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أوتشا     

 )األمم المتحدة(المصدر:  2013وفود من قبیلتي الرزیقات و المعالیا قبل توقیع اتفاق العدائیات في شھر أغسطس، 

 في ھذا العدد                                        
 

  1والیة شرق دارفور ص.  في ممیت اندالع قتال    

 2ص.  دارفور إلى والیة وسط نازحین جدد وصول

 3ص.   ملیط في تقدیم المساعدات استمرار

 4ص. ألمطار الجئین لاألمم المتحدة ل ومفوضیة إستعدادات الغذاء العالمي

  التطورات أبرز   
اندالع القتال في والیة شرق دارفور یتسبب في  •

موجات نزوح كبیرة جدیدة وخسائر في 
 .األرواح

حتیاجات مشترك بین الوكاالت یقیم اإلفریق  •
ي إلشخص وصلوا حدیثا  344 لعددالعاجلة 
وسط في والیة للنازحین الحصاحیصا معسكر 
 .دارفور

والیتي جبر منظمات اإلغاثة في تقیود التمویل  •
تسلیم على غرب دارفور وجنوب كردفان 

 في الوالیتین. الصحة يزاراتلوالعملیات 
األمم المتحدة  برنامج الغذاء العالمي ومفوضیة  •

ستعدادات اإللشؤون الالجئین یشرعان في 
النیل األبیض  يتار في والیلموسم األمط

 .وجنوب كردفان
 

 أرقام

 
 ملیون 3,1

 
 

 ملیون 2,5
 
 

 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 المتحدة (مفوضیة السودان
 )لالجئینشئون ال

 
 
 

146,101 

 دولة جنوب من نوالالجئ
 15 منذ السودانفي  السودان

مفوضیة األمم ( 2013دیسمبر، 
  )لالجئینشئون االمتحدة ل

 التمویل   

 )أمریكي دوالر( ملیون 1,004
  2015مطلوبة في عام 

 

  
27 % 

 المتوفر من التمویل المطلوب
 

    
     

 
 

 شرق دارفوروالیة اع في نزاندالع ال
 

القتال بین اندلع شرق دارفور، والیة في  االمعالی ةلیوقب ،الجنوبیة قبیلتي الرزیقاتبین  بعد أسابیع من تجدد التوتر
ھذه اإلشتباكات آثارًا ماحقة على المدنیین،  تركتوسمایو بالقرب من أبو كارنكا.  10یوم في  تینعوجممالاتین ھ

عدیلة كٍل من مدینتي وخسائر في األرواح. وقد بدأت المستشفیات في  ،جدیدةة نزوح كبیرحدوث موجات في وتتسبب 
في  بعد الیوم األول من اندالع القتال تفید بوقوع خسائر ًاروتلقت بعثة الیونامید تقاری الجرحى، في استقبالوالضعین 

 ،المزید من المعلوماتبورود و. من الرزیقات الجنوبیة 16المعالیا، ومن  85 من بینھم صفوف المدنیین والمقاتلین،
 . یرتفع ھذا العددمن المتوقع أن 

 
بعد التحقق من  جِرلم ی نھأ بیدالمحیطة بھا،  الوالیاتو شرق دارفوروالیة نزوح في موجات وقد وردت تقاریر عن 

بعد توقف  العاجلًة لالستجابةالالزمة  ستعداداتاال اتخاذ تدابیربالشركاء في المجال اإلنساني وقد بدأ ھذه المعلومات. 
نكا، مع دمر جزء كبیر من مدینة أبو كارفقد یونامید، بعثة الل وفقًاو. بإتاحة الوصول تصریحوالحصول على  ،القتال
نظرًا والوقود لمولدات الكھرباء،  ،والغذاء ،بحاجة ماسة إلى الماءوھم غیر معروف)  عدد(ال المدینةفي  ھالياألبقاء 

 ع التیار الكھربائي.قطل
 
ت ھناك نزاعات قد كانو

بین  لعدة سنواتمتقطعة 
یة جنوبقبیلتي الرزیقات ال

على ملكیة  والمعالیا
سرقة حول و ،ضاألر
سباب التي األ أما. واشيالم

قادت لنشوب النزاع الحالي، 
لنھب غارات شن فتتمثل في 

 قام بھاالتي واشي الم
، أبریل شھرفي  الجانبان

 300 حیث ورد أن عدد
. سرقتر قد اقرأس من األب

وعلى الرغم من المحاوالت 
الیونامید بعثة بھا  قامتالتي 

والحكومة، وقادة المجتمع 
حیلولة وال ،عاوضلتھدئة األ

مزید من وقوع الدون 
قد ن یالجانبن أإال التصعید، 

 سلحة في إطار التحضیر لھجمات واسعة النطاق.واأل ،حشد المقاتلینفي  خالل عطلة نھایة األسبوعشرعا 
 

 فيالذي اندلع القتال حیث تسبب  ،ةوخیمعواقب إنسانیة إلى أدت المواجھات السابقة التي دارت بین القبیلتین و قد 
أكثر  خلفت   2013 استمرت طوال عامت مناوشا إلى، وشخصًا 323 في مصرع 2014 عاممن  أغسطس شھر
 شخص على الفرار من منازلھم.  120,000أكثر من  توأجبرقتیًال،   149من 

 
والتي الوصول، إتاحة بسبب القیود المفروضة على  ،كثیرًاستجابة اإلنسانیة لھذه الحاالت الطارئة اإلھذا، وقد تأخرت 

لسالم لمؤتمر وقد حاول رة. أثالدخول إلى المناطق المت منمنظمات اإلغاثة أن تتمكن قبل ، شھرًا 13 استغرقت
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 األمم المتحدة) :المصدر( . احتیاجاتھمشمال دارفور یناقشون والیة نازحون في ملیط ب
 

إال إن ، مدطویل األالصراع القبلي ھذا حل  2015 من عام فبرایرشھر الحكومة في  تحت رعایةوالمصالحة 
 دون التوصل الى اتفاق. انتھتقد المحاولة 

 

 زالنجي الحصاحیصا في معسكر  إلىوصول نازحین جدد 
 

وسط  ، في والیةللنازحین في زالنجيالحصاحیصا معسكر مایو  10یوم في زار فریق مشترك بین الوكاالت 
من  344 لعدد ،الطوارئحاالت لالمنزلیة  حتیاجاتواال ،والتعلیم ،والغذاء ،الصحةأوضاع لتقییم وذلك دارفور، 

ومن بین . 2015 عام من وفبرایر ،ینایرشھري ى أیدي المیلیشیات في علقراھم الوافدین الجدد الذین أحرقت 
في كتم محلیة في  دونكي بعاشیممن  54و، شمال جبل مرةمحلیة في  فنقاجاءوا من فردًا   290 ھناك الوافدین الجدد،

والجماعات المسلحة في  ،من النزاع بین القوات الحكومیةبأنھم قد فروا  فنقا ن منوشمال دارفور. وأفاد النازحوالیة 
محلیة إنسانیة. ثم انتقلوا إلى  اتدون أي مساعد نسكامبعد ذلك أربعة أشھر في الجبال في منطقة أمضوا ینایر، وشھر 

وقد ورد أن النازحین من دونكي بعاشیم قد فروا األسبوع الماضي.  الحصاحیصا فيإلى معسكر  ھمقولو، قبل وصول
شمال دارفور حیث لم یتلقوا أیة والیة لنازحین في لمعسكر كتم كذلك إلى و ،لةومحلیة طوی إلى محلیة الفاشر

الوافدون ویرفع الروابط األسریة. وفي نھایة المطاف، جاءوا إلى معسكر الحصاحیصا بسبب مساعدات إنسانیة. 
قد  460، منھم شخص 804 إلى 2015من عام منذ مارس معسكر الحصاحیصا الجدد العدد اإلجمالي للوافدین إلى 

 ،مستلزمات الصحةتوفیر كذلك بوالمستلزمات المنزلیة الضروریة، و ،المواد الغذائیةجرت مساعدتھم بتقدیم 
األسبوع الماضي من قبل  ، التي جرى توزیعھاالوالدة النظیفةمن وحدات تجھیزات  55والنظافة، بما في ذلك 

 .الوافدات حدیثًا الحوامل للنساءاألمم المتحدة للسكان صندوق 
 

 ستجابة اإلنسانیة في والیة شمال دارفوراإلتواصل 
 

 ،ستجابة لحالة الطوارئ في محلیة ملیط عقب النزاع الذي اندلع بین قبیلتي البرتياإلاستمر شركاء المعونة في 
عملیة تسجیل النازحین، قد بدأت المنظمة الدولیة للھجرة . و2015عام من ومارس  ،والزیادیة في شھري فبرایر

من النازحین. واستأنفت وزارة  4,571من تسجیل  مستھدفة، وكذلك قریة 11 أصلمن  3 وبالتالي تمكنت من تغطیة
والمستوطنات المجاورة في وحدة  ،في قریة كوشیر محیط منتصف الذراع العلويالصحة بالوالیة عملیة فحص 

طفل دون سن الخامسة. وقد ارتفعت معدالت اإلصابة  1,568الصیاح اإلداریة، حیث تمكنت من الوصول إلى نحو 
في المائة كما جرى توثیقھا في األسبوع الماضي،  9.4ن جمیع األطفال الذین جرى فحصھم من بسوء التغذیة الحاد بی

التسجیل  في المائة. وسیستمر 15 المحددة بنسبةفي المائة، وھو اآلن یعتبر أقل بقلیل من عتبة الطوارئ  14.7إلى 
إصحاح المیاه و وحدة ثرة. وقد قامت المتأة جمیع القرى اإلحدى عشر ىغطوأنشطة الفرز في األیام القادمة حتى ُت

جرت أیضًا كما مضخة یدویة في وحدة الصیاح اإلداریة.  25الحكومیة، بدعٍم من الیونیسیف، بإعادة تأھیل عدد البیئة 
مكعب  متر 120عمل بالمحركات، والذي یقوم اآلن بضخ نحو یفي نفس المنطقة إعادة تأھیل دونكي أبو جیرا الذي 

 مدادات المنزلیةاإل. وسلمت مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین مجموعات من تجھیزات من المیاه یومیًا
، والتي تشمل البطانیات، وأبسطة النوم، واألغطیة البالستیكیة، وأوعیة المیاه (الجراكانات)، وأدوات الطبخ، لطوارئل

 بالنزاع. أسرة متأثرة 312سبانیة لتوزیعھا على عدد لمنظمة أطباء بال حدود اإل
 

البیئة المیاه و إصحاح  وحدة أما محلیة الكومة التي تاثرت أیضا بالنزاع القبلي، فقد استلمت مضخة غاطسة من 
تضخ وھيَّ والیونیسیف  ،الحكومیة
متر مكعب من المیاه   120حوالي 

یومیًا. ومن المتوقع أن ترفع 
المضخة، جنبا إلى جنب مع شبكة 

ى أنابیب المیاه المزمع توصیلھا إل
إمدادات من ثالث نقاط میاه جدیدة، 

المنطقة في  االستقراروتحقق  ،المیاه
تدفق السكان الناجم عن انعدام  بعد

 األمن.
 

 
 
 
 

معدل سوء التغذیة الحاد بین 
 جرى األطفال الذین من 1,568
عتبة الطوارئ  زیتجاو الفحصھم 

 .إال بنسبة ضئیلة

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 ھي عملیات المعونةنیود التمویل ُتق
 

نخفاض المستمر في تمویل المساعدات اإلنسانیة للسودان سلبًا على شركاء المعونة في جمیع أنحاء البالد، مما أثراإل
واألطفال  ،حالیًا خدماٍت ضروریٍة آلالف النازحین اضطر البعض منھم إلى االنسحاب من العملیات التي توفر

 المعرضین للمخاطر.
 

 مراكز الرعایة الصحیة األولیة في والیة غرب دارفور تخطط لإلغالق
 

لیم أربعة مراكز للرعایة لتس 2015ستضطر مؤسسة اإلغاثة اإلنسانیة الدولیة البریطانیة في نھایة شھر یونیو 
الصحیة األولیة لوزارة الصحة بالوالیة عندما ینفد تمویلھا الحالي. وقد دعمت المنظمة ھذه العیادات على مدى 

والصندوق  ،تمویل متفرق من مختلف الجھات المانحة بما فیھا منظمة الصحة العالمیة السنوات األربع الماضیة عبر
 تزاحم وتنافس. إال إن المنظمة لم تتمكن ھذا العام من جمع األموال الكافیة، نظرا لاإلنساني المشترك في السودان

زارة الصحة بالوالیة لتشغیل العیادات، فمن والطوارئ المحلیة والدولیة. ونظرًا لعدم توفر المقدرة الكافیة لدى 
. لطوارئل موال الالزمةاألحشد  المحتمل أن تتوقف المراكز الصحیة في نھایة شھر یونیو في حالة عدم التمكن من
للعودة،  وأخرى في منطقة  اریباتوتقع اثنتان من ھذه العیادات في معسكر الریاض للنازحین، وواحدة في قریة 

للنازحین). و نظرًا لعدم وجود منظمات أخرى توفرالخدمات  الجبل في الجنینة (وھي تخدم أیضا معسكر أبوذر
خطیرة في مجال توفیر خدمات  فجوة ، فإن التوقف سیخلقلنازحینومعسكر الریاض ل ا،ریباالصحیة في قریة ت

 نازح.  30,000الرعایة الصحیة األولیة، والرعایة لما قبل الوالدة ألكثر من 
 

 یستعد اثنان من الشركاء الوطنیین للخروج التدریجي عن مشاریع التغذیة في والیة جنوب كردفان

 
تستعد منظمتا المنار وسربو الوطنیتان على التوالي، للخروج التدریجي عن مباشرة عملیات التغذیة في محلیتي 

والقوز في والیة جنوب كردفان، وذلك بسبب نقص التمویل. ونتیجًة لذلك، فقد جرى بالفعل تسلیم اثنین من  ،الدلنج
زارة الصحة ونظرًا ألن خرى ستسلم في نھایة شھر یولیو. ووھناك ثالثة أ ،مراكز التغذیة لوزارة الصحة بالوالیة

التغذیة، ستواصل الیونیسف تقدیم الدعم  موظفيبنقص بالوالیة تعاني ھي أیضا من قلة الموارد، خاصًة فیما یتعلق 
والقوز. ومع  ،بما في ذلك تلك الموجودة في محلیتي الدلنج ،الفني والمادي لجمیع أنشطة التغذیة على مستوى الوالیة

 قبلتصنیفھا من  جرىفي ثالثة مواقع  تھا، لم تتمكن الیونسیف من مباشرة أنشطذلك، ونظرًا لعدم أتاحة الوصول
 لمحة االحتیاجات اإلنسانیة باعتبارھا مناطق ذات أولویة قصوى.

النیل والیتي في ساق تجري على قدٍم وموسم األمطار ل ستعداداتاال
 وجنوب كردفان ،بیضاأل

 
 ،أبوجبیھةو، في محلیات العباسیةالغذاء  لمباشرة التوزیعات العامة لحصصخطة طوارئ  بدأ برنامج الغذاء العالمي

تستمر حتى موسم لأربعة أشھر من المواد الغذائیة  حصةوسیقدم البرنامج لالجئین . جنوب كردفانوالیة في  واللیري
في والیة النیل أما  و.شھر مایأن تسلم في مقرر من الالمواد الغذائیة حصة أخیرة من توزیع یقوم ب ومن ثماألمطار، 
باإلضافة إلى  .خمسةال معسكراتالمن واحد في كل متحركة تخزین وحدات تكوین  بدأ البرنامجفقد األبیض، 

العام  التي كونت في ثالثالوحدات ال
سبعة واحد من الكل لوھذا سیوفر  .الماضي

وحدة  الموجودة في الوالیةمعسكرات 
معسكر باستثناء بھ الخاصة  التخزین

بسبب  نحدتاو ستقام فیھي ذردیس، والال
سیبدأ و .وجود عدد كبیر من الالجئین

حال الفراغ من برنامج الغذاء العالمي 
 عملیة التخزین المتحركةوحدات  تجھیز

موسم بدایة قبل التخزین المبكر للطعام 
 .األمطار

 آويوم ،توزیع المستلزمات المنزلیةأما 
الذي األمطار موسم قبل ما  لفترةالطوارئ 

تقوم بھ مفوضیة األمم المتحدة لشؤون 

الصحیة  إغالق المراكزسیخلق 
خطیرة في توفیر خدمات  فجوة

 ،الرعایة الصحیة األولیة
قبل الوالدة ألكثر  والرعایة لما

 . نازح  30,000 من 

 

 األمم المتحدة) :المصدروصول المساعدات للنازحین في والیة النیل االبیض (
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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مستلزمات التوفیر  ویجري حالیًا .والنیل األبیض ،جنوب كردفانوالیتي في  ساقالالجئین، فیسیر على قدٍم و
أبوجبیھة في الجزء الشرقي من والیة  محلیةأسرة في  200واللیري،  محلیة أسرة في 700 لعدد لطوارئلالمنزلیة 

في والیة أما  .سالكة مع بدایة موسم األمطارغیر ستصبح الطرق المؤدیة إلى ھذه المناطق  قریبًاو .جنوب كردفان
 .الطوارئحاالت لاألسبوع المقبل اللوازم المنزلیة في في المعسكرات، الوافدین الجدد سیتسلم جمیع النیل األبیض، ف

أعمدة ومواد اإلیواء األخرى، بما في ذلك  یة،األغطیة البالستیك حصة مكررة منأیضا أسرة  3,000 وستتسلم نحو
طوارئ من لل ًایتلقى كل معسكر في والیة النیل األبیض مخزونوس .النمل األبیضھجوم  بفعلالتي تضررت  الخیام

خالل موسم  الذین یتوقع وصولھمالوافدین الجدد حاجة أسرة لتغطیة  200عدد حاالت الطوارئ للاللوازم المنزلیة 
 .األمطار

والیة  إلىجنوب السودان من دولة الوافدین توقع وصول المزید من 
 غرب كردفان

 
سبوع، ویرجع ذلك جزئیا إلى ھذا األ شخصًا 11,587عدد ب جنوب السودان إلى السوداندولة قفز إجمالي القادمین من 

غرب كردفان والیة ال یمثل ھذا الرقم العدد الفعلي للوافدین إلى و .والیة غرب كردفانشخص في  13,774 ددع زیادة
. 2013دیسمبر عام شھر الوافدین منذ  لعددأكثر دقة یوفر باألحرى تحدیثا ویشكل في األسبوع الماضي، ولكن 

تقدیرات أفضل ألعداد الالجئین، والتي ظلت  في القیام بعملیةوجمع البیانات  ،التحسینات في إعداد التقاریرساعدت و
وفي الوقت   .جمع البیاناتعملیة التي تواجھ صعوبات وذلك لل ،شخص 4,000من  أقل قلیًال لعدة أشھر بمعدلثابتة 

 شخاصاألحركة تدفق سبوع بسبب ھذا األ شخصًا 3,598 نحوعدد الالجئین في والیة جنوب كردفان بانخفض نفسھ، 
 .والخرطوم ،النیل االبیض التي من المرجح أن تتجھ إلى والیات السودان داخل

 
ي والیة غرب إلتحركات السكان من وشمال دارفور أیضا  ،شرقوالیتي الصراع القبلي في وتیرة وزاد تصاعد  

دولة في والیة الوحدة في الدائر القتال العنیف  أدىوقد  الدقیقة للنازحین بعد.رقام األ عدم توفركردفان، على الرغم من 
 حیث جنوب السوداندولة و ،بالقرب من الحدود بین السودان أماكنإلى  شخاصاألإلى نزوح جنوب السودان أیضا 

 .والیة غرب كردفان عبرالسودان إلى الكثیر من ھؤالء دخل قد  اآلنربما یكون 
 

  السودانفي  2015خطة اإلستجابة اإلنسانیة لعام إطالق 
 

لعام  السودانفي إطالق خطة االستجابة اإلنسانیة  رسمیًا جرى، 2015 مایو 5یوم عقد في مؤتمر صحفي 
 ما یزید قلیًاللتوفیرمع حكومة السودان، ألمم المتحدة والشركاء، بالتشاورضعتھا االخطة التي و ادينتو .2015

 اإلنسانیة في جمیع أنحاء البالد ھماحتیاجاترتبت قد ملیون شخص   5.4ملیار دوالر أمریكي الستھداف عن
الشركاء في من  112 الخطة بواسطة تنفیذ المشاریع المدرجة في جريوسی .ة القصوىاألولویب باعتبارھا تحظى
ملیون   4.2و اتاعنزنزحوا بسبب الكانوا قد ملیون شخص   3.1لمساعدةالخطة وتسعى  ،المجال اإلنساني

 .وسوء التغذیة في جمیع أنحاء البالد ،انعدام األمن الغذائيبروا أثشخص ت
 
 
 

 
 
 
 
 

اإلنسانیة  االستجابةتدعو خطة 
ملیار  ما یزید قلیًال عن  لتوفیر

 5.4 دوالر أمریكي الستھداف 
ملیون شخص في جمیع أنحاء 

 احتیاجاتھم منحت البالد
   االولویة القصوى.

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

