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أوتشا     

برنامج الغذاء )المصدر:  الغذائية نساء الجئات في موقع العلقاية بالنيل االزرق يتلقين المساعدات
 (العالمي

 في هذا العدد                                        
 

 1 .صالالجئين من دولة جنوب السودان  تدفق أعداد كبيرة من

 2ص.  المساعداتإلى  األزرق النيلمن العائدين في والية  37,800يحتاج 

 3ص. نازح  35,000 يوجد كردفان في العباسية، في والية

 4ص.  فجوات في مجال التعليم في واليات دارفور

  التطورات أبرز  

الجئ من دولة  38,000وصول أكثرمن  •

في شهر يونيو  ،جنوب السودان الى السودان

 .وحده

يحتاج نحو ، )حاكم الوالية(وفقا للوالي •

من الالجئين العائدين إلى والية  37,800

 .النيل األزرق للمساعدات

وفقاً لمفوضية العون االنساني، يوجد نحو  •

العباسية، من محلية في  نازح 35,000

في والية  من النازحين 184,800إجمالي 

 جنوب كردفان. 

في المائة فقط من  29 لم يحظ بالتمويل سوى •

 .م في السوداناحتياجات قطاع التعلي

في والية شمال دارفور، تدعم منظمات  •

المعرضين  هاليمن األ 4,000اإلغاثة نحو 

 .للمخاطر بمساعدات زراعية

 

 أرقام

 

 مليون 3,1

 
 مليون 2,5

 

 

 مليون 2

 
 

 

 النازحون في السودان

 

 النازحون في دارفور

 )حتى تاريخه(  

 

 عدد المصابين بسوء التغذية 

             الحاد الشامل 

168,000          
 

بإستثناء  السودان في نوالالجئ

 الالجئين من دولة جنوب السودان

شئون ل األمم المتحدة )مفوضية

 (لالجئينا

 دولة جنوب من نوالالجئ 187,747

 15منذ   في السودان السودان

مفوضية األمم ) 3013ديسمبر، 

  (لالجئينشئون االمتحدة ل

 التمويل  

 (أمريكي دوالر) مليون 1,004
  2015مطلوبة في عام 

 

  

36 % 
 المتوفر من التمويل المطلوب

 

    
     

 
 

وصول مع  من دولة جنوب السودان،دفق أعداد كبيرة من الالجئين ت
 في الشهر الماضي 38,000أكثر من 

 
الجئ من دولة جنوب السودان إلى  38,000ووفقا لمفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين، فقد وصل أكثر 

ديسمبر شهر السودان خالل شهر يونيو، مسجلين بذلك أكبر معدل وصول شهري للسودان منذ اندالع النزاع في 
لى البالد، أي ما يمثل أكثر من الجئ إ 7,241يونيو، فقد وصل  30. وفي األسبوع الذي ينتهي في 2013عام 

الجئ.  72,296إلى  2015وبذلك يرتفع العدد اإلجمالي للوافدين في عام  شخص من الوافدين يوميا. 1,000
 .وغرب كردفان، وكذلك إلى والية الخرطوم ،إلى واليات النيل األبيض، وجنوب ،يصل هؤالء الالجئونوعادًة ما 

إلى خرسانة، في والية غرب كردفان، ليصل إجمالي التدفق الجئ آخر 2,368أما في األسبوع الماضي، فقد وصل 
معظمهم إلى مدينة  إتجهالجئ،  2,576وقد وصل إلى والية جنوب كردفان  هذا، الجئ. 15,110األخير إلى 

 .الجئ 1,822 إليها الجريد. أما في والية النيل األبيض، فقد وصل أبوجبيهة، وكذلك إلى قرية
 

 187,747 حدود إلى السودان اآلن عند جنوب السودانقف العدد اإلجمالي للوافدين من دولة ووفقا للمفوضية، ي
 .من أشكال المساعدة اإلنسانية قد تلقوا شكالً  101,000، من بينهم أكثر من الجئ

 
 في السودان من دولة جنوب السوداناحتياجات الالجئين سد استجابة ل

 

 هي: الجئين في والية النيل األبيضتوطين المواقع من ثالثة  لتوسعةإضافية  قطعة أرض حالياً عملية مسح تجري
، في الوقت الذي يجرى خيام الطوارئ للتعامل مع تدفق الالجئين بالفعل ُنصبت وقد العلقاية، و الرديس، والكشافة. 

 .تسليم مواد اإليواءفيه 
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فائقة  ثالثة أشهر من الحبوب مداداتفقد جرت عملية تخزين مسبق إلاألمطار، هطول لموسم مبكر ستعداد وكإ
، وكذلك 2، والرديس 1والرديس ، افةالكش ، التي تشملالخمسةإعادة التوطين مواقع طن متري( في  142الجودة )

ي العلقاية، ودبة أبو توزيع المواد الغذائية الشهرية في موقعكذلك عملية ستمرتسصنقور. و وأم ،جوريال يموقعفي 
وزارة الصحة قامت كٌل من  فقدفي موقع الجوري، أما  .عملية إتاحة الوصول إليهما ممكنة ال تزال طالما، سن

قامت ، صنقور  في موقع أم. ووصيدلية ،ومختبر ،جماعية مآويثالثة بتشييد  ومنظمة الصحة العالمية ،بالوالية
 ،ومختبر ،لتغذيةل وأخرىلفحص، لحتوي على غرفة تعيادة صحية بتشييد جمعية الهالل األحمر السوداني 

ممرضين، وقابلتين، إثنين من الوومساعد طبي،  ،طبيبكادر صحي مكون من  العيادة هذه ويعمل في  .وصيدلية
 الحاالت المحولةالمعسكر، حيث يجري نقل سيارة إسعاف متوفرة في  ال توجدمع ذلك، إال إنه  .وفني مختبر

 .السيارةب
 

لالجئين لتوطين اخرى األمواقع ال في، فقد انخفضت كمية المياه المتاحة موقع دبة أبو سنباستثناء جدير بالذكر، أنه 
لترا للفرد في  15 مما يعتبرأقل من معدل الاحد، لترا للفرد في اليوم الو 10أقل من  ، إلىفي والية النيل األبيض

سلباً في المراحيض بتغطية التوفرالمياه و، تأثرت عمليتا في األسابيع الماضيةو حسب مقياس اسفير. اليوم الواحد
شخص. وفي  8,000 نحويقدر بالالجئين الجدد الذي كبير من العدد ال بعد وصول ، خاصةً  2معسكر الرديس 

إعادة تأهيل المراحيض بمنظمات اإلغاثة قامت الصرف الصحي، مرافق المياه و الفجوات في مجالي إستجابة لسد
إلى حين و ذلك العادات الصحية، لترقية دورات عقد و ،ضيحامرالتنظيم إدارة كذلك بعملية و ،في المنطقة

حصص بتوزيع  العالمي لغذاءابرنامج فقد قام غرب كردفان، ، في والية في منطقة خرسانةأما  .إضافي تمويلتوفر
بالنسبة  تخزين المواد الغذائية مشكلة خطيرةتشكل عملية هذا، و . الجئ 7,642شهٍر واحد لعدد مدة لغذائية 

األمم المتحدة لشئون  مفوضيةقوم تو .األمطار القادم خالل موسم خاصةً  الذين ال تتوفر لديهم مآوي مناسبةلالجئين 
خاصًة من قبل ة، لواليفي ا معززة اتقدرنشر مناقشات لبإجراء حالياً رض األعلى العاملة والوكاالت الالجئين 

 .المنظمات الدولية
 

من الالجئين السودانيين  37,800 نحول اتمساعديطلب تقديم الولي 

 والية النيل األزرق إلى العائدين
 

  37,900 نحو  2015ومايو  ،2013يناير شهري بين لمعتمدية الالجئين السودانية في الدمازين، فقد عاد وفقا 

الكرمك، والتضامن،  محلياتن إلى وهؤالء العائد وقد وصل ا.جنوب السودان وإثيوبيدولتي الجئ سوداني من 

نحو التضامن  هذا، و قد استقر في محلية .نسانيةاإلمساعدات القيسان وهم في حاجة إلى و ،الروصيرصو

 .االنفصالجنوب السودان بعد خاص الذين عادوا من دولة شمن األ19,600
 
السودان ولم و  أثيوبيا بين ية مناطق الحدودالمن الالجئين السودانيين الذين استقروا في ت السلطات األثيوبية طلبقد و

نحو  منهمعاد فقد ونتيجة لذلك،  .تسجيل كالجئين أو العودة إلى السودان، إما أن يقبلوا الناكهيتم تسجيلهم كالجئين 

المناطق كانوا يعيشون في  ،آخرالجئ  3,900. أيضا عاد نحو الكرمكمحلية قرية في  12إلى  جئال 10,700

 محلية إلى لالجئين في إثيوبيا معسكرتونجوالجئ من  3,700 عاد نحووفي الوقت نفسه . قيسانمحلية الحدودية، إلى 

لعملية للعائدين المساعدات الغذائية األولية وتخطط قد قدمت السلطات المحلية  جدير بالذكر، أن ص.الروصير

 األزرق والي والية النيل  قدمو قد ت .حيث يمكنهم الحصول على المساعدات اإلنسانيةب ،آمنةفي مناطق  استقرارهم 

طلبت الوكاالت في المقابل، و  لهؤالء االشخاص. اإلنسانية اتالمساعدبطلٍب لوكاالت العون لدعم حكومته في توفير

الدقيق لتحديد  عمليات التقييمب لقياملزيارة المواقع ذات الصلة ل لحصول على إذناألمم المتحدة التابعة لنية اإلنسا

 .المطلوبة الحتياجاتا
 

المتأثرة الناس في المناطق سيواجه : شبكة نظم اإلنذار المبكر بالمجاعة

 انعدام األمن الغذائيمن زمة األ ياتمستو بالنزاعات

 

األمن الغذائي لألسر الفقيرة ستتدهور أوضاع ، بالمجاعةاإلنذار المبكر نظم  يونيوالذي أصدرته شبكة لتقريرشهروفقا 

هذه تجد ، سالغذائي هامخزونفي الوقت الذي يجرى فيه استنزاف وعجف من يوليو الى سبتمبر. موسم األالخالل ذروة 

 الغذائية. الموادللحصول على سواق األنفسها تعتمد بشكل متزايد على األسر 

 

مستوى  ،والنيل األزرق ،ودارفور ن،جنوب كردفاواليات في  ات،لنزاعبارة تأثفي المناطق الم، سيسود لشبكةلوفقا و

لوصول إلى ا نمن والمزارعفيه  ي الوقت الذي ال يستطيعف، مستويات انعدام األمن الغذائيمن ( 3المرحلة األزمة )

 أراضيهم للزراعة.

 

أقل أي  ،في المائة  25 -10 بين ،يونيوشهر األمطار المسجل في أوائل إلى منتصف  معدل تساقط تراوحقد وهذا، 

وفقًا لمفوضية العون اإلنساني 
من   37,800يحتاج نحو 

الالجئين السودانيين العائدين 
إلي والية النيل األزرق إلى 

 المساعدات اإلنسانية
 

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


      3| نشرة السودان اإلنسانية
  
 

 
 
 
 

www.unocha.org/sudan | www.unocha.org | ochasudan_feedback@un.org | Facebook: UNOCHASudan | Twitter: @UNOCHA_Sudan  

 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقرير هذا اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب أعد

 األمم المتحدة(لمصدر: اة العباسية بجنوب كردفان )يندنازحون جدد يستلمون مستلزمات طوارئ منزلية في م

معدل أدى ووفقاً للشبكة،  فقد  مناطق زراعة الذرة في وسط وشرق السودان.  فيفي غرب السودان ومن المتوسط 

لماشية. شرب افر المياه لتوكذلك إلى انخفاص في و ،المراعيتقلص مساحة إلى  قل من المتوسط تساقط األمطاراأل

بدأ يمن المتوقع أن على قدٍم و ساق، حيث  في معظم مناطق البالد للزراعةإعداد األرض هذا، و تجري حالياً عمليات 

 يوليو.شهر أوائل المزارعون في فالحة أراضيهم  في 
 

في محلية نازح  35,000أكثرمن  هناك: وفقاً لمفوضية العون اإلنساني

 العباسية، في والية جنوب كردفان 

 
مفوضية العون اإلنساني  أشارت

ما  الحكومية، إلى أنه من أصل

في نازح  184,800يقدر بنحو

 منهم جدو، يوالية جنوب كردفان

نازح في محلية  35,000 نحو

كانت هناك تقارير عن و. العباسية

بعد  ةلواليلنازحين داخل الحركة 

ت طلبو قد ر. بداية موسم األمطا

 مفوضية العون اإلنساني من

وكاالت االغاثة توفير الدعم 

لتحقق لقيام بعمليات االلوجستي ل

سجالت هؤالء  من وتحديث

 التحركاتوقد عطلت هذا، . االفراد

مرحاضا وتوزيع  300بما في ذلك بناء  ،ةيمحلالتنفيذ بعض األنشطة اإلنسانية في من عملية للنازحين األخيرة 

 من قبل المنظمات الوطنية. واألدوات لتقاوى )البذور(ا

 

العباسية بسبب محلية حاليا في الموجودين التحقق من أعداد النازحين  و لم تتمكن مفوضية العون اإلنساني من

المحليات جميع على العدادين من  باالعتمادالدعم اللوجستي، إذا ما تلقت  المفوضية و ستقوم. التمويل عوقاتم

 .ه العمليةاألخرى للقيام بهذ

 
 في العباسية شخص 35,000 لنحو المساعدات الصحية يؤثر على نقص التمويل

 
تقوم كٌل من منظمة و العباسية. في محلية نازح 35,000حوالي ل الخدمات الصحيةوقف تنقص التمويل الالزم ل أدى

 طارئة عيادات صحيةثالث  بتشغيل وكذلك جمعية الهالل األحمر السودانيزارة الصحة بالوالية، و الصحة العالمية
تكاليف  منظمة الصحة العالمية من و يشمل الدعم المقدم نازح. 35,000والتي توفر الخدمات لحوالي  ،في المحلية

المقدمة من موال األ لم تتمكن، ومع ذلك الطبية. األدوية والمستلزمات وكذلك الكادر الطبي، وحوافز التشغيل
ونتيجة  .أي أموال إضافية دون ورود، يونيو 25 انتهت في، شهر واحد لمدةسوى من تغطية هذه التكاليف  المنظمة

 بحراألسبوع المقبل.في أن تتوقف العيادة الثالثة من المنتظرو ،عيادات الطوارئ، فقد توقفت بالفعل عيادتان من لذلك
 .مع وكاالت المعونة هذه المسألة وقد أثارت منظمة الصحة العالمية

 

 لتلبية االحتياجات التعليمية للنازحين في دارفورتجتهد منظمات اإلغاثة 
 

يوثر الدراسي الجديد،  لبداية العامفي السودان  النازحين معسكراتغالبية المدارس في فيه  تستعد ي الوقت الذيف

 تمويل لم يجروفقا لنظام التتبع المالي، . واالستجابةشركاء التعليم على نقص التمويل في قطاع التعليم على قدرات 

في  76برامج التغذية المدرسية حوالي تمويل  يشكلو .اآلن قط من احتياجات قطاع التعليم حتىفي المائة ف  29 سوى

نشطة األلتمويل  مليون دوالر امريكي( 4.2) في المائة فقط  24بحيث ال يتبقى منها سوى المائة من هذه األموال، 

 .ةالطارئ يةالتعليم
 
للعام الدراسي الجديد تحديا كبيرا بالنسبة لكثير من شركاء التعليم في جميع النازحين  إعادة فتح مدارسعملية شكل و ت

فصول الدراسية القائمة، وانعدام وسوء أحوال النقص المساحة، المعوقات الرئيسية هذه وتشمل  .أنحاء دارفور

جنوب والية في ف .المنهج الجديد للصف األولوفق الكتب المدرسية كذلك نقص و نقص التجليس،و ،المراحيض

، رس النازحينامدمن  86من اإلناث( مسجلون حاليا في  44,671تلميذا )منهم   94,974 هناك نحو دارفور،

طالبا في الفصل 110 يرتفع إلى معدل استيعاب إلىيشير هذا و .فصال دراسيا 863 ليصل اجمالي عدد الفصول إلى

التي وضعتها الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في  ،العالمية الدنيا للتعليمالمعايير اً الواحد، وهو يتجاوز كثير

مفوضية العون  أشارت
الحكومية، إلى أنه من اإلنساني 

 184,800ما يقدر بنحو أصل
، في والية جنوب كردفاننازح 

في   35,000 نحو منهم وجدي
 محلية العباسية

المعونة، لم يجر وفقا لوكاالت 
في المائة فقط  24 سوىتمويل 

من أنشطة التعليم في حاالت 
 هذا العام الطوارئ

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 40 والتي تُحددحاالت الطوارئ، 

والية في . أما لصف الواحدلطالبا 

، فإن التحدي الرئيسي وسط دارفور

ي الفصول اإلستيعاب فهو مسألة 

نقص مشكلة وكذلك  ،الدراسية الحالية

مرافق المياه والصرف الصحي 

والنظافة الصحية في العديد من 

نحو  هناكيوجد و .مدارس النازحين

تتطلب  واليةفي الفصال دراسيا  175

شمال والية في أما  .إصالحا عاجال

من  42,287 فيواجه دارفور،

 بمعسكراتاألطفال الذين التحقوا 

وأبو  ،النازحين الثالثة الرئيسية )زمزم

 والسالم( نقصا في الكتب ،شوك

تالميذ بالنسبة ل ، خاصةً المدرسية

 ،زمزمويواجه معسكر .الصف األول

أكبر نسبة من الذي يستضيف 

من أجل و  .المياه والصرف الصحيونقص مرافق  ،اكتظاظ الفصول إضافةً إلى فجوات كبيرةالنازحين الجدد، 

 معسكرات النازحين بواليةفي  2014/2015الجدد للعام الدراسي من النازحين استيعاب األطفال في سن المدرسة 

إعادة تأهيل كذلك إلى و ، مؤقتةالأماكن للتعلم من  167إلنشاء  تمويال عاجالقطاع التعليم يحتاج شمال دارفور، 

  .اليةوى التعليم الحآممن  350

 

من األهالي األكثر عرضًة للمخاطريتلقون المساعدات في  4,000نحو 

  العيش في والية شمال دارفورمجال وسائل 

 
طن متري من مختلف أنواع التقاوى  2,270، يلزم توفير نحو لتقييم أوضاع ما بعد الحصاد 2014وفقا لنتائج عام 

لزراعة بالوالية، بدعٍم من السلطة اإلقليمية لدارفور، وستقوم وزارة ا  .2015للموسم الزراعي لخريف عام 

طن مترى جرى توزيعها في العام الماضي.  400  طن متري من التقاوى لموسم الخريف، مقارنةً ب  615بتوزيع

قاوى، طن متري من الت  12ونظراً للمعوقات التي تواجه التمويل، لن تتمكن منظمة الفاو من المساهمة سوى ب 

 .طن متري كانت قد قدمتها في العام الماضي 400  مقارنةً ب

 
شخص( باإلمدادات الزراعية، بما في  4,000أسرة ضعيفة )حوالي  800وكذلك قامت منظمة أوكسفام أمريكا بدعم 

ي ذلك التقاوى واألدوات. هذا، وقد جرى اختيار هذه األسر الضعيفة على أساس تمكنهم من الوصول إلى األراض

أسرة نازحة  300السريف، و  أسرة في مدينة 250أسرة في كبكابية، و 250 اتوقد شملت هذه المساعد .الزراعية

حديثا في ريف مدينة الفاشر، خاصةً قرى أبودقيس، ومجدوب، والبحير. أيضاً، قامت منظمة أوكسفام أمريكا بدعم 

ورة أعاله عبر تقديم مدخالت زراعية مماثلة. هذا، أسرة من الذين يعيشون في قرى ريف مدينة الفاشرالمذك 1,000

، قاوى أيضاً في محليتي دار السالم، من خالل نظام القسائم، بتوزيع التة زوا للعناية بالنازحين الدوليةوقد قامت منظم

 .أسرة في سبع قرى 1,000 بذلك وكلمندو، مستهدفةً 
 

في والية شمال دارفور، دعمت 
منظمة أوكسفام أمريكا باإلمدادات 

من  4,000الزراعية، نحو 
في  األهالي المعرضين للمخاطر
كذلك محليتي كبكابية و السريف و

نة المناطق الريفية من مدي في
 الفاشر

 

 

 فصل دراسي بمعسكر السريف للنازحين، بوالية شمال دارفور )صورة إرشيفية لليوناميد(

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

