
 
 
 
 

 
   
  

 
 

   
   
   
   

 
 

 

 
 

 

 
النشرة اإلنسانیة      
السودان       
 2015فبرایر   22 – 16 |  8العدد          

   
 

 

أوتشا     

 )الیونامید(المصدر: نازحون جدد في معسكر زمزم  بوالیة شمال دارفور 

 في ھذا العدد                                        
 

 1من النازحین الجدد في دارفور ص.  41,000أكثر من     

  2للنازحین الجدد في دارفور ص.  تستمرار المساعداا

 3شرقي والیة جنوب كردفان ص.  -شمالإلى بعثة  تسییر

 4المزید من القادمین من دولة جنوب السودان ص. 

  التطورات أبرز   
 وكاالت اإلغاثة حددت فبرایر 22 حتى •

 النازحین الجدد من 41,000أكثر من 
 37,000 وھذا العدد یشمل في دارفور. 

 شمال دارفور،والیة  فينازح جدید 
 في والیة وسط آخر شخص 4,000و

 دارفور.
تواصل وكاالت اإلغاثة توفیر المساعدات  •

 والیة شمال دارفورللنازحین الجدد في 
 ةالصحی قفارمزال التومع ذلك، ال 

  .شكل تحدیًا في عدة مواقعت
سیرت بعثة مشتركة بین الوكاالت إلى  •

التي تستضیف نحو  كردفانوالیة جنوب 
الجئ  9,000نازح، وحوالي  88,800

 .من دولة جنوب السودان
الجئ جدید من دولة  600وصل نحو  •

سبوع الماضي. جنوب السودان خالل األ
  121,400جد اآلن حوالي وو بذلك ی

الجئ من دولة جنوب السودان في 
 السودان.

 أرقام    
 

 
 ملیون 3,1

 
 ملیون 2,5

 
 
 

 ملیون 2

 
 النازحون في السودان

 
 النازحون في دارفور

 (حتى تاریخھ)  
 

التغذیة عدد المصابین بسوء 
         الشامل  الحاد

 
 
 

168,000          

ستثناء با السودان في نوالالجئ
الالجئین من دولة جنوب 

األمم  (مفوضیة السودان
 )لالجئینشئون ال المتحدة

 
 
 

121,395 

 جنوبدولة  من نوالالجئ
 15منذ   في السودان السودان

مفوضیة ( 2013دیسمبر، 
  )لالجئینشئون ااألمم المتحدة ل

 التمویل   

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

 

  
0,4 % 

 المتوفر من التمویل المطلوب
 
        

 
 

 
 صول المساعدات إلى النازحین الجدد في دارفورو
 
حتیاجات اآلالف من األشخاص الذین فروا من منازلھم اتقییم والتحقق من العملیة منظمات اإلغاثة  واصلت

 وأجزاء من جبل مرة ،شمال دارفوروالیة النزاع بین القوات الحكومیة والحركات المسلحة في إندالع بعد 
تقییم والتحقق الیة من عمل فبرایر 18بحلول المنظمات اإلنسانیة فرغت وقد . 2014دیسمبر عام شھر منذ 
من  في كثیٍرو اع (انظر الجدول أدناه). نزھذا الجراء  كانوا قد نزحوانازح  41,304 نحوحتیاجات ا من

، في مرحلة البیو متریةوجمع البیانات  ملفات عنالإعداد التحقق الشامل، بما في ذلك  ىجر، سیالحاالت
 ھؤالء النازحین.لإلنسانیة ا اتتواصل المنظمات اإلنسانیة تقدیم المساعدوالحقة إذا لزم األمر. 

 
 
في المائة من الرقم  93وھو ما یمثل  -جدید  نازح 38,000حوالي یستطیع فبرایر  22 حلول تاریخبو

النازحین الجدد  من 36,000أكثر من  ھناكو الوصول إلى الخدمات الصحیة األساسیة. -اإلجمالي 
النظافة. ومع ذلك، ب لتوعیةل الترویجتساعد في  المواد التيالحصول على المیاه النظیفة وتلقى  یستطیعون

في لعدم وجود مراحیض، ال سیما في أم برو،  نظرًا ةالصحیمرافق الفي مجال ھناك تحدیات كبرى تظل 
مقر بعثة الیونامید مأوى بالقرب من الالنازحین الجدد  من 7,500نحو  إلتمسشمال دارفور، حیث والیة 

أشھر.  3 - 1لمدة تكفي النازحین الجدد حصص غذائیة  من 17,000 في المنطقة. وقد تلقى حوالي
تحتاج وكاالت اإلغاثة الدعم المالي من الجھات المانحة للحفاظ على الخدمات والمساعدات المتاحة إلى ما و

 .2015بعد فبرایر 
 

 ):األعداد من التحقق جرى( دارفور جنوبو ،وسطو ،شمال والیات في النازحین عدد
 الوالیة المصدر عدد النازحین نزحوا إلى

 شمال دارفور وطنیة منظمة 6,189 معسكر ارقو للنازحین
 دارفور شمال وطنیة منظمة 418 معسكر دالي للنازحین

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

 دارفور شمال بعثة مشتركة بین الوكاالت 10,888 قرى أم ھجالیجو)، بحیر، ج ب، الشجرة (أ،قري 

 دارفور شمال منظمة دولیة 1,645 قرى كینو، و مدیسیس
 دارفور شمال وزارة الصحة بالوالیة 4,587 مدینة طویلة

 دارفور شمال دولیةمنظمات وطنیة و 624 معسكر نیفاشا للنازحین
 دارفور شمال ولیة للھجرةدالمنظمة ال تتسجیال 7,450 الیونامید)أم برو (مقر بعثة 

 جنوب دارفور بعثة مشتركة بین الوكاالت 14 معسكر عطاش للنازحین

 4,000 مدینة جلدو
، الھالل  العون اإلنساني مفوضیة

األحمر، قطاع المیاه، منظمات 
 دولیة

 وسط دارفور

   41,304 ھالتحقق من جرىإجمالي ما 
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 الیونامید)المصدر: إسرة تلتمس المأوى في أم برو بوالیة شمال دارفور ( 

 
 ونیفاشا  ،دالي عسكراتجدد فى مالللنازحین  أشھر 3لمدة صحیة الحتیاجات الاتغطیة 

 
دالي للنازحین  معسكرفي  بالوالیة لصحةاعیادة متنقلة تدیرھا وزارة  تسییر، منظمة الصحة العالمیةتدعم 

 نااتوتغطي ھالسریعة.  االستجابةن من تجھیزات ان إضافیتاحیث تتوفر مجموعت في مدینة طویلة
أن غاثة وقد أكدت وكاالت اإل  .شخص لمدة ثالثة أشھر  6,000نحو الصحیة ل االحتیاجات ناتالمجموع

  .مدینة طویلة إلىلجأوا قد النازحین الجدد  من 4,587ھناك 
 

 .النازحین الجددمن  624 وجودة إلغاثقد أكدت وكاالت اف، ة دار السالمینیفاشا للنازحین في محل عسكرفي مأما 
دعم أجل  من السریعة االستجابةمجموعتین من تجھیزات  ةأنھار الوطنیلمنظمة قدمت منظمة الصحة العالمیة و

 .شخص لمدة ثالثة أشھر  6,000 حتیاجاتإ ةتغطی نمیمكن  مام المعسكرالخدمات الصحیة في 
 

 شمال دارفوروالیة لنازحین في أم برو في ل اتالمساعدتقدیم 
 

 .الیونامید بعثةبالقرب من موقع  إلتمسوا المأوىنازح  7,500 نحووقد أكدت وكاالت اإلغاثة في أم برو، وجود 
كرتونة من أقراص  59عن  شخص، فضالًً 6,000 عددقطعة صابون ل 18,000 وزعت الیونیسیفھذا، وقد 

 .الكلور
 
عدد لم یتضح ولذلك الغرض.  ةیوالسلطات ال خصصتھالنقل النازحین إلى منطقة  حالیًاالترتیبات الالزمة تجري و

ء. مواد اإلیواب عائلة فقط 800تزوید حتى اآلن سوى  رجم یل، نظرًا ألنھ جدیدالموقع الإلى ون قلتنالذین سیالنازحین 
یبقى الوضع المائي و . المتبقیة ةطارئالمجموعة من المستلزمات المنزلیة  600ال  ن المقرر أن تصل قریبًام إال إنھ

أطباء قد التزمت منظمة وھذا،   .الجدید إعادة التوطینحفر بئر في موقع بف یوتقوم الیونیس . قلقمثار في أم برو 
فیھ ت اشرب، في نفس الوقت الذي البئر حفر تملكحالما یلمضخة تشغیل الكھربائي مولد  سبانیة بتركیباإل بال حدود

في اإلمدادات الصحیة في  ًانقص أن ھناك أیضًا ورد قدو .بناء المراحیضعملیة أیضا  الدولیة التعاون الدولي منظمة
ستجابة السریعة لتغطیة اال مجموعتین من تجھیزاتنقل عملیة تبحث منظمة الصحة العالمیة حیث  ،أم برو

  .شخص لمدة ثالثة أشھر 6,000 نحوالصحیة لحتیاجات اال
 

 وكذلك ،طن متري من المواد الغذائیة 72 تحملقافلة  بتسییر العالمي لغذاءبرنامج اقام فبرایر  22في ف، إلى ذلك
 ة،الصحیمرافق الالمیاه وبمدادات متعلقة إھي تحمل غادرت القافلة التابعة للیونسیف مدینة كتم متجھًة إلى أم برو و

 جدیر بالذكر، أنوال .إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن بمرافقة ذلك، والنظافة والتغذیةكذلك مستلزمات و
من ن ون مسلحومرافق حیث كان من المتوقع في البدایة أن یصحبھا ،عشرة أیاممن قبل أكثر من قد تأخرت القافلة 
 .صول الترخیص لمرافقة القافلةإال إنھم لم یتمكنوا من الحیونامید إلى أم برو بعثة ال

 
 المیاه والمرافق الصحیة والنظافةخدمات ب شمال دارفورتزوید النازحین الجدد في أریاف محلیة الفاشر في والیة 

 
ة یمحلفي أكدت وكاالت اإلغاثة 

نازح  10,900وجود نحو  الفاشر
ج)،  ب، الشجرة (أ،في قرى جدید 

 أم ھجالیج. و ،كذلك في قرى بحیرو
قامت  الحتیاجاتھم ستجابٍةافي و

 بتركیبأوكسفام أمریكا  منظمة
 6,520 خزان میاه قربي لخدمة 
تقوم ج.  وشخص في قریة الشجرة 

لتر  30,000نقل أیضا ب المنظمة
إلى الشاحنات  عبریومیا من المیاه 

أوكسفام  تقومكما . المذكورة القرى
تأھیل بئر لتلبیة بإعادة  أیضًا

في حتیاجات النازحین الجدد في ا
وقد شیدت  .قرى الشجرة أ، و ب

أوكسفام أیضا  قامتوة الفاشر. یمراحیض الطوارئ  المطلوبة في محلمن  345 أصل  من 52 ھذه المنظمة أیضًا
. وتعتزم قریة بحیرأسرة في  285 كذلك علىو ھجالیج،أم قریة أسرة في  265مستلزمات النظافة على بتوزیع 

 .جب، وقرى الشجرة أ، والمنظمة توزیع مستلزمات نظافة مماثلة في 
 

 شمال دارفورفي والیة زمزم، عسكر للنازحین في م اتالمساعدتقدیم 

قد ف ،اإلغاثة لوكاالت اوفًق
تقییم التحقق من و جرى

نازح  10,900حتیاجات نحو ا
 .أریاف الفاشرفي  جدید

 
 

 
 
 
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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قدمت و  للمعسكر. شخص وصلوا حدیثًا  5,700من زمزم النازحین  عسكرفي م حالیًاتتحقق وكاالت اإلغاثة 

 للمنظمة الوطنیة مساعدة ھؤالء الناسمن أجل ستجابة السریعة االمنظمة الصحة العالمیة مجموعتین من تجھیزات 
ف یوقد بدأت الیونیس .لمدة ثالثة أشھرمنھم  شخص 6,000 حتیاجاتا وذلك لتغطیة، والتنمیةإلغاثة اإلنسانیة ل

تركیب خزان المیاه  نجزأكذلك و .رالمعسكأیضا حفر ثالثة آبار في  الحكومیة واإلصحاح البیئيالمیاه  وإدارة
 .لزیادة إمدادات المیاه ًامكعب ًامتر 50الجدید، بسعة 

 
 شمال دارفوروالیة ب السریف ةین جدد في محلوازحن
 

مدیسیس، حیث یعتقد أنھم قد جاءوا من  قریة و ،نونازح جدید إلى قریتي ِك 1,645أكدت وكاالت اإلغاثة وصول 
على  لطوارئلالمنزلیة مدادات اإلأبو قمرة في محلیة كرنوي. وستقوم منظمة أطباء بال حدود الدولیة بتوزیع 

وفقًا للمنظمة، و  .وأفادت وكاالت اإلغاثة أیضا أن ھؤالء النازحین الجدد في حاجة إلى مساعدات غذائیة  .النازحین
 .البالستیكیة المیاه آنیةوالمواد الصحیة مثل  ،المیاه فھم أیضًا في حاجة إلى تزویدھم بإمدادات

 

 جنوب كردفانوالیة بعثة مشتركة بین الوكاالت لمحلیات شرق تسییر 
 

المحلیات الشرقیة  لوالیة  في االحتیاجاتتقییم لبین الوكاالت  تم تسییر بعثة مشتركةفبرایر،  15-4بین في المدة 
و قد شاركت في ھذه تلودي. ، ولیري، وكذلك محلیات ال كالوقيو جبیھة،أبو ورشاد، و لعباسیة،كاجنوب كردفان 

جمعیة الھالل كذلك والمنظمة الدولیة للھجرة و ،األمم المتحدة البعثة، مفوضیة العون اإلنساني الحكومیة، ووكاالت
 9,000زح وقرابة نا  88,000في ھذه المناطق حوالي فقًا لمفوضیة العون اإلنساني، یوجد وواألحمر السوداني. 

 .من دولة جنوب السودانالجئ 
 

 نازح 9,500نحو  يمرحقریة أم تستضیف 
 

والیة مدینة العباسیة في الشمال الشرقي من  كلم إلى 60التي تقع حوالي ، يقریة أم مرحووفقًا للبعثة، تستضیف 
 نظرًاو. 2011اع في عام نزال ندالعاالنازحین الذین فروا من القرى المحیطة بعد  من 9,500نحو جنوب كردفان 

إلى  من أي شكل من أشكال المساعدات اإلنسانیة منذ وصولھوتلق ھؤالء النازحیوانعدام األمن لم  نائيلموقعھا ال
 لعام  توزیع المواد الغذائیةلقائمتھ  ضمن يأم مرحقد وضع برنامج الغذاء العالمي قریة . و2011القریة في عام 

 .نعدام األمنإبسبب إلى القریة الوصول  مناألمم المتحدة  توكاالن لم تتمك، ومع ذلك، 2014
 

مرافق القریة الحالیة، بما في ذلك مصادر الغذاء إلى الضغط علي  يوصول النازحین إلى قریة أم مرحو قد أدى 
مرافق صحیة  یةالقرال توجد في وكذلك المدرسة.  ال یرتادونم ھتغالبیفاألطفال في سن المدرسة في القریة أما والماء. 
) أو إمدادات /الممرضینممرضاتالو ،قابالتالو ،صحیینالعاملین مثل ال عاملین في المجال الطبي ( أوعاملة، 

من أجل لذلك، و برنامج التحصین الدوري. لم یصل إلى القریة من الخدمات الصحیة سوى واألدویة العادیة. 
ت المجاورة، حیث ناإلى قریة ب األقدام لمسافة ثالثة كیلومترات یسیر األھالى على ،لخدمات الصحیةالحصول على ا

 ومعدات.أ ،وأثاثأ، أي أدویة العیادةبھذه ال یوجد ومساعد طبي وقابلة وممرضة.  بھاتوجد عیادة صحیة 
 
 حتیاجاتلھذه اال ستجابًةامنظمات ال حدىإودعم  ،ألدویةامدادات إلإنشاء سلسلة بالصحة العالمیة  ستقوم منظمةو

إنشاء نقاط المیاه لخدمة و ،توزیع المواد الغذائیة يرجسیكذلك . ويأم مرح ھالي في قریةلتوفیر الخدمات الصحیة لأل
 من النازحین والسكان المحلیین كٍل

  

من دولة جئ ال 121,400: الالجئین نوشؤاألمم المتحدة ل مفوضیة
 جنوب السودان

 
دولة الجئ من  121,395قد وصل  فبرایر 19 فإنھ حتى تاریخ، ن الالجئینوشؤلاألمم المتحدة  مفوضیةل ووفقًا

و یوجد . 2013عام من في منتصف دیسمبر  ھناكاندالع أعمال العنف  ذلك  عقبإلى السودان، وجنوب السودان 
 لھم. اتالالجئین في والیة النیل األبیض حیث تواصل المنظمات اإلنسانیة تقدیم المساعدھؤالء الغالبیة العظمى من 

 
رى جفقد الخدمات في مواقع إعادة التوطین الحالیة،  علىذلك الضغط الذي یشكلھ و ،لتدفق المستمر لالجئیننظرًا لو

الكشافة،  مواقعأسرة) من 1,633الجئ ( 8,600نحو  َلِقُنحتى اآلن، و. توطینالعادة إلجدیدین بناء موقعین 
 .دبة أبو سنو ،2ردیس الفي ین جدیدال ینقعموالإلى  العلقایةو ،ردیسوالالجوري، و
 

 وفقًا لمفوضیة العون اإلنساني
یستضیف الممر الحكومیة 

 بوالیة جنوب كردفان  الشرقي
نازح   80,000أكثر من 

من  الجئ  ،9,000وقرابة 
 .دولة جنوب السودان

 
 

 األمم المتحدة لمفوضیةوفقا 
 إلى وصل لشؤون الالجئین

 19 تاریخ بحلول السودان
 الجئ  121,400نحو  فبرایر

 .دولة جنوب السودانمن 
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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

 من دولة جنوب السودانلالجئین  التي توفرتستجابة الا
 

تواصل المنظمات اإلنسانیة في جمیع 
الالجئین في والیة إستضافة مواقع 

فحص األطفال عملیة  النیل األبیض
وخالل أسبوع  . سوء التغذیةلمرض 

فحص ما  رىجفقد التقریر، إعداد ھذا 
 حیث تم، طفًال 4,253مجموعھ 

یعانون من سوء منھم   27 نأ تحدید
یعانون من  87 كذلكو  ،التغذیة الحاد

قد وھذا، سوء التغذیة الحاد المعتدل. 
جمیع األطفال م العالج إلى دُِّق

 .المصابین
 
جمعیة الھالل األحمر السوداني، تقوم و

توفیر بالعالمي، لغذاءبدعم من برنامج ا
حصص تغذیة الطوارئ في مركز 

األطفال دون  تاھذه المساعدالسودان. وتستھدف إلى جنوب السودان دولة  مواطنومنھ یدخل  الذي، جودة ستقبالا
فحص ما  التقریر ھذا إعداد أسبوع يف رىجقد ووكذلك األمھات الحوامل والمرضعات.  ،خمس سنواتالسن 

 خصیصًا مصمموال ،والطعام المغذي الجاھز لألكل ،تزویدھم بحصة شھر من جوز التسمینو ،طفال 184مجموعھ 
 والعالج من سوء التغذیة الحاد المعتدل. لوقایةل
 
لتركیب شبكة سیف یالیونذلك، تستعد ل ستجابًة اورئیسیة في مواقع إعادة التوطین.  قضیًة تمثلإمدادات المیاه  تظلو
عبر الشاحنات لحین نقل المیاه عملیة  غضون ذلك فيستمر تسوف ومارس. في شھر   2ردیس اللمیاه في مدینة ل

في خمسة  فادت بھ التقاریرأالذي مع نقص المراحیض أیضًا أخرى مشكلة  ةالصحی قفارمالمثل تواكتمال الشبكة. 
 الستة في والیة النیل األبیض. إعادة التوطین من مواقع

 
 العملعیادة صحیة جدیدة تدیرھا جمعیة الھالل األحمر السوداني، بمساعدة من زارة الصحة بالوالیة، و قد باشرت 

جدیدة بتمویل من الیادة العاتفاق لدعم  للوصول إلى حالیًاتتفاوض منظمة الصحة العالمیة و. 2ردیس موقع الفي 
 صندوق المركزي لمواجھة الطوارئ.ال
 

 30,000في السودان یصل إلى  من دولة جنوب السودانتسجیل المواطنین 
 

في  موقعًا 12 فياألفراد  من 30,000اآلن تسجیل ما یقرب من حتى  رىجفقد ، شؤون الالجئین لمفوضیة ووفقًا
العامة للجوازات اإلدارة في إطار مذكرة التفاھم المشترك بین ذلك و، جبل أولیاء والخرطوممحلیات كل من 
 .ساقعلى قدٍم وتوزیع بطاقات الھویة یجري وشؤون الالجئین. و معتمدیة  ،والھجرة

 

جمھوریة شؤون الالجئین ول األمم المتحدة مفوضیةبین المدرسة مشروع 
 الكونغو الدیمقراطیة في والیة وسط دارفور

 
مؤخرًا مشروع البنیة التحتیة لالجئین   الدانماركيھا المجلس وشریك األمم المتحدة لشؤون الالجئین مفوضیةأكملت 

ثني عشر فصًال دراسیًا، إقد قام المشروع بتشیید وإعادة تأھیل وي زالنجي، في والیة وسط دارفور. التعلیمیة ف
 ،كٌل من األطفال النازحین سیرتاد ھذه المدارسوثالثة مراحیض في أربع مدارس ابتدائیة.  و ،وخمسة مكاتب

بالمدارس  االلتحاق وسترتفع نسبة ،اكتظاظًاالفصول أقل  مع تحسین المرافق، تكونواألطفال من المجتمع المضیف. و
ستثمار على إھذا ھو جزء من المجموعات في المنطقة. وحصول على التعلیم لجمیع مما یؤدي إلى تعزیز فرص ال

 ؤھا.المفوضیة وشركا نطاق أوسع في التعایش السلمي في دارفور تقوم بھ
 

، عملت المفوضیة مع جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة في شراكة لتنفیذ مشروع بقیمة 2014ومنذ شھر ینایر عام 
وكذلك للمجتمعات المضیفة في نازح  17,000والمساعدة إلى نحو  ،دوالر أمریكي لتوفیر الحمایة 450,000

ن خالل استھداف أنشطة بناء ذلك م ريجفي والیة وسط دارفور. وی تيرتون ،ووادي صالح ،ت زالنجيمحلیا
 واإلنتاج الزراعي، والوصول إلى الخدمات والتدریب المھني. ،القدرات التي تركز على تحسین وسائل كسب العیش

 األمم المتحدة ةمفوضیوفقًا ل
ن الالجئین، سجلت إدارة وشؤل

الھجرة جوازات السفر و
مواطن من دولة  30,000

محلیات  في جنوب السودان
  .وجبل أولیاء ،الخرطوم

 مفوضیة شؤون الالجئینلمصدر: ا 

األمم  مفوضیةتنفذ كٍل من 
شؤون الالجئین المتحدة ل

یة مھوریة الكونغو الدیمقراطوج
توفیر الحمایة ل ًامشروع

 17,000لنحو  والمساعدات
 .وروسط دارفوالیة شخص في 
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