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أوتشا     

 )برنامج الغذاء العالمي(المصدر: الجئون بوالیة غرب كردفان یتلقون المساعدات الغذائیة 

 في ھذا العدد                                        
 

  1ص.   الجئ 193,000بلغ عدد الالجئین من دولة جنوب السودان أكثر من  
  2ص.   نقص في متطلبات تمویل اإلحتیاجات اإلنسانیة في السودان 

 3 ص.  شخص 600والیة جنوب كردفان تؤثر على في األمطار 
 4ص.   والیة غرب دارفور تستعد لفصل األمطار

 

  التطورات أبرز  
 ومنظمات اإلغاثة ،ذات الصلة السلطاتتقف  •

الوقایة  تدابیرضمان اتخاذ  التي تعمل على
 االستعدادعلى أھبة  الكافیةستجابة واال

 / المائي الحاد لمرض اإلسھال للتصدي
  .الكولیرا في المواقع المطلوبة

وفقًا لبعثة الیونامید، أدى النزاع القبلي الذي  •
اندلع في منطقة السنطة في والیة جنوب 
دارفور الى خسارة عدد من األرواح وخّلف 

  العدید من الجرحى.
في والیة جنوب  شخص 600یحتاج أكثر من  •

ھطول برت منازلھم أثمن الذین ت كردفان
إلى الموسمیة األمطار الغزیرة والفیضانات 

 .المساعدات
في والیة  شرعت السلطات ومنظمات اإلغاثة •

 لموسم أنشطة التأھبتولي دارفور في  غرب
 .األمطار
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 ملیون 2

 
 النازحون في السودان

 
 النازحون في دارفور

دیسمبر  12 (حتى تاریخ 
2014 ( 

 
 ) 2015(في 

 
 عدد المصابین بسوء التغذیة 

             الحاد الشامل 

 
 
 

193,843          

 دولة جنوب من الالجئون
 15 منذ السودانالسودان في 

مفوضیة األمم ( 2013دیسمبر، 
 الالجئین)المتحدة لشئون 

 
 

168,000 

 منالالجئون في السودان 
(مفوضیة األمم  جنسیات أخرى

 المتحدة لشئون الالجئین)

 التمویل  

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

 

  
37 % 

 المتوفر من التمویل المطلوب
 

    
     

 
 

 الجئ من دولة جنوب السودان في السودان 193,000كثرمن أ
 

لمفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین ظل عدد الالجئین من دولة جنوب السودان الذین یصلون إلى السودان  وفقًا
في ارتفاع مستمر، على الرغم من من تباطؤ وتیرة معدالت الوصول في األسبوع االماضي. ھذا، وقد وصل إجمالي 

شخص یومیا. ووفقًا للجنة العمل الطوعي  308دل الجئ، بمع 2,157إلى  األسبوعھذا القادمین الى السودان خالل 
وتوجھ الباقون لمواقع  ناطق المفتوحة في والیة الخرطوم.من ھؤالء األشخاص الى الم 102واإلنساني، فقد توجھ 

شخص)،  438شخص)، والجوري ( 918( 2دیس إعادة التوطین في والیة النیل األبیض، بما في ذلك الر
فیما شخص)،  193شخص)، والعلقایة ( 35، والكشافة (شخص) 243نقور(شخص)، وأم ص I  )316الردیسو

ذلك شخص، و  5,994ھر یولیو حتي اآلن وقد وصل في ش ھذا دبة أبو سن.موقع شخص) إلى  14( توجھ
 في الشھر الماضي.بالد إلى الوصلوا كانوا قد شخص  38,311بانخفاض ملحوظ مقارنة بعدد 

 
ذلك الجئ من دولة جنوب السودان، و 193,843ولیو، ی 15ووفقا للمفوضیة، فقد وصل إلى السودان حتى تاریخ 

في المائة من  50یشكل ھذا أكثر من . و2013في منتصف شھر دیسمبر عام منذ اندالع القتال في تلك الدولة 
اجمالي عدد الالجئین في البالد. وعلى الرغم من ھذا التدفق الكبیر، ظل تمویل خطة االستجابة اإلقلیمیة لالجئین من 

إطالق ھذه الخطة  جرى جدیر بالذكر، أنھ قدوفي المائة فقط.  12عند حدود  2015نوب السودان للعام دولة ج
جرى د قكان ملیون دوالر،  152.1، لتغطیة مطلوبات مشتركة بین الوكاالت بقیمة 2014عام  دیسمبر 17في

الجئ من دولة جنوب السودان متوقع وصولھم بنھایة العام.  196,000تقدیرھا لالستجابة لسد احتیاجات نحو 
ونظرًا ألن عدد الالجئین حتى منتصف العام قد وصل بالفعل إلى ما یقرب من اجمالي العدد المتوقع بنھایة العام، 

مواقع  وكذلك القدرة على االستجابة. وكانت ،فإن نطاق االحتیاجات الحالى یتجاوز بكثیر الموارد المالیة المتاحة
والمرافق األساسیة  ،الالجئین في والیة النیل األبیض قد جرى الضغط علیھا بشدة، مما أدى لعدم قدرة الخدمات

الدنیا لمقیاس اسفیر حول  ھناك على تلبیة االحتیاجات المتزایدة، حیث فشلت ستة من تلك المواقع في تلبیة المعاییر
 لكلمرحاض فیما یتعلق بمعدل التغطیة بالمراحیض (ذلك اثنان منھا للفرد في الیوم)، وك لتر 10إمدادات المیاه (

). وبالمثل، یواجھ التدفق المستمر لالجئین في خرسانة، في والیة غرب كردفان بنقص في الموارد شخص  50
 لتوفیر المآوى، والمیاه، والصحة، والغذاء، والمساعدات الصحیة للقادمین.

 
 سانیة لالجئین من دولة جنوب السوداناستجابة لسد االحتیاجات اإلن

 
رغم ما سبق، تواصل منظمات اإلغاثة تقدیم المساعدات اإلنسانیة لالجئین من دولة جنوب السودان الذین یصلون 
إلى السودان. ففي والیة النیل األبیض، بدأ األخصائیون االجتماعیون من وزارة الشؤون االجتماعیة في تقییم 

ھم. وھذا یشمل تقییم البیئة لألطفال الذین المنفصلین عن ذوی األطفال غیر المصحوبین أو من 170 احتیاجات
 تربویة، أو نفسیة، أو حاضنة، وذلك بغرض تحدید أي احتیاجات صحیة، أو یعیشون مع أقاربھم، أو مع أسر

 ھم مع أسرھم.عیة، بما في ذلك إمكانیة جمع شملاجتما
 

 السودان جنوبدولة  منوباء الكولیرا لتھدید محتمل ي د استجابة ألِعالسودان ُی
 
 

یة األمم المتحدة مفوض ، اجتمعتالسودان إلىلوصول اجنوب السودان دولة من  الالجئونفیھ یواصل  في الوقت الذي 
عدد المتزاید من حاالت ال لحیلولة دون انتشاریولیو لمناقشة استجابة البالد ل 13وزارة الصحة یوم مع  لشئون الالجئین

 العالمیة نحومنظمة الصحة حددت یولیو،  15 فحتى تاریخ .جنوب السوداندولة ي غ عنھا فبالتي جرى اإلالكولیرا ال
وعلى الرغم من  . حالة وفاة 33االبالغ عن  جنوب السودان، معدولة في من حاالت اإلصابة بوباء الكولیرا  790

 انتشار منعل لالستجابةخطة  إال إن وضعالكولیرا في السودان، إصابة بحتى اآلن اإلبالغ عن أي حاالت إنھ لم یجر 
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 ،الخرطومالوباء في والیة 
والوالیات الحدودیة الجنوبیة 

النیل  لــــــ، التي تشمالثالث
وغرب  ،وجنوب ،ضـــاألبی

یعتبر في غایة ان ـــــــكردف
 الكولیرالمنع انتشار االھمیة

لذا، فقد جري  .في السودان
 رف طوارئ فيـــاء غـــإنش
 ،األبیض لـــــالنی اتــــوالی
رب كردفان ــنوب وغـــــوج

االت ــن أي حــــــإلبالغ عل
إلصابة باإلسھال لاه ــــــاشتب
وتجري  .ادــــــائي الحــــالم

د من ـــمزیاذ ــــاتخة ــمناقش
ثل فحص ــــر مــــــــالتدابی
دخلون ـــــاص الذین یـاألشخ

وقد  اإلصابة.حالة في حالة تحدید لإلسریع إنشاء نظام  باإلضافة إلىالمطار، عبر ودان على الحدود البریة وـــالس
 .العمل بشكل وثیق بشأن ھذه المسألة علىومنظمات اإلغاثة  ،الوزارات الحكومیة ذات الصلة توافق

 
إلى جنوب السودان  حول وصول الجئین جدد من دولة مفوضیة العون اإلنساني الحكومیةورود تقاریر من  عقبو

حاجة إلى ب ممن ھم الجئ جدید  400نحو  بتحدید العالمي غذاءبرنامج القام شمال كردفان، في والیة  مدینة األبیض
المباني الذین یتخذون من ن الجدد یالوافدویقوم المواطنون من دولة جنوب السودان في المنطقة بإستضافة  ات.المساعد

وھم یعتمدون الشخصیة  ھممتعلقاتدون ن ولالجئھؤالء اوقد وصل  .، أو یقیمون في المناطق النائیةمآوي قید اإلنشاء
 التابعةالغذائیة المواد توزیع بدأ عملیة ت سوفو .األساسیةأبسط االحتیاجات توفیر في على المجتمعات المضیفة حتى 

في مواقع وسبتمبر  ،الطعام لشھري أغسطس جري أیضًا تخزینوسی ،قریبا شخاصلھؤالء األالغذاء العالمي لبرنامج 
 .موسم األمطارلمواجھة طوارئ الكجزء من خطة  متقدمة

 
من دولة جنوب وصول الالجئین الجدد إلنساني إلى أما في والیة جنوب كردفان، فقد أشارت مفوضیة العون ا

من منازلھم في والیة أعالي  شخاصھؤالء األ . وقد فرأبو جبیھة الجدید في محلیةو القریض، مناطق السودان إلى
عدد الالجئین الحكومیة مفوضیة العون اإلنساني  وتقدر ھناك.الذي یدور جنوب السودان بسبب النزاعدولة النیل في 

، مدینة كوستي في والیة النیل االبیضللتوجھ إلى استعدادھم عن أعربت األغلبیة منھم حیث ، 2,000أكثر من بالجدد 
 عملیة ترحیلإلى المنطقة لتسھیل  فرقالمفوضیة وقد أرسلت . أبوجبیھةمحلیة في  فیما أعرب الباقون عن نیتھم البقاء

یتمكنوا من الحصول على لتسجیل الالجئین في أبوجبیھة كذلك لتسھیل عملیة و ،إلى مدینة كوستي شخاصاأل
 مواد التغذیة،توزیع  ، فقد جرىالعباسیة في والیة جنوب كردفان، وأبوجبیھةولیري، ت الاحلیفي مأما  .المساعدات

(األطفال دون سن الخامسة خاصًة شخصا  768والزیت النباتي إلى  ،ائقةفالكیلوغرام من الحبوب  573بما في ذلك 
والعباسیة إمدادات غذائیة  ،جبیھةأبومحلیتي في  شخاصاألقد تلقى . ووالمرضعات) ،والنساء الحوامل ،العمر من

أبوجبیھة السراجیة في محلیة   ومنطقة ،لیريال محلیةفي الذین یوجدون أولئك  تلقىلشھر واحد، في حین تكفي 
 .خالل موسم األمطار الوصول إلیھا صعبًایصبح  ھذه المنطقة ربما لمدة شھرین ألنتكفیھم إمدادات 

 

 حرج في التمویل  نقصوسط  ةإضافی الومأم لست
  

اإلنسانیة في  االستجابةمطلوبات تمویل خطة من فقط في المائة  37 تامین سوى جرلم ییولیو،  23 حتى تاریخ
 655تقدر بمبلغ  لم تلبمطلوبات ، مما یترك ملیون دوالر أمریكي 1,004، والتي تقدر بمبلغ 2015السودان للعام 

را ھي أثاألكثر تإن القطاعات فبینما تعاني جمیع القطاعات من مستوى حرج من نقص التمویل، . ودوالرملیون 
، في المائة) 11.3(مغطى بنسبة القطاعات بین  شتركمالن یوالالجئ ،في المائة) 7.4(مغطى بنسبة  حمایةت القطاعا

الشركاء في المجال اإلنساني ظل ونتیجة لذلك،  ة).في المائ 13.5(مغطى بنسبة وإعادة اإلدماج العودة ، وواالنتعاش
، تلك للعملیات اإلنسانیة في البالد، وعلى وجھ الخصوصالدعوة للجھات المانحة من أجل زیادة الدعم یتوجھون ب

 .من دولة جنوب السوداناإلنسانیة لتدفق الالجئین  المتعلقة باالستجابة
 

 للسودان ملیون یورو إضافي 4 بمبلغ تتبرع المفوضیة األوروبیة
 

إضافي للمساعدات اإلنسانیة في  ملیون یورو 4 مبلغ یولیو، أنھا خصصت  17في أعلنت المفوضیة األوروبیة
یأتي و  ملیون یورو. 32 إلى 2015السودان، لیصل بذلك إجمالي مساعدات المفوضیة األوروبیة للبالد في عام 

زیادة لوكذلك  ،جنوب السوداندولة ي االحتیاجات بسبب تدفق الالجئین من مضطردة فزیادة  عقبالتمویل الجدید 

وفقا لبرنامج الغذاء العالمي في 
مدینة األبیض بوالیة شمال 

 400كردفان، ھناك نحو 
الجئ من دولة جنوب السودان 

 المساعدات بحاجة إلى

 

 یجرلم  یولیو 23 حتى تاریخ
المائة  في 37 ب سوىالوفاء 

خطة فقط من احتیاجات تمویل 
في  یةـــــــــــــاالستجابة اإلنسان

 .2015 للعام السودان

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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، بما في ذلك شخاصأللوف تستخدم ھذه األموال لتلبیة االحتیاجات األكثر إلحاحا وس .أعداد النازحین في البالد
 .والخدمات الصحیة ،ةالصحی قفارموال ،والمیاه ،المساعدات الغذائیة

 
 یورو لدعم عملیات برنامج الغذاء العالمي 500,000حكومة إیطالیا تتبرع بمبلغ 

 
دوالر أمریكي)  545,000یورو (حوالي  500,000یولیو، عن تقدیم مساھمة قدرھا  21أعلنت حكومة إیطالیا یوم 

ھذه لبرنامج الغذاء العالمي لدعم استجابة البرنامج لسد احتیاجات الالجئین من دولة جنوب السودان. وستمكن 
لك الذرة، والبقول، والزیت، والملح) إلى أكثر من (بما في ذ غذائیة لمدة ثالثة أشھرالمساھمة من توفیر مساعدات 

 الجئ من دولة جنوب السودان یقیمون في والیة جنوب كردفان. 13,000
 

 محلیة السنطة، بوالیة جنوب دارفور نشوب قتال قبلي في
 

 جنوب شرق ملك  150حوالي(فقد اندلع القتال بین قبیلتي الرزیقات والھبانیة في محلیة السنطة  یونامیدلبعثة ال وفقا
العدید من كذلك  یلتین وخلفقبال من رجال العشرات ة ھذا القتالراح ضحیقد و ).جنوب دارفورفي والیة ، نیاال

تقاریر  ترد أيلم وھذا،  .لمواشيلسرقة  ةحادثكان بسبب  یولیو، 14 تاریخبالذي اندلع  القتالقد ورد أن و  .الجرحى
 .یراقبون الوضع عن كثب منظمات اإلغاثةمعھا و الیونامید وستظل بعثة .لسكانل نزوحعملیة  عن

 

 شخص في والیة جنوب كردفان 600أمطارغزیرة تؤثرعلى نحو 
 

 ،غزیرة ًامطارأن أ یولیو  21في  اإلغاثة اتجنوب كردفان منظمفي والیة  الحكومیة اإلنسانيت مفوضیة العون أبلغ
یونیو، ضربت  16یوم في و . الالعباسیة وأبوكرشو محلیتيمنازل في الألحقت أضرارا ب موسمیة قد سیوًالو

كذلك شخص) و 400أسرة (أكثر من  83ملحقًة الضرر بمنازل العباسیة  محلیةناما في  قردودالعواصف قریة 
محلیة في  كرلنقفي قریة وومركز للشرطة.  ،الصحیةمراكز وال ،مثل المدارس ،تدمیر البنیة التحتیةمتسببًة في 

كما ألحقت األمطار والسیول أضرارا بداخلیة شخص)،  200نحو حیاة ؤثرعلى ی ممامنزال ( 35، تضرر الأبوكرشو
رین أثالمتبدعم  مبدئیًا وقد قامت مفوضیة العون اإلنساني. الدوانكي (ساحات میاه)واثنین من  ،عیادةال، والمدرسة

واللوازم المنزلیة.  ،وى في حاالت الطوارئآتوفیر المبالمنظمات اإلنسانیة لمساعدتھم  دعتو ،بالمساعدات الغذائیة
 .شخاصھؤالء األ تقییم احتیاجاتمن منظمات المعونة بعد  لم تتمكنو
 

تدھورا متزایدا في  تشھد التيجنوب كردفان، والیة أوضاع المجتمعات المحلیة في  ستفاقماألضرار األخیرة ھذه 
اع في المنطقة. وتشیر التقاریر الواردة من منظمات نزعندما اندلع ال 2011یونیو شھر األمن الغذائي منذ أوضاع 
 قد واجھتة الوالیفي المائة من األسر في  80أن ما یقرب من  ،جنوب كردفانوالیة رض في األعلى العاملة اإلغاثة 

إلى أن  2014دیسمبر شھر من مماثلة تقاریرتشیر . و2015دام أمن غذائي حاد خالل الربع األول من عام انعحالة 
كان حیث مباشرًة الحصاد موسم من انعدام األمن الغذائي الحاد في ذلك الوقت، بعد  قد عانتفي المائة من األسر  65

في المائة فقط من  ثالثة ورد أنقبل اندالع النزاع ھ جدیر بالذكر، أنواألمن الغذائي. أوضاع تحسن تمن المتوقع أن 
انعدام األمن حالة األمن الغذائي من  أوضاعینبع تدھور و. ءغذاالاستھالك تعاني من تدني معدالت كانت األسر الفقیرة 

على  ةغاراإلمعدالت في في اإلنتاج الزراعي وارتفاع  شدیدإلى انخفاض  ت بدورھاأد والتياع، نزالصلة بال اتذ
الماشیة للحصول على  بیععلى في المائة من األسر 70ا یقرب من ة، حیث تعتمد موالیالماشیة في جمیع أنحاء ال

نظرًا النخفاض ، یعتبر تحدیًاوإعداد التقاریر في المرافق الصحیة  ،التشخیص الدقیقفإن دخل. وعالوة على ذلك، ال
 ة.والیفي ال الكادر الصحي المدربمستوى 

 

 د لموسم األمطار في والیة غرب دارفوراالستعدا
 

بأنشطة من شأنھا أن تسھل تقدیم  األمطار المقبلھطول استعدادا لموسم غرب دارفور والیة منظمات اإلغاثة في تقوم 
ھو انتشار األمراض المنقولة عن  الرئیسیة خالل موسم األمطارمصادر القلق احد لعل و .خالل ھذه الفترة اتالمساعد
فریق عمل  جرى تكوینوقد  ة.والنظاف ة،الصحی مرافقالالمیاه وتفتقر إلى خاصة في المناطق التي  ،المیاهطریق 

زارة الصحة و تقومسو جتمع مرة في األسبوعی بالوالیة  ةلصحاوزارة  برئاسة، ةلقطاع الصحتابع موسم األمطار ل
 .قارنوفورب ،الجنینةمحلیتي لموظفي الصحة في  یةإجراء تدریبات استجابة أولبومنظمة الصحة العالمیة  ،بالوالیة

 قامت منظمات اإلغاثة بتوزیعكما في أماكن متقدمة، لوازم الصحة اإلنجابیة ل المسبق تخزینالھذا، وقد جرى 
لغذاء لمدة ثالثة لالمسبق عملیة التخزین  الغذاء العالمي برنامجوقد بدأ .  اإلمدادات الغذائیة الطارئة للمنظمات الشریكة

 3,000 نحوترتیب لوازم التعلیم في حاالت الطوارئ ل یجريباإلضافة إلى ذلك، . ة النائیةوالیي مناطق الأشھر ف
 .طالب وطالبة

والسیول  ،دت األمطار الغزیرةأ
 600الى تدمیر منازل أكثر من 

 .شخص في والیة جنوب كردفان
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