
 
 
 
 

 
   
 

 
 

   
   
   
   

 
 

 

 
 

 

 
اإلنسانیة النشرة      
السودان       
 2015فبرایر  8 - 2 |  6العدد          

   
 

 

أوتشا     

 )(المصدر: الیونامیدفي أم برو، بوالیة شمال دارفور المأوى  نازحون جدد یلتمسون

 في ھذا العدد                                        
 

 1ص.  الیة النیل األزرقبو السوداني الھالل األحمرمصرع ثالثة من موظفي     

 2النازحین الجدد في والیة  شمال دارفور ص.  من 36,800التحقق من 

 3ص.   في نیاال زیادة في عدد الالجئین من جمھوریة أفریقیا الوسطى

 4إستمرارعملیة تسجیل الالجئین من دولة جنوب السودان ص. 

  التطورات أبرز   
لقي ثالثة من موظفي جمعیة الھالل  •

األحمر السوداني مصرعھم  وجرح آخر 
والیة النیل األزرق. وقد  في ھجوم في

أدان منسق األمم المتحدة للشؤون 
اإلنسانیة والتنمویة باإلنابة  بشدة الھجوم 

جمیع األطراف على حمایة عمال  ًاثاح
 اإلغاثة.

التحقق  عملیات ثة أكدت اوفقًا لوكاالت اإلغ •
  38,600من األعداد الجاریة حالیًا  وصول 

والیة شمال  إلىنازح جدید، وبشكٍل رئیسي 
 دارفور. 

شؤون األمم المتحدة لوفقًا لمفوضیة  •
 إلى نیاال فبرایر 5في وصل  الالجئین

  2,270عاصمة والیة جنوب دارفور 
 الجئ من جمھوریة أفریقیا الوسطى.

أكملت وزارة الداخلیة السودانیة في المدة  •
الجئ من  2,820فبرایر تسجیل   4 -1بین 

 ان.دولة جنوب السودان في السود

 أرقام     
 

 
 ملیون 3,1

 
 

 ملیون 2,5
 
 

 ملیون 2

 
 النازحون في السودان

 
 النازحون في دارفور

 (حتى تاریخھ)  
 

عدد المصابین بسوء 
         الحاد الشامل  التغذیة 

 
 
 

168,000          

 السودان في نوالالجئ
بإستثناء الالجئین من دولة 

 (مفوضیة جنوب السودان
شئون ل األمم المتحدة

 )لالجئینا

 
 
 

120,574 

 دولة جنوب من نوالالجئ
منذ   في السودان السودان

 3013دیسمبر،  15
مفوضیة األمم المتحدة (
  )لالجئینشئون ال

 التمویل    

 )أمریكي دوالر( ملیون 1,003
  2015مطلوبة في عام 

 

  
 

        

 
 

وجرح آخر ثالثة من موظفي جمعیة الھالل األحمر السوداني  مصرع
 في والیة النیل األزرق

 
عن مقتل  2015فبرایر  8أسفرھجوم على فریق من جمعیة الھالل األحمر السوداني في والیة النیل األزرق في 

من  اوكان ھؤالء جزًء ثالثة من عمال اإلغاثة التابعین للھالل األحمر، وأصابة موظف آخر بجروح خطیرة.
 .فریق مراقبة لتوزیع المساعدات الغذائیة التي تقدمھا األمم المتحدة في محلیة الكرمك بالوالیة

 
ھذا، وقد قال ممثل األمم المتحدة المقیم ومنسق الشؤون اإلنسانیة باإلنابة في السودان السید عدنان خان إن الھجمات 

المساعدات اإلنسانیة، تھدد عملیة توصیل اإلغاثة، وتشكل انتھاكًا على السیارات ذات العالمات الواضحة التي تحمل 
 للقانون الدولي اإلنساني.

 
ین أوالدولیین، یمن الموظفین السودان من عمال اإلغاثة، سواًء 94لقاعدة بیانات سالمة عمال اإلغاثة، فقد لقي  فقًاوو

. وأشارت قاعدة البیانات، أن  2015وینایر، 2003بین عامي  مصرعھم في السودان، (خاصًة في منطقة دارفور)
وقد  نفس الفترة. فيمن موظفي المنظمات اإلنسانیة الوطنیین والدولیین قد أصیبوا في السودان  200ما یقرب من 

 (انظر الرسم البیاني المرفق أدناه). 2008و   2005وقعت ذروة العنف ضد عمال اإلغاثة بین عامي 
 

  2015إلى  2003السودان: عدد عمال اإلغاثة الذین قتلوا أو أصیبوا من 

 
 

 
 إطالق سراح موظف سوداني مختطف یعمل في منظمة دولیة في والیة جنوب دارفور

 
وكان  بعد أن أمضى ثالثة أسابیع في األسر.فبرایر  5یوم في أطلق سراح موظف سوداني تابع لمنظمة دولیة 

أجبر الجناة الموظف على  حیث .ینایر في مدینة نیاال، عاصمة والیة جنوب دارفور 14  فيالموظف قد أختطف 
 .سیارة التي كان یقودھا في مكان الحادثینة، بعد ترك الدالركوب في سیارتھم وانطلقوا بھ إلى الشمال من الم

  
. 2004من عمال اإلغاثة في السودان منذ عام   119إختطاف  جرىووفقًا لقاعدة بیانات سالمة عمال اإلغاثة، فقد 

 المة عماال اإلغاثةالمصدر: قاعدة بیانات س
 2014دیسمبر  31التحقق منھ حتى  جرى*

 شاملة لعدد اإلصابات من الھالل األحمر 2015**  بیانات 
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 المصدر: قاعدة بیانات سالمة عمال اإلغاثة لبعثة الیونامید 

جمیعھم قد اختطفوا في نفس العام، كما ) شخصًا25 أكبر عدد من عمال االغاثة المختطفین (  2014وشھد عام 
 .قاعدة بیانات سالمة عمال اإلغاثةذلك إلى أشارت 

 

 
 

 شخص في والیة شمال دارفور 38,000نزوح جدید لعدد 
 

الف من إلى نزوح اآل یة والحركات المسلحةموكبین القوات الح  2014اندلع  في شھر دیسمبر ى القتال الذي أد
السلطات المحلیة وقادة المجتمع عن من  وردت تقاریروقد شمال ووسط دارفور.  يتالناس من منازلھم في والی
رئیسي في  نازح جدید بشكٍل  38,600وصول أكدت  حالیًاعملیة التحقق الجاریة  إال أن العدید من موجات النزوح،

ومع ذلك، فإن العدد الفعلي للنازحین الجدد ربما یكون أعلى من ذلك، نظرًا لعدم قدرة   والیة شمال دارفور.
بسبب القیود المفروضة  ،المنظمات اإلنسانیة على الوصول إلى أجزاء من منطقة جبل مرة، خاصًة األجزاء الشمالیة

 ب الصراع الدائر ھناك.على إتاحة الوصول، وكذلك بسب

 2015من النازحین الجدد إلى معسكر زمزم منذ ینایر  5,600ل أكثر من ووص
 

أسرة) من الذین وصلوا إلى معسكر  1,604أي نازح ( 5,600فبرایر نحو  4 حتىسجلت المنظمة الدولیة للھجرة 
شتباكات التي دارت اإلفبرایر بعد  3لنازحین قد حدث في لزمزم للنازحین منذ شھر ینایر الماضي. وكان آخر تدفق 

كیلومتر  30تبعد حوالى  التيوقالب  ،ابتتفي قرى المقارین، وعدرا، وحجر، وتنقو التي تقع بالقرب من منطقتي 
 ،لطوارئل مستلزمات المنزلیةالووفقًا للمنظمات اإلنسانیة فإن ھؤالء الناس في حاجة إلى  من معسكر زمزم.

 .النظافةات التوعیة بی، والغذاء، وعمليوآوالم
 

 نازح في أم برو في والیة شمال دارفور 3,500لحوالي  اتتقدیم المساعد
 

النازحین الجدد الذین لجأوا إلى جوار مقر بعثة  من 4,500إلى نحو  اتتقوم المنظمات اإلنسانیة بتقدیم المساعد
فحص محیط أعلى  عملیةسبانیة أجرت منظمة أطباء بال حدود اإلو قد  .الیونامید في أم برو في والیة شمال دارفور

 منتصف العضد، مستھدفًة األطفال دون سن الخمس سنوات. 
 

إدخالھم ضمن برنامج العیادات  جرىبمرض سوء التغدیة الحاد الشامل، حیث  طفًال 15إصابة  عملیةال تو قد كشف
 جرىمصابًا بسوء التغذیة الحاد المعتدل  طفًال 234تحدید  . ھذا باإلضافة إلىجوز التسمینبالخارجیة لتزویدھم 

فبرایر، مع وضع  7-5بین  اتلفایتامینلمكمالت ا وھناك عملیة توزیع أخرى .اتالفایتامینمكمالت بأیضًا تزویدھم 
 تسجیلھم في أم برو. جرىدون سن الخامسة  طفًال 1,658خطط لتغطیة 

 
سبانیة بالتعاون مع بعثة الیونامید بتشغیل عیادتین متحركتین في مدینة أم برو، حدود اإل و قد بدأت منظمة أطباء بال

حدود بتشغیل العیادتین ثالثة  لتمس فیھا النازحون الجدد المالذ. وتقوم منظمة أطباء بالاخرى في المنطقة التي أو
 بینما تغطي بعثة الیونامید الیومین اآلخرین. ،أیام في األسبوع

 
أقراص كرتونة من  36بطانیة، و 800ى تشمل الت دادات الطبیة الطارئة للنازحینمقامت الیونسیف بتوفیر اإل كما

مقعد مرحاض  200من األغطیة البالستیكیة، و 200كرتونة صابون غسیل، و 124كلورة المیاة، باإلضافة إلى 
رسل اإلمدادات الغذائیة من الجنینة ستو  .وحدة للنظافة 200، وكذلك قطعة من محالیل اإلرواء 1000تي، وأسمن
 .قریبًا

 
 وأم ھجالیج في والیة شمال دارفور ،قرى  بحیر نازح في  2,000إرسال مساعدات لحوالي 

 
م ھجالیج من ریف أو ،في قریتي بحیر) أسرة (389 نازح   2,000إلى ما یقدر بنحو  اتتقدیم المساعد جرى

وقامت مفوضیة شؤون الالجئین بالتعاون مع منظمة أوكسفام األمریكیة بتوزیع اللوازم المنزلیة  .مدینة الفاشر

تمكنت وكاالت اإلغاثة من 
 38,600التحقق من إحتیاجات 
في والیة  من النازحین الجدد 

 .شمال دارفور

 
 
 
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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حتیاجات إلتر لتلبیة  10,000بإرسال خزان میاه قربي سعة  وستقوم الیونسیف  .حاالت الطوارئ لھؤالء النازحینل
النازحین ما یزالون بحاجة إلى مساعدات لفاعلة إلى أن ھؤالء ا وقد أشارت الجھات اإلنسانیة .المیاه للنازحین

 .ةالصحی قفارمالغذاء، والماء، وال
 

 آالف النازحین من أجزاء من منطقة جبل مرة في والیة وسط دارفور
  

السلطات المحلیة وقادة المجتمع أن اآلالف من الناس قد فروا من منازلھم في مناطق جبل مرة، وقولو ذكرت 
) من الناس إلى مدینة 1,500فقد فر ( ،وبحسب ما ورد .ھناك وسط دارفور بسبب القتال الدائر وروكرو في والیة

) إلى قریة 1,800بوري،  و() إلى قریة  3,000) إلى بلدة قولو، و( 6,000) إلى جلدو، و( 1,200، و(تيرِتِن
لم تقم المنظمات و .للمصادر المحلیة ) إلى قریة ثور والقرى في محلیة شمال جبل مرة وفقًا1,400(، ویاجا

 المعلومات.  من ھذهبعد اإلنسانیة بالتحقق 
 

 )1,800، و(حتى اآلن ) نازح جدید إلى مدینة قولو 6,000ساني الحكومیة وصول (أكدت مفوضیة العون اإلنوقد 
ولكنھا لم تذكر  ،وتؤكد المفوضیة أیضا عملیة نزوح إلى القرى في محلیة شمال جبل مرة آخرین إلى قریة یاجا.

محددة. وتفید السلطات المحلیة أنھم یتوقعون وصول المزید من الناس إلى مدینة قولو نظرًا إلستمرار النزاع  ًاأرقام
 .في المنطقة

 
  2015وشمال دارفور حتى ینایر  ،التحقق منھم في والیتي وسط جرىالنازحین الذین  عدادأ

 

 

 

 الجئ من جمھوریة أفریقیا الوسطى في نیاال 2,200أكثر من 

  2,270فبرایر فقد وصل إلى نیاال، عاصمة والیة جنوب دارفور  5لالجئین أنھ حتى  األمم المتحدة  قالت مفوضیة
الجئ الذي ذكرتھ   1,700من عدد ال  ًاشخص 570من جمھوریة أفریقیا الوسطى. ھذا العدد یزید بحوالي  ًاالجئ

ن ھم على استعداد للعیش في معسكر أم . وتخطط المفوضیة لنقل الالجئین الذی2014التقاریر في شھر أكتوبر عام 
ساعدھم المفوضیة ستففي البقاء في نیاال  بالقرب من مورني في والیة وسط دارفور. أما أولئك الذین یرغبون االیةش

المرافق الموجودة أصًال لیستفید منھا الالجئون  وتعزیز الخدمات أوالتدخالت الحضریة، وذلك بتعدیل  عبر
 في نفس الوقت.والمجتمعات المضیفة 

الجئ من جمھوریة أفریقیا الوسطى  190,000أكثر من ،  2013منذ شھر دیسمبر عام ووفقا للمفوضیة، فقد فر 
 والسودان. ،)جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة (زائیر سابقًاوإلى الكامیرون، وتشاد، والكونغو، 

 

 التحقق/ جرى عدد النازحین نزحوا إلى
 التحقق جرلم ی

 الوالیة المصدر 

 شمال دارفور منظمة وطنیة التحقق جرى 6,189 معسكر أرقو للنازحین

 شمال دارفور منظمة وطنیة التحقق جرى 4,458 معسكر رواندا للنازحین
مفوضیة العون اإلنساني  التحقق جرى 1,031 قریة مجدوب

 الحكومیة
 شمال دارفور

 11,620  قرى شجرة، أ،ب، ت، بحیر، أم ھجالیج، 
 

بعثة مشتركة بین  التحقق جرى
 الوكاالت

 شمال دارفور

 شمال دارفور منظمة  الدولیة للھجرةال التحقق جرى 5,600 معسكر زمزم للنازحین

وزارة الصحة  التحقق جرى 4,587 مدینة طویلة
 بالوالیة

 شمال دارفور

 شمال دارفور منظمة وطنیة  التحقق جرى 624 معسكر نفیسة  للنازحین

 شمال دارفور منظمة دولیة التحقق جرى 4,479 أم برو (مقر بعثة الیونامید)
بعثة مشتركة بین  التحقق جرى 14 معسكر عطاش للنازحین

 الوكاالت
 جنوب دارفور

    38,602 جملة ما حقق

 األمم المتحدة فقًا لمفوضیةو
شؤون الالجئین، فقد وصل من ل

إلى  جمھوریة أفریقیا الوسطى
نیاال، عاصمة والیة جنوب 

فبرایر   5دارفور حتى
 .ًاالجئ  2,270

أكدت مفوضیة العون اإلنساني 
نازح جدید في   6,000وجود 

آخرین في   1,800مدینة قولو، و
  قریة یاجا في والیة وسط

 .دارفور

 منظمة دولیة، منظمات وطنیة، بعثة مشتركة بین الوكاالت، المنظمة الدولیة للھجرة، منظمة وطنیة، الحكومیة العون اإلنساني مفوضیةالمصدر:  

 
 
 
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 تسجیل مواطني دولة جنوب السودان في الخرطوم

 
مواطن من دولة جنوب  500,000تسجیل حوالي  2015فبرایر عام  1في ت اإلدارة العامة للھجرة والجوازات  أبد

 عملیة تفبرایر. وقد بدأ  4و  1شخص بین  2,820تسجیل  جرىلمفوضیة  فقد  السودان في السودان. ووفقًا
  عمم على باقي أنحاء البالد.تالمنتظر أن من التسجیل في الخرطوم و

 
حیث یقیم المواطنون من دولة جنوب السودان في والیة الخرطوم.  عراءتسجیل في المناطق اللل ًامركز 12 َحِتفُتُأو قد 

تكون بطاقات الھویة ھذه سندًا إقامتھم في السودان. وسطوال فترة ، صالحة یھبطاقات ھویة مجان ونوسوف یمنح
، ویمنح المواطنین من دولة جنوب السودان الحق في البقاء والعمل والتنقل بحریة في بھ إلثبات الھویة ًاقانونیًا معترف

ین السودانیین. المدنیة وغیرھا من الخدمات العامة المتاحة للمواطن وتیةثبعن الحصول على الوثائق ال السودان، فضًال
 وستقوم المفوضیة بالحفاظ على حضور قوي لرصد ودعم عملیة التسجیل.

 
من الذین بقوا في السودان بعد انفصال دولة  ،مواطن من دولة جنوب السودان 350,000سیغطي التسجیل نحو و

الى السودان منذ  ، باإلضافة إلى الالجئین الذین وصلوا من دولة جنوب السودان2011جنوب السودان في یولیو 
 .2013دیسمبر عام 

 فرد 120,500 ما یربو علىعددھم   حیث بلغیواصل الالجئون من دولة جنوب السودان الوصول إلى السودان 
 

یواصل الالجئون من دولة جنوب السودان الوصول إلى السودان للبحث عن ملجأ بعد اندالع أعمال العنف في دولة 
إلى فبرایر وصل  5فإنھ حتى تاریخ  ووفقًا للمفوضیة، . 2013دیسمبر عام جنوب السودان في منتصف شھر 

 .ًاالجئ  120,574السودان 
 
 للمفوضیة، تواصل المنظماتوفقًا و

 اتالمساعد عملیة تقدیم اإلنسانیة
 توصیلجرى لھؤالء الالجئین. فقد 

إعادة  مواقع إلى المدارس في المیاه
، بینما األبیض في والیة النیل التوطین

 الكھرباءتوصیل  علىیجري العمل 
 .ةمرافق الصحیالوإنشاء 

منظمة بالن سودان  قد أكملتو 
 10الوطنیة تشیید  ومنظمة إیثار

مربعات للمراحیض في موقع الردیس 
2  . 

بعقد  وقامت المنظمات الوطنیة أیضا
نظافة بالللتوعیة  جلسة أخرى كما عقدت .شخصًا لثالثین الكشافة موقع في للتوعیة بالنظافة لمدة خمسة أیامدورة تدریبیة 

 .إمرأة 32 لعدد
 

 نتشار الجراد في منطقة البحر األحمراالفاو تبلغ عن 
 

رتفاع اشھر فبرایر إلى  الثاني من فيالصادرة أشارت منظمة الفاو في نشرتھا الخاصة بإنتشار الجراد الصحراوي 
نتیجة ذلك و 2015عام من  ینایرخالل شھر  األحمر في السودان في منطقة البحر الجراد الصحراوي نتشارا معدل

 الصغیرة التي األطوار العدید من ضد عملیات المكافحة ووفقًا للفاو فقد كثفت .دورة التكاثر الشتويلظھور جیل ثان ل
، بما في ذلك غزو الجرادبالمتأثرة  من األراضي فدان 23,000معالجة ما یقرب من  ترجالسودان. وقد  تشكلت في
 .عن طریق الرش الجوي فدان 14,520

 
 أن تتمكن منما مخاطر إال إنھ ما تزال ھناك  ،مؤشرات على تحسن الوضع ن ھناكأو قالت الفاو، أنھ بالرغم من 

 أسراب من الحشرات البالغة وبضعة مجموعات من أن تشكل عملیات الرصد أو المكافحة الحشرات التي تنجو من
كبیر  غزوأي  .شمال السودانالمناطق الداخلیة من و اإلریتریة الھضبة في نھایة المطاف إلى تتحرك صغیرة قد

 .أوضاع األمن الغذائي ماحق علىتأثیر  یكون لھو المتأثرة، بالنسبة للمناطق یمكن أن یكون كارثیًا ويلصحراا لجرادل

جلت وزارة الداخلیة س
فبرایر  4إلى  1من السودانیة 

جنوب  من دولة ًامواطن 2,820
 .السودان في السودان
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