
 
 

 

 
 

   

أوتشا                                             النشرة اإلنسانیة    
   السودان    
 2018، دیسمبر 23 -بر نوفم 26|  20العدد       

  

 

أوتشا    

  التطورات أبرز  
 في مقھطمنا لیإ زحنا 10,000 ليواحعاد  •

 ورفدار وبجنبوالیة  سکا محلیة
 في ودانلسا وبجنمن دولة  نلالجئیا ددع بلغ •

وفقاً ألحدث  851,000 نم رکثأ ودانلسا
  نلسکاا ءاتحصاإ

 حینزلناوا لمقیمینا من 40,000 لياحو •
 نآلا لھمأتیح  رفودار سطوالیة و فيوالُرحَّل 

 فضلعلى نحو أ قیةلنا لمیاها علىالحصول 
أثَّر النقص في النقد على العملیات اإلنسانیة في  •

 أنحاء البالد شتى
سیتیح إعالن الخرطوم بشأن األمن الصحي  •

عبر الحدود للبلدان معالجة التھدیدات الصحیة 
 العامة بشكل أفضل

  

 2018 عام أرقام

 
 

 ملیون 5.5

عدد األشخاص المحتاجین في 
وفقاً للمحة االحتیاجات السودان (

 )2018اإلنسانیة للعام 

 
 

 ملیون  3.1

في  عدد األشخاص المحتاجین
ة االحتیاجات ــــلمح( دارفور

 )2018اإلنسانیة للعام 

 
 

 ملیون  2.3

ابة بسوء ـــــاالت اإلصـعدد ح
الشامل  ادــــــــالتغذیة الح

 )          الیونیسیف(

 
 

591,713(  
479,722 ( 

313,851 

دولة مواطني  من الالجئون
 السودان في السودان جنوب

  مفوضیة األمم المتحدةبمسجلین (
 جلین بشرطة الجوازات والھجرةـمس(

حسب مفوضیة  الكليالمجموع 
 األمم المتحدة لالجئین

 2018أكتوبر  31

 
 
 

158,959 

وطالبو اللجوء الالجئون 
 السیاسي من جنسیات أخرى

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

 التمویل  
 دوالر أمریكي ملیون 605.6    
 2018جرى استالمھا في    
    

 التمویل المتحصل نسبة  

60.1% 
وفقاً لنظام التتبع  )،2018 دیسمبر 26(حتى 
 المالي

  
 

  
 عودة اآلالف من النازحین إلى مناطقھم األصلیة في محلیة كاس في والیة جنوب دارفور

 

قا، رتُ أسرة) بشكل تلقائي إلى قراھم األصلیة (كالو، كومبا، مُ  2,050من النازحین (حوالي  10,000عاد حوالي 

ِرندي) في محلیة كاس، بوالیة جنوب دارفور، وفقاً للنتائج األولیة التي تحصلت علیھا نقا الفیل، داِوس، كَ بِِكرا، برُ سُ مُ 

دیسمبر ووجدت البعثة أن الوضع األمني كان ھادئاً في  3إلى  نوفمبر 27 منفي المدة  التلوكامشتركة بین ا بعثة

كان العائدون قد فروا من دیارھم بین جمیع القرى التي جرى الوصول إلیھا وأن العائدین یعتزمون البقاء بشكل دائم. و

 .بعد اندالع النزاع في دارفور والذوا بمعسكرات النازحین في محلیة كاس 2005و 2004عامي 

 

شخص) قد عادوا طوعاً إلى  7,000أسرة أخرى (حوالي  1,373أفاد الشیوخ (قادة المجتمعات المحلیة) بأن  وقد

شخص) موسمیاً إلى قریة وارو في المنطقة. وجرى بناء  300ة (حوالي عائلة إضافی 65القرى المجاورة. وقد عادت 

 ألن أصحابھا لم یعودوا بعد للزراعة. ةأھولالمنازل في فارو بمواد محلیة (مؤقتة) ومعظم ھذه الدور غیر م

 

ة الالزمة)؛ وتوفیر وتشمل توصیة فریق التقییم للمنظمة الدولیة للھجرة تسجیل العائدین (لتحدید كمیة اإلمدادات اإلنسانی
الخدمات األساسیة مثل الصحة والمیاه والمرافق الصحیة والنظافة العامة والتعلیم والغذاء ومساعدات وسائل العیش 
واألمن؛ والتدریب وبناء القدرات ألعضاء لجنة التعایش السلمي واإلدارة المحلیة، بما في ذلك السلطات المحلیة؛ والقیام 

ل قوات األمن لحمایة المحاصیل ودعم لجنة التعایش السلمي لمعالجة حاالت منازعات األراضي بدوریات منتظمة من قب
الزراعیة؛ وإقامة لجان تعایش 
وسالم في قرى العائدین حیث ال 

 .وجود لھا ھناك
 
وتتألف البعثة من ممثلین من 
مفوضیة العودة الطوعیة وإعادة 
التوطین التابعة للحكومة، 

اإلنساني، ومفوضیة العون 
والمنظمة الدولیة للھجرة، 
ومفوضیة األمم المتحدة لشئون 
الالجئین، وزعیمین من المجتمع 

 .المحلي
  

 في ھذا العدد                                 
  

 1.ص  اآلالف یعودون إلى دیارھم في والیة جنوب دارفور 

 2ص.  الجئ من دولة جنوب السودان 851,000

 3ص.  اإلنذار المبكروفقاً لنظام  –األمن الغذائي  عدم استتبابتواصل     
 4ص.  األمن الصحي عبر الحدود                          

       
 

 )2018جنوب دارفور (المنظمة الدولیة للھجرة، دیسمبر قا للعودة، بمحلیة كاس، في والیة تٌ رُ أطفال في مركز توزیع میاه (دونكي) في قریة مُ 
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وفقاً ألحدث  851,313تعدیل أعداد الالجئین من دولة جنوب السودان لیصل إلى   

  إحصائیات السكان
 

، وفقاً لمفوضیة 851,313حوالي  2018بلغ عدد الالجئین من دولة جنوب السودان في السودان حتى نھایة نوفمبر 
األمم المتحدة لشئون الالجئین. وقد جرى تنقیح ھذا الرقم لیشمل أشخاصاً إضافیین مسجلین من قبل شرطة الجوازات 

ضارف والجزیرة ونھر النیل والشمالیة، باإلضافة إلى تقدیرات إضافیة من التقییمات المشتركة والھجرة في والیات الق
 .بین الوكاالت خارج المعسكرات والتي جرت في والیة النیل األبیض

 
الجئاً جرى تسجیلھم رسمیاً من قبل مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین، ومعتمدیة  371,591وباإلضافة إلى 

الجئاً من دولة جنوب السودان مسجلین عبر العملیة  355,434الالجئین الحكومیة، یشتمل الرقم اإلجمالي المنقح على 
شخص جرى تحدیدھم بشكل رئیسي  112,000ى ما یقرب من الجاریة من قبل شرطة الجوازات والھجرة، باإلضافة إل

في مواقع خارج المعسكرات ولم یِجر تسجیلھم من قبل شرطة الجوازات والھجرة أو من قبل مفوضیة األمم المتحدة 
 من لالجئینا تسجیل عملیة أتبدلشئون الالجئین، ومعتمدیة الالجئین الحكومیة. وكانت شرطة الجوازات والھجرة قد 

 .لالجئینھویة  تبطاقاو جنبیةھویة أ مقاربأ ھمیدوتز جلأ من 2018 بریلأ في دانلسوا بجنو دولة
 

في المائة من الالجئین من دولة جنوب السودان من قبل مفوضیة األمم  45، تسجیل 2018جرى في نھایة نوفمبر  وقد
للحصول على خدمات مساعدات المتحدة لشئون الالجئین ومعتمدیة الالجئین الحكومیة، وھو عادة شرط أساسي 

مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین ومعتمدیة الالجئین الحكومیة  فيالالجئین. وھناك خطط لتسریع عملیة التسجیل 
باإلضافة إلى الخدمات األساسیة األخرى  -بما في ذلك الوثائق  -لضمان حصول الالجئین على الحمایة  2019في عام 

 .لالزمةدیة اوالمساعدات الما
 

 توسیع نطاق المساعدات الصحیة والنظافة في والیة جنوب كردفان
 

بدأت منظمة إنقاذ الطفولة الدولیة بناء مركز صحي جدید في قریض في محلیة أبو جبیھة (بوالیة جنوب كردفان)، 
 الجئ وأشخاص من المجتمع المضیف. 5,000والتي ستوفر خدمات الرعایة الصحیة األولیة ألكثر من 

 
وفي منطقة اللیري قدمت مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین إمدادات طبیة تكفي لشھرین إلى المركز الصحي في 

الجئ وأشخاص من المجتمع المضیف الذین یصلون  6,000مستوطنة دار بتي لدعم االحتیاجات الصحیة ألكثر من 
لطفولة الدولیة زیادة التدخالت الصحیة لالجئین في المنطقة إلى المركز بانتظام. باإلضافة إلى ذلك، تدعم منظمة إنقاذ ا

الجئ. كما وزعت منظمة إنقاذ الطفولة  9,600المحلیة، بما في ذلك توزیع إمدادات الصابون لمدة ثالثة أشھر ألكثر من 
ن النساء م 2,700الدولیة مجموعات من مستلزمات النظافة الشخصیة، بما یكفي لتغطیة ثالثة أشھر، إلى أكثر من 

مجموعة إضافیة من مستلزمات النظافة الشخصیة على النساء  4,000والفتیات الالجئات في المنطقة. وسیجري توزیع 
 .2019والفتیات الالجئات في اللیري في عام 

 
 تحسین إتاحة الحصول على المیاه لالجئین في معسكر بِلیل في والیة جنوب دارفور

 
رویجي بناء مركز توزیع میاه جدید (دونكي) في مستوطنة الالجئین في معسكر بلیل أكملت منظمة العون الكنسي الن

الجئاً من دولة جنوب السودان حالیاً، مما یحسن إتاحة حصول الالجئین على المیاه  4,560للنازحین حیث یعیش 
كنسي النرویجي في بناء لتر. كما بدأت منظمة العون ال 11لترات للشخص الواحد في الیوم إلى  7الصالحة للشرب من 

لتر للشخص الواحد في الیوم.  20مركز توزیع میاه (دونكي) إضافي بھدف زیادة إتاحة الحصول على المیاه إلى 
 وسیتمكن كل من الالجئین والنازحین من الوصول إلى مراكز توزیع المیاه (دوانكي).

 
 شخص 40,000المیاه النقیة اآلن على بعد مسافة قصیرة ل 

 
ل في محلیة مكجر في والیة وسط دارفور أصبح لدیھم اآلن  40,000ھناك ما یقدر بنحو  من السكان والنازحین والُرحَّ

مضخة یدویة جرى تفكیكھا وتركھا غیر مستخدمة خالل  31الح فرصة أفضل للحصول على المیاه النقیة بعد إص
السنوات القلیلة الماضیة، حسب تقاریر اللجنة الدولیة للصلیب األحمر. حیث قام موظفو اللجنة الدولیة ومتطوعو جمعیة 

 .الھالل األحمر السوداني بإصالح ھذه المضخات الیدویة في بلدة مكجر وبرندیزي والقرى المحیطة بھا
 

وصل عدد الالجئین من دولة 
جنوب السودان إلى أكثر من 

وفقاً ألحدث  851,000
 اإلحصاءات السكانیة

من السكان  40,000
ل في والیة  والنازحین والُرحَّ

ر یحصلون اآلن وسط دارفو
على میاه نقیة أفضل بعد 

 مضخة یدویة 31إصالح 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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واحد من األشخاص الذین یستطیعون اآلن الحصول على المیاه من ھذه المضخات الیدویة ھو الشیخ محمد عبد الجبار. 
، وقد لجأ إلى مكجر منذ ذلك الحین بوصفھ شخصاً 2007وكان الشیخ عبد الجبار قد نزح من منزلھ في زوا في عام 

أربع ساعات من وإلى أقرب مصدر للمیاه. في بعض  مصاباً بإعاقة جسدیة وجد صعوبة في القیام برحلة تستغرق
 األحیان، قضى ما یصل إلى أسبوع كامل بدون ماء.

 
 "جاري لدیھ حمار ولذا كان دائماً  ،وقال عبد الجبار

 كان دائماً وعلى الذھاب وجلب الماء من ھناك.  قادراً 
بما یكفي لیعطیني ملء وعاء واحد (جیركانة) من  كریماً 

 ."الماء أسبوعیاً 
 

واآلن توجد أحد المضخات الیدویة التي أصلحتھا فرق 
اللجنة الدولیة للصلیب األحمر وجمعیة الھالل األحمر 

الجبار،  متراً فقط من مسكن عبد 50السوداني على بعد 
ویمكنھ اآلن بسھولة الحصول على كل ما یحتاجھ من 

 میاه.
 

 نقص النقد یؤثر على العملیات اإلنسانیة في جمیع أنحاء البالد
 

البالد. معظم البنوك المحلیة لدیھا حد أعلى أثر نقص العملة المحلیة في البنوك على العملیات اإلنسانیة في جمیع أنحاء 
 42جنیھ سوداني (حوالي  2,000على عملیات السحب، في حین أن أجھزة الصرف اآللي لدیھا سقف سحب یبلغ 

 .دوالًرا أمریكیًا) في الیوم
 

ن البنوك توفیر اإلمدادات للمنظمات اإلنسانیة أل عنبائعون محلیون في بعض الوالیات  حجمباإلضافة إلى ذلك، ی
. وقد أثر إحجام البائعین عن توفیر السلع والخدمات على تلك اإلمدادات األموال الكافیة لدفع ثمن یست لدیھاالمحلیة ل

على المستفیدین عندما یتعذر على الشركاء شراء إمدادات المعونة من األسواق المحلیة.  اً مباشر اً الشراء، وكان لھ تأثیر
 اد حلول للنقص النقدي مما یسمح للمنظمات بتقدیم المساعدات الفعالة للمحتاجین.وتجري الجھود حالیاً إلیج

 
ً لنظام اإلنذار المبكر بالمجاعة ال یزال عدم استتباب األمن الغذائي مستمراً على  وفقا

  الرغم من الحصاد المتوسط 
 

 150ارتفعت أسعار المواد الغذائیة بنسبة مع استمرار مواجھة السودان للتحدیات االقتصادیة ونقص العملة الصعبة، 
في المائة خالل موسم  250و 200في المائة فوق المتوسط في دیسمبر ومن المتوقع أن ترتفع إلى ما بین  200إلى 

. ھذه الزیادة في األسعار من المرجح أن تقلل من إتاحة حصول األسر على الغذاء، حسب موقع نظام اإلنذار 2019
 .لھ تقریرفي أحدث  المبكر بالمجاعة

 
كان معدل ھطول األمطار من یونیو إلى سبتمبر أعلى بكثیر من المتوسط ودعم المحاصیل الزراعیة المواتیة في جمیع 

فإن  أنحاء البالد. ھذا النوع من معدالت ھطول األمطار یمكن أن یؤدي عادة إلى حصاد أعلى من المتوسط، ومع ذلك،
التحدیات االقتصادیة خالل العام الماضي قد أثرت سلباً على كل من زراعة وحصاد المحاصیل، وفقًا لموقع نظام اإلنذار 

، ستكون إتاحة حصول األشخاص على الغذاء أقل 2019إلى فبرایر  2018المبكر بالمجاعة. وإبان المدة من نوفمبر 
العدید من األسر الفقیرة تحصل على جزء من احتیاجاتھا الغذائیة من مما كانت علیھ في السنوات العادیة، حیث أن 

 ھونــتجعل األشخاص یواجــس طــمشتریات السوق حتى أثناء الحصاد. ومع ذلك، فإن القوة الشرائیة األقل من المتوس

 

متطوعو جمعیة الھالل األحمر السوداني یختبرون مضخة یدویة بعد إصالحھا 
 )2018بنجاح (اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، 

نقص النقد یؤثر على العملیات 
 اإلنسانیة في جمیع أنحاء البالد

سم الزراعةاتقویم السودان لمو  

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sudan%20Outlook_122018.pdf
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صعوبة في شراء مستویات عادیة من المواد الغذائیة وغیر الغذائیة، حسبما أوردت تقاریر شبكة نظام اإلنذار المبكر 
 .بالمجاعة

 
حینما تبدأ األسر الفقیرة في استنزاف مخزوناتھا من األغذیة  2019وسیتدھور األمن الغذائي بین مارس ومایو من عام 

المرحلة الثانیة (ألفرادھا وتصبح أكثر اعتماداً على األسواق. وستصنف العدید من المناطق على أنھا في مرحلة االجھاد 
من مستویات عدم استتباب األمن الغذائي، في حین أن معظم والیات  )يمن التصنیف المتكامل لمراحل األمن الغذائ

شمال دارفور والبحر األحمر ومناطق جبل المرة وأجزاء من والیات غرب كردفان وشمال كردفان وجنوب كردفان، 
غذائي)، حسبما والنیل األزرق، وكسال ستكون في مرحلة األزمة (المرحلة الثالثة من التصنیف المتكامل لمراحل األمن ال

 .هفي تقاریر نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة أورد
 

 إعالن الخرطوم حول األمن الصحي عبر الحدود
 

وقَعَّت كل من تشاد ومصر وإثیوبیا ولیبیا ودولة جنوب السودان والسودان في أواخر نوفمبر على إعالن الخرطوم بشأن 
عبر الحدود في الخرطوم، السودان. ویلتزم اإلعالن بتعزیز التأھب السودان والدول المتاخمة لحدوده: األمن الصحي 

واالستجابة لتھدیدات الصحة العامة واألحداث عبر الحدود ضمن الجھود الرامیة إلى تعزیز تنفیذ اللوائح الصحیة الدولیة 
دان بإنشاء مركز ) وتعزیز األمن الصحي العالمي. وبوصفھ جزء من إعالن الخرطوم، تعھدت البل2005(لوائح عام 

تنسیق للصحة العامة عبر الحدود لتسھیل التعاون عبر الحدود، وإعداد مذكرة تفاھم وتنفیذ أنشطة لتعزیز التأھب 
واالستجابة للصحة العامة عبر الحدود. كما تعھدوا بوضع إطار للرصد والتقییم لتتبع التقدم وتعبئة الموارد البشریة 

 والمالیة واللوجستیة.
 

ت الدكتورة نعیمة القصیر، ممثل منظمة الصحة العالمیة في السودان، قائلةً، "إن األمن الصحي ومعالجة وقد صرح
التھدیدات الصحیة العامة ھي مسؤولیة الجمیع وتتطلب تعاون األفراد والمجتمعات والمؤسسات. وتدعم منظمة الصحة 

ضة للخطر على اإلعداد لجمیع التھدیدات واالستجابة العالمیة استجابة منسقة وموحدة تضمن قدرة جمیع البلدان المعر
 لھا، وبأن المساھمات في السالم تُقدم عن طریق الصحة ".

 
ابر األرضیة غیر الرسمیة وتتمثل التحدیات المشتركة التي تسھم في خطر األمراض العابرة للحدود، متضمنة المع

، في مستویات عالیة من النزوح الجماعي واألنماط غیر النظامیة للھجرة، وضعف النفاذ من خاللھاوالحدود التي یسھل 
البنیة التحتیة على الحدود، ومحدودیة األنشطة المشتركة المتعلقة بالمراقبة، وتبادل المعلومات، وتقییم المخاطر 

 الحدود.واالستجابة عبر 
 

ومن خالل تنفیذ األطر التقنیة 
للتعاون الثنائي والمتعدد األطراف 

ین، ستتمكن خالل العامین المقبل
البلدان من معالجة وتعزیز مجاالت 
االھتمام المتبادل بنجاح مما یجعلھا 
عرضة للتھدیدات الصحیة العامة، 
وبالتالي زیادة األمن الصحي 
لمالیین األشخاص األكثر عرضة 

 للمخاطر.
 
 
 
 
 
 

مع انخفاض القوة الشرائیة لدى 
األشخاص بسبب التضخم، فإن 

عدم استتباب األمن الغذائي 
نظام  أوردفع، حسبما سیرت

 اإلنذار المبكر بالمجاعة

 )2018وزراء الصحة یوقعون على إعالن الخرطوم (منظمة الصحة العالمیة، دیسمبر 

بالتوقیع على إعالن الخرطوم 
حول األمن الصحي عبر الحدود 

ستتمكن الدول من مواجھة 
تھدیدات الصحة العامة، 

وبالتالي زیادة األمن الصحي 
لمالیین األشخاص األكثر 

 عرضة للمخاطر.
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