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أوتشا     

  التطورات أبرز  

الجئ من دولة  200,000من المتوقع وصول  •

 2018جنوب السودان إلى السودان في عام 

أشخاص في أجزاء من  یواجهمن المرجح أن  •

شمال دارفور وكسال نقصاً في الغذاء  یتيوال

وذلك  –بب شح األمطار وضعف الحصاد بس

 وفقاً لشبكة اإلنذار المبكر بالمجاعة

برنامج الغذاء العالمي في أبریل بتسجيل  سيقوم •

النازحين الذین طال أمد نزوحهم في طویال في 

والیة شمال دارفور باستخدام نظام )سكوب( 

لتخصيص المساعدات من خالل أنشطة الغذاء 

 مقابل األصول

شخص معرضين للمخاطر في  7,500 تلقى •

قولو ونرتِتِي مآوي الطوارئ والمواد غير 

 الغذائية الشتویة

أسرة من النازحين  21,000أکثر من  استفادت •

 100,000األكثر عرضة للمخاطر )أکثر من 

شخص( في دارفور من مواد مآوي الطوارئ 

عبر خط  2017والمواد غير الغذائية في عام 

 الغذائية رياإلمداد المشترك للمواد غ

  

 2017 عام أرقام

 

 

 مليون 4.8

عدد األشخاص المحتاجين في 

وفقاً للمحة االحتياجات السودان )

 (2017اإلنسانية للعام 

 
 

 مليون  3

في  عدد األشخاص المحتاجين

لمحة االحتياجات ) دارفور

 (2017اإلنسانية للعام 

 

 

 مليون  2.2

ابة بسوء ـــــاالت اإلصـعدد ح

)لمحة الشامل  ادــــــــالتغذیة الح

 (          2017االحتياجات اإلنسانية للعام 

 

 

462352,)  

417,648 )

110,077  

دولة مواطني  من الالجئون

 السودان في السودان جنوب
  2013ما قبل )

 2013)ما بعد 

 ،2018 ینایر 15 حتى
 مفوضية األمم المتحدة لالجئين

 

 

 

 

152,095 

وطالبو اللجوء الالجئون 

 السياسي من جنسيات أخرى

مفوضية المسجلون من قبل )

 األمم المتحدة لشئون الالجئين(

 2017 دیسمبر 31حتى  –

 التمويل  

 (أمريكي دوالر)مليار  1.01
 2018في  طلوبالتمويل الم

 دوالر أمريكي مليون 6.1    

 2018جرى استالمها في    

    

 المائة في 0.6
 المتحصلجمالي التمويل إ

 (2018 فبراير 4حتى  ،ام التتبع المالينظ)

  
 

 في هذا العدد                                 
      

 1ص.  2018في السودان  .ج. من د لقادمينل المتوقعة األعداد
 2.ص  واليتا شمال دارفور وكسال قد تواجهان فجوات غذائية

 3ص.  وب" في طويال بوالية شمال دارفورتسجيالت "سك
 3ص.توزيع إمدادات الشتاء في جبل مرة  

 (2017الجئون من دولة جنوب السودان في أبِسمِسم، بوالیة شرق دارفور )سند الخيریة، 

من المتوقع أن یصل عدد 

الالجئين الجدد في عام 

إلى 2018  
  200,000 

 اتلمساعدا ستهدفت
  677,000  

من دولة جنوب الجئ 

 2018سودان في عام ال

327.2  
إجمالي  هي مليون دوالر

التمویل المطلوب في عام 

2018 

  

 

الجئ من دولة جنوب السودان إلى السودان في عام  200,000من المتوقع وصول 

2018   
 

، 2018لعام  خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين من دولة جنوب السودانأطلقت في أوائل فبرایر 

 .2018الجئ قادمين إلى السودان في عام  200,000التي تستهدف ما یقدر بنحو 

 

ل ومحدودیة المساعدات اإلنسانية والمستویات القصوى النعدام األمن الغذائي تجبر إن استمرار القتا

مجتمعة مواطني دولة جنوب السودان على التماس المالذ واألمن والحصول على الغذاء والخدمات 

األساسية في البلدان المجاورة. وتحتفظ حكومة السودان بسياسة حدودیة مفتوحة لالجئين تكفل 

 .عوائق والحمایة الفوریة والسالمة داخل حدود السودان الوصول دون

 

على تقدیم المساعدات للوافدین الجدد، وفي الوقت نفسه  2018وتركز استراتيجية االستجابة لعام 

تلبية االحتياجات الحالية لحاالت الالجئين القائمة، بما في ذلك تلك 

الرئيسية الموجودة في مواقع خارج المعسكرات. وتتمثل األهداف 

 :فيما یلي 2018الثالثة لالستجابة لعام 

 

الحفاظ على القدرة على االستجابة لحاالت الطوارئ  •

لضمان استجابات فورية للحماية ومعالجة االحتياجات 

 ؛2018العاجلة للوافدين الجدد في عام 

تحقيق االستقرار في البرامج القائمة لتحقيق الحد  •

وارئ في مختلف األدنى على األقل من معايير الط

القطاعات، وال سيما من خالل زيادة تعزيز التكامل 

  مع آليات االستجابة الوطنية؛

ودعم  تعزيز الحلول المستدامة لالجئين من خالل االعتماد على الذات  •

 ططـيفة، وإقامة صالت بالخـعات المضالمجتم

 .اإلنمائية الوطنية

دان عامها ومع دخول االستجابة لالجئين من دولة جنوب السو

الخامس، فإن هناك حاجة إلى تجاوز االستجابة الطارئة فحسب إلى 

التركيز على حلول طویلة األمد التي من شأنها أن تعزز القدرة على 

الصمود وتسمح لالجئين بأن یصبحوا أكثر اعتماداً على أنفسهم. وتقدیم المساعدات المرتكزة على 

، مع المضي نحو بنية تحتية أكثر دواماً. وفي ذات المعسكرات سيستمر في المعسكرات القائمة

الوقت، ْسيُولَى مزید من التركيز على تلبية احتياجات الالجئين في المواقع خارج المعسكرات بغية 

توسيع نطاق المساعدات المجتمعية لدعم المجتمعات المحلية المضيفة وضمان قدرة الالجئين على 

 .ختاروا ذلكمواصلة العيش خارج المعسكرات إن ا

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/i8531en.pdf
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر هذا اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب أعد

 )حسب الوالية( 2018الوافدون الجدد إلى السودان المتوقعون في عام 
 للوضع في دولة جنوب السودان 2018المصدر: مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين، خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين لعام 

 عدد القادمين الجدد المتوقع الوالية

 64,793 النيل األبيض

 50,534 شرق دارفور

 30,544 جنوب دارفور

 29,194 جنوب كردفان

 14,389 غرب كردفان

 10,546 شمال دارفور

 - الخرطوم

 - شمال كردفان

 - النيل االزرق

 200,000 المجموع الكلي

 

 قد تحدث فجوات غذائية في أجزاء من واليتي شمال دارفور وكسال
 

ر وكسال صعوبات في تلبية االحتياجات الغذائية من اآلن وحتى مایو قد تواجه أسر في أجزاء من والیتي شمال دارفو

قد تبدأ والیتي شمال دارفور وكسال  2018لشهر ینایر  تحدیث رسائل شبكة اإلنذار المبكر بالمجاعة. ووفقاً ل2018

ائي(. وتعزى من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذ 3في مواجهة مستویات األزمة في األمن الغذائي )المرحلة 

الرعویة  -الفجوة الغذائية إلى شح هطول األمطار مما أدى إلى خسائر كبيرة في المحاصيل في المناطق الزراعية 

 ونجم عنه جدب في أراضي المرعى، وإلى رعي ماحل للماشية وبالتالي الحد من توفر الحليب لألسرة.

إلى تحسين إتاحة  2017/18لزراعي الرئيسي للمدة وفي أجزاء أخرى من البالد، یؤدي الحصاد الجاري للموسم ا

حصول األسر على الغذاء، مما یؤدي إلى الحد األدنى )المرحلة األولى من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي( 

. ومع ذلك، سيظل النازحون في 2018أو المرحلة الثانية لمستویات األمن الغذائي )للتصنيف نفسه( حتى مایو 

قطاع الشمال في والیة جنوب كردفان وفي المناطق  -التي تسيطر عليها الحركة الشعبية لتحریر السودان  المناطق

التي یتعذر الوصول إليها في جبل مرة یواجهون المرحلة الثالثة من مستویات األمن الغذائي )لذات التصنيف( خالل 

 ر المبكر بالمجاعة.وذلك وفقاً لشبكة اإلنذا – 2018المدة من أكتوبر إلى دیسمبر 
 

برنامج الغذاء العالمي بصدد بدء تسجيالت "سكوب" للنازحين الذين طال أمد نزوحهم في 
 طويال، بوالية شمال دارفور

 
 بتسجيل وذلك دارفور، شمال بوالية طويال محلية في اإلنسانية استجابته تحسين بمواصلة أبريل في العالمي الغذاء برنامج يقوم

 المستفيدين إلدارة العالمي الغذاء لبرنامج الرقمية المنصة نظام باستخدام المنطقة في نزوحهم أمد طال نالذي النازحين
 .األصول مقابل الغذاء أنشطة خالل من المساعدات لتخصيص (سكوب) المالية والحواالت

 معلومات على الحصول على منظمةال يساعد مما المستفيدين، وفوائد هوية إلدارة العالمي الغذاء برنامج نظام هو (سكوب)و
 وتحديد األشخاص، لتسجيل سكوب ويستخدم .المطلوبة / المناسبة المساعدات تقديم لضمان تخدمهم الذين األشخاص عن أفضل
 يمكن متجاوب معلومات نظام وخلق الحق، وقت في التنفيذية البيانات وإدارة المساعدات، وتقديم المطلوبة، المساعدات نوع

 .نقدا   أو غذاء   كانت أن سواء التوزيع، طرق جميع عبر الفعالة البرمجة لتوجيه استخدامه
 سافروا قد كانوا الذين األشخاص من يرللکث نظرا   سكوب تسجيل في المشارکة طويال في النازحون رفض 2017 ديسمبر وفي
 كمية من يقلل أن النازحين عدد في ضاالنخفا هذا شأن ومن .الحصاد فترة خالل للعمل األصلية مناطقهم في المزارع یإل

 عددا   يخدم الذي المساعدات مستوى نفس على الحفاظ أمل على التسجيل عن نعواامت األشخاص فإن وبالتالي الموزعة، األغذية
 .األشخاص من أقل
 

 .يتلقونها التي األغذية يةكم من تلقائيا   تقلل ال التسجيل عملية أن لتوضيح المستفيدين بين الوعي مستوى برفع البرنامج ويقوم
 تحسين بمواصلة أبريل في العالمي الغذاء برنامج يقوم .الهوية تؤكد وطنية هوية وثائق لديهم ليس منهم العديد إن أيضا   وقيل

 مباستخدا المنطقة في نزوحهم أمد طال الذين النازحين بتسجيل وذلك دارفور، شمال بوالية طويال محلية في اإلنسانية استجابته
 خالل من المساعدات لتخصيص (سكوب) المالية والحواالت المستفيدين إلدارة العالمي الغذاء لبرنامج الرقمية المنصة نظام

 .األصول مقابل الغذاء أنشطة
 معلومات على الحصول على المنظمة يساعد مما المستفيدين، وفوائد هوية إلدارة العالمي الغذاء برنامج نظام هو (سكوب)و

 وتحديد األشخاص، لتسجيل سكوب ويستخدم .المطلوبة / المناسبة المساعدات تقديم لضمان تخدمهم الذين األشخاص نع أفضل
 يمكن متجاوب معلومات نظام وخلق الحق، وقت في التنفيذية البيانات وإدارة المساعدات، وتقديم المطلوبة، المساعدات نوع

 .نقدا   أو غذاء   كانت أن سواء التوزيع، قطر جميع عبر الفعالة البرمجة لتوجيه استخدامه

واجه أشخاص من المرجح أن ي
في أجزاء من واليتي شمال 

دارفور وكسال نقصا  في الغذاء 
بسبب شح األمطار وقلة 

وذلك وفقا  لشبكة  -الحصاد 
 اإلنذار المبكر بالمخاطر

في أبريل سيسجل برنامج 
الغذاء العالمي النازحين الذين 

طال أمد نزوحهم في طويال في 
والية شمال دارفور باستخدام 

خصيص نظام "سكوب" لت
المساعدات من خالل أنشطة 

 الغذاء مقابل األصول

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
http://www.fews.net/east-africa/sudan/key-message-update/january-2018
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 سافروا قد كانوا الذين األشخاص من يرللکث نظرا   سكوب تسجيل في المشارکة طويال في النازحون رفض 2017 ديسمبر وفي
 كمية من يقلل أن النازحين عدد في االنخفاض هذا شأن ومن .الحصاد فترة خالل للعمل األصلية مناطقهم في المزارع یإل

 عددا   يخدم الذي المساعدات مستوى نفس على الحفاظ أمل على التسجيل عن نعواامت األشخاص فإن وبالتالي الموزعة، األغذية
 .األشخاص من أقل

 .يتلقونها التي األغذية كمية من تلقائيا   تقلل ال التسجيل عملية أن لتوضيح المستفيدين بين الوعي مستوى برفع البرنامج ويقوم
  .ةالهوي تؤكد وطنية هوية وثائق يهملد ليس منهم العديد إن أيضا   وقيل

 

 وي واللوازم المنزلية في قولو ونرتتي بجبل مرةآتوزيع الم

 

قامت منظمة العون الكنسي  

النرویجي الدولية بتوزیع 

المآوي لحاالت الطوارئ 

والمواد غير الغذائية الشتویة 

أسرة من األسر  1,500على 

خاطر األكثر عرضة للم

شخص، من  7,500)حوالي 

امرأة وفتاة( في  4,500بينهم 

منطقتي قولو ونرتيتي في جبل 

 .مرة

وال تزال مآوي الطوارئ 

 ينوالمواد غير الغذائية من ب

 یةلحما يةالمتطلبات األكثر أهم

السکان النازحين الجدد 

والعائدین الجدد والنازحين 

األكثر عرضة للمخاطر الذین 

ویل األمد. في نزوح ط یعيشون

عادة بين  -وخالل الشتاء 

درجات مئویة أو أقل في أجزاء كثيرة من  8 - 7 إلىیمكن أن تنخفض درجات الحرارة ليالً  -دیسمبر وفبرایر 

دارفور. وبدون هذه المساعدات، یواجه األشخاص األكثر عرضة للمخاطر، وال سيما األطفال الصغار واألشخاص 

 .أمراض مثل العدوى الصدریة والتهابات الجهاز التنفسي الحادةكبار السن، مخاطر اإلصابة ب

أجل التحضير لتوزیعات مآوي الطوارئ والمواد غير الغذائية في فصل الشتاء، أجرت منظمة العون الكنسي  ومن

. وخالل هذه البعثات، اجتمعت وحدة التأهب 2017النرویجي تقييمات في قولو ونرتيتي في نوفمبر ودیسمبر 

وأصحاب المصلحة اآلخرین لشرح المنهجية،  يتجابة لحاالت الطوارئ التابعة للمنظمة مع قادة المجتمع المحلواالس

واختيار المستفيدین، فضالً عن عمليات التحقق والتوزیع. ثم قامت الفرق بزیارة جميع األسر في قائمة قدمها قادة 

تي بها أیتام وأرامل ومرضى عقليين ومعوقين جسدیاً المجتمع المحلي للتحقق من األسر األكثر عرضة للمخاطر ال

 .أو كبار في السن ينومرضى مزمن

قدمت مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين إمدادات الشتاء من مستودع خط اإلمداد المشترك للمواد غير  وقد

توزیعها من قبل متطوعين  الغذائية في الجنينة بوالیة غرب دارفور إلى مواقع التوزیع في نرتتي وقولو حيث جرى

ومفوضية العون اإلنساني الحكومية وممثلو  الجئينتابعين للمنظمة. وقد قامت مفوضية األمم المتحدة لشئون ال

المجتمع بالرصد في الموقع. وأقر المستفيدون باستالم المواد من قبل من یرأس األسرة توقيعاً / ببصمة إصبع قبالة 

 .اسمائهم في القائمة

مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين خط اإلمداد المشترك للمواد غير الغذائية، الذي یعد المزود الرئيسي  وتدیر

لمواد اإلغاثة للشركاء، وال سيما المنظمات غير الحكومية الوطنية، لتوزیعها على األشخاص المتأثرین. وقد استفادت 

شخص( في دارفور في عام  100,000طر )أکثر من أسرة من النازحين األكثر عرضة للمخا 21,000أكثر من 

 الغذائية. يرمن مآوي الطوارئ والمواد غير الغذائية من خالل خط اإلمداد المشترك للمواد غ 2017
 
 

 

شخص  7,500حصل حوالي 
من الفئات األكثر عرضة 

 4,500للمخاطر )بما في ذلك 
امرأة وفتاة( في قولو ونرتتي 
على مآوي الطوارئ والمواد 

 غير الغذائية الشتوية

 (2017)مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين، غذائية شتوية في جبل مرة  يرمواد غتوزيع 

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

