
 
 
 
 

 
   
 

 
 

   
   
   
   

 
 

 

 
 

 

 
النشرة اإلنسانیة      
السودان       
 2015 ینایر 11- 5 |  2العدد          

   
 

 

أوتشا     

 ) أوتشا(المصدر:   اجات النساء المزارعات في النیل االزرقحتقییم 

 في ھذا العدد                                          
 

 1عملیات تقییم إحتیاجات مشتركة في والیة النیل األزرق ص. 

 2ص.  جدد في دارفورنازحین عن  واإلبالغ من التحققجرى 

 3ص.  قطاع الشمال تتوقع مفوضیة العون اإلنساني تدفق النازحین من مناطق

 4 ص.الجئ من دولة جنوب السودان  119,000وصول أكثر من 
 
 
 
 
 

  التطورات أبرز   
أفادت مفوضیة العون اإلنساني في والیة  •

النیل األزرق بموافقة الوالي على 
الدولیین من منظمات مشاركة الموظفین 

اإلغاثة في عملیات تقییم اإلحتیاجات 
 المشتركة.

أشارت مفوضیة العون اإلنساني بوالیة  •
 1,800وسط دارفور، إلى نزوح حوالي 

شخص إلى قریة یاجا قرب مدینة روكرو 
 .في منطقة جبل مرة

تحققت وكاالت اإلغاثة من وصول  •
من النازحین الجدد إلى  5,800

ورواندا، و زمزم من معسكرات  أرقو، 
 .منطقة طویلة في والیة شمال دارفور

تتوقع مفوضیة العون اإلنساني وصول  •
شخص من المناطق  145,000نحو 

التي تسیطر علیھا الحركة الشعبیة 
قطاع الشمال إلى  –لتحریر السودان 

المناطق الحكومیة في والیات جنوب 
وغرب كردفان بعد إحتدام القتال بین 

حة السودانیة والحركة القوات المسل
  الشعبیة.

 

 أرقام    
 

 ملیون 3,1
 
 

 ملیون 2,4
 
 

 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  (مفوضیة السودان
 )لالجئینشئون ال المتحدة

 
 
 

119,709 

 دولة جنوب من نوالالجئ
 15منذ   في السودان السودان

مفوضیة ( 3013دیسمبر 
  )لالجئینشئون ااألمم المتحدة ل

 التمویل   

 )أمریكي دوالر( ملیون 986
  2014مطلوبة في عام 

 54 % 
 حسب التقاریر ةتوفرنسبة األموال الم

 

 
 

أشارت مفوضیة العون اإلنساني بوالیة النیل األزرق إلى إمكانیة 
تقییم لالمشتركة عملیات الإجراء  فيمشاركة الموظفین الدولیین 

  حتیاجاتاإل
 

وافق على مشاركة  والي الوالیة قدن أ 2015ینایر  11یوم  في  والیة النیل األزرقب مفوض العون اإلنسانيقال 
في حتیاجات التي یزمع إجراؤھا تقییم االل المشتركةعملیات المنظمات اإلغاثة الدولیة في ب العاملینالموظفین الدولیین 

 بعد.إلجراء تلك العملیات تحدد مواعید نھ لم أإلى  وتجدر اإلشارةوالیة. من الست محلیات 
 
 ندالع النزاعاحتیاجات في والیة النیل األزرق منذ تقییم اإلمشتركة لأي عملیات  تجرلم إلى أنھ  كذلك تجدر اإلشارةو

من والیة جنوب الوالیة إلى الذي تمدد شمال قطاع ال –الحركة الشعبیة لتحریر السودان قوات بین قوات الحكومة و
 .2011كردفان في سبتمبر عام 

 
بأي والیة ترحب الأن حكومة  2014في سبتمبر عام النیل األزرق والیة ي ف مفوضیة العون اإلنساني تقالو

أیضا في  ت المفوضیةوقال الوالیة. بعمل أن تفي  التي ترغبوكاالت األمم المتحدة كذلك بمنظمات دولیة جدیدة و
بمشاركة منظمات اإلغاثة  لوالیةافي  تجريیمكن أن  حتیاجاتتقییم االلمشتركة العملیات الأن  2014سبتمبر 

ومنذ ذلك الحین، شرعت  . 2014 إبتداًء من االول من شھر نوفمبر عامالدولیة، بما في ذلك وكاالت األمم المتحدة 
 في ھذه التقییمات. یناألمم المتحدة الدولیموظفي مشاركة اآللیات التي تتیح  في التفاوض حولوكاالت األمم المتحدة 

 
حو نك لھنا 2015 للسودان في عام ستراتیجیةستجابة اإللخطة اإل اإلنسانیة حتیاجاتإللمة عاللمالمح ال وفقًاو

النیل األزرق.  في والیة إلیھا نسانیة في المناطق التي یمكن الوصولاإلمساعدات الشخص في حاجة إلى  154,000
كذلك و ،انعدام األمن الغذائيمن ون یعانالذین  أولئكالعائدین، و ، والبقیة مننازح 83,000یشمل حوالي العدد وھذا 

 جنوب السودان.دولة من  الالجئین
 

اإلنساني للحركة  فقد قدرت الھیئة المسئولة عن الشأن، الوالیة فيفي المناطق التي یصعب الوصول إلیھا أما 
 تمكن نظرًا لعدم  التحقق من ھذا الرقم ویتعذر. ھناك النازحین من 51,000د وقطاع الشمال وج – الشعبیة

 الوصول إلى ھذه المناطق.من األمم المتحدة 
 

في والیة  شخص 76,000توفیر عون غذائي لنحو  طلبت مفوضیة العون اإلنساني من برنامج الغذاء العالمي
 النیل األزرق

 
طلبت مفوضیة العون اإلنساني في مدینة الدمازین من برنامج 

لعدد من الطعام الغذاء العالمي توفیر حصة شھر كامل 
رین أثواألشخاص المت ،والعائدین ،النازحین من 76,200

 26ھؤالء الناس في ویوجد   .لنزاعات في والیة النیل األزرقبا
 .صیرصوالرو ،قیسانوباو، والكرمك، محلیات في  موقعًا

ضعف من الناس إما  فقد عانى ھؤالء، لمفوضیةل وفقًاو
 زراعة أراضیھم في الموسم الزراعيتعذر أو  ،المحصول

 انطنأ  305یخطط البرنامج لتوزیع . و)2015 -2014(
 )والتنمیة المنظمة األفریقیة لإلغاثة(المصدر:  توزیع المساعدات في والیة النیل األزرق  .رینأثمن المواد الغذائیة بین السكان المت ةمتری
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 )الصلیب االحمر(المصدر: الصلیب األحمر یوزع بطانیات في شمال السودان 

 من دیارھم في منطقة جبل مرة ھالياألفرار 
 

القتال في أواخر إندالع في أعقاب  حدوث موجات نزوح جدیدة للمدنیین عن مختلفة ًاالمتحدة تقاریرتلقت األمم 
بین القوات الحكومیة والحركات المسلحة في أجزاء من منطقة  2015عام  شھر ینایرومطلع  2014دیسمبر 

 فیھ تشیر.  وفي الوقت الذي ة طویلة في والیة شمال دارفوریوكذلك في محل ،دارفوروسط في والیة  رةجبل م
منظمات اإلغاثة الدولیة غیر قادرة على التحقق من دیارھم، تظل وا نزحھذه التقاریر إلى أن اآلالف من الناس قد 

النازحین بسبب الوضع األمني السائد وكذلك إلى  ،ستطیع الوصول إلى معظم المناطق المتأثرةتال  األنھ ذلكمن 
 .في تلك المناطق

 
 ةالمعروف(شمال جبل مرة منطقة قرى في  عشرإلى أن حوالي  الحكومیة تشیر تقاریر مفوضیة العون اإلنسانيو

إلى قریة من األھالي  1,800قد تاثرت مما أدى إلى نزوح  دارفور وسط في والیة  محلیة روكرو) سمإسابقا ب
روكرو). وأشارت مفوضیة العون اإلنساني بوالیة وسط  جنوب مدینة (على بعد ثالثة كیلومتراتتسمى یاجا 
ة والیوالنازحین في ال ،رینتاثعن عدد األشخاص الممتكاملة معلومات  وفرتس انھأإلى  ینایر، 6یوم دارفور في 

لتسییر ي طلبات أل منحتلن  الموافقة أنغاثة وكاالت اإلالمفوضیة أبلغت  باإلضافة إلى ذلكو .خالل األیام المقبلة
في الوقت أشارت المفوضیة و ھناك. حتى یتحسن الوضع األمنيمرة جبل منطقة وشمال  ،وسط لمحلیات بعثات
بسبب التضاریس الجبلیة الوعرة  وورا ،نسكام مساعدات إنسانیة إلى مناطق لیس باإلمكان إیصال ھأن إلىنفسھ، 

إمكانیة إیصال ستكشاف إ جري، سیھناك تحسن الوضع األمني حالةوأضافت أنھ في  .وسوء حالة الطرق
 .مدینة روكروشرق التي تقع مناطق الشمال دارفور إلى والیة من  اتدالمساع

 
ك لھنان أإال شمال جبل مرة ، محلیة  إلى قد نزحوا اربما یكونورین أثأن الغالبیة العظمى من الناس المت ورغم

 وكذلك إلى معسكرطویلة، محلیة في  معسكرات النازحینرین قد انتقلوا إلى أثدالئل تشیر إلى أن بعض المت
والتحقق من  ،من التسجیل لفراغوبمجرد ا. شمال دارفور تقع في والیةطوبایة، وكلھا  منطقة شنقليو ،زمزم

ھم أعداد عنالمزید من المعلومات المفصلة توفیر  جريسی ،ت والمناطقعسكرافي تلك الم ھؤالء النازحین حدیثًا
 .والمناطق التي جاءوا منھا

 

محلیة النازحین الجدد من  من 5,700من نحو ة إلغاثكاالت اتتحقق 
 شمال دارفورفي والیة طویلة، 

 
 

شمال دارفور الواقعة في والیة ة یمحلالھا میلیشیات مسلحة مجھولة على عدد من القرى في تالھجمات التي شن أدت
في وقت وفقًا لنتائج بعثة تقییم مشتركة بین الوكاالت سیرت إلى محلیة طویلة وذلك ھالي من األ 5,700إلى نزوح 

من التحقق  جرىالذین ن وجمیع ھؤالء النازح. ویحتاج ،2015ینایر  12 – 10في الفترة من  مبكر من ھذا الشھر
 .الحة للشربصوالحصول على المیاه ال ،والغذاء ،واللوازم المنزلیة الضروریة ،مواد اإلیواء أعدادھم إلى

 
م سیالة، أو، قرى تنقورورواندا من  عسكرشخص وصلوا إلى م 975 التحقق منھم  جرىالذین بین أولئك ومن 

، وقوز دوردولما، و، مارتالمن قرى للنازحین و قآر إلى معسكر واوصل قد ًاآخرشخصًا  4,715وھناك وجفینا. 
في  ابیرلوحلة التمارو، حلة وحلة الزبیر، و، تسدیروادي و ،أم سیالةربتري، وأوجونزي، و، وسائمو، وتور دبیلو

إجمالي عدد ویمكن أن یكون . وسط دارفوروالیة بروكرو ة یسوق في محلفنقا القریة من كذلك و ،طویلةمحلیة 
متى ما لنازحین الجدد ل ما استجد من أرقام تاحتسو  .بالفعل منھا تحققال جرىالتي األعداد النازحین أعلى من تلك 

 .تسییر بعثات التقییم إلى ھناك والفراغ من عملیات التسجیل والتحقق من االعداد جرى
 

ذكرت وسائل اإلعالم تسبب موجة برد غیر معتادة في مصرع عشرة 
  في دارفور الجددالنازحین أشخاص من 

 
أن عشرة أشخاص  ،النازحین رابطةعن  اإلعالم نقًالذكرت وسائل 

 جراء ،في السودان حتفھمقد لقوا بینھم ستة أطفال، من ، على األقل
 .األیام السبعة الماضیة إبانالطقس البارد ة من دموجة غیر معتا

 كان ووفقًا للمتحدث بإسم نازحي دارفور ورابطة النازحین، فقد
من األھالى الذین  موجة البردلقوا مصرعھم جراء معظم  الذین 

منطقة  الدائر حولمن القتال  رھمفرابعد في دارفور  نزحوا حدیثًا
 .جبل مرة

مفوضیة العون اإلنساني قالت 
 نحو  في والیة وسط دارفور أن

إلى قد نزحوا  شخص  1,800
 مدینة روكروقرب  یاجا قریة

منطقة جبل  في من عدة قرى
 .مرة

 

من  ةغاثوكاالت اإل تتحقق
 جدید نازح  5,700وصول 

شمال بوالیة طویلة، محلیة من 
 ، وقآر إلى معسكراتدارفور 
 .وزمزم ،ورواندا

 
 
 

 
 
 
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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لبطانیات وغیرھا من المواد األساسیة للحمایة من باالنازحین الجدد  زویدعلى تفي دارفور ة غاثوتعمل وكاالت اإل

المزید إرسال ویتوقع  .شمال دارفور طویلة في والیةلمحلیة بطانیة  1,000حوالي  الیونسیف رسلتأقد و .البرد
 .بالوالیةلشؤون االجتماعیة والصحة ا تيوزار من قبل في االیام المقبلةمن البطانیات 

 
األجزاء الشمالیة من على التي أثرت أیضا  وإستجابًة للتصدي لموجة البرد غیر المعتادةوفي الوقت نفسھ، 

ألشخاص األكثر ل ویةلشتامالجئ الالبطانیات وتحسین  بتوزیعجمعیة الھالل األحمر السوداني قامت السودان، 
 .ودنقال في شمال السودانوالدبة، ، والبرقیق مروي،مدن في  عرضة للخطر

 

ھالي في مناطق سیطرة الحركة من األ 145,000 من المتوقع لجوء
وغرب  ،قطاع الشمال في والیتي جنوب –الشعبیة لتحریر السودان 

 كردفان الى المناطق الحكومیة
 

بین القوات الحكومیة وقوات كردفان أن القتال الدائر حالیًا أشارت مفوضیة العون اإلنساني في والیة جنوب 
ربما یؤدي إلى  ،قطاع الشمال، في أجزاء من والیتي جنوب وغرب كردفان  –الحركة الشعبیة لتحریر السودان 

موجات نزوح كبیرة جدیدة من المناطق التي تقع تحت سیطرة الحركة الشعبیة. و أفادت المفوضیة إلى أنھا تقوم 
حالیًا بمراقبة حركة السكان في محلیات ھیبان، وأم دورین، والبرام، وأجزاء من محلیة دالمي التي تقع تحت 

من األھالي  145,000ع الشمال. وتتوقع المفوضیة وصول نحو قطا  –سیطرة الحركة الشعبیة لتحریر السودان 
 من مناطق الحركة.

 
 عداد المتوقعة للنازحین من مناطق الحركة الشعبیة في والیات جنوب و غرب كردفانألا

 المصدر: مفوضیة العون اإلنساني
 

 األعداد المتوقعة للنازحین مناطق النزوح المتوقعة الموقع الحالي

 البرام:محلیة 
 كرنقو عبد اهللا

 

 )كادقلي (جنوب كردفان
 )كیلك (غرب كردفان

 
30,000 

 محلیة البرام:
 شتات

 8,000 كادقلي

 محلیة البرام:
 أنجلو ،القنایة ،الدار ،طبنجة

 
    

 

 تلودي (جنوب كردفان)
 كادقلي

 
10,000 

 محلیة ھیبان:
 أم درجي، انقاب

 7,000 قليدكا

 محلیة ھیبان:
رشاد، ابو جبیھة، كالوقي (جنوب  كاودا، كجام

 كردفان)

 
40,000 

 محلیة ھیبان:
 ھیبان، الشوایة، ارض قنعان

 

الفیض، رشاد، دالمي (جنوب 
 كردفان)

20,000 

 محلیة أم دورین:
 الالبو، اللیري، أم دورین

  تلودي، كادقلي، دالمي
30,000 

 145,000  إجمالي
 

  119,700 من دولة جنوب السودانعدد الالجئین بلغ 
 

دیسمبر عام شھرمنتصف  ھناك فيالسودان منذ اندالع القتال  إلىجنوب السودان من دولة ن یالالجئ تدفق استمر
جنوب دولة من  مواطن 119,700فقد لجأ ، 2015ینایر  9حتى و ووفقًا لمفوضیة شؤون الالجئین،. 2013

 لالجئین. اتتواصل المنظمات اإلنسانیة تقدیم المساعدھذا، و. السودانالسودان إلى 

نحو صل یمن المتوقع أن 
المناطق شخص إلى  145,000

التي مناطق الة من یالحكوم
 الحركة الشعبیةتسیطر علیھا 

قطاع   –لتحریر السودان 
جنوب والیتي في الشمال 

بعد إشتداد وغرب كردفان 
القتال بین القوات وتیرة 

قوات المسلحة السودانیة و
 .الحركة الشعبیة

 
 
 
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 عدد الالجئین من دولة جنوب السودان بالوالیة 

 )شؤون الالجئیناألمم المتحدة لالمصدر:  مفوضیة ( 

 
المساعدات عملیة توزیع على  ھائٍل ضغٍط إلي حدوثوالیة النیل األبیض  إلىالتدفق المستمر لالجئین  وقد أدى

إعادة إنشاء موقعي جرى لحل ھذه المشكلة، و. القصوى طاقتھابلغت اإلنسانیة في مواقع إعادة التوطین التي 
من حتى اآلن أسرة)  739الجئ ( 4,000نقل أكثر من  جرىوقد  بو سن.أودبة  2في الردیس ، ینجدید توطین

المنزلیة  مستلزماتال توزیع جرىفقد  ،للمفوضیة وفقًاو. الجدید 2لموقع الردیس الجوري و ،الكشافة يقعمو
الذین  الجئینلحاالت الطوارئ ل

الجھات وقامت . انتقلوا حدیثًا
بتشیید اإلنسانیة الفاعلة أیضا 

مرافق إیواء جماعیة في  خمسة
 الموقع.

 
في التحضیرات و قد إكتملت اآلن 

 بو سنأفي دبة  الجدید الموقع
نقل الالجئین عملیة  أتبدوسوف 

النازحین إلى نتھاء من نقل بعد اإل
 .2موقع الردیس 

 
فقد الجدید  2موقع الردیس في أما 

لمیاه في حاالت لوحدة  تبكُِّر
إلى جنب مع  الطوارئ، جنبًا

لمیاه. قربیة لخمسة خزانات إنشاء 
 عربة صھریج تَصِصُخوقد 

 جرىولتر   5,000بسعة  ن للمیاهاخزانب كِّقد ُرف، بو سنأموقع دبة في أما . للخزانات المیاه لتوصیلبشكل دائم 
. وقد إضافیةقربیة لتركیب ستة خزانات ا بالحنفیات، في الوقت الذي یتواصل فیھ العمل لبناء القواعد مربطھ
قابلة، وخبیر ومساعد طبي،  تعیینمع  ،جدیدال 2موقع الردیس إنشاء مرافق الصحة اإلنجابیة في ستكمال ا جرى
 لتحصین.لفریق نشر و ،التغذیةفي 

 
في مواقع إعادة  لمرافق الصحیةالمرضى لرتیاد السبب الرئیسي إلھي بقى عدوى الجھاز التنفسي الحادة تو

 جرتالتقریر، إعداد ھذا ن. وخالل أسبوع والعیأمراض و ،واإلسھال ،التوطین، تلیھا اإلصابات بمرض المالریا
 .العلقایةفي مدینة  584و ،في الجوري 121 باإلضافة إلىاستشارة طبیة في موقع إلردیس،  271

 

أم محلیة شخص في  43,000نحو سجل تالمنظمة الدولیة للھجرة 
 وسط دارفوربوالیة دخن، 

 
أم دخن محلیة في  ي المناطق الریفیةإلالعائدین من قبیلة المسیریة  من 43,000نحو سجلت المنظمة الدولیة للھجرة 

بین قبیلتي المسیریة الذي نشب فروا من منازلھم بسبب القتال قد ھؤالء الناس  كانو. دارفوروسط بوالیة 
تقییم بعثة حددت وقد األرض.  خاصًةالوصول والسیطرة على الموارد،  حول  2014یونیو شھر والسالمات في 

 ،الطعام ھؤالء العائدین المتمثلة في حتیاجاتإ 2014سبتمبر عام شھر في سیرت بین الوكاالت  ةمشترك
 ،التعلیمفي  اتالمساعدعن  فضًال ،والنظافة ة،الصحی قفارموال ،حاالت الطوارئ، والمیاهلالمنزلیة  مستلزماتوال

یمكن  ،المنظمة الدولیة للھجرةالتي قامت بھا تسجیل المن عملیة  ونظرًا للفراغ .العیشوسائل و ،واألمن الغذائي
  .ھؤالء الناسللطوارئ لمستلزمات المنزلیة الو ،المساعدات الغذائیةنسانیة اآلن البدء في تقدیم للمنظمات اإل

 المنظمة الدولیة للھجرة سجلت
 العائدین من 43,000حوالي 
المناطق  الى المسیریة من قبیلة

 .أم دخن في محلیة الریفیة

مواطن من   119,700لجأ 
دولة جنوب السودان إلى 

ینایر    9 حتى  وذلك السودان
األمم  لمفوضیة وفقًا ،2015

 .الالجئین نشؤوالمتحدة ل
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