
 
 
 
 

 
   
 

 
 

   
   
   
   

 
 

 

 
 

 

 
النشرة اإلنسانیة      
السودان       
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أوتشا     

 )الیونامید(المصدر: مس الملجأ في  أحد معسكرات الالجئین بطویلة في  والیة شمال دارفور تأسرة نازحة تل  

 في ھذا العدد                                        
 

 1ص.  لمساعداتل في دارفور النازحین الجددتلقي  استمرار    

 2ص.  غذائیة مساعدات أم برو نازح في 7,400یتلقى 

 3 ص. كرشوال وأب في المیاهفي ورود تقاریرعن نقص 

 4ص.  مواطني دولة جنوب السودان تسجیلر إستمرا

  التطورات أبرز   
 ًانازح 32,490سجلت منظمات اإلغاثة  •

ووسط دارفور،  ،في والیات شمال ًاجدید
ن متحققت المنظمة الدولیة للھجرة 

 دارفور.منھم في والیة شمال  20,589
نازح المعونة  7,400تلقى حوالي  •

الغذائیة في منطقة أم برو التابعة لوالیة 
 شمال دارفور.

من من العائدین، و 7,000بدأ نحو  •
النازحین والالجئین في منطقة أم دافوق 
التابعة لوالیة جنوب دارفور في تلقي 

 المساعدات اإلنسانیة.
وفقًا لتقییم أبیي حول أوضاع التغذیة   •

في المائة  20إتضح أن  واألمن الغذائي،
من األسر في مناطق جنوب بحر العرب 
في منطقة أبیي، یعانون من انعدام األمن 

 الغذائي.

 أرقام    
 

 
 ملیون 3,1

 
 

 ملیون 2,5
 
 

 ملیون 2

 
 النازحون في السودان

 
 النازحون في دارفور

 (حتى تاریخھ)  
 

عدد المصابین بسوء التغذیة 
           الحاد الشامل 

 
 
 

168,000          

بإستثناء  السودان في نوالالجئ
الالجئین من دولة جنوب 

األمم  (مفوضیة السودان
 )لالجئینشئون ال المتحدة

 
 
 

121,749 

 دولة جنوب من نوالالجئ
 15منذ   في السودان السودان

مفوضیة ( 2013دیسمبر 
  )لالجئینشئون االمتحدة لاألمم 

 التمویل   

 )أمریكي دوالر( ملیون 1,04
  2015مطلوبة في عام 

  
2 % 

 المتوفر من التمویل المطلوب

        

 
 

  تسجیل النازحین الجدد في دارفور استمرار
 

والیة شمال یتلقى األھالي الذین نزحوا بسبب القتال الدائر بین القوات الحكومیة والحركات المسلحة في 
دارفور وأجزاء من منطقة جبل مرة المساعدات من منظمات اإلغاثة. وتقوم المنظمات اإلنسانیة بعملیات 
التحقق وتقییم االحتیاجات في المناطق التي وردت فیھا التقاریر عن النزوح، في نفس الوقت الذي تسعى 

من النازحین  32,490ثة حتى اآلن، فیھ لالستجابة لتلبیة ھذه االحتیاجات. وقد سجلت منظمات اإلغا
منھم في والیة  20,589ووسط دارفور الذین تحققت المنظمة الدولیة للھجرة من  ،الجدد في والیتي شمال

 شمال دارفور.
 
المساعدات المنقذة للحیاة إلى الغالبیة  تدمُقًا نازح 28,476تسجیل  جرىفي والیة شمال دارفور حیث و

العظمى من النازحین الجدد. وقد إشتملت ھذه المساعدات على المواد الغذائیة، والخدمات الصحیة، والدعم 
تأخیر تسلیم المساعدات في بعض المناطق مثل أم  جرىالمواد غیر الغذائیة.  وقد  على وكذلك ،الغذائي

ل الطرق. ھذا، وقد كانت ھناك صعوبات في توفیر كمیات كافیة من برو بسبب انعدام األمن على طو
 المیاه النظیفة للنازحین في معسكرات طویلة، وكذلك في خدمات التعلیم لألطفال من النازحین الجدد.

 
عود أن السبب ی بدو جلیًا،حد إنعدام إتاحة الوصول من التدخالت اإلنسانیة في والیة وسط دارفور، ویوقد 

أن ھناك  الحكومیة والعوائق البیروقراطیة. و ذكرت مفوضیة العون اإلنساني ،إلى ھشاشة الوضع األمني
شخص قد  36,000نحو 

 ،نزحوا في محلیات غرب
وشمال جبل مرة.  ،ووسط

ن الجھات اإلنسانیة ولم تتمك
من الوصول إلى الفاعلة 

 ،د منھؤالء الناس للتأك
وتلبیة إحتیاجاتھم. وعلیھ، لم 

سوى تقییم  جر حتى اآلنی
شخص  4,000أوضاع 

جلدو  مدینةفي  نزحوا حدیثًا
في محلیة غرب جبل مرة، و 

ة التي بعثذلك في أعقاب ال
قادتھا مفوضیة العون 
اإلنساني بمشاركة المنظمات 

دولیة والشركاء الوطنیین. ال
ووفقًا للمھمة، فإن ھؤالء 

والمراحیض، فضًال عن الخدمات  ،ومیاه الشرب ،المنزلیة الطارئة والمستلزمات ،حاجة إلى الغذاءبالناس 
ناقش الشركاء في المجال اإلنساني مع السلطات الحاجة إلى تسھیل ویواإلمدادات الغذائیة.  ،الصحیة

ات أساسیًا لتوفیر المساعد شیئًا الیونامید في ھذه المناطق. ویظل دعم بعثة الیونامیدمرافقین من بعثة 
 الوقت المناسب. في اإلنسانیة

 

 الیونامید)بعثة المصدر: نازحون جدد یصلون إلى أحد معسكرات النازحین بطویلة في والیة شمال دارفور ( 
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 بعثة لمعسكرات النازحین بمحلیة طویلة تحدد المیاه النظیفة كحاجة رئیسیة للنازحین

 
ورواندا للنازحین في محلیة طویلة  ،يالبعثة المشتركة بین الوكاالت التي سیرت إلى معسكرات آرقو، ودال وجدت

 أرقو للنازحین. ویقوم قسم أن ھناك مشاكل جمة في إمدادات المیاه، ال سیما في معسكر ،بوالیة شمال دارفور
 40صل أمن  14اإلصحاح البیئي بوزارة الصحة بالوالیة حالیًا بعملیة فحص نوعیة المیاه في المحلیة. وقد ظھر أن 

 خذت منُأمن ھذه العینات قد  بالذكر أن ثالث جدیٌروعینة أخذت من مصادر مختلفة للمیاه، كانت ملوثة بالبكتیریا. 
عملیة كلورة المیاه في كافة معسكرات مباشرة خرى من المنازل. وعلیھ، فقد أوصى باأل 11ال مصادر میاه عامة، و

 النازحین في محلیة طویلة.
 

من المواد  طن 83,5رین من المواد الغذائیة (األحمر السوداني فقد قامت بتوزیع حصة شھ أما جمعیة الھالل
في  ًانازح 1,683في معسكر رواندا للنازحین، و ًانازح 3,158الغذائیة)، التي تبرع بھا برنامج الغذاء العالمي إلى 

األولى التي تتلقى فیھ ھذه الفئة من في معسكر دالي. وھذه ھي المرة  ًاآخر ًانازح 283معسكر آرقو، وكذلك إلى 
من معسكر آرقو  یننازحمن ال 4,506أیضًا، تلقى والناس المساعدات الغذائیة منذ وصولھم إلى المعسكرات. 

 من معسكر رواندا المعونات الغذائیة. 1,300للنازحین، و
 
 ًارأس 4,170من تطعیم وعالج الخیریة الوطنیة، بدعم من منظمة الفاو،  یكرسجمعیة  فبرایر فرغت 28في یوم و

 من مختلف أنواع الماشیة في معسكر أرقو للنازحین.
 

 نازح المساعدات الغذائیة في أم برو 7,400یتلقي 
 
 

الیونامید  موقع فریقترحیل األھالي الذین نزحوا بسبب القتال األخیر في جبل مرة ولجأوا إلى مكان بالقرب من  جرى
 164.9بتوزیع  العمل الزراعي األلماني. وقد قامت منظمة عقومذلك المن  كلم 1,5إلى موقع جدید یبعد  ،بأم برو

 من النازحین الجدد في أم برو. 7,362ذاء العالمي على طن متري من المواد الغذائیة التي تبرع بھا برنامج الغ
التغذیة التكمیلیة الشاملة في طن لبرنامج   21.54طن من الحصص الغذائیة لمدة شھرین، و 119.54ویشمل ھذا 

 .دون سن الخامسة، وكذلك النساء الحوامل والمرضعات طفًال 1,725ل حاالت الطوارئ 
 

 .على النازحین الذین لم یتلقوا المساعداتلطوارئ لمدادات المنزلیة اإلاإلسبانیة بتوزیع  ستقوم منظمة أطباء بال حدود
امت منظمة الباقیة من األبیض. وقد ق لطوارئل تجھیزات المنزلیةالوحدة من  600ھذا، لم تصل حتى اآلن ال 

 .في موقع إعادة التوطین الجدید مرحاضًا 18(كوبي) الدولیة بتشیید
 

 المساعدات الغذائیة نازح في أریاف مدینة الفاشر 7,000منیتلقى أكثر 
 

طن من  91.42وزع برنامج الغذاء العالمي 
في قرى  ًاجدید ًانازح 7,428األغذیة على 

، و ج، وكذلك في قرى بحیر ،بوشقراء أ، 
أم ھجالیج، ومجدوب في منطقة ریفي و

طن  58.5الفاشر. ووزع البرنامج أیضًا، 
 ًاإضافیة من الحصص التي تغطى شھر

من المعونات الغذائیة الطارئة، إلى  ًاواحد
من نفس المجموعة. وقد قام  ًانازح 7,228

فیة من مواد طن إضا 32.92أیضا بتوزیع 
حاالت الطوارئ لالشاملة لیة التغذیة التكمی

دون سن الخمس سنوات،  طفًال 5,097على 
 وكذلك على النساء الحوامل والمرضعات.

 
حاالت لون مواد التغذیة التكمیلیة الشاملة زمزم یتلق عسكرفي م النازحاتوالنساء  ،األطفالمن  3,000حوالي 

 الطوارئ
 

اإلضافة إلى ب .من المیاه یومیًا لتر 80,000 بزمزم  عسكرالجدد في مد النازحین یتزوبالمنظمة الدولیة للھجرة تقوم 
و  على قدٍمٍ  ثالٍث حفر بئٍرتجري عملیة و .وتركیب خزان میاه مرتفع في المنطقة ،حفر بئرینب الیونیسیفتقوم ذلك، 
 .ساق

لنازحین الذین لجأوا انقل  جرى
 موقع فریقبالقرب من 

 كانإلى م م بروأالیونامید في 
 ذلك من كلم 1,5جدید یبعد 

  وقع.مال

 بعثة الیونامید)المصدر: (حد معسكرات النازحین بوالیة شمال دارفور أفرادھا في ألأسرة نازحة أمام مأوى  

 
 
 
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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مواد التغذیة  منطن)  19.067(لمدة نصف شھر  كافیةتوزیع حصص غذائیة بغاثة الدولیة و تقوم منظمة اإل
لنساء الحوامل على اطفل دون سن الخامسة، وكذلك  2,889على  میلیة الشاملة في حاالت الطوارئالتك

 لشھٍرالطوارئ  حاالت في الشاملة التكمیلیة التغذیة من مواد إضافیةحصة  ومن المقرر أن تصل قریبًا .والمرضعات
 منظمة بالن سودانوقد شیدت  .الحوامل والمرضعات لنساءلطفل دون سن الخامسة، وكذلك  1,401 عددواحد ل
 .زارة الصحة بالوالیةومع مرحاضًا أخرى بالتعاون  250و كذلك ، مرحاضًا 40 الدولیة

 
 السریف ةیإلى محل منازح في طریقھ 1,600كثر من ئیة ألالغذاتقدیم المساعدات 

 
 ستجابًةاو. السریف ةیوكنو في محل مدیسیس،في قرى كرنوي الملجأ ة یمحلو ،قمرة والذین فروا من أب ھالياأل التمس

 طفًال 362، بما في ذلك ًانازح 1,645طن من المواد الغذائیة لمساعدة   29.23برنامج الغذاء العالمي  لذلك أرسل
 .حال وصول الغذاءتوزیع عن طریق جمعیة الھالل األحمر السوداني ال. وسیجرى الخمس سنوات تحت سن

 

جنوب  لوالیة في أم دافوق التابعة حتیاجات العائدینال االستجابة 
 دارفور

 
دافوق  حتیاجات العائدین، والنازحین والالجئین في منطقة أمستجابة لتلبیة اتكثیف االتقوم الجھات اإلنسانیة الفاعلة ب

 .جنوب دارفور بوالیة
 

 مضخة یدویة متعطلة في مدینة 32 لدولیة بإعادة تأھیل سبع من أصلووفقًا للیونیسف، قامت منظمة خدمات المعونة ا
كذلك تخطط أیضًا لتحویل واحدة من مضخات المیاه الیدویة لتعمل بالطاقة الشمسیة.  و المنظمة أم دافوق، وتخطط

ستجابة وحدتین من وحدات تجھیزات االوقدمت منظمة الصحة . مواقع الكثافة السكانیةآبار إضافیة في  لحفر ست
األمم وقد ُطِلب من مفوضیة  شخص لمدة ثالثة أشھر. 10,000تدعم  الوحدتینحدة من ھاتین او وكلالسریعة، 
  دافوق. شخص في منطقة أم 7,000لحوالي لطوارئ لمدادات المنزلیة اإلشؤون الالجئین توفیر المتحدة ل

 
والقرى  ،أم دافوق أسرة) في مدینة 1,423نازح ( 7,000تسجیل نحو جرى ووفقًا للمنظمة الدولیة للھجرة، فقد 

ھؤالء الناس قد فروا من منازلھم بعد اإلشتباكات التي إندلعت بین قبیلتي المسیریة والسالمات في وكان  .المحیطة بھا
كما سجلت المنظمة الدولیة للھجرة ما یزید قلیًال  .2013/2014 ماألعوا منطقة أم دخن في والیة وسط دارفور في

دافوق من الذین وصلوا من جمھوریة أفریقیا  أسرة) في أم 1,813من العائدین السودانیین الالجئین ( 9,300عن  
أفریقیا من جمھوریة  ًاالجئ 950. وتفید المفوضیة أن ھناك حوالي 2014 من عام ویونیو ،الوسطى بین مایو
 .الوسطى في المدینة

 

 جنوب كردفان كرشوال التابعة لوالیة  ومحلیة أبنقص حاد في المیاه في 
 

حجیرات، وكرلنق، وأم بریمبیطة،  قرى إلىلجأوا  یحتاج النازحون الذین  الحكومیة وفقًا لمفوضیة العون اإلنساني
 .ةالصحی قفارمإلى خدمات المیاه والبشدة جنوب كردفان كرشوال التابعة لوالیة ومحلیة أبفي  الفیضو ،الدلیبخور و
المجتمع  من أھالي 5,000نازح و 3,600توفر المیاه ألكثر من واحدة فقط ھناك مضخة یدویة  حجیرات في قریةف

 26,000أكثر من  لخدمة معطوبةثماني مضخات یدویة  بھاللمیاه،  ةواحد نقطةھناك ف بریمبیطة في أمأما  .المضیف
 .شخص

 
لى عول حصللكرشوال وأبمدینة كیلومتر إلى  20 وكرلنق ،حجیرات قرى فيووفقًا للمفوضیة،  یسیر األھالى 

كرلنق. ووفقًا  قریةعائد في  1,000إلى وجود نحو  أیضًاوأشارت مفوضیة العون اإلنساني  .الخدمات الصحیة
ومواد اإلیواء، نظرًا ألن آخر توزیع لھذه  ،لطوارئلالمنزلیة مستلزمات الإلى ن والنازح للمفوضیة، یحتاج ھؤالء

 .2014 من عام مایوفي  كانالمواد قد 
 

 ،رشادمحلیتي من بعض مناطق كذلك ، وكرشوالوأبمحلیة بركة في أم و ،ةأم شمشكقرى ن من وفرھؤالء النازحو قد 
 .2013/2014 عامي القتال بین القوات الحكومیة والحركات المسلحة فيإندالع في أعقاب وذلك و العباسیة، 

 

 من غذائي في منطقة أبیيم استتباب األدعورود تقاریر عن 
 

مناطق جنوب بحر في  2014الذي أجرى في شھر دیسمبر  األمن الغذائي والتغذیة في أبیي وفقًا لتقییم أوضاع
 20 تعانيللنتائج،  ووفقًا  .نعدام األمن الغذائيفي إزیادة المناطق التي تقع جنوب مربع منطقة أبیي  ، تواجھالعرب

العائدین،  من 7,000بدأ نحو 
والنازحین والالجئین في أم 

في تلقي المساعدات  دافوق
 .اإلنسانیة
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 انعدام األمن الغذائي من حالةفي المائة  19ونعدام األمن الغذائي، امن مسح ال أجري علیھاالتي في المائة من األسر 
وأكثر ما تسود حالة إنعدام األمن بین األسر التي  .نعدام األمن الغذائي الشدیدإ من حالةفي المائة  واحدو المعتدل،

 في المائة). 25( النساء لھاوتع
 
عبر برنامج التوزیع في أبیي مساعدات غذائیة مسح أجري علیھا الالتي في المائة من األسر  82حوالي  قد تلقىو

لمساعدات ا استمرارضرورة توصیة الرئیسیة للتقییم ھي ال .  وكانتالعالمي الغذاءبرنامج  العام لحصص الغذاء التابع
ة سریمرونة األالبناء و ،استعادةسر من األمكن تأیضا لتنفیذ البرامج التي  وجود حاجةمع ، الغذائیة وغیر الغذائیة

 األسر الفقیرة مثل ،المساعدات الغذائیة في المقام األول ، كذلك ضرورة أن تستھدف)النقد مقابل العمل(الغذاء أو
 واألسر ،عاقینمأفراد  التي بھا سراأل

ھا لویعواألسر التي  ،نساء لھاوتعالتي 
). سنة من العمر 60 (وفقكبار السن 

 شھر ینایر، وكجزء من برنامجو في 
الغذاء برنامج  التوزیع العام للغذاء، قام

 62,239الغذاء إلى یع زبتوالعالمي 
شخص من قبیلة  81,120 أصل من

مدینغ جوك ووك، قدینكا نقوك في أ
وفي  ،ونبیثنقوك،  ومیوم، ثیانق

 غذاءالكما وزع برنامج . مدینة أبیي
جري حالیًا یو  .جنوب السودانلدولة  التابعةشخص من والیة الوحدة  6,818 أصل  من 5,345إلى  طعامالعالمي ال

 .المواد الغذائیةحصة شھر فبرایر من توزیع 
 

 مواطن من دولة جنوب السودان 45,000تسجیل أكثر من 
 

جنوب من دولة مواطن  45,000تسجیل أكثر من جرى فقد ، شؤون الالجئیناألمم المتحدة ل لمفوضیة ووفقًا
ھذه أجریت والخرطوم في والیة الخرطوم. وقد  ،جبل األولیاءمحلیات في كل من  موقعًا 12السودان عبر 

الالجئین شؤون  ومعتمد ،العامة للجوازات والھجرة اإلدارةالتسجیالت بموجب مذكرة مشتركة للتفاھم بین 
 .وفقًا لذلك توزیع بطاقات الھویةتجري حالیًا عملیة ھذا، و . والمفوضیة

 
 من تمكن فیھا مواطنون من دولة جنوب السودان حاالتعن وردت تقاریر  ،بعد صدور بطاقات الھویة ھذهو
 الخرطومفي لى الخدمات الصحیة المجانیة في المستشفیات عصول حال
 

في والیة شمال إعداد ملفات  عملیةیجري برنامج الغذاء العالمي 
 دارفور

 
تستھدف النازحین في  إعداد ملفاتإلجراء عملیة  برنامج الغذاء العالمي معسكرًابدأ في والیة شمال دارفور، 

 ،وتشتمل ھذه العملیة على التقییمات واألشخاص الذین تأویھم المجتمعات المضیفة. ،عسكرات النازحینم
والتأكد من مستوى  ،ن للخطرلمعرضیوالمسوحات التي تجري من منزل الى منزل للتعرف على األشخاص ا

 .على المساعدات اإلنسانیة المناسبة واددحلذین . وبناًء علیھ، سیحصل كل الناس اتعرض للخطرال
 

 .حاد من برنامج التوزیع العام لحصص الغذاءانعدام أمن غذائي  وستستفید المجموعات التي تعاني من حالة
الغذائي المعتدل بالمساعدات البدیلة من أجل تمكینھم من السیطرة  دعم أولئك الذین یعانون من انعدام األمن جريوسی

والرعویة، والتدریب  ،بناء األصول المجتمعیة لتحسین الممارسات الزراعیة یشملوھذا   شیة.معیعلى أوضاعھم ال
عملیات التمویل لى جنب مع والدورات التدریبیة جنبا إ ،المھني مع عملیة الربط الالزمة باألنشطة المدرة للدخل

شخص) مسجلون  476,800جدیر بالذكر، أن نحو ثلث النازحین في والیة شمال دارفور (و. وما إلیھا األصغر
نتائج  تنفیذ جريومن المتوقع أن یالتوزیع العام لحصص الغذاء التابع لبرنامج الغذاء العالمي.  حالیًا ضمن برنامج

 . 2016، أو الربع األول من عام  2015الثالث من عام  في الربعمعسكر للتوصیات الو إعداد الملفات

ثلث النازحین في والیة شمال 
دارفور مسجلون حالیًا ضمن 
برنامج التوزیع العام للحصص 

 اءغذلالغذائیة التابع لبرنامج ا
 .العالمي

في المائة من األسر  20تعاني 
التي تعیش في مناطق جنوب 
بحر العرب في منطقة أبیي، 

 من انعدام األمن الغذائي
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