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أوتشا     

 ( مفوضية الالجئين)المصدر: المعتوق و غوتيرس مع الالجئين في والية النيل األبيض

 في هذا العدد                                        
 

1لسودان ص. لزيارة رفيعة المستوى من قبل مسؤولي األمم المتحدة    

2توترات في معسكرات زمزم و دريج  للنازحين ص.                                     

3 .في والية شرق دارفور ص  عديلةلى بعثة تقييم إتسيير لم يتم التصريح ب                

4. تحسن أوضاع األمن الغذائي في والية النيل األزرق ص  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  التطورات أبرز  

حث كل من المبعوث الخاص لألمين  •

العام لألمم المتحدة  للشؤون اإلنسانية  

و رئيس مفوضية الالجئين الجهات 

المانحة على زيادة التمويل لتلبية 

الجئ   111,111احتياجات أكثر من 

  .من دولة جنوب السودان

تصاعد التوترات في اثنين من  •

في المعسكرات الكبرى للنازحين 

 ،سبوع المنصرمدارفور خالل األ

قضايا الحماية بشأن أثارت مخاوف 

  .في المعسكرات

اإلغاثة بعثة ميدانية وكاالت سترسل  •

في والية جنوب  دافوقإلى منطقة أم 

بعد ورود تقارير عن تدفق  ،دارفور

عدة آالف من النازحين، والعائدين، 

والالجئين من جمهورية أفريقيا 

  .الوسطى إلى المنطقة

ن على أوضاع األمن بينما طرأ تحس •

الغذائي في والية النيل األزرق، ال 

 .هناك يزال وضع التغذية حرجا  

 أرقام  

 

 

 مليون 2,6

 

 مليون 0,6

 

 

0,222,222 

342,221 

 

 

 نمليو 2

إجمالى عدد المحتاجين 

للمساعدات اإلنسانية في 

 السودان

 

 النازحون في السودان

 

 لنازحون في دارفورا

   0224في عام 

 )حتى تاريخه(  0223في عام 

 

عدد المصابين بسوء التغذية 

             الحاد الشامل 

226,629          
 

  السودان في نوالالجئ

 األمم المتحدة )مفوضية

 (لالجئينشئون ال

 دولة جنوب من نوالالجئ 224,634

 21منذ   في السودان السودان

مفوضية ) 4224ديسمبر، 

  (لالجئيناشئون األمم المتحدة ل

 التمويل  

 (أمريكي دوالر) مليون 692
  0223مطلوبة في عام 

 36.3 % 
 ةتوفرنسبة األموال الم

 

 

لشؤون الالجئين ومبعوث األمين العام األمم المتحدة رئيس مفوضية 

لألمم المتحدة اإلنساني يحثان الجهات المانحة على زيادة التمويل 

  لالجئين
 

عبد هللا المعتوق، الدكتورأكتوبر، كل من المبعوث اإلنساني لألمين العام لألمم المتحدة  22ختتم في إ

نيو غوتيرس زيارة استغرقت يومين إلى لألمم المتحدة لشؤون الالجئين السيد أنطو الساميوالمفوض 

من خالله الغالبية العظمى من الالجئين من دولة جنوب  جودة الذي عبرالسودان، حيث زاروا معبر 

  0,111السودان إلى والية النيل األبيض. و قد قاما أيضا  بزيارة موقع العلقاية التي تستضيف أكثر من 

 الجئ، حيث  تمكنا من اإلطالع المباشر على الظروف المعيشية لالجئين. 

 

ين "على تقديم المزيد من الدعم المالي لنضمن أن تكون و حث السيد غوتيرس في مناشدته لمجتمع المانح

 لدينا الوسائل الكافية لإلستجابة لعملية  إستمرارتدفق الالجئين من دولة جنوب السودان". 

الجئ من   113,343، عدد 2114أكتوبر  24ووفقا لمفوضية الالجئين، فقد وصل إلى السودان حتي تاريخ 

شخص حتى األسبوع الماضي. و يتواجد   1,111زيادة مقدارها أكثر من  دولة جنوب السودان. و يمثل هذا

تقريبا  نصف عدد الالجئين الجنوبيين في مواقع إستضافة الالجئين في والية النيل األبيض.  وذكرت 

 المفوضية، أن مشكلة االكتظاظ في مواقع الالجئين في هذه الوالية قد تفاقمت  بسبب تقاطرالوافدون الجدد. 

 

قد شكر الدكتور المعتوق والسيد غوتيرس حكومة السودان  على دورها في مساعدة الالجئين من دولة  و

جنوب السودان، وأعربا عن قلقهما من إمكانية أن يتسبب استمرار النزاع الحالي في جنوب السودان في نمو 

د غوتيرس على أهمية التخطيط د الفارين إلى السودان إلى أكثر مما هو عليه الوضع حاليا . وشدد السياعدأ
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وضمان التخطيط  المناسب للموقع. ي إضافية  لموقع توطين الالجئين، الكافي ال سيما عبر تخصيص أراض

ة المعترف نيطر القانووضع الذي تم  تضمينه في األأشارالسيد غوتيرس إلى ضرورة منح الجنوبيين الكذلك 

ة الذي يشير إلى معاملة الجنوبيين كإخوة و أخوات و يكفل بها والذي من شأنه أن يعطي أثر لموقف الحكوم

 .في السودانو يتيح تقديم  المساعدة  الكافية لهم  لهم الحقوق

 

و قال المعتوق "إن الوكاالت اإلنسانية العاملة في السودان هي هنا لدعم حكومة السودان لمساعدة الناس 

المجال  الذين هم في حاجة ماسة للمساعدة.  لذا فإن إزالة القيود المفروضة على وصول العاملين في

 لدعم استجابة الحكومة للمحتاجين ". اإلنساني ستسمح بتوسيع الجهود المبذولة حاليا  
 

 لنازحين في دارفورل ينتوترات في معسكر
   

 نشوب خالف في والية جنوب دارفور بين النازحين  والمسيرية في معسكر دريج  

من قبيلة المسيرية بالقرب من سوق في معسكر دريج ميت أكتوبر، تم العثور على جثة رجل  11في 

شيخ  من ضمنهمو قد ألقت الشرطة القبض على عدد من النازحين،  .رجنوب دارفوللنازحين في والية 

وقد أفرج الحقا  عن شيخ  المعسكر وشخص آخر، ولكن بقى ثالثة من  .لذي أبلغ عن الحادثالمعسكر

مات الرجل جراء اإلصابة بأعيرة نارية، مشيرا إلى أنه ال يوجد وفقا للشيخ، فقد  .النازحين في الحجز

قبيلة المسيرية إلى المعسكر مطالبين من و أشار إلى مجئ رجال  .نازحين في معسكر يمتلكون األسلحة

عنصر مسلح من المسيرية و حلفائهم  211منذ ذلك الحين هدد أكثر من  و بالقبض على القاتل ودفع الدية.

  .زيقات بمهاجمة المعسكرمن قبيلة الر

 

وعلى الرغم من تمسك النازحين  ببراءتهم، فقد قرر سكان المعسكر دفع مبلغ الدية من أجل المحافظة على 

أكتوبر بين المجموعتين،  23جتماع  يوم إوقد انخفضت حدة التوتراآلن، حيث تقرر عقد  .السالم واألمان

  .للتفاوض حول تفاصيل الدية بتسهيٍل من مفوضية العون اإلنساني الحكومية

 

هذا هو النزاع الثالث بين النازحين في المعسكرات والميليشيات في والية جنوب دارفور خالل األشهر 

من النازحين قبل استكمال تحقيقات  "خياليةدية "  الخمسة الماضية، حيث يطالب أحد الطرفين بدفع مبالغ

ن مثل هذه إمصادر على األرض، فقد قال العديد من النازحين الشرطة أوإجراءات المحاكمة الالزمة. وفقا ل

 .لى مزيد من التعرض لالبتزازإالحوادث ترسي سابقة قد تؤدي 

 
  احراق مالجئ  و إحتجاز بعض النازحين في معسكر زمزم في والية شمال دارفور

 

أكتوبر، أشارت التقارير الواردة  21في 

من األمم المتحدة إلى أنه قد تم احراق 

ملجأ للنازحين وكذلك إعتقال أربعة  31

تفتيش  من قادة النازحين خالل عملية

حتياطي للمعسكر قامت بها شرطة اإل

المركزي.  و قد جاء ذلك في أعقاب 

مشادة وقعت بين أحد عناصر شرطة 

اإلحتياطي المركزي وصاحب متجر 

داخل أحد أقسام معسكر النازحين حيث 

لجأ بعض الوافدين الجدد في وقت 

حد أفراد شرطة حيث قتل أ ،سابق

و قد  .خالل المشادة اإلحتياطي المركزي

قامت المنظمات اإلنسانية بتعليق 

اتها في المعسكر لمدة يومين، ومن عملي

بعد أن بدأ الوضع يعود إلى طبيعته. ووفقا  لمنظمات  ،أكتوبر 22ثم استؤنفت هذه العمليات مرة أخرى  في 

أن  ،جدير بالذكر أكتوبر.  23اإلغاثة، فقد تم ايضا إعادة إفتتاح األسواق في المعسكر بحلول يوم 

ويقع بالقرب من مدينة الفاشر في والية شمال دارفور، قد تم  نازح 130,111معسكرزمزم  الذي يضم نحو 

وقد طالب أفراد مجتمع     و يعتبر زمزم أكبر معسكرات النازحين في دارفور.   . 2113إنشاؤه في عام 

   ي.النازحين في معسكرزمزم أن تحل وحدات شرطة نظامية عادية محل قوات اإلحتياطي المركز

مبعوث األمين العام لألمم 
رئيس المتحدة اإلنساني و 
الالجئين مفوضية شؤون 

على  الجهات المانحةيحثان 
زيادة التمويل لمقابلة 
إحتياجات أكثر من 

الجئ جنوبي في  111,111
 السودان

 
 

 تشملتصاعد التوترات التي 
نازحين في المعسكرات في 

سبوع دارفور خالل األ
حول الحماية  ا  قلقتثير الماضي 

الجسدية آلالف النازحين في 
 هذه المعسكرات

 
 

 (UN المصدر :محروقة في معسكر زمزم بعد قيام قوات شرطة اإلحتياطي المركزي بعملية تفتيش )نازحين مالجئ 

people, in addition to the US $8 million requested 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 سبوع القادماألجنوب دارفورأم دافوق، في والية محلية تسيير بعثة ل

 

 2في والية جنوب دارفور في  دافوقة تقييم مشتركة بين الوكاالت لمحلية أم من المخطط إرسال بعث

حتياجات اإلنسانية آلالف الالجئين من جمهورية أفريقيا قوم هذه البعثة بتقييم الوضع واإلنوفمبر. و ست

الوسطى، والنازحين، والعائدين الذين تم اإلبالغ عنهم من قبل قادة المجتمع المحلي في وقت سابق. تقع 

  1,311على الحدود مع جمهورية أفريقيا الوسطى. وقد سجلت مفوضية الالجئين نحو  دافوقمحلية أم 

 .قيا الوسطى في مدينة نياال، عاصمة والية جنوب دارفورالجئ من جمهورية أفري
 

بعثة تقييم إلى عديلة في ب ال يسمحاألمن والمخابرات الوطني جهاز
  والية شرق دارفور

 

رفض جهاز األمن و المخابرات الوطني بمدينة الضعين طلب تسيير بعثة تقييم مشتركة بين الوكاالت 

و قد قررت منظمات اإلغاثة الدولية   .أكتوبر ألسباب أمنية 23 -  21لعديلة، في والية شرق دارفور بين 

محاولة استكشاف طرق  نوفمبر، و كذلك 21 -10 في والية شرق دارفور تقديم طلب بتسيير بعثة آخري في

و لم تتمكن    .أخرى لتقييم احتياجات األشخاص المعرضين للخطر في عديلة لتوفير المساعدة اإلنسانية لهم

نازح  في عديلة كانوا  00,111، من الوصول إلى اكثر من 2113معظم منظمات اإلغاثة منذ أغسطس عام 

 .2113تي المعاليا والرزيقات في عام ندالع المناوشات بين قبيلإقد فروا من منازلهم  عقب 

 

 استمراراألهالي في والية وسط دارفور في تلقي المساعدات

  

تواصل المنظمات اإلنسانية  في تقديم المساعدات في أجزاء عديدة من والية وسط دارفور، بما في ذلك 

 منطقة غرب جبل مرة، حيث تحسنت سبل الوصول خالل األشهر القليلة الماضية. 

 

  االستجابة اإلنسانية في محلية وسط محلة جبل مرةأوضاع 
بدعم من اليونيسيف بناء اثنين من خطوط الحكومي أكمل قسم المياه  و الصرف الصحي و إصحاح البيئة 

إمداد المياه إلى مستشفى قولو ومدرسة في محلية وسط جبل مرة بوالية وسط دارفور. و قام كل من القسم و 

 مستلزمات النظافة  في مدارس مدينة قولو و كذلك في المدينة أيضا .اليونسيف بتوزيع 

 

معدات الالزمة وقطع الغيار المكانيكي مضخات يدوية  و كذلك تجهيزهم ب 31أيضا قام القسم  بتدريب  

مضخة يدوية معطوبة. كما وزع القسم أوعية )جراكن( للنازحين غير المسجلين  41الكافية إلصالح 

واألسر المعرضة للخطر في مدينة قولو. جدير بالذكر، أن الوصول إلى أجزاء من منطقة غرب جبل مرة 

بعد ،  2114أستؤنف منذ شهر يوليو عام في دارفور )بما في ذلك أجزاء من محلية وسط جبل مرة( قد 

  عامين من اإلنقطاع  بسبب انعدام األمن والقتال بين القوات الحكومية والحركات المسلحة.

 

  كبار، في محلية أم دخنقرية ستجابة اإلنسانية في أوضاع اإل
ستجابة إلحتياجات النازحين الجدد أم دخن، في والية وسط دارفور اإل تواصل المنظمات اإلنسانية في محلية

إستكمال بناء محطتين للمياه في قرية كبار ب، بدعم من اليونيسيف، و قد قام قطاع المياه .في مختلف المواقع

مركزين اجتماعيين للنظافة  القطاع كما أنشأ  .محطة ثالثة تجري على قدٍم وساق لية بناءو مازالت عم

بإنشاء  مستوعب فقد قامت  أما منظمة مثلث األجيال اإلنسانية  . والتدريب على عمليات الصرف الصحي

توزيع مواد بو ،حد آبار المياهأ كذلك قامت بتنظيف وتطهير و ،شخص  3,011 للمياه في قرية كبار لخدمة 

  .شخص في القرية  1,111بناء المراحيض الى نحو 

و قد  .شخص، معظمهم من قبيلة السالمات، قد لجأوا إلى قرية كبار  11,111هناك ما يقدر بنحو و 

محلية أم دخن وجنوب دارفور بعد نشوب معارك بين  منمن منازلهم في مواقع مختلفة  األهاليهؤالء فر

حتياجات عثة تقييم مشترك بين الوكاالت أن اإلب أشارتيوليو، شهر وفي   .ينايرشهر  ميليشيات محلية في 

والمستلزمات المنزلية الطارئة، وكذلك الحصول  ،والمأوى ،الغذاء تتمثل في  األساسية لهؤالء النازحين

 األصليين إلى . و قد فر سكان كبارعلى المياه وخدمات الصرف الصحي وخدمات الرعاية الصحية

  .2113معسكرات النازحين في بلدة أم دخن ومناطق أخرى في دارفور خالل بداية األزمة دارفور في عام 

 .ن الجدد من قبيلة السالمات بإحتالل المتبقي من القرى الفارغة من السكانوقد قام النازحو

تعتزم وكاالت اإلغاثة تسيير 

بعثة تقييم األسبوع القادم إلى 

منطقة أم دافوق في والية 

جنوب دارفور، بعد ورود 

تقارير عن وصول عدة آالف 

من النازحين و الالجئين من 

جمهورية افريقيا الوسطى إلى 

 المنطقة

استئناف عملية الوصول إلى 

أجزاء من منطقة غرب جبل 

مرة، إبتداء  من شهر يوليو 

،  بعد عامين من 0223

 ناإلنقطاع بسبب انعدام األم

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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ريراألمانة الفنية لألمن الغذائي في والية النيل األزرق إلى اتقت أشار

بقاء معدالت سوء التغذية  معألمن الغذائي في الوالية، تحسن أوضاع ا

 في المستوى الحرج
 

ألمن الغذائي في اإلى تحسن أوضاع  ،رير األمانة الفنية لألمن الغذائي في والية النيل األزرقاأشارت تق

الغذائية ويعزى هذا التحسن في المقام األول، لتوفر المواد  .  2114الوالية خالل شهري أغسطس وسبتمبر 

  .األساسية في األسواق، مع انخفاٍض كبيٍر في األسعار نتيجة إلنتاج المحاصيل سريعة النضج

 

، حيث  2112و قد تأسست األمانة الفنية لألمن الغذائي في والية النيل األزرق في السودان، في أواخر عام 

م كبير من شركاء قطاع األمن تحظى أيضا  بدع هي و  ،قامت  وزارة الزراعة  والغابات  باستضافتها

الغذائي وسبل العيش، بما في ذلك وكاالت األمم المتحدة،  والمنظمات غير الحكومية الدولية الرئيسية، 

 فضال عن الجهات المانحة خاصة  االتحاد األوروبي.

 

نظرأ  لألداء الجيد لهطول  ،وفقا لألمانة، يعتبر الموسم الزراعي الحالي في والية النيل األزرق طبيعيا  

معظم المحاصيل هي حاليا في مرحلة النمو   الزراعية..اآلفاتباألمطار، و قلة  تفشي األمراض واإلصابة 

رتفاع تكلفة العمالة المؤقتة سيكون إحديدا في مرحلة اإلزهار والنضج . ومع ذلك، فإن نقص واألخيرة، وت

تاريخيا ، كان العمال المهاجرين من جنوب السودان يشاركون   .التحدي الرئيسي لحصاد  محصول السمسم

الدائرحاليا   الصراع أثرفي حصاد محصول السمسم في والية النيل األزرق، ومع ذلك، فإنه يعتقد ربما 

  .الى المنطقةعلى هجرة العمالة الموسمية هناك  وعوامل أخرى 

 

، الصادر من وزارة الصحة حول مراقبة التغذية  2114ستنادا إلى تقرير أغسطس إوفي الوقت نفسه، و

في والية النيل األزرق، الذي أشار إلى حرج الحالة التغذوية لألطفال ، خاصة  مع الكشف عن   المجتمعية

الحاد الشامل و مرض نقص التغذية الحاد لألطفال دون سن  معدالت إصابة متوسطة بمرض نقص التغذية 

و قد اشارت   في المائة على التوالي.  4,1في المائة  و كذلك   21الخمس سنوات و الذي سجل  نسبة 

تقارير األمانة إلى أنه على الرغم من التدخالت المستمرة التي يقوم بها الشركاء للحد من سوء التغذية بين 

إما لنقص في المعرفة الغذائية، خاصة  ،ويعزى ذلك   سن الخامسة، لم يطرأ أي أثٍر ملحوظ.األطفال دون 

في محلية التضامن، أو إلنتشارالفقر المدقع، األمر الذي يؤدي إلى انتكاسة حالة األطفال المصابين بسوء 

نقص المواد المكملة   ،هذا الوضعالتدخالت الالزمة.  و ربما قاد إلى ب القيامالتغذية الذين تم شفاؤهم التام بعد 

وقالت  األمانة أن هناك حاجة إلى المزيد من حمالت المناصرة  والدعم لزيادة  . لتغذية االطفال بعد العالج

 .معدالت التغذية التكميلية
 
 

 لألمن الفنية وفقاُ لألمانة

 النيل والية في الغذائي

األزرق، فقد تحسنت أوضاع 

الغذائي، بينما بقيت األمن 

أوضاع التغذية في المستوى 

 الحرج

 (FSTS) في والية النيل األزرق  محصول الذرة لهذا العام

people, in addition to the US $8 million requested from the Central Emergency 

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

