمع أسطول مكون من ستة ھیاكل جویة، 

نسانیة خدمات جویة للعاملین في المجال اإلنساني والتنموي، مما یتیح األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدات اإل
 لھم الوصول إلى األماكن النائیة والتي یصعب الوصول إلیھا في أنحاء البالد.

 
طن متري من البضائع الخفیفة  86راكباً و 22,544نقل طیران األمم المتحدة اإلنساني في السودان  2018وفي عام 

وكالة تابعة لألمم المتحدة من رحالتھ  17منظمة غیر حكومیة و 63إجالء طبي و / أو أمني. واستفادت عملیة  12ونفذ 
موقعاً في أنحاء البالد لخدمة السكان األكثر عرضة للمخاطر الذین ھم في أمس الحاجة إلى  39الموثوقة واآلمنة إلى 

 المساعدات.
بھدف توفیر الخدمات الجویة  2004وكان قد جرى إنشاء خدمات طیران األمم المتحدة اإلنساني في السودان في عام 

تدیره لجنة توجیھیة تتألف من ممثلین لوكاالت األمم المتحدة للمجتمعات اإلنسانیة والدبلوماسیة والمانحة في البالد. و
 والمنظمات غیر الحكومیة والجھات المانحة، لكن یدیره مباشرة برنامج الغذاء العالمي بالسودان.

 

 )2019موقعاً في السودان (طیران األمم المتحدة للمساعدات اإلنسانیة،  39الجوي للمساعدات اإلنسانیة إلى  تطیر رحالت دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل

قدمت خدمات طیران األمم 
المتحدة لإلغاثة اإلنسانیة في 

السودان مواقعاً جدیدة وإضافیة 
 2019في عام 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
https://undocs.org/S/2019/305
https://undocs.org/S/2019/305
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