
 
 
 
 

 
   
 

 
 

   
   
   
   

 
 

 

 
 

 

 
النشرة اإلنسانیة      
السودان       
 2015فبرایر  1 -ینایر  26 |  5العدد          

   
 

 

أوتشا     

 )إمرأة تلتمس المأوى بالقرب من مقر بعثة الیونامید بأم برو، بشمال دارفور (المصدر: الیونامید

 في ھذا العدد                                              
 

 1ص.  النازحین الجدد في دارفورمن  36,000أكثر من 

 2ص.  السودان  .دولة جبإلى ییدا  نیل األزرقمن جنوب كردفان وال 3,000فرار 

 3ص.   المتأثرة بالنزاع انعدام األمن الغذائي في المناطق

 4بدایة تسجیل مواطني دولة جنوب السودان  ص. 

 
 

  التطورات أبرز   
أكثر من من المنظمات اإلنسانیة  تتحقق •

النازحین الجدد في دارفور  من 36,000
 بشكٍلو، 2014دیسمبر عام شھر منذ 

 شمال دارفور.والیة رئیسي في 
شؤون األمم المتحدة لمفوضیة  تقال •

الجئ من  3,000ن أكثر من أالالجئین 
والیتي جنوب كردفان والنیل االزرق، قد 

ییدا لالجئین في  معسكرإلى موقع وصلوا 
دیسمبر  23منذ  جنوب السوداندولة 

2014. 
أشارت شبكة نظم اإلنذار المبكر  •

نعدام األمن ارار استمبالمجاعة، إلى 
من ملیون  3,5 وسطالغذائي الحاد 

والمجتمعات المضیفة في  النازحین
 ،والنیل األزرق ،جنوب كردفانوالیات 

 ودارفور.
بدأت وزارة الداخلیة في السودان في  •

عملیة إصدار  فبرایر االول من شھر
 500,000بطاقات ھویة خاصة لحوالي 

 جنوب السودان. من مواطني دولة
 

 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          

بإستثناء  السودان في نوالالجئ
الالجئین من دولة جنوب 

األمم  (مفوضیة السودان
 )لالجئینشؤون ال المتحدة

 
 
 
 

120,401 

 دولة جنوب من نوالالجئ
 15منذ   في السودان السودان

مفوضیة ( 2013دیسمبر، 
شؤون األمم المتحدة ل

  )لالجئینا

 التمویل   

 )أمریكي دوالر( ملیون 986
  2014مطلوبة في عام 

 

 54 % 
 ةتوفرنسبة األموال الم

 في  القریب العاجل تصدر خطة اإلستجابة اإلستراتیجیة س       

 
 نازح جدید في دارفور 36,000التحقق من أكثر من 

 
 2014عام من دیسمبر  شھرالتي بدأت في  بین القوات الحكومیة والحركات المسلحةة الدائر ما زالت العدائیات

المنظمات اإلنسانیة  تمكنت 2015فبرایر  1 تاریخفحتى  اآلالف من الناس.رتھجِّتؤثر و ،من دارفور في أجزاٍء
الذین فروا من دیارھم  شمال دارفوروالیة في  من النازحین الجدد 36,000أكثر من  أوضاعمن التحقق و تقییم 

الفاشر،  محلیاتالمأوى في إلى إلتماس النازحین الجدد ھؤالء من  لعظمىاع. وقد سعت األغلبیة انزال جراء
األسبوع  بأرقام شخص مقارنًة 16,000 نحوزیادة قدرھا یشكل ھذا وو في والیة شمال دارفور. وأم بر ،طویلةو
المنظمات وردت إلى حیث  أكثر من ذلك، الجددالعدد الفعلي للنازحین  ربما یكونوفي الوقت نفسھ،  .لماضيا

، إال وقادة المجتمع من النازحین الجدد في أجزاء من منطقة جبل مرة ،من السلطات المحلیةبذلك اإلنسانیة تقاریر 
واستمرار القتال في  ،الوصول إتاحةالتحقق من ھذه التقاریر بسبب القیود المفروضة على  إنھا لم تتمكن من

  المنطقة.
 
 من النازحین الجدد 36,170 التي وصل إلیھا المواقعمن الوصول إلى  ،حتى اآلنقد تمكنت وكاالت اإلغاثة و

 .شمال دارفوروالیة في  خاصًة، اتمن أشكال المساعد شكًالتلقوا قد والذین  في والیة شمال دارفور،
 

 أم برو الجدد فينازحین من ال 4,500 عددل اتالمساعد وكاالت اإلغاثة توفر
 

الذین إلتمسوا المأوى في  ،النازحین الجدد من 4,500تمكنت المنظمات اإلنسانیة من التحقق وتقییم أوضاع 
وباإلضافة إلى ذلك، فقد  .رو، في والیة شمال دارفورب من مقر بعثة الیونامید في أم بالمنطقة المحمیة بالقر

شخص في المناطق المحمیة بالقرب من مقر البعثة  15,500ت وكاالت اإلغاثة وبعثة الیونامید نحو حصر
المحمیة ھذه المجموعة یقیمون في المنطقة ن أفراد وقد ورد أ لحمایة.والمناطق المحیطة بھا من الذین یلتمسون ا

ھم منازلیعودون إلى  وقراھم، على اع الدائر نزؤثر الیوالمناطق المحیطة بھا أثناء النھار بسبب المخاوف من أن 
 .أثناء اللیل

 
أم برو، بما في ذلك  للنازحین حدیثا فيعن طریق الجو ینایر  28یوم في الیونیسیف إمدادات أرسلت وقد 

ة أمراض الطفولة معالجالمعدات الالزمة لكذلك و ،األدویة األساسیةو ،الطبیة لوازموال ،البسكویت عالي الطاقة
ق یعن طر الیونیسیف في األسبوع المقبلأن تنقل ومن المقرر أیضا  .تواإلسھاال ،الشائعة مثل االلتھاب الرئوي

 جركاناتو ،، والصابونأقراص كلورة المیاهوومستلزمات النظافة،  ،والبطانیات ،األغطیة البالستیكیة الجو
  ترتیباتللللمسات األخیرة ستكمال اابالعالمي  الغذاءبرنامج یقوم و .وغیرھا من المواد غیر الغذائیة ،الماء

 أنت التقاریر بوردقد أف، المكمالت الغذائیة ألم برو من الجنینة بوالیة غرب دارفورو ،الطعاملوجستیة إلرسال ال
 .سیئة وغیر آمن الطریق بین الفاشر وأم برو في حالٍة

 
ن والنازح التي لجأ إلیھاالمنطقة  نأل نظرًا التي تبعث على القلق، الرئیسیة ألمورا أحد ھي قضیة األرضولعل 

 ،المراحیض تشییدمالك األراضي یرفض و، ملكیة خاصةي ھ ،الجدد وغیرھم من الناس الذین یلتمسون الحمایة
 یھا. عل األخرىو المرافق الصحیة أ
 
 دعوةوالنظافة  ةالصحی قفارمالمیاه والقطاع و، (أوتشا)یواصل مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة و

عملیة التبرز في العراء التي  للحد منبناء المراحیض بإقناع مالك األراضي للسماح  إلىالسلطات المحلیة 
 .كبیرًا صحیًا خطرًا ًةلكَِّشُمالمراحیض  إنعدامبسبب   تمارس على نطاًق واسعأوردت التقاریر أنھا 
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الجئ من والیة جنوب كردفان إلى دولة  3,000وصول أكثر من 

 جنوب السودان
 

شؤون الالجئین ل األمم المتحدة قالت مفوضیة
أن القتال الذي اندلع بین القوات  ،ینایر 30في 

 –الحكومیة والحركة الشعبیة لتحریر السودان 
قطاع الشمال في والیات جنوب كردفان والنیل 
األزرق قد أدى إلى زیادة عدد الالجئین 
السودانیین الفارین إلى دولة جنوب السودان 

دیسمبر  23خالل الشھر الماضي. فمنذ 
الجئ من  3,000، وصل أكثر من 2014

والیتي جنوب كردفان والنیل األزرق إلى 
لوحدة في معسكر الالجئین في ییدا في والیة ا

إیواء حوالي  جرىدولة جنوب السودان، حیث 
. 2011الجئ سوداني منذ عام  80,000

الجئ  500ووفقًا للمفوضیة، یصل أكثر من 
سوداني في األسبوع، بزیادة تقدر بأكثر من 

في المائة، مقارنًة مع نفس المدة من عام  100
والتعلیم في  ،كسب العیشلاع، فإن عدم وجود فرص . وقد أبلغ الالجئون المفوضیة أنھ باإلضافة إلى النز2013

 ھي أیضا من أسباب مغادرتھم للسودان. مناطقھم األصلیة
 

على األقدام. وذكرت أن ما یقرب  بینما جاء آخرون سیرًا ،وفقًا للمفوضیة، فقد وصل غالبیة الالجئین في شاحنات
سوء التغذیة والحصبة. من في المائة منھم  10نحو  في المائة من الوافدین الجدد ھم من األطفال، ویعاني 70من 

للمفوضیة، ھناك  ووفقًا ویقول الالجئون أن ھناك المزید من الالجئین في طریقھم إلى دولة جنوب السودان.
والنیل األزرق یعیشون في معسكرات في دولة  ،الجئ سوداني من والیتي جنوب كردفان 262,000حوالي 

الجئ في والیات الوحدة، وأعالي النیل في دولة   227,000ویشمل ذلك العدد نحو وإثیوبیا.  ،جنوب السودان
 ا في إثیوبیا.صومھم من النیل األزرق) في منطقة أصالجئ (معظ 35,000وحوالي  ،جنوب السودان

 

أشارت شبكة نظم اإلنذار المبكر بالمجاعة إلى استمرار انعدام األمن 
 النزاع بملیون شخص في المناطق المتأثرة  3,5  الغذائي الحاد وسط

 
 -للمدة من ینایر ،السودان في من الغذائيتقریرھا حول مالمح األ في المبكر بالمجاعة شبكة أنظمة اإلنذار تذكر

انعدام األمن الغذائي  ظلسیبالرغم من تحسن أوضاع األمن الغذائي في معظم أنحاء القطر،  انھإ، 2015یولیو 
 في والیات عاتنزاالمتأثرة بالالمناطق  في المجتمعات المضیفةفي أوساط و ،نازح ملیون 3,5 بینًا سائد الحاد

 النازحین في المائة من في 30إلى  25ما بین وفقًا للشبكة، سیبقى و .دارفور و ،والنیل األزرق ،جنوب كردفان
مستوى  في ،كردفانجنوب قطاع الشمال في والیة  -لتحریر السودان  الحركة الشعبیة المناطق التي تسیطر علیھا

من المتوقع أن  ھذكرت كذلك أنو، ألمن الغذائيامعاییر ل التصنیف الدوليالثالثة من  المرحلة والذي یعادل ةاألزم
 یونیو في المستوى الحرج (المرحلة الثانیة) حتى شھر في دارفور النازحین المائة من في 30إلى  20 یبقى نحو

 .2015عام  من
 
قد في السودان  الجیدأن الحصاد  ،قاسواأل ةمراقبمن تقریر   2015العالمي في عدد ینایر غذاءبرنامج ال ذكرو

ومع  .)في المائة 11(بنسبة والدخن  )،في المائة 15بنسبة  تانخفضالتي (لذرة الرفیعة اتراجع أسعار  أدى إلى
في المائة أعلى  58و ،للذرة الرفیعةبالنسبة في المائة أعلى  34( 2013عام ذلك، بقیت األسعار فوق مستویات 

جنوب إلى دولة رسمیة الالصادرات غیر  یادة وتیرةز، وللمخزونسریع النضوب ال بسبب  )، وذلكللدخن
ووفقًا لبرنامج الغذاء العالمي، فإن أعلى زیادة سنویة  .االرتفاع المستمر في تكالیف النقل، فضًال عن السودان

وكسال )، المائةفي  83( ، وجنوب كردفان )في المائة 85بنسبة (النیل األزرق والیات في لسعرالدخن قد سجلت 
 .)في المائة  83(
 
 
 

قالت شبكة نظم اإلنذار المبكر 
أن انعدام األمن بالمجاعة 

الغذائي الحاد سیستمر وسط 
النازحین  من ملیون 3,5

والمجتمعات المضیفة في 
المناطق المتأثرة بالنزاع في 
والیات جنوب كردفان، والنیل 

 .راألزرق، ودارفو

األمم المتحدة   أفادت مفوضیة
لشؤون اإلنسانیة بوصول أكثر من 

الجئ من والیتي جنوب   3,000
والنیل األزرق إلى ، كردفان

معسكر ییدا لالجئین في دولة 
دیسمبر  23جنوب السودان منذ 

2014. 

 )مفوضیة شؤون الالجئین(المصدر: جنوب كردفان یصلون إلى دولة جنوب السودان  والیة الجئون جدد من 

 
 
 
 

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


      3| نشرة السودان اإلنسانیة
  
 

www.unocha.org/sudan | www.unocha.org | ochasudan_feedback@un.org | Facebook: UNOCHASudan | Twitter: @UNOCHA_Sudan  
 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

 ) شبكة نظم اإلنذار المبكر بالمجاعةالمصدر: (  

 لشبكة اإلنذار المبكر بالمجاعة وفقًا األرجح غذائيالمن األ نتائج
فوق الطبیعیة للحصول على الغذاء إن استمرار معدالت الطبیعیة ووتتوقع الشبكة، أنھ من ینایر حتى مایو، ف

وغیر الغذائیة األساسیة، مع استمرار  ،الدخل ستمكن غالبیة األسر الفقیرة من تلبیة االحتیاجات الغذائیةمصادر و
ن المرجح معدل الحد األدنى من معاییر إنعدام األمن الغذائي الحاد (المرحلة االولى)  خالل شھر یونیو. إال إنھ م

أن تتدھور أوضاع األمن الغذائي قبل بدایة الموسم األعجف في شھر یونیو. ووفقًا للشبكة، فإنھ بحلول شھر 
في المائة من األسر الفقیرة في مناطق اإلنتاج الزراعیة الھامشیة في والیات النیل  20یونیو، ستكون حوالي 

والیات البحر األحمر قد استنفدت إنتاجھا من المحاصیل األبیض، وشمال دارفور، وشمال كردفان، وكسال، وبقیة 
الخاص بھم وأتجھت لالعتماد أكثر على الشراء من األسواق كمصدر رئیسي للحصول على الغذاء. ویقول 

في المائة على األقل من األسر في ھذه المناطق من المرجح أن تصل إلى المستوى الحرج   20التقریر أیضًا، أن 
مدة المبینة في سیناریو من ال یة) من مستویات إنعدام األمن الغذائي خالل مرحلة النصف الثاني(المرحلة الثان

 التقریر.
 

، من المرجح أن  2015 - 2014للشبكة، فإنھ على الرغم من معدالت الحصاد فوق المتوسط لموسم  وفقًا
األزرق،  تستمر حالة انعدام األمن الغذائي الحاد في المناطق المتأثرة بالنزاع في والیات جنوب كردفان، والنیل

ما  . ومن المتوقع أن یستمراإلعتماد على األسواق زدیادإوودارفور، نظرًا لمحدودیة فرص الحصول على الدخل 
قطاع  –في المائة من النازحین في المناطق التي تسیطر علیھا الحركة الشعبیة لتحریر السودان  30و 25بین 

 وأن یبقوا في مستوى األزمة (المرحلة الثالثة) .ئیة، الشمال في والیة جنوب في مواجھة فجوات غذا
 

في المستوى الحرج من مستویات إنعدام في المائة من النازحین،  30 یبقى نحوأن  فتتوقع الشبكةفي دارفور، أما 
 ،أیضًا . 2015یونیو عام شھر اإلنسانیة حتى  اتالمساعدباستمرارفقط  ذلكو ،األمن الغذائي (المرحلة الثانیة)

الثالثة)  المرحلة (زمةفي مستوى األ ،دةمفي ھذه المناطق خالل ھذه ال األسر النازحة حدیثًامن المرجح أن تبقى 
 .مستویات انعدام األمن الغذائي الحاد من

 
 )2015مارس  –ألوضاع األمن الغذائي من (ینایر  ،الخریطة: توقعات شبكة نظم اإلنذار المبكر بالمجاعة

 
 

 
 

جنوب السودان في  مواطن من دولة 500,000تسجیل حوالي بدایة 
 السودان

عملیة إصدار  فبرایر شھر األول منفي ) العامة للجوازات والھجرة (اإلدارة السودانبدأت وزارة الداخلیة في 
یشمل كل العدد ھذا  . جنوب السودان في السودان مواطن من دولة 500,000لحوالي   (ID)بطاقات ھویة خاصة

ذكرت الشبكة أنھ من المرجح  
أن یواجھ النازحون الجدد في 

مناطق أخرى خالل دارفور و
المدة، مستوى األزمة (المرحلة 
الثالثة) من مستویات انعدام 

 .األمن الغذائي الحاد

 
 
 
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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الذین بقوا كذلك مواطن و 350,000 نحوبعددھم یقدر  نالذیو 2013من الالجئین الذین وصلوا منذ دیسمبر عام 
التي لیس لدیھا  هھذبطاقات الھویة  مكنستو.  2011یولیو شھر جنوب السودان في دولة في السودان بعد انفصال 

 ةحریبتمتع الجنوب السودان من الحصول على الخدمات األساسیة ومواطني دولة ، محدد تاریخ انتھاء صالحیة
بموجب اتفاقیة الحریات األربع الموقعة بین السودان  ،ملكیةالتصرف في الو ،حیازةالو ،والعمل ،والتنقل ،اإلقامة

 .2012عام من مارس شھرنوب السودان فى دولة جو
 

 جنوب السوداندولة تدفق الالجئین من  استمرار
 

جنوب السودان من دولة یواصل الالجئون 
عن مأوى منذ  للبحثالسودان  إلىلوصول ا

جنوب السودان في دولة اندالع القتال في 
 وفقًاو .2013دیسمبر عام  شھرمنتصف 

شؤون الالجئین، األمم المتحدة للمفوضیة 
 ینایر 30 حتىوصل إلى السودان فقد 

ئ. وتشیر وكاالت اإلغاثة الج 120,401
إلى المعدل الحالي للوافدین إلى إنھ بإستمرار

جنوب السودان، من دولة السودان من 
(التي السودان أوغندا  تجاوزیالمتوقع أن 

الجئ من  140,000أقل من  حالیًا تأوي
)، بإعتباره ثاني فقطدولة جنوب السودان 

 متأثرة باألزمة.أكبر دولة مستضیفة و
إثیوبیا تستضیف جدیر بالذكر ان دولة 

 .من دولة جنوب السودانالجئ  195,000 نحو حالیًا
 
 في السودان من دولة جنوب السودان الالجئین  تساعدكویت ال
 

 قد وزعوان متطوعین من جمعیة الھالل األحمر الكویتي أكونا) (ینایر، أعلنت وكالة األنباء الكویتیة  30في 
وشملت اإلمدادات توزیع مواد التنظیف،  .في السودان من دولة جنوب السوداناإلمدادات اإلنسانیة إلى الالجئین 

 .لتموروا، طبخ، والبطانیاتموأدوات ال
 

سبعة مالیین جنیھ استرلیني للعملیات اإلنسانیة في بریطانیا تسھم ب
 السودان

 
تتبرع بمساھمة إضافیة قدرھا سبعة أن المملكة المتحدة سوف  ینایر 27في  ةالتنمیة الدولیة البریطانی ةوزیر تأعلن

لتوفیر ذلك ولسودان، في االمشترك  اإلنسانيصندوق لملیون دوالر أمریكي) ل 10,5(حوالي  مالیین جنیھ استرلیني
النزاع األخیر في اندالع بسبب  اعلى الفرار من دیارھ تأجبر التيلدعم لألسر كذلك و ،والماء ،المنقذ للحیاةالغذاء 
استمرارحصول  ةالصحی قفارموال ،والمیاه النظیفة ،باإلضافة إلى توفیر الغذاء ،وسیضمن ھذا التمویلالبالد. 

 یم.التعل علىالنزاع  جراء لنازحیناألطفال ا
 
منذ للصندوق  قویًا سندًا توكان ،نساني المشترك في السودانللصندوق اإلأكبر جھة مانحة المملكة المتحدة تعتبرو

سیضمن و. دوالر أمریكي) 525ملیون جنیھ إسترلیني ( 300أكثر من ب حیث اسھمت، 2006إنشائھ في عام 
 منلعالج على اطفل   35,000أكثر من  حصول 2014 في عام  لصندوقالمملكة المتحدة لالمقدم من تمویل ال

 اإلمدادات الزراعیة. بنازح  91,500تزوید و ،سوء التغذیة
 

 في وقٍتھذه ؛ وتأتي مساھمتھا القیمة 2015في عام  الصندوقلدعم  جھة مانحةأیضا أول  يالمملكة المتحدة ھ
نظرا لمحدودیة توفر و. وباإلضافة إلى ذلك، االعجفسم موالاقتراب باالحتیاجات اإلنسانیة  اد فیھدتزوقت في حرج 

 أمر للصندوق تعتبرالمملكة المتحدة  منأحدث مساھمة فإن ، اإلقلیمالتمویل بسبب األزمات اإلنسانیة األخرى في 
 .یاةحلل المنقذةضمان استمراریة المشاریع ل خاصًة ،حیوي

 
 تحت تصرفالتي توضع لتجمیع األموال ھو صندوق متعدد المانحین  ،السودانالصندوق اإلنساني المشترك في 

الحتیاجات اإلنسانیة على االوقت المناسب صرفھا في و ،األموالمنسق الشؤون اإلنسانیة. وھو یدعم تخصیص 
لسودان، ل المشاریع المدرجة في خطة االستجابة اإلنسانیة الصندوق فيأموال م ستخدتو السودان.في األكثر أھمیة 

  غیر المتوقعة.و ،ةفاجئمالحتیاجات اإلنسانیة إللتستخدم لإلستجابة التي  باستثناء مخصصات احتیاطي الطوارئ

بدأت وزارة الداخلیة في 
في األول من شھر  السودان
عملیة إصدار بطاقات  فبرایر
خاصة لحوالي  ھویة

مواطن من دولة  500,000
 .جنوب السودان في السودان

 

 )شؤون الالجئینل متحدة األمم ال مفوضیة: صورة إرشیفیة (الجئون من دولة جنوب السودان في والیة النیل األبیض  
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