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أوتشا     

  التطورات أبرز  

تولت إدارة المخزون االستراتيجي الحكومية  •

طن متري من  160,151التخزين المسبق ل 

 الذرة الرفيعة في واليتي كسال وشمال دارفور

قامت بعثة مشتركة إلى معسكر عطاش للنازحين  •

في والية جنوب دارفور بتقييم احتياجات حوالي 

 نازح من شرق جبل مرة 1,200

مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين وزعت  •

ومعتمدية الالجئين الحكومية مواداً غير غذائية 

عائلة الجئة من دولة  6,300على أكثر من 

 جنوب السودان في الخرطوم

 تقديمل رالدو ونملي 1.2 بمبلغ نلياباتبرعت ا •

 تلمجتمعاوا نحيزلناالمساعدات للعائدين، وا

 وبجندولة  نم نلالجئيعالوة على ا لمضيفةا

 ودانلسا

  

 2018 عام أرقام

 

 

 مليون 5.5

عدد األشخاص المحتاجين في 

وفقاً للمحة االحتياجات السودان )

 (2018اإلنسانية للعام 

 
 

 مليون  3.1

في  عدد األشخاص المحتاجين

ة االحتياجات ــــلمح) دارفور

 (2018اإلنسانية للعام 

 

 

 مليون  2.3

ابة بسوء ـــــاالت اإلصـعدد ح

)لمحة الشامل  ادــــــــالتغذية الح

 (          2018االحتياجات اإلنسانية للعام 

 

 

352,462)  

415,530 )

992,677  

دولة مواطني  من الالجئون

 السودان في السودان جنوب
  2013ما قبل )

 2013)ما بعد 

 ،2018 مارس 15حتى 
 مفوضية األمم المتحدة لالجئين

 

 

 

 

153,620 

وطالبو اللجوء الالجئون 

 السياسي من جنسيات أخرى

مفوضية المسجلون من قبل )

 األمم المتحدة لشئون الالجئين(

 2017 يناير 31حتى  –

 التمويل  

 (أمريكي دوالر)مليار  1.01
 2018التمويل المطلوب في 

 دوالر أمريكي مليون 19.3    

 2018جرى استالمها في    

    

 المائة في 1.9
 المتحصلجمالي التمويل إ

 (2018 أبريل 1حتى نظام التتبع المالي، )

  
 

 في هذا العدد                                 
      

 1ص.  أسعار المواد الغذائية األساسية تواصل االرتفاع
 2.ص  بعثة مشتركة بين الوكاالت إلى معسكر عطاش

 3ص.  " يتلقون المساعداتالعراءالالجئون في "
 4ص.  مليون دوالر للمنظمة الدولية للهجرة 1.2اليابان تتبرع بمبلغ 

 امرأة نازحة تغربل دخناً في والية جنوب دارفور )أرشيف اليوناميد(

 2018نتائج األمن الغذائي المتوقعة، من مارس إلى مايو 
 2018اإلنذار المبكر بالمجاعة لتوقعات لألمن الغذائي في السودان، من فبراير إلى سبتمبر المصدر: إصدارة نظام 

  

ً  –أسعار المواد الغذائية األساسية تواصل االزدياد بعد رفع الدعم عن القمح  وفقا

 لنظام اإلنذار المبكر بالمجاعة

 

الذي فاق المتوسط،  2017/18له أورد نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة أنه على الرغم من حصاد  آخر تحديثفي 

. ويأتي ذلك بعد رفع الدعم 2018استمرت أسعار المواد الغذائية األساسية في الزيادة في السودان خالل شهر فبراير 

أسعار البيع بالتجزئة للدخن والذرة الرفيعة . وارتفعت 2018عن القمح وتخفيض قيمة الجنيه السوداني في أوائل عام 

فإن المستويات الحالية من  المتوسط،في المائة بين شهري يناير وفبراير في معظم األسواق. وفي  30إلى  20بنسبة 

أسعار المواد الغذائية األساسية للبيع بالتجزئة )الذرة الرفيعة والدخن والقمح( أعلى بما يتراوح بين ضعفي وثالث 

 .ت عن مستويات العام الماضي والمتوسط للسنوات األربع األخيرة، وفقًاً لنظام اإلنذار المبكر بالمجاعةمرا
 

في محاوالت للسيطرة على أسعار المواد الغذائية الرئيسية وتحسين إتاحة الوصول إلى األسواق تقوم إدارة المخزون 

االستراتيجي التابعة للبنك الزراعي 

لمسبق وبيع الذرة السوداني بالتخزين ا

الرفيعة المدعومة في أجزاء من 

واليتي كسال وشمال دارفور المتأثرة 

، وما 2017بقلة معدالت األمطار في 

تالها من موسم حصاد شحيح لألعوام 

. ومن المرجح أن 2018/ 2017

تستمر األسر الفقيرة في أجزاء من 

واليتي كسال وشمال دارفور التي 

المتوسط  تأثرت باألمطار األقل من

في مواجهة المرحلة  2017في عام 

الثالثة للتصنيف المتكامل لمراحل 

مستويات عدم  -األمن الغذائي 

استتباب األمن الغذائي حتى مايو 

. هذا، وقد وضعت إدارة 2018

المخزون االستراتيجي مسبقاً ما 

طن متري من  160,151مجموعه 

طن متري  11,430الذرة الرفيعة: 

طن متري  10,930وفي والية كسال 

في والية شمال دارفور، وفقاً لما يقوله 

  .نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة

 
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن 

لسودان في تستمر معظم مناطق ا

مواجهة الحد األدنى، أي المرحلة 

األولى من التصنيف المتكامل لمراحل 

األمن الغذائي، أو حد اإلجهاد، أي 

. ومع 2018من عام  سبتمبر تىـــدة حـــــــالمرحلة الثانية للتصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي وذلك طيلة الم

قطاع  –ذلك، من المرجح أن يستمر معظم النازحين في المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان 

الشمال في والية جنوب كردفان والنازحين في منطقة جبل مرة بدارفور في مواجهة مستويات األزمة )المرحلة الثالثة 

أو شح  حهمونز لىإ ساساًأ لكذ يرجع. و2018 مايو حتىحل األمن الغذائي( لمرا لمن مراحل التصنيف المتكام

. ومن المرجح أن يتدهور وضع اً جدالمرتفعة  ساسيةاأل غذيةاأل رسعاو/أو أ عيةالفرص الزرا وديةمحدالحصاد أو 

في والية جنوب  لشمالقطاع ا –األمن الغذائي بين األشخاص النازحين في مناطق الحركة الشعبية لتحرير السودان 

http://www.fews.net/east-africa/sudan/key-message-update/march-2018


      2| نشرة السودان اإلنسانية
  
 

 
 
 
 

www.unocha.org/sudan | www.unocha.org | ochasudan_feedback@un.org | Facebook: UNOCHASudan | Twitter: @UNOCHA_Sudan  

 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقرير هذا اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب أعد

كردفان إلى مستويات الطوارئ )المرحلة الرابعة للتصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي( بين يونيو وسبتمبر 

، أنه قد لهاتنفيذي في آخر تحديث ة جنوب السودان األمم المتحدة لشئون الالجئين في دول . وأفادت مفوضية2018

قطاع الشمال في والية  –من مناطق الحركة الشعبية لتحرير السودان  الجددمن الوافدين  1,269جرى تسجيل 

مارس  15-1جنوب كردفان في مستوطنة ييدا لالجئين، بوالية الوحدة )بالقرب من الحدود مع السودان( خالل المدة 

وافداً  545 سجيلسها من العام الماضي عندما وصل وجرى ت٪ مقارنة بالمدة نف132يمثل هذا زيادة بنسبة . و2018

جديداً. نقص الغذاء في والية جنوب كردفان هو المحرك الرئيسي للوافدين الجدد، وفقاً لمفوضية األمم المتحدة 

 لالجئين.

 

 تقييم مشترك بين الوكاالت لمعسكر عطاش

 

كيلومترات من بلدة نياال، جنوب  5)على بعد  نفذت بعثة مشتركة بين الوكاالت إلى معسكر عطاش للنازحين 

نازح نزحوا من منطقة توا بشرق جبل مرة بسبب القتال  1,200مارس لتقييم احتياجات حوالي  20دارفور( في 

فصيل عبد الواحد في شرق جبل مرة الذي وقع بين نوفمبر وديسمبر من عام  -الداخلي لجيش تحرير السودان 

ين عن مفوضية العون اإلنساني الحكومية، ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون . وشملت البعثة ممثل2017

األمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الغذاء العالمي، ومفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين،  نظمةماإلنسانية، و

ي منظمة وطنية غير وصندوق األمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، وشبكة رهيد الفرسان للتنمية وه

 .حكومية

 

وأصولهم قد تركوا وراءهم ممتلكاتهم  -وغالبيتهم من النساء واألطفال  -ووفقاً للبعثة، فإن األشخاص النازحين 

ومواشيهم. وقد أثر النزاع أيضاً على كل من وسائل عيشهم وأنشطتهم المدرة للدخل. وتتمثل احتياجاتهم الرئيسية في 

الحصول على المياه، والغذاء، واللوازم المنزلية لحاالت الطوارئ، فضالً عن الخدمات الصحية والتغذية والتعليم. 

طفل دون سن الخامسة وأن اإلسهال وعدوى العيون هي أكثر  300عن ووجدت البعثة أيضاً أن هناك ما ال يقل 

األمراض شيوعاً التي تصيب هؤالء األطفال. وأفاد النازحون أن أياً من أطفالهم لم يجر تطعيمهم بسبب نقص 

الخدمات الصحية في أماكنهم األصلية في منطقة شرق جبل مرة. وأوصى الفريق بالتطعيم الفوري لجميع هؤالء 

طفال في معسكر عطاش، وتوفير المساعدات الغذائية الطارئة والمآوي واإلمدادات الضرورية غير الغذائية بعد أن األ

 .تكمل المنظمة الدولية للهجرة عملية التسجيل / التحقق

 

الستضافة النازحين من قريتي عطاش  2004ويَُعُد عطاش أحد أكبر المعسكرات في دارفور، وقد تأسس في عام 

 2007مه؛ وقد وصل المزيد من النازحين من القوز الغربي، وود هجام، ومهاجريه إلى المعسكر في المدة من وعش

 .افدين حديثًا من شرق جبل مرةنازح قبل مجيء الو 80,000. وكان المعسكر يستضيف ما يزيد عن 2017إلى 

 

 

 

قامت إدارة المخزون 
االستراتيجي الحكومية 

 160,151بالتخزين المسبق ل 
طن متري من الذرة الرفيعة في 

 واليتي كسال وشمال دارفور

ُأجريت بعثة مشتركة بين 
الوكاالت إلى معسكر عطاش 

للنازحين في والية جنوب 
دارفور لتقييم احتياجات حوالي 

نازح من شرق جبل  1,200
 مرة

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNHCR%20SSD%20Operational%20Update%20No%2005%20-%201-15%20March%202018.pdf
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 الخرطوم توفير مساعدات غير غذائية لالجئين من دولة جنوب السودان في والية

الحكومية حملة لتوزيع المواد غير الغذائية على أطلقت مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين ومعتمدية الالجئين  

الالجئين من دولة جنوب السودان في المناطق المفتوحة في والية الخرطوم. وهذا يشمل مالءات وأغطية بالستيكية 

شخص(، مع  31,500عائلة )ما يقدر بعدد  6,300لتعزيز المآوي، وقد وصل التوزيع حتى اآلن إلى أكثر من 

عائلة مضيفة أكثر  850شخص( للتوزيع، بما في ذلك  46,250عائلة )ما يقدر بنحو  9,250عه استهداف ما مجمو

 (. شخص 5,100عرضة للمخاطر )ما يقدر بنحو 

  

 47,000الجئ من دولة جنوب السودان، بما في ذلك أكثر من  280,000وتستضيف والية الخرطوم ما يقرب من 

 .لخرطوم الكبرى، وذلك وفقاً لمفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئينالجئ يقيمون في تسع مناطق مفتوحة داخل ا

 

الجئ  1,500وفي الوقت نفسه، دعمت مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين ومعتمدية الالجئين الحكومية حوالي 

يث يعيش حالياً عائلة( لالنتقال إلى معسكر بِليل للنازحين في والية جنوب دارفور، ح 300من دولة جنوب السودان )

الجئ من دولة جنوب السودان. وكان هؤالء الالجئون قد استقروا في وقت سابق على أراض  3,500ما يقدر بـعدد 

مملوكة ملكية خاصة في نياال وأُصِدر لهم إخطاٌر باإلخالء من جانب السلطات المحلية في أوائل مارس. وقد ُمنَِح 

تقدم منظمة العون الكنسي النرويجي مجموعتها للخدمات الصحية إلى الالجئون قطع أراٍض في معسكر بِليل، وس

هؤالء الوافدين الجدد. وتواصل مفوضية األمم المتحدة لالجئين الدعوة إلى عمليات التخطيط االستشاري للعمل على 

 .استقرار الالجئين بطريقة تحافظ على حمايتهم وكرامتهم مع معالجة هموم أصحاب األراضي الخاصة

 

فقاً آلخر تحديث لمفوضية األمم المتحدة لالجئين حول استجابة الالجئين من دولة جنوب السودان في السودان، فإن وو

الجئ من دولة جنوب السودان في السودان، مع وجود أكبر عدد منهم في والية  768,000هناك ما يقرب من 

 لمفوضية األمم المتحدة لالجئين على هذا الرابط. الخرطوم. ومن أجل المزيد من المعلومات، راجع التحديث التنفيذي
 

الجئًا تشاديًا في  3,518مفوضية لألمم المتحدة لشئون الالجئين ومعتمدية الالجئين الحكومية تدعمان 

 دارفور للعودة إلى ديارهم

 
وسط دارفور والتي في جزء من عملية العودة الطوعية المستمرة لالجئين التشاديين من معسكرين لالجئين في والية 

، تواصل مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين ومعتمدية الالجئين الحكومية تقديم 2017بدأت في ديسمبر 

المساعدات لالجئين التشاديين للعودة إلى وطنهم. وقد دعمت مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين ومعتمدية 

 الجئ، ليعودوا بأمان وكرامة. 8,400ديًا، من أصل الجئًا تشا 3,518الالجئين الحكومية حتى اآلن 

 
وتغادر قوافل لنقل الالجئين إلى مودينا في تشاد من معسكر أم شاليا لالجئين في وسط دارفور كل بضعة أيام. وقد 

أبريل  7الجئًا، ومن المقرر إرسال القافلة القادمة في  330مارس حيث جرى نقل  29غادرت القافلة األخيرة في 

الجئًا. وسيجري بعد ذلك إغالق  477من معسكر ُمكجار، حيث جرى تسجيل جميع الالجئين البالغ عددهم  2018

 المعسكر.

 
وتخطط مفوضية األمم المتحدة لتقديم المساعدات إلى ألف الجئ آخر للعودة إلى تشاد قبل بداية موسم األمطار في 

دة قبل مغادرتهم من والية وسط دارفور. ثم يجري توفير يونيو، ويخضع الالجئون للفحص الطبي ويتلقون حزم العو

وسائل النقل لالجئين، باإلضافة إلى ممتلكاتهم ومواشيهم إلى مركز استقبال في مودينا، في شرق تشاد، حيث يتلقون 

 المزيد من المساعدات إلعادة اإلدماج من قبل المفوضية وحكومة تشاد والشركاء.

 
ممثلة مفوضية األمم المتحدة لالجئين في السودان، " من دواعي سرور مفوضية األمم  وقالت السيدة نوريكو يوشيدا

 سنوات من اإلبعاد إلى السودان". 10المتحدة لشئون الالجئين تولي تقديم حلول لالجئين التشاديين بعد أكثر من 
بين مفوضية األمم  2017وتأتي العودة الطوعية لالجئين التشاديين عقب توقيع اتفاقية ثالثية األطراف في مايو 

 المتحدة لالجئين وحكومتي السودان وتشاد، مع تحديد االعتبارات الرئيسية للعودة.

 
المفوضية كال الحكومتين لضمان استعداد الالجئين بشكل جيد لعملية العودة وإعادة  وأضافت السيدة يوشيدا، "تدعم

الدمج، وتلبية حاجاتهم القانونية والبدنية للحماية". "كما نود أن نعرب عن تقديرنا لحكومة السودان والمجتمعات 

  المضيفة على كرمهم تجاه الالجئين".

 

 

 

 

 

 

وزعت مفوضية األمم المتحدة 
ون الالجئين ومعتمدية الالجئين ئلش

الحكومية حتى اآلن موادًا غير 
 6,300غذائية على أكثر من 

عائلة الجئة من دولة جنوب 
السودان تعيش في العراء في والية 

 الخرطوم

دعمت مفوضية األمم المتحدة 
لالجئين ومعتمدية الالجئين 

تشادًيا،  الجًئا 3,518الحكومية 
الجئ، ليعودوا  8,400من بين 

 بأمان وكرامة

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقرير هذا اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب أعد

 جنوب السودان تتلقى المساعدات في والية النيل األبيضدولة الجئة من 

 مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين( )أرشيف

 

، مع اختيار 2007إلى عام  2005اديين بعد اندالع العنف في تشاد من عام وقد استضافت دارفور الالجئين التش

 .غالبيتهم اآلن العودة إلى وطنهم كحل دائم

 

وسيستمر الذين يظلون في دارفور في االستفادة من مبادئ الحماية الدولية. وستواصل مفوضية األمم المتحدة لالجئين 

 .2018المعسكرات في عام والشركاء تقديم الخدمات والمساعدات في 

 

مليون دوالر لتقديم المساعدات للعائدين والالجئين  1.2اليابان تتبرع بمبلغ 
 والنازحين والمجتمعات المضيفة في السودان

 

مارس تخصيصها  22أعلنت حكومة اليابان في 

مليون دوالر أمريكي للمنظمة الدولية للهجرة  1.173

لتقديم المساعدات للعائدين، والالجئين السودانيين 

الجنوبيين، والنازحين والمجتمعات المضيفة في 

ألف دوالر لدعم  600السودان. وستخصص حوالي 

جنوب مشروع إعادة الدمج في واليتي شمال و

ألف دوالر الستقرار المجتمع على  573دارفور، و

اإلنمائية في -أنه جزء من مشروع العالقات اإلنسانية

صادر عن  بيان صحفيلوالية غرب كردفان، وفقاً 

 المنظمة الدولية للهجرة. 

 
هذه األموال الالجئين من دولة جنوب  وستدعم

السودان، والنازحين، والمجتمع المضيف من أجل 

تحسين حصولهم على الخدمات األساسية، مع استعادة 

القدرات اإلنتاجية للمجتمعات المحلية وأنشطتها 

من خالل استجابة متعددة المدرة للدخل. ويهدف المشروع إلى سد الفجوة االنتقالية بين التدخالت اإلنسانية واإلنمائية 

القطاعات بما في ذلك مصفوفة تتبع النزوح، وتقديم مساعدات المياه، والمرافق الصحية، والنظافة، والصحة، ووسائل 

 العيش.

 
وبموجب مشروع إعادة الدمج، ستمكِّن هذه األموال من دعم عودة وإعادة دمج النازحين، والالجئين السودانيين 

المجاورة مثل تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى إلى منطقة الفاشر الريفية )بوالية شمال دارفور( العائدين من البلدان 

ومحلية أم دافوق )والية جنوب دارفور(. وسيجري تحقيق ذلك من خالل تحسين إتاحة الوصول إلى الخدمات 

 األساسية والبنية التحتية المجتمعية وأنشطة وسائل العيش.

 
عملية حوار وتعزز القبول بين مختلف أفراد المجتمع. وسيجري جمع المجتمع في بيئة تمكينية  ستدعم جميع التدخالت

 لمعالجة األسباب الجذرية للنزاع ولتشجيع استقرار المجتمع والتماسك االجتماعي.

 

 المضيفةلتقديم المساعدات لالجئين والمجتمعات  المتحدة للمستوطنات البشريةاليابان تدعم برنامج األمم 

 

إلطالق مشروع بعنوان "دعم المجتمعات المضيفة  برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشريةأيضاً تدعم اليابان  

المتأثرة بالجئي دولة جنوب السودان في والية النيل األبيض". يهدف المشروع إلى توفير أماكن آمنة ونظيفة وأسواق 

 لنيلا اليةو فيالجبلين  محليةلسودان في متاحة لتكون مراكزاً للمجتمعات المضيفة ولالجئين من دولة جنوب ا

. كما سيعزز المشروع االعتماد على الذات لكل دلحاا لمائيا لإلسهاا لكذ في بما اض،ألمرا رنتشاولمنع ا ،ألبيضا

 ملمن المجتمعات المضيفة والالجئين من دولة جنوب السودان، وخاصة الشباب والنساء، من خالل التدريب أثناء الع

 .اق في الجبلينمع تحسين األسو

 

على التحدي الذي يواجه السودان في االستجابة لعدد كبير من  مستوطنات البشريةبرنامج األمم المتحدة لل وشدد

األشخاص النازحين والالجئين والعائدين الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة وحلول دائمة ودعم إنمائي. 

عدد كبير منهم مؤقتًا في  يعابوالذين جرى است -وباإلضافة إلى ذلك، فإن تدفق الالجئين من دولة جنوب السودان 

ألمم المتحدة يزيد من الضغط على الخدمات والموارد األساسية المتاحة، وفقًا لما ذكره برنامج ا -والية النيل األبيض 

 .للمستوطنات البشرية

 

 

 

 573,000خصص مبلغ سيُ 
دوالر لتحقيق االستقرار 
المجتمعي وهو جزء من 

-مشروع العالقات اإلنسانية
اإلنمائية في والية غرب 

 كردفان

 المتحدةيهدف برنامج األمم 
إلى تعزيز  للمستوطنات البشرية

االعتماد على الذات لكل من 
المجتمعات المضيفة والالجئين 

من دولة جنوب السودان من 
 خالل التدريب أثناء العمل
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