
 
 
 
 

 
   
 

 
 

   
   
   
   

 
 

 

 
 

 

 
النشرة اإلنسانیة      
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أوتشا     

 )تیرفند(المصدر:   دارفور وسط فتیات یتسلمن الزي المدرسي في معسكر العتمور في والیة 

 في ھذا العدد                                        
 

 1عامل إغاثة في والیة جنوب دارفور ص. إختطاف 

 2نازح جدید في دارفور ص.  18,000أكثر من 

 3ص.  الفیضانات تغمرمواقع الالجئین في والیة النیل األبیض

 4قطاع الشمال ص.  –الحركة الشعبیةمناطق نازح من  820وصول 

 
 
 
 

  التطورات أبرز   
ینایر، اختطف رجال  14في یوم  •

مسلحون أحد الموظفین الوطنیین العاملین 
في إحدى المنظمات الدولیة في نیاال، 

 عاصمة والیة جنوب دارفور.
تحققت المنظمات اإلنسانیة وقامت بتقییم  •

من النازحین  18,400أوضاع حوالي 
الجدد في عدد من المواقع في والیة 

 شمال دارفور.
شؤون ل األمم المتحدة وفقًا لمفوضیة •

 ًاالجئ  119,950وصل نحو الالجئین، 
من دولة جنوب السودان إلى السودان منذ 
اندالع أعمال العنف ھناك في منتصف 

 .2013عام من دیسمبر  شھر
 العون اإلنساني الحكومیةأفادت مفوضیة  •

من المناطق التي  ًانازح  820بوصول 
تسیطر علیھا الحركة الشعبیة لتحریر 

قطاع الشمال إلى المناطق  - السودان
الحكومیة في والیة جنوب كردفان طلبًا 

 للملجأ.
 

 أرقام    
 

 
 ملیون 3,1

 
 

 ملیون 2,4
 
 

 ملیون 2

 
 النازحون في السودان

 
 دارفورالنازحون في 

 (حتى تاریخھ)  
 

 عدد المصابین بسوء التغذیة 
          الحاد الشامل 

 
 
 

168,000          

بإستثناء  السودان في نوالالجئ
الالجئین من دولة جنوب 

األمم  (مفوضیة السودان
 )لالجئینشئون ال المتحدة

 
 
 

119,945 

 دولة جنوب من نوالالجئ
 15منذ   في السودان السودان

مفوضیة ( 3013دیسمبر، 
  )لالجئینشئون ااألمم المتحدة ل

 التمویل   

 )أمریكي دوالر( ملیون 986
  2014مطلوبة في عام 

 54 % 
 ةتوفرنسبة األموال الم

 

 )الیونامیدبعثة و اإلغاثة عمال أمن بیانات قاعدة :المصدر( 2004غاثة المختطفین منذ إجمالي عدد عمال اإل 

 

 اختطاف عامل إغاثة في نیاال، عاصمة والیة جنوب دارفور
 مدینة  دولیة فيال ات منظمدى إحدى الموظف وطني یعمل ل ختطافاقام رجال مسلحون بینایر،  14یوم في 

 بھ فيوانطلقوا  ذات دفع رباعيسیارة  على ركوبأجبر الجناة الموظف قد و .جنوب دارفورعاصمة والیة  نیاال،
وقد ھذا،  .الموظف في مكان الحادثالتي كان یقودھا ترك الخاطفون السیارة قد . وةالمدینتجاه الشمالي من إلا

بعثة  تقاریراإلغاثة و عمال أمن بیانات لقاعدة وفقًاو .التحقیق في الحادثتباشر حالیًا إبالغ الشرطة التي جرى 
في  2015 – 2004بین عامي على السواء  ینوالدولی ینل اإلغاثة الوطنیعما من 119ف ختطاالیونامید، فقد 

 .في إقلیم دارفور خاصًة السودان

 

والیة ب ھجمات في منطقة جبل مرةإشتباكات وإندالع  نزوح مدنیین إثر
 شمال دارفور

 
في والیة شمال كذلك و ،دارفورقلیم إفي منطقة جبل مرة في  لقوات الحكومیة والحركات المسلحًةالقتال بین امازال 

لتحقق من لمتواصلة  بذل جھودًایالمجتمع اإلنساني مازال في نزوحھم. ھذا، وسبب یتعلى المدنیین و یؤثردارفور، 
 .رةأثالوصول إلى المناطق المت صعوبةالقتال وحتدام ا التي یفرضھاالرغم من التحدیات ب ،عدد النازحین

 
من  18,400حوالي أوضاع تقییم و ،منالتحقق من المنظمات اإلنسانیة تمكنت  قد ى اآلن،حتتجدر اإلشارة إلى إنھ 

 .ه)انظر الجدول أدنا(شمال دارفور والیة في عدد من المواقع في  النازحین الجدد
 

 جنوب دارفوروالیة ب میرشنق حلیةمشرق جبل مرة إلى منطقة  منالنازحین من  500نحو فر 
 

عن  ینایر 12یوم في جنوب دارفور میرشنق في والیة ة یمحل مفوضیة العون اإلنساني الحكومیة فيتقاریر  كشفت
من منطقة فر ھؤالء الناس فقد ، لمفوضیةل فقًاوو .ھشابةو ،رِتوتوم ِك كیال، إلى معسكراتنازح  500وصول نحو 

بین القوات الحكومیة والحركات الذي اندلع بعد القتال األخیر  ،في شرق جبل مرة ھبیلو ،كویرةو، فنقا السوق
لكنھم ذھبوا معسكرات النازحین في میرشنق ویعیشون في كانوا الذین  في األصل من األھاليھؤالء كانوا و . المسلحة

 .لزراعة الموسمیةاممارسة بغرض شرق جبل مرة إلى منطقة  
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 دارفور شمالفي والیة  أعدادھم التحقق من رىجعدد النازحین الجدد الذین 

 
 إلى شنقلي طوبایة بوالیة شمال دارفورمن النازحین  4,000حوالي  رافر
 

إلى  بوالیة شمال دارفور محلیة دار السالمب تشیر النتائج األولیة لبعثة مشتركة سیرت إلى منطقة شنقلي طوبایة
شخص إلى معسكر نیفاشا للنازحین. ووفقًا للبعثة، فإن غالبیة ھؤالء ھم من الذین غادروا  4,000وصول نحو 

من النازحین نھم م سرةأ 99ي أشخصا  450نحو ع ذلك، فھناك المعسكر بغرض ممارسة الزراعة الموسمیة، وم
والمساعدات الغذائیة ، ارئولطلالمستلزمات المنزلیة  يفاإلحتیاجات الرئیسیة لھوالء النازحین  ثلمتتالجدد. و

طویلة، ودار السالم في والیة شمال دارفور،  يتالء األھالي من عدة قرى من محلیؤصل ھوقد والصحیة. و
ینایر، إثر  14إلى   4ن ة  مدم) في والیة وسط دارفور، في الروكرو محلیة شمال جبل مرة (منطقة وكذلك من

قد أجرت منظمة دار السالم للتنمیة و قتال بین القوات الحكومیة والحركات المسلحة في ھذه المناطق.إندالع 
ھذه الفئة من السكان.  بینالوطنیة  فحص محیط منتصف الذراع العلوي الذي استھدف األطفال دون سن الخامسة 

یعانون  48، والشدید منھم یعانون من سوء التغذیة الحاد 13اتضح أن ھناك  ،فحصھم رىج طفًال 672ومن بین 
 من سوء التغذیة الحاد المعتدل.

 
من المحلیات  184من أصل  59التي أصدرتھا وزارة الصحة، أن  2013القومي لعام شارت نتائج المسح أقد و 

الذي یقدر بنسبة مستوى عتبة الطوارئ في السودان قد سجلت معدالت إنتشار لسوء التغدیة الحاد الشامل فوق 
یة البحر األحمر معدالت إنتشار ووال ،في المائة، في حین سجلت بعض المحلیات في والیات شمال دارفور 15

ستجابة اإلستراتیجیة للسودان في المائة. ووفقًا للمالمح العامة لإلحتیاجات اإلنسانیة لخطة اال 30تفوق  للمرض
، وكذلك في انتشار سوء التغذیة، إال إن وضاعاأل أن النزوح یتسبب في ھشاشة من رغم بال،  فإنھ 2015عام ل

والحصول  ةالصحی قفارموال ،فیة مھمة أیضا، بما في ذلك عادات التغذیة، ورعایة األطفالھناك عوامل إضا
 قتصادیة، واألمراض المعدیة.المصاعب االعلى الخدمات الصحیة، وانعدام األمن الغذائي، و

 
 بوالیة شمال دارفور للنازحین الجدد في محلیة طویلة، تاتقدیم المساعد

 
ستجابة إلحتیاجات األھالي الذین یصلون إلى معسكرات النازحین في محلیة طویلة االتباشرالمنظمات اإلنسانیة 

 من الذین فروا من مناطق النزاع بین القوات الحكومیة والحركات المسلحة.شمال دارفور بوالیة
 

یة الحكوم ةالصحی قفارمالإدارة المیاه وإصحاح البیئة و، قامت كل من الیونیسیف ورقو للنازحینأففي معسكر 
شخص).  2,500أسرة (یستفید منھا حوالي  500عدد ومواد النظافة الشخصیة ل ،بتوزیع اإلمدادات غیر الغذائیة

بطانیة على الوافدین الجدد، مستھدفًة  2,358جتماعیة بالوالیة لشؤون اإلاووزارة  ،زعت الیونیسیفوقد و
لمرضعات، والنساء الحوامل في ، واألمھات اویھمذاألطفال دون سن الخامسة، واألطفال المنفصلین عن 

 معسكرات أرقو، و دالي، ورواندا للنازحین.
 

وقطاع المیاه بالیونیسیف بنصب خزان میاه قربي في معسكر  ،و قامت كل من منظمة أطباء بال حدود األسبانیة
وصلوا حدیثًا إلى من النازحین الذین  3,000أرقو للنازحین. وھذان الخزانان القربیان سیخدمان ما یزید قلیًال عن 

على النازحین الذین  لطوارئلالمنزلیة مدادات اإلأما منظمة أطباء بال حدود، فقد وزعت أیضًا  معسكر ارقو.
 ة من المواد، حیث تقوم مفوضیةصحتوزیعھا ضمن تلك ال رجی إن معدات الطبخ لمإال  للمعسكر. وصلوا حدیثًا
البعثة  ددتحقد وحدود اإلسبانیة لسد ھذه الفجوة.   بالتنسیق مع منظمة أطباء بالشؤون الالجئین ل األمم المتحدة

تقوم منظمة الفاو بالتنسیق مع وزارة الثروة  لذاوھما من المطلوبات كذلك. اللقاحات الحیوانیة واألدویة  نأأیضًا 
 الحیوانیة لسد ھذه الفجوة.

 التحقق بواسطة: جريأ عدد النازحین النزوح وقعم
 وزارة الصحة بالوالیة 5,940 ، مجدوبجب، ج، بحیر، أم ھجالی ،را أجش

 أطباء بال حدود 448 نیفاشا
 حدود بال أطباء 4,506 معسكر أرقو للنازحین

 حدود بال أطباء 1,338 معسكر رواندا للنازحین
 بالوالیة الصحة وزارة 4,587 مدینة طویلة

 منظمة دولیة یونامید/ 1,573 مقر بعثة الیونامید في أم برو
  18,392 اجمالي

 يف وفقًا لنتائج بعثة مشتركة
محلیة ب شنقلي طوباي منطقة

  شمال دارفوربوالیة  دار السالم
ھالي قد من األ 450ھناك نحو 
 .منطقةالنزحوا إلى 

 
 
 
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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من دولة جنوب السودان إلى  الفیضانات تعرقل عملیة نقل الالجئین
 إعادة توطین جدیدة في والیة النیل األبیض عمواق

الجئ من دولة جنوب السودان  115,950ینایر، نحو  15وفقًا لمفوضیة شؤون الالجئین،  فقد وصل حتى تاریخ 
 .2013اندالع أعمال العنف ھناك، في منتصف شھر دیسمبرعام ذلك  بعد إلى السودان طلبًا للملجأ، و

وأشارت المفوضیة، إلى أن الفیضانات التي نتجت عن إغالق خزان جبل أولیاء قد أثرت على مواقع إعادة 
، والجوري، مما أدى إلى عرقلة عملیة توصیل الخدمات 2الردیس ن في معسكرات الردیس، وتوطین الالجئی

عملیة نقل الالجئین من معسكر إیقاف الفیضانت الجھات اإلنسانیة على قد أرغمت ھذه ن. واألساسیة لالجئی
 .ًامؤقت 2الردیس، إلى الردیس 

حتیاجات امریكي لمقابلة أملیون دوالر  10ي أنھ بحاجة عاجلة لتوفیر مو في ذات الوقت، ذكر برنامج الغذاء العال
األمم ضمنتھا مفوضیة ووفقًا للسیناریوھات التي شھر المقبلة. أالالجئین من دولة جنوب السودان خالل الستة 

الجئ من دولة جنوب  196,000شؤون الالجئین في خطة اإلستجابة اإلقلیمیة، فقد توقعت وصول المتحدة ل
 . 2015السودان إلى السودان بنھایة عام 

 

نازح من  800إلى وصول  الحكومیة عون اإلنسانيأشارت مفوضیة ال
المناطق قطاع الشمال إلى  – ق الحركة الشعبیة لتحریر السودانمناط

 التي تسیطر علیھا الحكومة في والیة جنوب كردفان
 

إلى  2014من شھر نوفمبر  دةمخالل الة جنوب كردفان أنھ بوالیالحكومیة ذكرت مفوضیة العون اإلنساني 
إلى المناطق الحكومیة من المناطق التي تسیطر علیھا  ًاجدید ًانازح 820وصل  2015منتصف شھر ینایر 

ص الذي ذكر في بدایة شھر اشخأ 310د عن عدد ال افرأ 510یزید ھذا العدد ب الحركة الشعبیة في الوالیة. و
 .2015عام  من ینایر

 
شخص من مناطق  145,000إلى أنھ في بدایة ھذا الشھر، فقد توقعت المفوضیة  تحرك حوالى  ر اإلشارةوتجد 

قوات الحركة الحركة الشعبیة إلى المناطق التي تسیطر علیھا الحكومة جراء تجدد القتال بین القوات الحكومیة و
تباشر منظمات اإلغاثة وغرب كردفان. وقطاع الشمال في أجزاء من والیتي جنوب  – انالشعبیة لتحریر السود

ھناك تقاریر أیضًا و حتیاجات األعداد المتوقعة من النازحین.المقابلة  جد بمدینة كادقلي إستكمال الخططتوالتي 
في معسكر ییدا في دولة جنوب السودان.  أعن ھروب المئات من السودانیین من والیة جنوب كردفان طلبًا للملج
 و تقوم المنظمات اإلنسانیة بالتحقق المیداني من أعداد الوافدین الجدد.

 

 محلیة أم دخنمشروع تعلیم طارئ في 
 

 يفالسالمات في محلیة أم دخن بوالیة وسط دارفور بین قبیلتي المسیریة واألمد ل یوطأدى النزاع ال
فقد قامت  ستجابًة لذلكاإلى حدوث تأثیر سالب على النظام التعلیمي في المنطقة. و ،السنتین الماضیتین

لألطفال في علیم طارئ یستھدف توفیر التعلیم منظمة تیرفند الدولیة بالشراكة مع الیونسیف بتنفیذ مشروع ت
  قرى العودة في المحلیة.معسكرات النازحین و

تعلیق عملیة نقل الالجئین من 
  2موقعي الردیس إلى الردیس 

 . بسبب الفیضان
 
 
 

مشروع التعلیم الطارئ  یھدف
في محلیة أم دخن بوالیة وسط 

تسھیل عملیة  إلى دارفور
تلمیذ  2,000حصول أكثر من 

 .على التعلیم

 )شؤون الالجئیناألمم المتحدة لمفوضیة (المصدر:  
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 ع الماليبالمصدر: نظام التت

 تشمل التمویل الخاص بدولة جنوب السودان 2010أرقام عام *

دائمة في مدرستین، تقع  ھمن تشیید عشرة فصول شب عداد ھذه النشرةإحتي تاریخ رفند تمكنت منظمة تی
قد الثانیة في مدرسة بلیل بمعسكر المطار للنازحین في محلیة ام دخن. وحداھما في قریة كجمر للعودة وإ

قامت المنظمة بتوفیر الزي . وةصحی قفارمو ،میاهكذلك مرافق أیضًا تشیید مكاتب المعلمین و رىج
إلدارة المدرستین بالتنسیق باء نشطة آتكوین لجان  أیضًا جرىول التعلیمیة للمدرستین. الوسائو ،المدرسي

من  260(منھم  طفًال 715قد أسھم ھذا التدخل في توفیر الخدمات التعلیمیة ل مع وزارة التربیة. و
  ،ومرافق میاه). وتخطط منظمة تیرفند كذلك إلنشاء فصول دراسیة جدیدة ن البنینم 455بنات، وال
یھدف المشروع إجماًال لتوفیر الخدمات في معسكر المطار للنازحین بقریة القنطور. و ةحیص رافقمو

 تلمیذة في المحلیة و ،تلمیذ 2,000التعلیمیة ألكثر من 
 

حمایة المدنیین التابعة لمفوضیة اإلتحاد و ،إدارة العون اإلنساني
 للمساعدة في التصدي لسوء التغذیة ةجدیدمنحة وربي تقدم اُأل

 
بمبلغ إضافي قدره  ینایر 12في حمایة المدنیین التابعة لمفوضیة اإلتحاد األوربي تبرعت إدارة العون اإلنساني و

ملیون دوالر أمریكي) لمنظمة الیونسیف للتصدي للمستویات الطارئة من سوء  1,5یورو (نحو  1,335,000
ملیون شخص یعانون من سوء  2یوجد حوالى  التغذیة في معظم األقالیم المتاثرة في السودان. ووفقًا للیونسیف

 12ل نسبة معاناة واحد من كل ھذا یشكیعانون من فقر شدید في التغذیة. و 550,000منھم حوالي  التغذیة الحاد
 في سن دون الخمس سنوات. طفًال

 
 2,3ملیون یورو (حوالي  2الذي یقدر مبدئیًا بحوالي و السنة الماضیة يف ساعد التمویل المقدم من اإلدارةوقد  

ة األطفال تتمكن من التقدیم العاجل للتدخالت المنقذة لحیاكائھا في أن شرنظمة الیونسیف وملیون دوالر أمریكي) م
ذكر بیان أصدرتھ الیونسیف، أن ھذه المنحة واألزمة اإلنسانیة الحالیة. والمستجدات بالسودانیین الذي تأثروا 

ة للقطاعات المتعددة في التصدي ألزمة سوء التغذیة، شتركمستدعم الخطة ال یورو 1,335,000اإلضافیة بمبلغ 
في غالبیة المحلیات  عرضًة للخطر كثرلوصول إلى معظم األطفال األبحیث تشكل فارقًا كبیرًا من حیث التمكن من ا

 المتأثرة في السودان.
 

ووفقًا لنظام التتبع المالي التابع لمكتب االمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة (أوتشا)، تدعم كل من الوالیات 
مة ووفقًا للمالمح العا قطاع التغذیة في السودان.الصندوق المركزي لمواجھة الطوارئ إیطالیا، والیابان، والمتحدة، و

لوحظ انتشار سوء التغذیة بنوعیھ  2015ستجابة اإلستراتیجیة للسودان في عام حتیاجات اإلنسانیة لخطة االلال
من شار سوء التغذیة في كل تقد لوحظ أیضًا انخالل العقود الماضیة. و في السودانبین األطفال  منزالمو ،الطارئ

اإلجتماعیة بما في ذلك و ،كذلك بین المجموعات اإلقتصادیةاألخرى غیر المتأثرة، وو ،الوالیات المتأثرة بالنزاعات
 االكثر ثروًة.

 
  2010تدھور معدالت تمویل قطاع التغذیة منذ عام 

إطار خطة العمل اإلنساني ظل ووفقًا لنظام التتبع المالي، فإن التمویل المتاح من الجھات المانحة لقطاع التغذیة في 
في المائة من  74، استلم قطاع التغذیة 2010من حیث تغطیة المطلوبات. ففي عام  2010یتناقص إجماًال منذ عام 

كما . 2010في المائة، بإعتبارھا األدنى منذ عام  54فقد تناقصت النسبة إلى  2014التمویل المطلوب، أما في 
ت أوفقًا لنظام التتبع المالي، فقد بد.  و2010م اعنًة بمقار  2011رٍة حادة في نسبة التمویل بصوأیضًا  انخفضت
 2011لى مستویات ما قبل عام إرتفاع إال إنھا لم تصل یل في االونسبة التم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

وفقًا للیونسیف، ھناك أكثر من 
ملیون طفل یعانون من  2

اإلصابة بفقر التغذیة في 
السودان، بما في ذلك 

طفل یعانون من   550,000
 .سوء التغذیة الحاد
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