
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
   
  
 

أوتشا     

 في هذا العدد
1ص. إلى والية النيل األبيض األشخاص وصولاستمرار 

2ص. المحادثات في أديس أباباتبدآن  قطاع الشمالالحكومة و     

3ص. في السودان يونيو-الغذائي في الفترة من ينايرتوقعات األمن 

4.ص يةتغذالمنحة الصندوق المرآزي لمواجهة الطوارئ لتنفيذ مشاريع 

  التطورات أبرز
  وصول ما يقدر بنحو

شخص إلى دولة  27,600
السودان قادمين من دولة 
جنوب السودان وفقا لما أفاد 
به الشرآاء العاملين في 

  المجال اإلنساني.  
  األمم المتحدة تحث الحكومة

السودانية والحرآة الشعبية 
قطاع  - لتحرير السودان

الشمال على إعالن فوري 
لوقف األعمال العدائية بينهما 

 تقديمبوالسماح لعمال اإلغاثة 
  مساعدات إلى المحتاجين.ال
  أفادت شبكة نظام اإلنذار

المبكر بالمجاعة أنه اعتبارا 
يواجه ما  2014من يناير 
مليون شخص  3.3يقدر بنحو 

 اإلجهاد مستوياتفي السودان 
 من انعدام األمن الغذائي

التصنيف (المرحلة الثانية من 
المتكامل لمراحل األمن 

ائي) ومستويات األزمة الغذ
(المرحلة الثالثة من التصنيف 
المتكامل لمراحل األمن 

  الغذائي).
  خصص الصندوق المرآزي

لمواجهة الطوارئ التابع لألمم 
 5المتحدة مبلغا يقدر بنحو 

ماليين دوالر أمريكي 
الستجابة طارئة متعددة 
القطاعات ألزمة التغذية في 

  السودان.

 أرقام
يجرى حاليا 

 مراجعة
  األرقام

 

  دارفور في نونازحال
 

156,000  
  
 

   السودان في نوالالجئ
 األمم المتحدة (مفوضية
 )للالجئين

 في السودانيين نوالالجئ 248,000
 السودان دولة جنوب

   وإثيوبيا
مفوضية األمم المتحدة ( 

  )للالجئين

350,000  
 

 في ونسودانيال ونجئاللا
  تشاد

مفوضية األمم المتحدة  (
 ) للالجئين

 التمويل

 )أمريكي دوالر( مليون 995
  2014في عام  مطلوبة

0.8%  
 نسبة التمويل المقدمه

  أشخاص من أصول من دولة جنوب السودان من القادمين الجدد في والية النيل األبيض (جمعية الهالل األحمر السوداني)
 

  
 مساعداتالمن أصول من دولة جنوب السودان يتلقون  القادمون

  
دان إلى أجزاء مختلفة من دولة السودان خالل األسبوع المشمول بكتابة هذا تواصلت تحرآات األشخاص من دولة جنوب السو

شخص من دولة جنوب السودان  27,600ووفقا لما أفادت به المنظمات اإلنسانية فقد وصل حتى اآلن ما يقدر بنحو التقرير. 
شخص من الذين وصلوا من دولة جنوب السودان إلى منطقة  2,500ما يقرب من  إلى دولة السودان.  وال يشمل هذا الرقم

  أبيي، وذلك وفقا لما أفادت به منظمة الهجرة الدولية.
  

 15شخص إلى والية النيل األبيض حتى  18,570وقد أفادت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين بوصول ما يقدر بنحو 
الشرآاء العاملين في المجال اإلنساني بتواصل وصول األشخاص بصورة يومية إلى موقعي اللقايا والكيلو فبراير.  آما أفاد 

شخص.  وتقوم  300-  250ما بين  10وعدد القادمين إلى الكيلو  شخص 70-50قادمين إلى اللقايا ما بين ، حيث يقدر عدد ال10
لتر ماء بواسطة  40,000إلى القادمين الجدد.  وُينقل ما يقرب من  الوآاالت العاملة في المجال اإلنساني بتقديم مساعدات

مرحاض.  آما وفر صندوق األمم المتحدة للطفولة  100الشاحنات لمواقع االنتقال بصورة يومية آما يجرى اآلن تشييد 
نيسيف) وزارة الرعاية صندوق األمم المتحدة للطفولة (اليوأيضا خزانات مياه في مواقع االنتقال.  وزود  4(اليونيسيف) 

طفل.   وقدم آال من برنامج  2,000قطعة قماش عازل للمياه من أجل بناء أماآن صديقة لألطفال لنحو  250بنحو االجتماعية 
شخص في اللقايا  500ونحو  10شخص في الكيلو  10,800الغذاء العالمي وجمعية الهالل األحمر السوداني إلى ما يقرب من 

ية أساسية على ما يقرب أسركفيهم لمدة شهر واحد.  آما وزعت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين مواد إمدادات غذائية ت
لكنها اضطرت إلى تعليق إرسال مزيد من المساعدات بسبب صعوبة الوصول  10شخص في اللقايا والكيلو  10,000من 

  لمراقبة عملية التوزيع. 
 

أعداد آبيرة من الالجئين أن وضع الحماية في النيل األبيض في تدهور، حيث ال يتلقى  مفوضية األمم المتحدة لشؤونوأفادت 
  المناسبة. اتاألفراد شديدي الضعف القادمين من دولة جنوب السودان، بما في ذلك األطفال غير المصحوبين بذويهم، المساعد

 
وهناك أيضا تقارير تفيد بتحرآات األشخاص من مواقع االنتقال في والية النيل األبيض إلى أجزاء أخرى من دولة السودان.  

منطقة جودة في النيل األبيض يوميا من نقطة العبور الحدودية في  شخص 30 - 20 وتفيد منظمة الهجرة الدولية بتحرك ما بين
  .إلى جبل أولياء في والية الخرطوم

ما يقدر بنحو  بانضمام في والية الخرطومأفادت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ولجنة األعمال الطوعية واإلنسانية و

النشرة اإلنسانية
السودان

  2014  فبراير 16- 10|    7العدد
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إلى األشخاص من أصول من دولة جنوب السودان الذين آانوا يعيشون بالفعل في  قادم جديد من دولة جنوب السودان  700
 من مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وسفارة دولة جنوب السودان في والية الخرطوم.  وتعمل آالبمغادرة النقاط 

السودان على ضمان حصول القادمين الجدد من دولة جنوب السودان الذين انتقلوا إلى نقاط مغادرة والية الخرطوم على 
  المساعدات الطبية.

أن بعض والية الخرطوم بمغادرة الالقادة المحليون في نقاط  ووفقا لما أفادت به مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين فقد أشار
بتعرض بعض القادمين الجدد قد دفعوا أمواال إلى مهربين من أجل الوصول إلى الخرطوم.  آما أن هناك تقارير تفيد أيضا 

   الرحلة. ثناءأنوع الاء والفتيات للمضايقات وحوادث عنف جنسي أو عنف قائم على النس

فبراير أنه بناء على االتفاق الموقع بين دولتي السودان وجنوب  11وزير الخارجية السوداني لوسائل اإلعالم في  من جانبه قال
السودان بشأن الحريات األربع، سيتم معاملة هؤالء األشخاص من أصول من دولة جنوب السودان آما ُيعامل المواطنون 

سيكون في حين حرية االضطالع باألنشطة االقتصادية. و، وحرية التملك والسودانيون فيما يتعلق بحرية العمل، وحرية التنقل
أآثر من اتفاق إطاري والكيفية التي سيتم  هناك موضع ترحيب، يبقى من غير الواضح ما إذا آانو هذا التصريح بمثابة تطور

ون الجدد من أصول من دولة جنوب . وهناك بالتالي حاجة إلى الوضوح بشأن نوع الحماية التي سيتلقاها القادمبها تنفيذه
  .السودان في غضون هذه الفترة

  
  قطاع الشمال –عقد محادثات بين الحكومة السودانية والحرآة الشعبية لتحرير السودان 

  
بشأن الوضع في واليتي جنوب  قطاع الشمال –الحكومة السودانية والحرآة الشعبية لتحرير السودان بدأت المفاوضات بين 

فبراير في مدينة أديس أبابا في إثيوبيا.  وقد رحب السيد على الزعتري منسق األمم المتحدة  13آردفان والنيل األزرق في 
باستئناف المحادثات المباشرة، وحث الطرفين على وضع القضايا اإلنسانية على قمة أولويات المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية 

  أعمال المحادثات. جدول
  

عشرة خالل  بين الطرفين الجولة الحالية من المحادثات ويتوقع استئناف المفاوضات تلأجقد ووفقا لتقارير وسائل اإلعالم، فإنه 
  .أيام في أديس أبابا

  
  2014 ويوني –شبكة نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة: توقعات األمن الغذائي للفترة ما بين يناير 

التصنيف  في السودان مستويات اإلجهاد من انعدام األمن الغذائي (المرحلة الثانية منمليون شخص  3,3يواجه ما يقدر بنحو 
وفقا المتكامل لمراحل األمن الغذائي) ومستويات األزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي)، وذلك 

التي أصدرتها شبكة نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة في أوائل شهر  2014 ويوني –لتوقعات األمن الغذائي للفترة ما بين يناير 
مليون شخص مع  4ن يزداد هذا العدد ليصل إلى أيضا أنه من المحتمل أفبراير.  آما أفادت شبكة نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة 

عجاف في شهري مارس/ أبريل.  وأفادت شبكة نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة أن أسباب المستويات مبكرة لموسم الالبداية ال
أقل من نسبة الحالية والمتوقعة النعدام األمن الغذائي ترجع إلى النزاع في واليات دارفور، وجنوب آردفان، والنيل األزرق، و

  . ذائية، وارتفاع أسعار المواد الغ2013/2014المتوسط لحصاد عام 
  

في  71أن من إجمالي مجموع السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي يقع وتقدر شبكة نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة 
في المائة  3في المائة في والية النيل األزرق، و 6في المائة في جنوب آردفان، و 20المائة منهم في واليات دارفور الخمس، و

الحاد ( مرحلة األزمة من التصنيف المتكامل لمراحل في منطقة أبيي.  وتقع أعلى المستويات الحالية من انعدام األمن الغذائي 
ة األمن الغذائي) بين النازحين الجدد في دارفور، وبين النازحين واألسر الفقيرة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحرآة الشعبي

  .قطاع الشمال في جنوب آردفان –لتحرير السودان 
  

النازحين الجدد غير قادرين على في المائة من  30نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة في دارفور أن ما ال يقل عن وأفادت شبكة 
من انعدام األمن الغذائي الزراعة ولم يتلقوا حتى اآلن مساعدات غذائية وإنسانية؛ ومن المتوقع أن يواجهوا مستويات األزمة 

ووفقا لما أفادت به .  2014 ويونيتى حخالل الفترة ما بين يناير  (المرحلة الثالثة من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي)
 في المائة من حصة 50 النازحة لفترات طويلة في دارفورالمجتمعات  تلقى أغلبت شبكة نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة

  

 

  
   

  
  

شبكة نظام اإلنذار  أفادت
أنه اعتبارا من  المبكر بالمجاعة

يواجه ما يقدر   2014يناير 
مليون شخص في  3,3بنحو 

السودان مستويات اإلجهاد من 
 انعدام األمن الغذائي

 لسودانل لموسميا التقويم
 ةلمجاعالمبكر با شبكة أنظمة اإلنذار : المصدر

 10,900يقدر بنحو  وصل ما
شخص إلى موقعي اللقايا 

 فبراير 12حتى  10والكيلو 
وفقا لما أفادت به مفوضية 
  األمم المتحدة لشؤون الالجئين
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في المائة  25تم تعديل الحصة إلى المساعدات الغذائية على شكل توزيع غذاء عام أو قسائم غذائية.  وفي بعض الحاالت،  

انخفاض مستويات األمن  المساعدات اإلنسانية يعني احتمالستتباب األمن.  ووجود إالناجمة عن عدم بسبب القيود اللوجستية 
التصنيف المتكامل لمراحل األمن  (المرحلة الثانية من دون مرحلة اإلجهاد النعدام األمن الغذائيإلى ما الغذائي لهؤالء النازحين 

  .2014 ويوني حتىخالل الفترة ما بين يناير  الغذائي)
  
طق الخاضعة في المنا أن النازحين واألسر الفقيرةفي والية جنوب آردفان  أفادت شبكة نظام اإلنذار المبكر بالمجاعةآما  

سوف يواجهون مرحلة األزمة من انعدام األمن  قطاع الشمال في جنوب آردفان –ة لتحرير السودان لسيطرة الحرآة الشعبي
 ذه المناطقه خالل شهر مارس، ومن المحتمل تعرض يف المتكامل لمراحل األمن الغذائي)المرحلة الثالثة من التصنالغذائي (

 من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي) الرابعةالمرحلة لمزيد من التدهور لتصل إلى مرحلة مستويات "الطوارئ" (
للوآاالت اإلنسانية إلى  ةالوصول المحدوداحة تإ.  ويرجع ذلك إلى ضعف الحصاد في هذه المناطق، و2014بحلول شهر أبريل 

الخاضعة لسيطرة الحرآة المحتاجين، وتدهور حيازات األصول (مثل الثروة الحيوانية)، وتدفقات التجارة المحدودة للمناطق 
 80، واحتدام النزاع بين القوات الحكومية والحرآات المسلحة.  وسيواجه ما يزيد عن قطاع الشمال –ة لتحرير السودان الشعبي
النازحين واألسر الفقيرة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في جنوب آردفان والذين يتلقون مساعدات ائة من في الم

 (المرحلة الثانية منمستويات اإلجهاد من انعدام األمن الغذائي  غذائية منتظمة من الحكومة السودانية وبرنامج الغذاء العالمي
  .وناريسخالل فترة هذا ال الغذائي)التصنيف المتكامل لمراحل األمن 

  
طق الخاضعة في المنافي والية النيل األزرق أن النازحين واألسر الفقيرة في  أفادت شبكة نظام اإلنذار المبكر بالمجاعةآما 

النيل األزرق سوف يواجهون مرحلة "األزمة" من انعدام والية قطاع الشمال في  –ة لتحرير السودان لسيطرة الحرآة الشعبي
خالل شهر مارس، مع تأثر األمن الغذائي بعوامل  المرحلة الثالثة من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي)من الغذائي (األ

، 2014مماثلة في جنوب آردفان.  وبحلول شهر أبريل 
المرحلة ألزمة" (اليصل إلى مستويات " سيتدهور األمن الغذائي

عند استنفاذ األشخاص لمخزونات محصولهم ويصبحون معتمدين آليا على  من الغذائي)الثالثة من التصنيف المتكامل لمراحل األ
  األغذية البرية والشراء من األسواق.

  

يتعرض أن  المحتملن م
في  ن واألسر الفقيرةوالنازح

المناطق الخاضعة لسيطرة 
ة لتحرير الحرآة الشعبي

لمزيد  قطاع الشمال –السودان 
 لما الغذائياألمن  تدهورمن 

صل إلى مرحلة مستويات ي
شبكة نظام وفقًا ل "الطوارئ"

اإلنذار المبكر بالمجاعة

في والية النيل  األمن الغذائي
األزرق أفضل من الوضع في 
والية جنوب آردفان نظرا 
لصغر حجم المنطقة المتأثرة 

إلى الوصول إتاحة وبالنزاع 
 مصادر الدخل

  2014   مارس – يناير ، الغذائي لألمن المتوقعة النتائج
ةلمجاعالمبكر با شبكة أنظمة اإلنذار  : المصدر
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إال أن الوضع في والية النيل األزرق أفضل من الوضع في والية جنوب آردفان نظرا لصغر حجم المنطقة المتأثرة بالنزاع 
الحكومة.   الخاضعة لسيطرةاألسواق في المناطق توافرو ،إلى التجارة، والعمل بأجرالوصول بصورة أفضل  إتاحة فضال عن

ل إلى المساعدات وصول أفضإتاحة الحكومة في الوالية ب الخاضعة لسيطرةفي المناطق  الفقيرةآما يتمتع النازحون واألسر 
على عمل في المناطق  حصولللأفضل فرص قدمها آل من الحكومة السودانية وبرنامج الغذاء العالمي واإلنسانية التي ت

خالل فترة هذا  التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي) (المرحلة الثانية منضمن مستويات اإلجهاد  وسيبقونالحضرية.  
  .ناريوسال
  

ماليين  5الصندوق المرآزي لمواجهة الطوارئ يخصص مبلغا يقدر بنحو 
  في شرق السودان الخاصة بالتغذيةدوالر أمريكي للتدخالت 

  
مليون دوالر أمريكي لدعم  20عن تخصيص مبلغا يقدر بنحو الصندوق المرآزي لمواجهة الطوارئ التابع لألمم المتحدة أعلن 

 5.  وقد تم تخصيص تعاني نقصا في التمويل، حيث تم تحديد السودان آبلد به حاالت طوارئ االستجابة اإلنسانية في السودان
خصيصا لالستجابة لحاالت الطوارئ متعددة القطاعات ألزمة التغذية في مليون دوالر  20ن دوالر أمريكي من ال ويمل

  السودان.
  

لعام اقتراب معدالت سوء التغذية الحاد ا ويواجه شرق السودان على وجه الخصوص حالة طوارئ تتعلق بسوء التغذية، مع
  .في أجزاء من والية البحر األحمر في المائة) <30مستويات "الكارثة" المعترف بها دوليا (ل

  
حاالت لتغذية في وسترآز االستجابة ل

وفقا لما أفاد به  متعددة القطاعاتالطوارئ 
حية، والتغذية، والمياه، والمرافق الص على الصحة، واألمن الغذائي، وسبل العيش، اليونيسيف)( صندوق األمم المتحدة للطفولة

والنظافة.  وسيقود صندوق األمم المتحدة 
للطفولة (اليونيسيف) عملية التخطيط 

المعنية بالتدخالت المتعددة القطاعات.  
وسيتم تنفيذ التدخالت في التجمعات 
الريفية لكسال في والية آسال وفي 

ت عقيق، وهيا، وطوآر في والية محليا
  البحر األحمر.

  
آما أفاد صندوق األمم المتحدة للطفولة 
(اليونيسيف) أنه في الفترة ما بين يناير 

 114,140نحو  ِلَقُنقد  2013نوفمبر و
طفل من الذين يعانون من سوء التغذية 

معالجة سوء التغذية الحاد إلى برامج 
ع الحاد والشديد على مستوى المجتم

في السودان.  وآانت نتائج  المحلي
نسبة  في المائة 82,1متوسط العالج نحو 

في المائة نسبة الوفيات،  1,5الشفاء، و
في المائة نسبة المتخلفين عن  14,1و

في المائة نسبة عدم  2,3العالج، و
  االستجابة.
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