
 
 
 
 
 

 
 
 
    

 
   
   
   
  

 
 

 

 
 

 

 

أوتشا     

 في ھذا العدد
 1ص مختطفین في دارفور كانوا غاثة اإلعمال من إطالق سراح ثالثة                    

  2ص من النازحین في حاجة للمساعدات اإلنسانیة في محلیة أم دخن          34,000 

  3ص عدد من النازحین الجدد من والیة شرق دارفور الى والیة شمال دارفور  ھتوج    

 4ص السودان  .ین من دولة جالجئالإحتیاجات  تراجع خطط األممیة مفوضیة الالجئین 

  

 

 

 

 

 
 

  التطورات أبرز
طلق سراح ثالثة من عمال أ •

اإلغاثة كانوا قد أختطفوا في 

منطقة كتم، في والیة شمال 

 فيیوم  32بقائھم دارفور بعد 

 األسر.

حوالي  یوجدوفقا لوكاالت اإلغاثة  •

فرد من النازحین في  34,000

 في حاجةمحلیتي مكجر و أم دخن 

 الى المساعدات اإلنسانیة.

من األھالي  2,000 حوالينزوح  •

من والیة شرق دارفور الى محلیة 

 في والیة شمال دارفور. تاللعی

األمم  المتحدة  فوضیةتقدر م •

لشئون الالجئین أن یرتفع عدد 

ودان الالجئین من دولة جنوب الس

 165,000السودان إلى  في

 .  2014الجئ  بنھایة عام 

 أرقام
 

2,000,000 
 

388,000 

 النازحون في دارفور
   2013في عام 

في عام حون الجدد زالنا
 (حتى تاریخھ)                   2014

157,000 
 

          
1,4 

 ملیون

  السودان في نوالالجئ
 األمم المتحدة (مفوضیة

 )لالجئینشئون ال
عدد المصابین بسوء 

 التغذیة الحاد الشامل                       

 دولة جنوب من نوالالجئ 86,444
  في السودان السودان

مفوضیة األمم المتحدة (
  )لالجئینشئون ال

  

 التمویل

 )أمریكي دوالر( ملیون 995
  2014مطلوبة في عام 

 

46% 
 ةتوفرنسبة األموال الم

 

 لیونامید)تصویر االى مطار الفاشر (ا طلق سراحھملحظة وصول عمال اإلغاثة الم
  

تعرضوا قد  اكانوإطالق سراح ثالثة من عمال اإلغاثة اإلنسانیة 
 لإلختطاف في والیة شمال دارفور

 
 ھؤالءاألسر.  فيیوما  32قضائھم ثالثة من عمال اإلغاثة اإلنسانیة بعد سراح لى إطالق إأشارت بعثة الیونامید 

من عمال اإلغاثة اإلنسانیة أختطفوا من قبل المجموعات  فردا 25كانوا ضمن عدد  ق سراحھمطِلُأالرجال الذین 
 قطلأ . و قد 2014یونیو،  18  في محلیة كتم في والیة شمال دارفور في تاریخ في ثالثة حوادث متفرقة ،المسلحة

   .فرد اآلخرین في وقت مبكر من نفس الشھر 22ال  سراح
 

ن شمباز عن عمیق إمتنانھ باإلتحاد األفریقي في دارفور محمد و قد أعرب الممثل المشترك لألمم المتحدة و
 .للسلطات الحكومیة لنجاحھا في تأمین إطالق سراح عمال اإلغاثة المختطفین

 
من عمال اإلغاثة  118ختطف ُأفقد  ،دیتقاریر بعثة الیونامو، "عمال اإلغاثة أمنبیانات قاعدة  "في و  حسب ما ورد 

قاعدة البیانات  تجدر اإلشارة إلى أن. 2014لى إ 2004خالل األعوام من  ،في دارفورغالبیتھم (وطنیین وأجانب) 
 وحتى الوقت الراھن. 1997بتسجیل حاالت العنف ضد عمال اإلغاثة منذ عام تھتم المذكورة 

 
 2014 - 2004السودان في الفترة من في وا ختطفأجدول یوضح عدد عمال اإلغاثة الذین        

 
 لم تكتمل ولم یتحقق منھا بعد (الیونامید) 2014) أرقام 2013 - 2004(أرقام  اإلغاثة عمال أمن بیانات قاعدةالمصادر:        

 
 األمن إستتباب بسبب عدمبوالیة شمال دارفور ل" تغلق مرافقھا الصحیة في محلیة كتم منظمة "قو

إیصال المساعدات اإلنسانیة لألھالى المعرضین للخطر عملیة أصبح تدھور الحالة االمنیة في محلیة كتم  یؤثر على 
شمال دارفورمن اإلغالق المؤقت والیة  برنو في نازح في معسكر فتا 3,700قد تأثر حوالي و ھذا في المنطقة.  

إثر قیام رجال  مسلحین  ل إلغالق المرفققومنظمة قد أضطرت و مرفق الصحي الذي تدیره منظمة "قول" الدولیة. لل
العیادة في الوقت الحالى أیة خدمات صحیة ھذه لمنظمة في المعسكر. و ال تقدم التابعة لعیادة المجھولي الھویة  بنھب 

ل (عیادة أنكا) أیضا المحلیة تعرضت عیادة أخرى لقو في نفس عدا األنشطة المنقذة للحیاة. و في حادث منفصل آخر
 من األھالي یستفیدون من الخدمات الصحیة التي تقدمھا ھذه العیادة. 13,100للنھب. تجدر اإلشارة الى أن حوالى 

   

 

 النشرة اإلنسانیة
 السودان
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في  تن والیة شرق دارفور الى منطقة اللعیوصول نازحین جدد م
 والیة شمال دارفور

 
ظمات اإلنسانیة العاملة في لمعلومات واردة من المن وفقًا

 والیة في توصل نازحون جدد الى محلیة اللعی الحقل
 ،أم ردمأبو كارنكا، وشمال دارفور من قرى عدیلة و

في والیة شرق دارفور.  ،أبو حبیالت تاللعیو ،اللوريو
قد فر ھؤالء األھالي من منازلھم جراء العنف الذي نشب و

بین مجموعات من الملیشیات المتعددة في المنطقة.  مؤخرًا
من األھالي الى قرى جودات  2,000و قد وصل حوالي 

قریة أبو إلى ، و)420دلیل بابكر (و ،)شخص335(
 رسلو ست .)شخصًا 930( تمدینة اللعیو ،)285سفیان (

تقییم و علىللوقوف  ،في وقت قریببعثة تقییم مشتركة 
 اجات ھوالء النازحین الجدد.تیحإ
 

من النازحین الجدد في والیة وسط دارفور في حاجة  34,000حوالي 
 لإلغاثة

 
بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشئون اإلنسانیة بعثة تقییم  الحكومیة نسانيمفوضیة العون اإلترأست 

. و قد إشتركت في ھذه البعثة وزارات أساسیة في والیة وسط دارفور في محلیة أم دخن بَركََمشتركة الى منطقة 
قد قامت ھذه البعثة بالوقوف على والیة. والمجموعة من المنظمات اإلنسانیة المتمركزة في مدینة زالنجي، عاصمة و
حول بین ملیشیات محلیة بسبب النزاع  ندلع مؤخرًاإوا على النزوح بسبب القتال الذي اجات األھالى الذین أرغمتیحإ
في حاجة  حناز 34,000المراعي. و قد إكتشفت البعثة وجود حوالي و ،خاصة األرض ،لسیطرة على المواردا

في  و نازح)،  20,000ضواحیھا في محلیة أم دخن (و َكبَرنسانیة في ثالث مناطق منھا منطقة  ماسة للمساعدات اإل
ن ویحتاج ھؤالء النازححیث نازح).  14,000حوالي (حیث یوجد عمار جدید، ومورالنق في محلیة مكجر  قرى

 مرافقخدمات الباإلضافة الى الحصول على المیاه وھذا ، المستلزمات المنزلیةالمأوى، وبشكل أساسي للطعام و
ساسیة عاملة في المنطقة.  و قد نزح سكان ألعدم وجود مرافق خدمات  لرعایة الصحیة، نظرًاخدمات او ةالصحی
نذ إندالع األزمة في عام المناطق األخرى من دارفور مم دخن وأالى معسكرات النازحین في مدینة  َكبَرمنطقة 
أسرة) الى  67صلیین (من السكان األ ) فردًا 335البعثة عودة حوالي ( جاء في التقاریر أثناءقد ھذا و .  2003

 .القري الخالیة من السكان بإحتاللقد قام النازحون الجدد (من السالمات) المنطقة. و
 

و شطایة في والیة  ،كبمو ،، من مناطق رھید البردي2014و قد جاء معظم ھؤالء النازحین الجدد في شھر ینایر 
عاد بعض ھوالء النازحین من دخن في والیة وسط دارفور. و قد  أمو ،مكجرو ،من قارسیالجنوب دارفور، و

  2013 اللجوء في دولة تشاد. تجدر اإلشارة الى أنھ بسبب المخاوف األمنیة منذ أندالع العنف في شھر أبریل عام
  .خري من محلیة أم دخن عصیة على وصول الشركاء االنسانیین الیھاوالمناطق الریفیة األ َكبَرظلت منطقة 

 
 للتدخل إستعدادًاوكاالت اإلغاثة تحشد الموارد 

بإعتبارھا  فتالتي صن َكبَرالعاجلة للنازحین في منطقة  مساعداتبحشد الموارد لتقدیم ال تقوم وكاالت اإلغاثة حالیًا
مم ن. و قد قام كل من صندوق األیلمنطقتین األخریإلى اھا من بعدرسل العون سیمنطقة أولویة للتدخل الفوري حیث 

تقدیم أربع وحدات رعایة بباإلشتراك مع وزارة الصحة الوالئیة  ،وصندوق األمم المتحدة للسكان ،المتحدة للطفولة
ستتمكن  ت األربع. ھذه الوحداَكبَرولیة ووحدات مدمجة لعالج أمراض الطفولة للمركز الصحي في قریة أصحیة 

مم من األھالي خالل شھر كامل. أیضا قام صندوق األ 40,000 من ربمن تلبیة متطلبات الصحة األساسیة لما یق
قد قام مجلس الالجئین الدنماركي نجابیة للقریة. وإالصحة الوالئیة بتقدیم وحدة صحة  المتحدة للسكان عبر وزارة

طن متري من البذور من مدینة زالنجي لتوزیعھا على النازحین  10نقل عدد ببمساعدة وزارة الصحة الوالئیة 
من أعداد االھالي المحتاجین  حققعملیات التسجیل والت اتإجراء  تأرجئفي نفس الوقت . وَكبَرمنطقة العائدین في و
 .مساعداتمن ال توفر أنواع أخرىإلى حین   مساعداتلل
 

 للمساعدات االنسانیة إلى أم دخنرحالت خدمات األمم المتحدة للنقل الجوي 
برزت مسألة صعوبة الوصول إلى معظم األماكن بسبب سوء أحوال الطرق كعائق كبیر أمام الجھود اإلنسانیة في ھذه 

وعالوة على ذلك، أصبحت رحالت خدمات األمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدات االنسانیة إلى أم دخن غیر .المحلیة

      
     

       
 

نازح  43,000یحتاج حوالي 
في محلیات أم دخن  و موجا  جدید

في والیة وسط دارفور إلى 
 المساعدات اإلنسانیة

من والیة  فرد  2,000نزوح 
شرق دارفور إلى محلیة اللعیت 

 بوالیة شمال دارفور

 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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بالرحالت  وألكثر من شھرحیث لم یسمح من قبل األجھزة األمنیة الحكومیة. للرحالت منتظمة بسبب اإللغاء المتكرر 
 زالنجي.من ممیة إلى محلیة أم دخن من نیاال أو الجویة األ

 
 الحالي للوضع الالحق وعقب الفراغ من عملیة التقییم دارفور في والیة وسط األمنیة األجھزة مع نقاش األمر و بعد

 21 یوم رحلة أول أقلعتو قد . األممیة العادیة الجویة الرحالت استئناف على السلطات وافقت دخن، أم في محلیة 
 .دخن أم مدینة رحلتان مبرمجتان للتوجھ إلى اآلنھناك و . یولیو

 

شخص في محلیتي    77,000إستئناف الخدمات الصحیة لحوالي 
 .یاسین وصلیعة  في والیة شرق دارفور

 
 .دارفورالخدمات الصحیة في محلیتي  یاسین وصلیعة في والیة شرق تقدیم یستأنف مجلس الالجئین الدنماركي 

محلیتي یاسین و  من الحكومة إلستئناف تقدیم الخدمات الصحیة في ًاإذن ةالالجئین األمریكی لجنة تتلقویولیو،  20في 
منظمة  الجدیر بالذكر أنمایو من منظمة میرلین. شھر ثنین من المراكز الصحیة في إإدارة  لجنةال  تصلیعة. و قد تول

متعللة بأسباب مختلفة من ضمنھا نقص التمویل. و في وقت سابق من ھذا العام دعمھا لھذین المركزین سحبت  میرلین
في محلیة یاسین  43,000شخص منھم   77,000لصحیة إلى ما یقدر بنحو یقدمان الخدمات ا د كان المركزان ق
لبدو و من قرى مھاجریة، من األھالي كانوا قد نزحوا   9,000في محلیة صلیعة)، بما في ذلك حوالى  34,000و
 .2014و  2013في والیة جنوب دارفور بین عامي  یھأم قونو
 

النیم للنازحین في معسكرایضا على موافقة الحكومة لبناء عیادة صحیة في  لجنة الالجئین األمریكیة تو قد حصل
ا وزارة الصحة مھرتدی عسكرمدینة الضعین، عاصمة الوالیة. وسوف تكمل ھذه العیادة عمل عیادتین أخریین في الم

سیتمكن ھذه  العون الكنسي النرویجیة. وھذا یعني أنھ بوجود العیادات الثالث التنفیذیة منظمةباإلشتراك مع بالوالیة 
 نازح في المعسكر من الحصول على الخدمات الصحیة األساسیة. 60,000حوالي 

 

الجئین تطلق النداء اإلقلیمي المنقح شئون المفوضیة األمم المتحدة ل
 السودان لمقابلة إحتیاجات الالجئین من دولة جنوب

 
الجئین من نیروبي شئون الاألمم المتحدة ل مفوضیةأطلقت 

یولیو خطة االستجابة اإلقلیمیة المعدلة للطوارئ  15في 
لمقابلة إحتیاجات الالجئین من جنوب السودان. ووفقا 

 15ان في للمفوضیة، فإنھ منذ اندالع العنف في جنوب السود
من جنوب   فرد  86,444فر حوالي فقد  ،2013دیسمبر 

، مع على وجھ الخصوص السودان الى منطقة النیل األبیض
في  فرد 700الى  500 معدل وصول ما بینتسجیل 

الى السودان  الفارین غالبیةاألسبوع. و یشكل االطفال 
بین النساء و  الفئات الباقیة، بینما تتوزع )% 73حوالي (

حوالي  لجوء لمفوضیة للخطة المنقحة ا و ترجحكبار السن. 
السودان بحلول  الىمن جنوب السودان  مواطن165,000
ووفقا  .، وھذا ھو تقریبا ضعف الرقم الحالي2014نھایة عام 

الوافدین الجدد من جنوب السودان بسوء التغذیة الحاد إصابة بعض  إتضح في بعض مواقع االستقبال،للمفوضیة، فقد 
ھم دیودان ال یتوفر ل. أیضا لوحظ أن معظم الواصلین الى السھاالطبیعیة المتعارف علی عدالتفوق المالشامل بدرجة ت

تلزمات حتاجون معظم المسی المعیشیة األخرى.  وھم في الغالبسیر من المال  أو الممتلكات أوالمعینات إال النذر الی
المنقذة للحیاة. و تقوم حالیا وكاالت اإلغاثة الدولیة والوطنیة بتقدیم المساعدات المنقذة للحیاة   مساعداتللاألساسیة و

من الذین وصلوا   55,715یولیو تشیرتقاریر المفوضیة أن حوالي  16 و حتي تاریخللوافدین الجدد. لھؤالء المتنوعة 
إنسانیة. ومن المرجح أن یصبح الوضع أكثر حرجا،  اتمساعد قدمت لھمقد   2013دیسمبر  15الى السودان منذ 

أن مالمح العودة  في المستقبل القریب ال تبدو مشجعة، مع وجود خاصة وخاصة خالل موسم األمطار القادم. و
لعرقیة مخاوف خطیرة من نقص الغذاء في المناطق الحدودیة المتاخمة للسودان واستمرار الصراعات والتوترات ا

 .جنوب السوداندولة  داخل
 

االستجابة المنقحة خطة عملیات  مویلملیون دوالر لت  113.5توفیربن والمانحیقوم ن أو تطلب المفوضیة وشركاؤھا 
تظل إستجابة المفوضیة لتلبیة إحتیاجات العملیات الخاصة بجنوب  ھذا ولتلبیة حاجات الالجئین من جنوب السودان .

 اإلقلیم.ھي األقل تكلفة في $ للفرد الواحد  688حوالي یبلغ مع معدل تكلفة  ،السودان في السودان

   
   
    

    
   

     
 

وعورة الطرق وعدم فاقمت 
مم المتحدة ألتوفر رحالت ا

لنقل اإلغاثة اإلنسانیة خالل 
من  الشھر المنصرم

لتحدیات التي تواجھ ا
عملیات اإلستجابة اإلنسانیة 

 في محلیة ام دخن

مم ألاتتكھن مفوضیة 
لالجئین بأن تبلغ المتحدة 

أعداد الالجئین من دولة 
جنوب السودان في السودان  

الجئًا قبل نھایة  165,000
 .2014عام 
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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

 
 الجئ من دولة جنوب السودان الى مساعدات في محلیة كیلك في والیة غرب كردفان 450یحتاج أكثر من 

الجئ من والیة الوحدة  في دولة جنوب السودان  450وفقا لمفوض العون اإلنساني في والیة غرب كردفان، فقد وصل نحو 
ھم في حاجة ماسة إلى المساعدات اإلنسانیة. و ستقوم منظمة الھجرة الدولیة بإرسال فریق لمباشرة تسجیل و الي محلیة كیلك 

للغذاء والمستلزمات المنزلیة الضروریة   یحتاجوناجاتھم. ووفقا للمفوضیة، فھم ھؤالء الوافدین الجدد وللوقوف على احتی
 الصحیة. مساعداتوال

 
 الجئون من دولة جنوب السودان یشیدون مأوى في السودان (كامیرا مفوضیة الالجئین األممیة)

 

في والیة جنوب الموسمیة الفیضانات بشخص  3,000أكثر من  رأثت
 كردفان

 
 رأثیولیو إلى ت 4قلي في والیة جنوب كردفان في والفیضانات التي ضربت محلیة كادعقب  ریُِّسأشار فریق تقییم 

منزال أخرى ، ھذا  143على األقل  و أصاب الضرر الجزئي  منزًال 234ر مِّمن األھالي.  وقد ُد 3,195 حوالي
مرحاضا. وقد طلبت حكومة والیة جنوب كردفان من المنظمات اإلنسانیة الدولیة العاملة  150باإلضافة الى تعطل  

وقد قامت الفیضانات بالغذاء والمواد غیر الغذائیة ووسائل اإلیواء. بریین أثفي الوالیة دعم جھود الحكومة في مد المت
رین بمواد اإلغاثة غیر الغذائیة.  أیضا إلتزمت أث% من المت 80المنظمات العاملة في قطاع المأوى االطارئ بمد 

 أیضًا حالیًا% الباقین  بالمواد غیر الغذائیة. و تقوم القطاعات األخرى  20منظمة كونسیرن العالمیة بتزوید ال 
 الفیضانات.برین أثمتبحشد الموارد لتلبیة احتیاجات األھالي ال

 

 
 

 
  
 
 
  

اإلنساني في  لعونلمفوضیة اوفقا 
والیة غرب كردفان، یحتاج  

الجئ من جنوب السودان  450
في والیة  وصلوا إلى محلیة كیلك 

المساعدات إلى  كردفان غرب
 اإلنسانیة

من األھالي  3,000ر أكثر من أثت
جراء الفیضانات الموسمیة في 

قلي في والیة جنوب ومحلیة كاد
 كردفان
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