
 
 
 
 

 
   
 

 
 

   
   
   
   

 
 

 

 
 

 

 
النشرة اإلنسانیة      
السودان       
 2015ینایر  25 - 19 |  4العدد          

   
 

 

أوتشا     

 )دارفور  (المصدر: أوتشا أرقو للنازحین بوالیة شمال دارفور نازحون جدد في معسكر

 في ھذا العدد                                        
 

 1ص.  نازح  21,000یقترب من  الجدد في دارفور عدد النازحین

2ص.  الشعبیة  الحركة  مناطقمنظمة أطباء بال حدود في لقصف مستشفى    

3تفشي مرض الحصبة في والیتي كسال والقضارف ص.   

4ص.  الجئ من دولة جنوب السودان 120,000أكثر من   

 
 
 

  التطورات أبرز   
وجود من  تحققت المنظمات األنسانیة •

النازحین الجدد  من 20,700أكثر من 
 في أجزاء من والیة شمال دارفور.

قصف مستشفى تدیره منظمة أطباء بال  •
التي تسیطر علیھا  منطقةالحدود في 

قطاع  –لتحریرالسودان   الشعبیة الحركة
مما جنوب كردفان، والیة في  الشمال

 ،یعمل بالمنظمة أدى إلى إصابة موظف
 .المرضىحد أو

اإلبالغ عن تفشي  جرىوفقًا للیونسیف  •
 ،كسال تيفي والی مرض الحصبة
 600ما یقرب من تأكید والقضارف مع 

 .إصابة حالة
شؤون األمم المتحدة لمفوضیة أشارت  •

تدفق الالجئین من ستمرار الالجئین إلى ا
حیث تجاوز عددھم جنوب السودان دولة 

 22حتي تاریخ  120,000حاجز ال 
 .ینایر

 

 أرقام    
 

 
 ملیون 3,1

 
 

 ملیون 2,4
 
 

 ملیون 2

 
 النازحون في السودان

 
 النازحون في دارفور

 (حتى تاریخھ)  
 

 عدد المصابین بسوء التغذیة 
             الحاد الشامل 

 
 
 

168,000          

ستثناء اب السودان في نوالالجئ
الالجئین من دولة جنوب 

األمم  (مفوضیة السودان
 )لالجئینشئون ال المتحدة

 
 
 

120,212 

 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

 في  القریب العاجل ستجابة اإلستراتیجیة صدر خطة االتس       

 
 النازحین الجدد في والیة شمال دارفور من 21,000التحقق من نحو 

 
القتال الدائر بین القوات الحكومیة والحركات المسلحة في  جراءمن منازلھم  الفرار األھالى فيالمزید من استمر 

شمال والیة في  من النازحین الجدد 20,700أكثر من  منلمنظمات اإلنسانیة قد تحققت او  .أجزاء من دارفور
یرتفع ھذا الرقم، حیث أشارت ومن المتوقع أن  . 2014دیسمبر عام شھر الذین فروا من دیارھم منذ  ،دارفور
یبحثون الذین د النازحین الجدد اعدأإلى زیادة كبیرة في  ،شمال دارفوروالیة أم برو في محلیة الواردة من  التقاریر

 ي أم برو. مقر بعثة الیونامیة فمأوى بالقرب من العن 
 

 لم تتمكن الوكاالت من الوصول إلى النازحین الجدد في جبل مرة
 

عن وصول العدید من النازحین إلى األجزاء الشمالیة من منطقة ًا إضافًة إلى ذلك، تلقت وكاالت اإلغاثة تقاریر
الوصول، وكذلك  إتاحةجبل مرة، ولكنھا لم تتمكن من التحقق من ھذه التقاریر بسبب القیود المفروضة على 

من السلطات المحلیة في والیة وسط دارفور، والمنظمات اإلنسانیة،  كٌلت وذكر بسبب القتال الدائر في المنطقة. 
وكترم قد شوھدوا  وبعثة الیونامید في بلدة نرتتي أن بعض األھالي من القرى المجاورة لبلدونق، وكینقا، وكواال،

ومع ذلك، لم تتمكن المنظمات اإلنسانیة في المدینة من  ثمینة إلى مدینة نرتتي.و ھم ینقلون ممتلكاتھم  وأشیاءھم ال
عدد أو األماكن التي استقر فیھا ھؤالء االشخاص. وھناك أنباء غیر مؤكدة تفید بأن بعض الناس قد الالتحقق من 

اال في والیة جنوب ونی ،كاس كذلك إلى مدینتية زالنجي في والیة وسط دارفور، وانتقلوا من نرتتي إلى مدین
المنتدى المشترك بین الوكاالت بقیادة مفوضیة العون اإلنساني الحكومیة في نرتتي فریق تقییم  كونوقد   دارفور.

 .إلجراء مراقبة منتظمة لتقییم ومتابعة الوضع على األرض
 

الجدد، باستثناء محلیة شمال ستجابة اإلنسانیة في معظم المواقع التي وصل إلیھا النازحون قد استمرت االھذا و
في والیة شمال دارفور، فقد  ھناك. أما على عملیة الوصول والصراع الدائرالمفروضة بسبب القیود  ،جبل مرة

تلقوا شكًال من أشكال قد آخرین  2,900من النازحین الجدد باإلضافة إلى نحو  21,700التحقق من جرى 
 .اتالمساعد

 
 النازحین في العمل والحصول على الدخلالنزاع على فرص  تاثیر

 
لشھر ینایر حول وجز ذكرت شبكة اإلنذار المبكر بالمجاعة التي تمولھا وكالة العون اإلمریكیة، في تقریرھا الم

أنھ في الوقت الذي یستفید فیھ النازحون في دارفور من  ،من ینایر 22مالمح المساعدات الغذائیة الصادر في 
، إال إن احتدام النزاع قد حد إلنتاج المحاصیل ھذا الموسم ب بسبب المعدل فوق المتوسطانخفاض أسعار الحبو

وفقًا للشبكة من المتوقع أن یستمر النزاع ومن فرص األھالى في العمل وكذلك من الفرص االخرى المدرة للدخل. 
  .ة الحاجة للمساعدات الطارئةمما یؤدي إلى موجات نزوح متجددة في األشھر المقبلة، وكذلك إلى زیاد في دارفور

 
  في المائة من النازحین الجدد ھم من األطفال  60شارت الیونسیف إلى أن حوالي ا
 

ضحایا إلحتدام  متزایدٍة بصورٍةأصبحوا بالغ من أن األطفال  ینایر، عن قلق 19مة الیونسیف في عبرت منظ
تشیر التقدیرات  ،لیونسیفلوفقًا . وسط دارفوروو ،شمالالنزاع األخیر في المناطق المحیطة  بجبل مرة في والیتي 

التحقق منھم، ھم من األطفال. لذا تحث الیونیسیف  جرىفي المائة من النازحین الجدد الذین  60إلى أن أكثر من 
بشدة جمیع أطراف النزاع في السودان على وقف القتال وضمان سالمة جمیع األطفال في كل األوقات. ودعت 
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جتماعیة ة وصول دون عوائق، وإلى إعطاء األولویة لالستثمار في الخدمات اإلأیضا إلى السماح بعملیالیونیسف 
 .األساسیة على جمیع األصعدة

 قصف مستشفى تدیره منظمة أطباء بال حدود في والیة جنوب كردفان
 

ستھدف بصورٍة مباشرة في ا قالت منظمة أطباء بال حدود أن مستشفى تدیره المنظمة الطبیة اإلنسانیة الدولیة قد
 تعلیق أنشطتھا الطبیة.ینایر، مما اضطرھا إلى  20قصف جوي في والیة جنوب كردفان، في 

 
قصف المستشفى، الذي یقع في قریة فرندال في جبال النوبة  جرىینایر أنھ  22المنظمة في بیان أصدرتھ یوم  توقال

وذكرت منظمة أطباء بال حدود أن القصف المتكرر في  في والیة جنوب كردفان، من قبل سالح الجو السوداني.
 .شطة الطبیة، ویحرم السكان المحلیین من الرعایة المنقذة للحیاةالمنطقة یمنع االمزاولة اآلمنة لألن

 
فردًا من المرضى والموظفین في المستشفى عندما أسقطت طائرة مقاتلة تابعة  150ووفقًا للمنظمة، كان ھناك نحو 

واستقرت القنابل األخرى  قنبلة، سقطت اثنتان منھا داخل مبنى المستشفى، 13للقوات المسلحة السودانیة مجموعة من 
وقالت المنظمة أن  وأحد المرضى. ،وقد أصیب موظف تابع لمنظمة أطباء بال حدود سور.العلى مسافة قریبة خارج 

 .أضرارًا قد لحقت بالمستشفي أیضًا
 
المتحدث وقال . فرندالینایر، الغارة الجویة على مستشفى أطباء بال حدود في قریة  23في یوم أدانت األمم المتحدة  

للقانون  خطیرًا إستھداف المرافق الطبیة یعد انتھاكًا إن "مم المتحدة ستیفان دوجاریك لوسائل اإلعالمباسم األ
ن األمم المتحدة تطلب من جمیع أطراف النزاع احترام التزاماتھا بموجب القوانین "إ ،وأضاف  ."اإلنساني العرفي

 ."دون عوائق للمنظمات اإلنسانیةومن اإلنسانیة، خاصًة فیما یتعلق بحمایة المدنیین وضمان الوصول اآلمن 
 

. 2014عام من  قد قصف في وقٍت سابٍق في شھر یونیو فرندالووفقًا لمنظمة أطباء بال حدود، كان مستشفى 
واألنشطة  ،بموقع المستشفىسبقة مالوأشارت المنظمة إلى أن الھجوم وقع على الرغم من معرفة الحكومة السودانیة 

وقد لقي أحد المرضى مصرعھ في الھجوم  قد أبلغتھم  بھا في وقت سابق. لمنظمةاالتي تمارس فیھ، والتي كانت 
أدانت منظمة أطباء بال حدود الھجوم  بالمستشفى. ھذا، وقد كبیٌر كما لحق ضرٌر .وأصیب عدة أشخاص آخرین

 .وطالبت باحترام المرافق الطبیة

 

 والقضارف ،تفشي مرض الحصبة في والیتي كسال

اإلبالغ عن تفشي داء الحصبة في والیتي القضارف وكسال في شرق  جرىنھ قد ، أسبوعأكدت الیونیسیف ھذا األ
من األطفال دون  دة، غالبیتھاحالة إصابة مؤك 593عشرة محلیة مع تسجیل  اینایر تأثرت اثنت 15 حتىالسودان. و

الغ أشارت الیونسیف إلى اإلب
عن تفشي مرض الحصبة في 

والقضارف مع  ،سالتي كوالی
 600 كید مع ما یقرب منتأ

 .حالة إصابة بالمرض

قصف مستشفى تدیره منظمة 
أطباء بال حدود في المنطقة 
التي تسیطر علیھا الحركة 

قطاع الشمال في  –عبیة الش
والیة جنوب كردفان، مما أدى 
إلى إصابة موظف تابع  

 .د المرضىللمنظمة  وأح

 )أطباء بال حدودجنوب كردفان (المصدر: والیة مستشفى فرندال في 

 
 
 
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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تحادیة بالتعاون مع منظمة الیونیسیف، ومنظمة الصحة ینایر، قامت وزارة الصحة اال 19سن الخامسة. وفي 
ینایر) بغرض التصدي لتفشي  24 -19العالمیة، ومنظمة أطباء بال حدود بإطالق حملة للتطعیم لمدة أسبوع (ما بین 

ضد  ًاعام 15ل تتراوح أعمارھم ما بین الستة أشھر إلى  خالل الحملة، تحصین ملیون طفجرى المرض. وقد 
 الحصبة.

، 1980. في عام اتفیروسأحد الوشدید العدوى یسببھ  ًاووفقًا لمنظمة الصحة العالمیة، تعتبرالحصبة مرضًا خطیر
توفر  ملیون حالة وفاة سنویا. وعلى الرغم من 2,6واسع، تسببت الحصبة بنحو  قبل انتشار التطعیم على نطاٍقو

 ال یزال ھذا المرض واحدًا من األسباب الرئیسیة للوفاة بین األطفال الصغار في العالم.ولقاح مأمون وفعال، 

 السودان جنوب السودان فيدولة الجئ من  120,000من أكثر
 

حول أوضاع الالجئین من دولة جنوب  شؤون الالجئین التي صدرت مؤخرًال األمم المتحدة أشارت  تقاریر مفوضیة
الجئ.   120,000ینایر حاجز ال   22إلى استمرار التدفق، حیث  تجاوزت األعداد في  ،السودان في السودان

ن غالبیة القادمین الجدد یدخلون السودان عبر النقاط الحدودیة المختلفة من والیة أعالي النیل في أوقالت المفوضیة 
والوالیات األخرى  ،المستمرة في والیة أعالي النیلشتباكات أن االدولة جنوب السودان. وتعتقد وكاالت اإلغاثة 

 ، ھي العامل الرئیسي وراء ھذا التدفق المستمر.المجاورة
 

و جبیھة في الجئ من دولة جنوب السودان إلى منطقة درتي التابعة لمحلیة أب 7,330ما ورد، فر نحو وبحسب 
بین القوات المسلحة ھناك نتقلوا الى منطقتي اللیري وجدید، نتیجة للصراع الدائر من ثم  اوالیة جنوب كردفان، و

الجئ من  14,200تسجیل  جرىللمفوضیة، فقد  قطاع الشمال. ووفقًا -السودانیة  والحركة الشعبیة لتحریر السودان
 دولة جنوب السودان في والیة جنوب كردفان.

 
عادة إ) إلى مواقع شخص 2,500أسرة من الالجئین (نحو  500كتمال عملیة نقل اشارت المفوضیة أیضا إلى أو

 زدحام في المواقع الراھنة.التوطین حسب ما ھو مطلوب لتخفیف اال
 

 نیة الفاعلة عملیة تقدیم المساعدات لالجئین من دولة جنوب السودانتواصل الجھات اإلنسا
 

والفتیات  ،واألدوات الصحیة للنساء ،مستلزمات النظافة الشخصیة ینایر 17في  وزع صندوق األمم المتحدة للسكان
شتراك الدولیة، باالت منظمة بالن سودان وقام  .الردیس، وكذلك في موقع العلقایةوالكشافة، وفي مواقع الجوري، 

الجئ في موقع الردیس  2,000لنحو  من حاویات المیاه لألسر 800، بتوفیر مع منظمة إیثارالوطنیة ھذا االسبوع
إعادة  جرتستعدادات جاریة على قدٍم وساق، لتوزیع اإلمدادات لجمیع الوافدین الجدد الذین اال . و ما زالت 2

 .توطینھم في الوالیة
 
 

 لالجئین في والیة النیل األبیضلمساعدة ا يوآغیر الغذائیة والمالمواد  :الجدول

 
 
 

ي تعمل بكامل ھلمیاه، وخزانات قربیة إضافیة لبتركیب ستة  ودَِّسمنظمة عادة التوطین، قامت إل سن موقع دبة أبوفي 
  8,250عائلة الجئة (یستفید منھا نحو  1,650قطعة صابون إلى  3,300 المنظمة. كما وزعت حالیًا طاقتھا

 .موقعي العلقایة و دبة أبو سنشخص) في 

  جرتعائالت   عائالت  الموقع
 يوآالفجوة في الم مساعدتھا 

 373 1,431  1,804  الكشافة
 1,652 1,389  3,071  الردیس
 224 1,839  2,032  الجوري
 368 1,504  1,872  الردیس 
 - 740  740  2الردیس 

 - 500  500  أبو سن دبة
 2,1616 7,403  10,019  إجمالي

 األمم المتحدة  أفادت مفوضیة
شؤون الالجئین باستمرار تدفق ل

الالجئین من دولة جنوب 
السودان حیث تجاوز العدد في 

 .120,000ینایر حاجز ال  22

 )مفوضیة شؤون الالجئین(المصدر:  

 )مفوضیة شؤون الالجئین(المصدر: التمویل المطلوب و مستویاتھ و نسبتة المئویة  

 
 
 
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 صورة إرشیفیة من بعثة الیونامید ) ام في معسكر للنازحین بدارفور( المصدر:عإمرأه تستبدل قسیمة برنامج الغذاء العالمي بالط

 
التي تواجھ التحدیات أھم  أحد ھي ،السودانجنوب دولة حتیاجات الالجئین من إجمع األموال لتلبیة و تظل عملیة 

في المائة من األموال  27سوى  المفوضیة لم تتلقى، 2014دیسمبر عام  31 فحتى تاریخلمفوضیة وشركائھا. ا
جنوب  من دولةعدد الالجئین یصل . وتتوقع المفوضیة أن 2015أموال لعام فیھ أي لم ترد نفس الوقت المطلوبة، في 
عملیاتھا  تمویلملیون دوالر ل 152الى  حتاج المفوضیةت. و2015بحلول نھایة عام  196,000السودان إلى 

 .2015جنوب السودان في عام  الخاصة بالالجئین من دولة

 نظام القسائم النقدیة في والیة جنوب دارفور
 

عطاش معسكرنازح في   57,000الدولیة حالیا حوالي  منظمة الرؤیةو، العالمي لغذاءبرنامج ایساعد كل من 
. ویخطط البرنامج لتوسیع نطاق برنامج القسائم النقدیة القسائم النقدیةبرنامج  رعب جنوب دارفوروالیة في للنازحین 

نازح في   21,000لیستفید منھ نحو 
، في فبرایرمعسكر دریج للنازحین 

معسكر نازح في  51,800ضافة إلى باإل
  بریل.أشھر في  كاس

 
التجار مع التعاقد ب البرنامج حالیًا یقومو  

 للنازحین،وكاس ، معسكرات دریجفي 
بحلول و. القسائم من برنامج جزًء واصبحیل

البرانامج التعاقد مع توقع یبریل أشھر 
ات عسكرالتجار لدعم الممن  100حوالي 
 الثالثة.

 
لقسائم ابنظام  جدیر بالذكر، أن العمل و

السودان في ینایر عام  في قد بدأالنقدیة 
. ویوفر النظام مجموعة واسعة من 2011

صاد المحلي، مما یساعد على تعزیز االقتفي قسائم أیضا یسھم نظام الوالمحلیة.  الخیاراتالمواد الغذائیة التي تلبي 
واألسواق  ،من المزارعین المحلیینیقومون بعملیة الشراء األسواق المحلیة من خالل إشراك التجار الذین  تحفیز

 .المحلیة
 
 
 
 

 

 

 
  
 

یقوم كل من برنامج الغذاء 
العالمي و منظمة الرؤیة الدولیة 

  57,000بمساعدة حوالي 
نازح في معسكر عطاش بوالیة 
جنوب دارفور عبر برنامج 

 .القسائم النقدیة
 
 
 

 )مفوضیة شؤون الالجئین(المصدر:  
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