
 
 
 
 

 
   
 

 
 

   
   
   
   

 
 

 

 
 

 

 
النشرة اإلنسانیة      
السودان       
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أوتشا     

 )في أم برو، بوالیة شمال دارفور (المصدر: الیونامید یحصلون على الماءنازحون جدد 

 في ھذا العدد                                        
 

 1نازح في دارفور ص.   41,000التحقق من أكثر من     

 2ص.   الجئ 120,800 عدد الالجئین من دولة جنوب السودان إلىوصل 

 3ص.   الجئ وعائد في أم دافوق 16,300

 4دارفور ص.  .غفي شخص  3,000عودة  :الحكومیة العون اإلنساني

  التطورات أبرز   
التحقق من اإلغاثة من  وكاالتتمكنت  •

نازح جراء   41,304 إحتیاجات وتقییم
النزاع في والیة شمال دارفور وأجزاء 

 .من منطقة جبل مرة
شؤون ل األمم المتحدة أشارت مفوضیة •

 10,000الالجئین إلى تسجیل أكثر من 
 12 مواطن من دولة جنوب السودان في

 .موقعًا  في والیة الخرطوم
تقوم المنظمة الدولیة للھجرة بتسجیل  •

شخص من النازحین   16,300أكثر من 
والعائدین في مدینة أم دافوق في والیة 

 .جنوب دارفور
ملیون دوالر  3,46بمبلغ  تبرعت فنلندا  •

وبرنامج النقدیة برامج الأمریكي لدعم 
القسائم في السودان التابع لبرامج الغذاء 

الذي من شأنھ أن یساعد  العالمي
 من النازحین والالجئین. 330,360

 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

 
 
 

120,831 

 دولة جنوب من نوالالجئ
منذ   في السودان السودان

 2013دیسمبر،  15
مفوضیة األمم المتحدة (
  )لالجئینشئون ال

 التمویل    

 )أمریكي دوالر( ملیون  1,036 
  2015مطلوبة في عام   

  0,4 % 
 المتوفر من التمویل المطلوب  
 

        

 
 

 للنازحین الجدد في والیات شمال ووسط دارفور اتتقدیم المساعد
 

الف من األشخاص الذین أجبروا على الفرار من منازلھم اآلتواصل المنظمات اإلنسانیة عملیة التحقق وتقییم أوضاع 
بعد اإلشتباكات التي اندلعت بین قوات الحكومة والحركات المسلحة في والیة شمال دارفور وأجزاء من منطقة جبل 

 اع.لنزنازح جراء ھذا ا 41,304 تیاجاتاحوتقییم حتى اآلن من التحقق من تمكنت ھذه المنظمات قد ومرة. 
 

 من النازحین 7,500لمساعدة نحو  منطقة أم برو بوالیة شمال دارفورتتواصل مجھودات إستجابة 
 

وى بالقرب من مقر بعثة أالم التمسوانازح  7,500فبرایر نحو  12حتى تاریخ سجلت المنظمة الدولیة للھجرة 
الیونامید في أم برو. وتقوم بعثة الیونامید بتوفیر مرافقین مسلحین لدعم عملیة إیصال إمدادات اإلغاثة من والیة 

 .ھؤالء النازحینلالمنظمات اإلنسانیة  اتواصل أیضًا مساعدتتوغرب دارفور إلى أم برو. 
 

أي  - بتوفیر حصص شھر من الغذاء للنازحین الجدد في أم برو والیونیسیف ،ویقوم كٍل من برنامج الغذاء العالمي
، وإمدادات ةمرافق الصحیالوكذلك تقوم المنظمتان بتوفیر المیاه والنظافة، و - طن متري من الغذاء 50,6حوالي 

سن  التغذیة. ویخصص جزء من اإلمدادات الغذائیة لبرنامج التغذیة التكمیلیة الشاملة التي تستھدف األطفال دون
طن متري من الطعام  72تقدر ب أیضًا ھناك كمیة إضافیة كما أن واألمھات المرضعات.  ،الخامسة، والحوامل

 تجري عملیة إرسالھا إلى أم برو من الفاشر عاصمة والیة شمال دارفور.
 

في أم برو.  على النازحین الجدد لطوارئلمدادات المنزلیة اإلوحدة من  400وقامت المنظمات اإلنسانیة بتوزیع  
شؤون الالجئین ونقلت إلى المدینة من قبل بعثة الیونامید. األمم المتحدة ل وقد أرسلت ھذه اإلمدادات من قبل مفوضیة

وحدات المن   600وتنتظر منظمة أطباء بال حدود األسبانیة تنظیف الطرق لتنقل إلى المدینة ما تبقى من ال 
 المطلوبة.طوارئ للالمنزلیة  

 
یظل تركیبھ قریبًا. ووفقًا للیونیسف،  جريلتر، سی 10,000وأرسلت الیونیسیف إلى أم برو خزان میاه قربي سعة 

توفیر میاه الشرب الكافیة 
ستھالك الیومي یمثل أحد لال

التحدیات، مما یجعل التوصل 
إلى حٍل أكثر إستدامة لمعالجة 
الوضع المائي أمرًا مطلوبًا. أما 
معدل استھالك المیاه الحالي 
فھو في حدود خمسة لترات 
للشخص في الیوم الواحد، وھو 

لترا للفرد  15أقل من معدل ال 
في الیوم حسب معاییر 

 قفارمال وضع ویظل (إسفیر).
نسبة في المدینة سیئًا  ةالصحی

ن أ غیر. ٍفاكغیر  ھان عددأل
منظمة (كوبي) الدولیة تمكنت 

إكمال تشیید تسعة  من
مراحیض في أم برو لیصل 
إجمالي عدد المراحیض في 

 الیونامید)المصدر: أسرة تلتمس الملجأ بالقرب من مقر بعثة الیونامید بأم برو( 
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سفیر)، ینبغي ، ومع ذلك یظل ھذا العدد غیر كاٍف لتلبیة اإلحتیاجات الحالیة. فوفقًا لمعاییر (إًامرحاض 15المدینة إلى 
مرحاض  360شخصًا على أقصى حد. وھذا یعني أن ھناك حاجة ل  20لخدمة عدد   ًاواحد ًاأن یكون ھناك مرحاض

  .من النازحین 7,500 احتیاجاتإضافي في أم برو لتلبیة 
 

 الطوارئحاالت لالمنزلیة مستلزمات ال في أریاف الفاشرالنازحین من  5,800یتلقى 
 

أم و )أ، ب، ج(نازح في قرى بحیر، ومجدوب، والشجرة  12,000تمكنت المنظمات اإلنسانیة من التحقق من نحو 
األمم قامت مفوضیة  ،الء النازحینؤھ الحتیاجات استجابةو الفاشر. لمدینةالمناطق الریفیة  منالتي تعتبر ھجالیج 
بتوزیع المستلزمات المنزلیة ، منظمة أوكسفام األمریكیةكذلك المنظمة الدولیة للھجرة،  ووشؤون النازحین، المتحدة ل

النوم،  ُحُصر، والبالستیكیة الماء آنیة(بما في ذلك وحدات الطبخ، واألغطیة البالستیكیة، و  حاالت الطوارئل
 .)ج ب، أ،(الشجرة قرى أسرة) في  1,163(  شخص 6,378 إلى )والناموسیات، والبطانیات

 
 الطوارئ حاالتل المنزلیة المستلزماتنازح یتلقون  600 :نیفاشا للنازحین معسكر

 
في والیة دار السالم محلیة في  للنازحیننیفاشا  معسكرنازح في  620 من التحقق منالمنظمات اإلنسانیة  تمكنت

دار السالم  الوطنیة المنظمةالمفوضیة، بالتعاون مع قامت  النازحین،ؤالء ھ. وإستجابًة إلحتیاجات شمال دارفور
 أسرة ) في المعسكر. 142(نازح  600على حوالي لطوارئ لإمدادات منزلیة ، بتوزیع وحدات للتنمیة

 

 السودان جنوب السودان في دولةمن الجئ  120,800أكثر من 
 
 من دولة جنوب السودان إلى مواطن 120,800 نحوفبرایر  11 تاریخحتى فقًا لمفوضیة شؤون النازحین لجأ و

من  78,200تلقى أكثر من قد . و2013دیسمبر عام شھر منتصف في  الدولة تلك القتال في اندالعبعد  ،السودان
 اإلنسانیة. اتمن أشكال المساعد ھؤالء الالجئین شكًال

 
 یة النیل األبیضجنوب السودان في والمن دولة الصحیة لالجئین  اتالمساعد

 
لوكاالت اإلنسانیة التي تقدم لووفقا 

الخدمات الصحیة لالجئین في والیة 
إلتھاب الجھاز النیل األبیض، یبقى 

 السبب الرئیسيالتنفسي الحاد 
المراكز المرضى إلى لحضور 

الصحیة، تلیھ اإلصابات بمرض 
أمراض ، وتالمالریا، واإلسھاال

 ن. والعی
 

التقریر، إعداد ھذا وخالل أسبوع 
استشارة طبیة في موقع  921 سجلت

 712و في الجوري، 527والكشافة، 
 1,079، فضًال عن ردیسالفي مدینة 
 .العلقایة في مدینةأخرى إستشارة 

 
جمعیة الھالل األحمر و قد أشارت 

األدویة في  في نقٍصإلى السوداني 
قع إعادة اموفي المراكز الصحیة 

وآخرین قم استجابة سریعة امن منظمة الصحة العالمیة ط وزارة الصحة  بدعٍمأرسلت ذلك إستجابًة لالتوطین. و
 عددلحتیاجات الطبیة األساسیة أن تدعم اإلوحدة كل لیمكن و بین الوكاالت لوالیة النیل األبیض.  نیمشتركن طارئی

 شخص لمدة ثالثة أشھر. 10,000
 
في  ینإضافیإعادة توطین إنشاء موقعي و الجدد،الوافدین عدد لزیادة  نظرًاوفقًا لمفوضیة شؤون الالجئین، فإنھ وو

 .ینالجدید ینالموقع ینلخدمات الصحیة المؤقتة في ھذتوفیر ال التخطیط الفوريفقد جرى والیة النیل األبیض، 
 

 من دولة جنوب السودان لالجئین اتالمساعد قدمت ةالخیری منظمة قطر
  

 15,000 عددثالثة أشھر لمساعدة ما یقدر ب إطالق مشروع لمدة فبرایر 9یوم في قطر الخیریة  منظمةأعلنت 

، ھناك إسفیروفقا لمعاییر 
 مرحاضًا  360 إلىحاجة 

لتلبیة احتیاجات  ًاإضافی
 النازحین الجدد من 7,500

 .روب أمفي 

 األمم المتحدة وفقا لمفوضیة
تلقى أكثر شؤون الالجئین، فقد ل

من دولة الجئ  78,200من 
جنوب السودان شكال من 

   

 أوتشا)الجئون من دولة جنوب السودان في مواقع إعادة التوطین في والیة النیل االبیض ( المصدر: 

 
 
 
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 من اتمساعدالن ولالجئا لقىتیوس .السودانبوالخرطوم  ،في والیات النیل األبیضالسودان جنوب دولة الجئ من 
لمدة ثالثة الذي سیمتد المشروع  كلفسیو  .وكذلك اإلمدادات الطبیة ،ٍَمآِويو ،لطوارئلمنزلیة مستلزمات غذاء و
 .دوالر أمریكي 100,000أشھر 

 
 والیة الخرطومبجنوب السودان  مواطن من دولة 10,000تسجیل نحو 

 
 مواطن من دولة 10,000أكثر من حتى اآلن فقد تسجیل األمم المتحدة لشؤون الالجئین فقد جرى  مفوضیةل ووفقًا

توزیع أیضًا وقد بدأ   .والخرطوم في والیة الخرطوم ،جبل األولیاءمحلیات في  موقعًا 12 جنوب السودان في 
من دولة جنوب منح المواطنین تالھویة، و إلثبات قانونیًا معترفًا بھ سندًاھذه البطاقات ستكون و. بطاقات الھویة

المدنیة  لثبوتیةوثائق االعن الحصول على  والتنقل بحریة في السودان، فضًال ،والعمل ،الحق في البقاء السودان
 .وغیرھا من الخدمات العامة المتاحة للمواطنین السودانیین

 

 2015یونیو إلى  ینایرخالل المدة من ألمن الغذائي أوضاع ا
 

لمدة من ل المبكر بالمجاعةاإلنذار نظم الذى أصدرتھ شبكة  الغذائي األمنأوضاع توقعات حول  ووفقا ألحدث تقریر
الغذائي لألسر في جمیع حالة التحسن في أوضاع األمن  استمرارمن المتوقع فإنھ ، 2015یونیو عام إلى شھر ینایر 

الفرص الموسمیة كذلك توفر فوق المتوسط والمحاصیل  نتاجإ بسبب معدل توفر الغذاءزیادة نتیجة لأنحاء السودان 
 .لدخلل  ةُمَؤاِتیْلا
 
لى مصادر الغذاء عو ربما فوق الطبیعي أ طبیعيمعدل حصول مایو شھر ینایر حتى شھر ة من مدخالل التوفر ی

من وغیر الغذائیة، والغذائیة من المواد ألساسیة ا احتیاجاتھاتلبیة من األسر الفقیرة  سیمكن معظم  مما والدخل
من . ثم خالل شھر یونیو )1المرحلة الغذائي الحاد ( األمننعدام امعدالت الحد األدنى من المتوقع ان تسود حالة 

علیھ ووفقًا للشبكة، و .یونیوشھر في  ألعجفمع بدایة الموسم ا تدھور الموسمي تدریجیًابعد ذلك الالمرجح أن یبدأ 
في المائة من األسر الفقیرة في مناطق اإلنتاج الزراعیة  20حوالي أن تكون یونیو من المتوقع شھر بحلول فإنھ 

البحر األحمر قد استنفدت والیة و ،وكسال ،وشمال كردفان ،وشمال دارفور ،النیل األبیضوالیات الھامشیة من 
أن  من المحتمللك لذ. ي للغذاءكمصدر رئیسالسوق من مشتریات الاعتمادھم على  ازداد المحاصیل ومخزونھا من 

 األمن الغذائي ( انعداممن مستویات  المستوى الحرجفي المائة من األسر في ھذه المناطق  20ما ال یقل عن  یواجھ
 .لمحدداالسیناریو ) خالل النصف الثاني من فترة 2المرحلة 

 
والنیل  ،جنوب كردفانوالیات النزاع في برة أثاألمن الغذائي في المناطق المت انعدامحالة من المرجح أن تستمر 

 ودارفور ،األزرق
 

 من المرجح أن تسود أوضاع  2015 – 14خالل موسم  المتوسطتسجیل معدل حصاد قومي فوق على الرغم من 
 ودارفور نظرًا ،والنیل األزرق ،جنوب كردفانوالیات النزاع في برة أثانعدام األمن الغذائي الحاد في المناطق المت

اإلنذار المبكر نظم ووفقًا لشبكة  على السوق. االعتمادزیادة و ،الدخل مصادرلمحدودیة فرص الحصول على 
في المائة من النازحین والمجتمعات المضیفة في المناطق التي تسیطر علیھا  30إلى  25 تمر نحوسبالمجاعة، سی

كردفان والنیل األزرق، في مواجھة فجوات جنوب والیتي شمال في قطاع ال –الحركة الشعبیة لتحریر السودان 
 .يمستویات انعدام األمن الغذائمن ) 3زمة" (المرحلة األ"مستوى والبقاء في  غذائیة

 
في ) شخص 750,000في المائة من النازحین (حوالي  30ما یقرب من یظل من المتوقع أن ففي دارفور، أما 

اإلنسانیة، حتى  اتالمساعد استمرارمع فقط ولكن ، ئيالغذااألمن  عدامانمستویات من ) 2(المرحلة  المستوى الحرج
من ) 3زمة" (المرحلة األ"مستوى من المرجح أن تواجھ ف ،في ھذه المناطق األسر النازحة حدیثًاأما . 2015یونیو 

  3,5حوالي ھناك ، عمومًاأشارت الشبكة إلى أنھ مستویات انعدام األمن الغذائي الحاد خالل فترة السیناریو. و
 في السودان.الحاد انعدام األمن الغذائي یعانون من ملیون شخص 

 التقویم الموسمي للسودان:

األمم المتحدة  مفوضیةذكرت 
 جرى ھأن الالجئینلشؤون 
 10,000أكثر من تسجیل 

جنوب مواطن من دولة 
ا في موقًع  12السودان عبر 

  .والیة الخرطوم
 

 شبكة نظم اإلنذار المبكر بالمجاعةلمصدر: ا 

 
 
 
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 أم دافوق مدینةالنازحین والعائدین في من  16,300 لمنظمة الدولیة للھجرة:ا
 

 ووفقًا. جنوب دارفور مدینة أم دافوق في والیةتسجیل النازحین والعائدین في من المنظمة الدولیة للھجرة  فرغت
ھؤالء الناس من و قد فر   .ةمدینأسرة) في ال 1,423نازح ( 7,000 نحوتسجیل  اكتملفقد للمنظمة الدولیة للھجرة، 

التي شتباكات منازلھم بسبب اإل
بین قبیلتي المسیریة اندلعت 

والسالمات في منطقة أم دخن في 
سجلت  كما .2013/2014

المنظمة الدولیة للھجرة ما یزید 
العائدین  من 9,300 عن قلیًال

أسرة) في 1,813(السودانیین 
الفارین من  من ،دافوق ة أممدین

الذین وصلوا من  العنف في البالد
جمھوریة أفریقیا الوسطى بین مایو 

 كانت مفوضیة. و2014ویونیو 
قد شؤون الالجئین ل األمم المتحدة

ن ھناك نحو أسابق  ذكرت في وقٍت
الجئ من جمھوریة أفریقیا  950

 .ةمدینالوسطى في ال
 

 2في سیرت بعثة تقییم مشتركة بین الوكاالت  من قبلتحدیدھا  جرىحتیاجات ھؤالء الناس، والتي استجابة إلوك
 142,8توزیع  جرىوقد  لھم. بعض المساعدات اإلنسانیةبتوفیر الجھات اإلنسانیة الفاعلة  قامت، 2014عام  نوفمبر

 .2014في دیسمبر عام  شخص في البلدة 17,000المواد الغذائیة ألكثر من طن متري من 
 

حفر خمس آبار مجھزة بوذلك  ةالصحیمرافق التحسین خدمات المیاه وبقامت منظمة خدمات المعونة الدولیة و 
وقد تبرعت ھیئة . بناء المراحیضبأیضًا  رصیفتھا الوطنیة إسراء بمساعدة من وستقوم المنظمة  .بمضخات یدویة

لتلبیة االحتیاجات الصحیة، قدمت و. على المحتاجین توزعأقراص الكلور لمن  500,000  عددتوفیر المیاه بالوالیة ب
أمراض ب باإلضافة إلى وحدة خاصةأساسیة،  وحداتسریعة، وثالث  وحدات إستجابةثالث  منظمة الصحة العالمیة

توزیع بالجھات اإلنسانیة الفاعلة تقوم ، سوف لفراغ من عملیة التحقق من األعدادا عقباآلن وو .تاإلسھاال
 .البالستیكیة المیاهآنیة و ،والصابون ،الطوارئحاالت لالمنزلیة  مستلزماتال

 

والیة في نازح  3,000 مفوضیة العون اإلنساني إلى عودة تقاریرأشارت 
 غرب دارفور

 
أسرة) من تلقاء أنفسھم إلى  561شخص ( 3,000عاد نحو  في السودانالحكومیة مفوضیة العون اإلنساني ل وفقًا

نازح) إلى قریة  415( المفوضیة إلى عودةتقاریر  و كذلك تشیر والیة غرب دارفور. فيا ضوبی محلیات كرینك،
 ورد أن  قدفبیضا محلیة في أما . في محلیة كرینك بركاتإلى  شخص) 310و( ،آريإلى شخصا)  330(و، دفور

عدد كبیر من المفوضیة عودة توقع وت . المفوضیة إلیھ أشارتلما  وفقًاإلى قریة بارا،  واعادقدشخص  1,750
 .لعائدینل اتالمساعدالوكاالت اإلنسانیة دعم عملیة العودة وتوفیر من النازحین والالجئین ھذا العام وتطلب 

 

 الغذاء العالميلبرنامج  ملیون دوالر 3,46تتبرع بمبلغ فنلندا 
 

ملیون دوالر أمریكي لدعم  3,46قد تبرعت بمبلغ فبرایر، أن حكومة فنلندا  9یوم في العالمي  غذاءأعلن برنامج ال
في السودان. وسوف تستخدم ھذه األموال لمساعدة النقدیة التابع لبرنامج الغذاء العالمي وبرامج برامج القسائم 

 الالجئین في والیة كسال في شرق السودان.لدعم نازح في دارفور و 330,360
 

لمساعدة ، وذلك 2009قسائم ألول مرة في وسط وشرق السودان في عام بتوزیع الالعالمي  غذاءم برنامج القا قد
سبع یشمل وسع البرنامج لتإعادة الدمج . ومنذ ذلك الحین، والتسریح ونزع السالح  برنامجالمقاتلین السابقین في إطار 

 شخص في جمیع أنحاء البالد من خالل برنامج القسائم 660,000العالمي لمساعدة  غذاءیخطط برنامج الووالیات. 
 اتمساعدال تقدیم النقدیة خالل األشھر الستة األولى من ھذا العام. وفي أعقاب ذلك، سوف یركز على أنشطةوالبرامج 

  اع.نزلبناء والتعافي من أثر االعادة إلرة أثلمجتمعات المحلیة المتل

فبرایر سجلت  4 - 1بین 
ة وزارة الداخلیة السودانی

جنوب  مواطن من دولة 2,820
 السودان في السودان

 

 المنظمة الدولیة للھجرةسجلت 
ائد ع  9,300أكثر بقلیل من 

سوداني من جمھوریة أفریقیا 
بین مایو ویونیو  الوسطى 

2014 
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