
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 

   
   
   
 

 
 

 

 
 

 

 

أوتشا     

 في ھذا العدد
 1ص  ملیون دوالر 982مبلغ لتصل  للسودان جملة اإلحتیاجات اإلنسانیة

 2ص یوما  20سراح موظف تابع لمنظمة الھجرة الدولیة بعد  أطلق 

 3ص جنوب كردفان والیة في نسانیة اإلمساعدات للشخص بحاجة   2,400 حوالي 

  4ص لقضاء على المالریا تستھدف النازحین و الالجئین لحملة 
 

 

 

 

 
 

  التطورات أبرز
قدرت  وكاالت اإلغاثة حاجتھا   •

ملیون دوالر لتقدیم  982لمبلغ 

ملیون   6,9  عددل مساعداتال

في المائة من  20شخص(حوالي 

 سكان السودان).

سراح موظف تابع لمنظمة طلق أ •

في والیة جنوب  الھجرة الدولیة

  یوما من األسر. 20بعد  دارفور

حصة شھرین من الطعام  وزعت •

من األھالي في  50,000لحوالي 

والیة محلیتي صلیعة ویاسین في 

مساعدات غذائیة شرق دارفور ك

 .لدعم  الموسم.
لقضاء على المالریا لحملة  •

 3,6إلى   2,25تستھدف ما بین  

ملیون شخص من الالجئین و 

 النازحین في السودان.

 

 أرقام

 
 

 ملیون 6,9
 
 

2,000,000 
 

388,000 
 

 ملیون 1,4

إجمالى عدد الناس 
ن للمساعدات المحتاجی

 سوداناإلنسانیة في ال
 

 النازحون في دارفور
   2013في عام 

(حتى  2014في عام 
 تاریخھ) 

عدد المصابین بسوء 
                  التغذیة الحاد الشامل    

157,000 
 

           
 

  السودان في نوالالجئ
 األمم المتحدة (مفوضیة

 )لالجئینشئون ال
           

 دولة جنوب من نوالالجئ 86,444
  في السودان السودان

مفوضیة األمم المتحدة (
  )لالجئینشئون ال

  

 التمویل

 )أمریكي دوالر( ملیون 988
  2014مطلوبة في عام 

 

46% 
 ةتوفرنسبة األموال الم

 

 ) UNHCR (تصویر في موقع الجوري بوالیة النیل األبیض  ن یستلمون مواد غیر غذائیةین جنوبییالجئ
  

  982 مبلغللسودان في ا اإلنسانیة اإلحتیاجاتإجمالي تقدروكاالت اإلغاثة أن یصل 
 ھذا العام أمریكي دوالر ملیون
مراجعة خطة  2014الزیادة الكبیرة  في الحاجات اإلنسانیة في السودان خالل الستة أشھر األولى من عام  تطلبت

 حوالي إلغاثة دوالر ملیون 982 لى مبلغ إبحاجة اآلن  السودان في غاثةاإل وكاالتفاإلستجابة اإلنسانیة في البالد. 
و من جملة ھذا ). السودان سكان من المائة في 20 حوالي( إنسانیة مساعدات إلى حاجة ھم في شخص ملیون  6,9

  لما یقدر ماسة قدرت أنھا بحاجة اإلنسانیة الفاعلة الجھات المبلغ، فإن
  . محتاجینللحیاة لل المنقذة لتقدیم المساعدات دوالر ملیون 100 ب
  

الحال  علیھ كانت مما أكثر إقلیم دارفور في النازحین في أعداد مضطردةزیادة  2014 من عام األول النصف شھد
 من أكثر السودان دولة جنوب الدائر في أیضا، أرغم الصراع. 2004 عام ذروتھا  في األزمة منذ بلوغ سنة أي في

قامت  أیضا،. األبیض النیل والیة في سیما ال السودان، في للجوء اطلب الحدود على عبور شخص   86,000
 مستوى على شامل مسح لمواجھة اإلصابة بسوء التغذیة، و ذلك  عقب إجراء التخطیط أرقام وكاالت اإلغاثة بتعدیل

 أن ویعتقد. األطفال خاصة بین  الحاد التغذیة سوء من یعانون الذین أعداد األشخاص كشف عن زیادة في السودان
 فيتدھور ی وأ األماكن معظمفي  ركودحالة  ظل فيیبل  یتحسن، ال الشاملالحاد  التغذیة وضع اإلصابة بسوء

  التغذیة سوء تفاقم معدالت في دورا  التحدید، وجھ على السودان في سببةمال العوامل وتلعب جمیع. أخرى مناطق
 النزوحموجات الناتجة عن  المتكررة الصدمات مثل أخرى تحدیاتأیضا السودانیون  یواجھ قد .المعینة منطقةال في

 .الوضع الغذائي علىتؤثر سلبا  التيالمجتمعیة  ضطراباتاإلحاالت أو والفیضانات الموسمیة، والجفاف،
 

  28,2 عند فیق السودان من أجزاء في الخامسة سن دون ألطفالالشامل بین االحاد اإلصابة بسوء التغذیة  فمعدالت
 ھيحتى اآلن و  ،)المحلیات مستوى على( المائة في 42 إلى قد یصل، و )ئيالوال مستوىالعلى ( المائة في

 .الطوارئ دولیا كحد أعلى في حاالت ةالمائة المقبول في 15ال نسبة  اكثیر تفوقمعدالت 
 جدول یوضح عملیة تمویل خطة إستجابة السودان المنقحة حسب القطاع (بمالیین الدوالرات األمریكیة)

 

 
 

 التعلیم

 غذائیةالمواد غیر والطارئ/الیواء اإل

 شیغذائي ووسائل العالمن األ

 صحةال

 تغذیةال

 حمایةال

 دمجالإعادة وعودة، النعاش، اإل

 قطاع الالجئین المختلط

 المیاة والنظافة و إصحاح البیئة

 التنسیق والخدمات العامة

 رئاللوجستیات و إتصاالت الطوا

 النشرة اإلنسانیة
 السودان
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 (یونامید) األسر في یوما 20 قضائھ بعد نیاال، مدینة في الھجرةالدولیة منظمة موظفي أحد سراح إطالق

 على التركیزإعادة و أولویاتھا تقییم بإعادة السودان في غاثةاإل فقد قامت وكاالت المستجدة، حتیاجاتاإل لھذه ونظرا
 اإلنسانیة حتیاجاتاإل من إستطالة أمد العدید من الرغم وعلى. للحیاة المنقذة للمساعدات الفوري التسلیمعملیات 

تظل  رةأثالمت المحلیة التي تواجھھا المجتمعات التعرض للمخاطرفإن معدالت  السودان في اعاتنزال نعة ناتجال
 .حادة جدًا

 
تم توجیھھا لتنفیذ  ملیون دوالر كمساعدات إنسانیة للسودان 510 مبلغفقد قام المانحون بتقدیم  و حتى تاریخ الیوم

األمریكیة  المتحدة الوالیات إنسانیة مانحة أسھمت في دعم ھذه الخطة ھي جھات 10 و أكبر. إستجابة السودانخطة 
 ،)ملیون دوالر 33,3( األوروبیة والمفوضیة ،)ملیون دوالر 47,9( المتحدة ، والمملكة)ملیون دوالر 213,8(

 14,7( و السوید ،)دوالر ملیون 19,2( والیابان ،)دوالر ملیون 19,9( الطوارئ لمواجھة المركزي والصندوق
) دوالر ملیون 7,2( وسویسرا ،)ملیون دوالر 8,1( و كندا ،)ملیون دوالر 8,3( و دولة النرویج ،)ملیون دوالر

 ).دوالر ملیون 5,3( والدنمارك
 

قضائھ  بعد دارفور في والیة جنوبالدولیة  ظفي منظمة الھجرةوإطلق سراح أحد م
 األسر في یومًا 20

 
 غاثةاإل عمال أحد ق سراح أطل

 الھجرة الدولیة لمنظمة التابعین
 ختطافھإ بعد یولیو 25 یوم في

والیة ب مدینة نیاال، من بالقرب
 6 في تاریخ دارفور جنوب
 علىو ذلك  2014 عام یولیو

مقر بعثة الیونامید  بین الطریق
 نیاال. ومدینة

 
 و قد شھدت األشھر األخیرة

 ختطافإ عملیات في زیادة
 في اإلنساني المجال في العاملین

 25ختطف أحیث . إقلیم دارفور
یونیو الماضي  18 في عامًال
  في المسلحة الجماعات أیدي على
 .طلق سراحھم فیما بعدأإال إن الجمیع قد  دارفور والیة شمال في كتم محلیة في منفصلة حوادث ثالثة

 

 دعما غذائیا للموسمدارفور  من األھالي في والیة شرق 50,000 حوالى یتلقى 
 

كدعم  شھرین لمدة غذائیة ًایاسین حصصفي محلیة  20,000 صلیعة و ةشخص في محلی 30,000تلقى حوالي 
توزع خالل أشھرالخریف (یولیو إلى سبتمبر وأكتوبر) لدعم  ما ھذه الحصص الغذائیة الموسمیة عادة موسمي.

ن ومن المتوقع أ النازحون لبیع أو أكل التقاوى یضطر حتى القد أجري التوزیع و النازحین أثناء موسم الزراعة.
 .خالل موسم الحصاد في شھري أكتوبر و نوفمبر یكتفوا ذاتیًا

 
.  و المنظمة الطوعیة الوطنیة "اللجنة الشعبیة لإلغاثة و إعادة التأھیل"  بعملیة التوزیع العالميغذاء ال و یقوم برنامج

أیضا . التوزیععملیة في كشوفات   2014و 2013 عامي في المناطق ھذه إلى النازحین أسماء تدرجأو قد 
إال إن عملیة . من الوالیة على ھذا الدعم أیضا جابرا وأبو و الفردوس عمر، خور من مناطق سیحصل النازحون

  والقیود األمن نعدامإ بسبب إلیھا الوصول نظرا لتعذر ،الراھن الوقت في وأبوكارنكا عدیلة لن تشمل مناطق التوزیع
 .الحالیة المفروضة من قبل الحكومة

 
  ارئوطمنزلیة لل مساعدات دارفور بوالیة شمال  منطقة ملیط في تلقت أسرالنازحین

 
 مستلزماتو دارفور، بوالیة شمال منطقة ملیط أسرة ) من النازحین في 1,505فرد (حوالي  6,300تلقى  عدد 

قد  الناس ھؤالء الوطنیة.العمل المستدام  األمم المتحدة لشئون الالجئین و من مجموعة مفوضیة من ارئوطلل منزلیة
 معسكر من بالقرب موقع جدید إلى مدینة ملیط في بعثة الیونامید  موقعھم القدیم جوار مقر من مؤخرا تم نقلھم 

 والتي قراھم على توالي الھجمات عقب وكتم محلیتي ملیط في منازلھم من و قد فر ھؤالء األھالي . العباسي للنازحین
، ألن المواد المنزلیة التابعة االطبخ  لعدم توفرھأطقم عملیة التوزیع  تشمل ولم. الماضي بریلأشھر  في بدأت

ما زالت قید اإلحتجاز في میناء بورتسودان منذ شھر الخاصة بدعم األسر ولمفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین 

أسھمت الجھات المانحة حتى اآلن 
ملیون دوالر  510مبلغ دفع ب

 كمساعدات انسانیة للسودان

من  50,000یتلقى حوالي 
 محلیتي صلیعة في األھالي 

 لدعم  مساعدات غذائیة ویاسین
 .موسمال
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 یونامید)تصویر جلب المیاه بالصھاریج في مدینة ملیط في والیة شمال دارفور (

 في إنتظار إفراج السلطات عنھا. وتسعى 2013دیسمبر عام 
الوالئي  نیالمستوی على المشكلة ھذه لحل المتحدة مماأل
 .المركزيو
 

 قدرة یعیق دارفور والیات في الجریمة معدالت رتفاعإن إ
. للمحتاجین على تقدیم المساعدات اإلنساني المجال في العاملین

یولیو تعرضت  24 ففي األمم المتحدة لالجئین لمفوضیة ووفقا
من معدات الطبخ كانت في   2,650شاحنة تنقل حوالي 

 لى مستودعإطریقھا من مدینة الجنینة في والیة غرب دارفور 
 لكمین نصبھ  في والیة شمال دارفور بمدینة الفاشر المفوضیة
 كل تعرضت  حیث طوبایھ منطقة شنقلي من بالقرب مسلحون
جاریة لمعرفة تفاصیل  التحقیقات و مازالت .نھبللالحمولة 

 .الحادث
 

 الطوارئ دارفورشھد مخزون مستلزمات والیة جنوب و في
 10,000حیث ال تتوفر اآلن سوى  إنخفاضا ملحوظا، المنزلیة

 سیتم لذلك، ونتیجة مستودع المفوضیة، في وحدة من المعدات 
 فقط. الجدد على النازحین  توزیع ھذه المستلزمات

 

    
 اإلنسانیة للمساعدات كردفان والیة جنوب في من األھالي 2,400حوالي یحتاج 

 
 للمساعدات كردفان یحتاجون  والیة جنوب في من األھالي 2,400یوجد  الحكومیة، اإلنساني العون لمفوضیة وفقا

 ومحلیة والعباسیة كرشوال، مدن أبو إلى فروا من الذین) أسرة 407( فرد  2,234ھذا العدد حوالي  یشمل و. اإلنسانیة
تیرا  نطقةم في  ،قطاع الشمال – السودان لتحریر الشعبیة والحركة الحكومیة القوات بین بعد إندالع القتال بین رشاد

اللیري  منطقة إلى وصلوا قد)  أسرة 18(السودان من دولة جنوب  الجئ 152حوالي  ھناك أن كما ، رشاد في محلیة
. ذلك التقییم تلمعطیا وفقا إستجابتھا لتحدد الناس ھؤالء احتیاجات بتقییم اإلنسانیة وستقوم المنظمات. تلودي في محلیة

قد تلقوا  العباسیة محلیة في) أسرة 230( نازح   1,150ھناك حوالي  الراھن،الوقت  تجدر اإلشارة إلى أنھ حتى
 في ،منظمة كونسیرن الدولیة والتي تبرعت بھاالساحل  –إس أو إس منظمة  مساعدات في شكل أواني منزلیة عبر 

 البالستیكیة. لشئون الالجئین بتقدیم األغطیة المتحدة األمم مفوضیة قامت حین
 
 السودان في السودان دولة جنوب من الجئ  86,000 من أكثرحالیا جد وی
 

دولة  من شخص  86,400 نحو لجأ من ھذا العام یولیو 16 حتىأفادت منظمة األمم المتحدة لشئون الالجئین أنھ 
 أنھ أیضا المفوضیة وتفید. 2013 عام دیسمبر من 15 في ھناك النزاع إندالع وذلك منذ السودان الى السودان جنوب
تجدر و. اإلنسانیة مساعداتال أشكال من شكًال من ھؤالء الالجئین 55,700من  أكثر تلقىكان قد  یولیو  16وحتى 

 والكشافة ،الردیسو الجوري،قري   من ھؤالء یعیشون في مواقع إعادة التوطین في 23,500اإلشارة الى أن حوالى 
  . األبیض النیل والیة في

 
بالن سودان  منظمة من بدعم المواقع ھذه إلى المیاه بنقل (إحدى المنظمات الوطنیة) إیثارالخیریة وتقوم منظمة

 منظمة تقدمھا التيإلى ھؤالء الالجئین و المیاه أنابیب خط مدالخاصة بالمواد  كوستي الى مدینة و قد وصلت . الدولیة
 .تشییدال عملیةالشروع في دون   الغزیرة األمطار حالت ولكن الیونیسیف

 
 والكشافة ،و الردیس مناطق الجوري، في الالجئین جمیع تلقى لمفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین فقد ووفقا

باإلضافة الى  ھذا الطبخ وأدوات ،البالستیكیة المیاه أوعیة النوم، و حصرو ،من بطانیاتلطوارئ ل المنزلیة مداداتاإل
 الجدد الوافدین تسجیل و عادة یتم.  ) والحصائر المصنوعة من القصبالقنا(الخیزران  و خاصة األخشاب البناء مواد
 .مساعداتبال عملیة الشروع بتزویدھم قبل الجوري موقع الى

 
 إعادة مواقع في لتعلیم األطفال ئمًةالمو صدیقًة تشكل بیئًة دراسیٍة كفصوٍل مؤقتٍة بإنشاء مباٍن المفوضیة قامت وقد

 .الثالثة التوطین
 

 لى محلیة كیلك في والیةإالوحدة في دولة جنوب السودان  والیة منجدد وصول الجئین 
  كردفان غرب

 نازح 6,300یتلقى نحو 
مساعدات في شكل مستلزمات 

ارئ في منطقة ملیط وطلل منزلیة
 بوالیة شمال دارفور

ة األمم المتحدة وفقا لمفوضی
 15 لجأ منذ لشئون الالجئین 

حوالي  2013 من عامدیسمبر
من دولة جنوب  شخص 86,000
  السودان الى السودان 
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 الوحدة في دولة  والیة الجئي من 680وصل حوالي  الدولیة، الھجرة ومنظمة وفقا لمفوضیة العون اإلنساني 

و قد أشارت . كردفان في محلیة كیلك في والیة غرب الخرسانة منطقة إلى األطفال، من نصفھم ،  السودان جنوب
 الضروریة المنزلیة والمستلزمات الغذاء إلى ماسة حاجة في ھم الناس المفوضیة و منظمة الھجرة إلى أن ھؤالء

 .الصحیة والخدمات
 

 
 

 النازحین والالجئین في السودان المالریا تستھدفمرض لقضاء على ل حملة إطالق
 

بتنسیق عمل الفریق القومي للتصدي للفیضانات الموسمیة  و الذي یقوم إطار قامت وزارة الصحة اإلتحادیة في 
من منظمة الھجرة الدولیة في البرنامج لمساھمة استجابة لحاالت الطوارئ في جمیع أنحاء البالد، بطلب عملیات اإل

النازحین والالجئین باإلضافة الى المجتمعات  بصورة رئیسیةاإلتحادي للوقایة من المالریا. وسوف تستھدف الحملة 
ملیون شخص  3,6الى  2,25 ما بینالمالریا. وتقدر منظمة الھجرة الدولیة أن یستفید برة أثالمضیفة في المناطق المت

 .أسرة) من ھذه الحملة 600,000الى  450,00(
 

لمنع   بیرمیثرین ستة أطنان من المبید الحشري  تقدیمالمشترك بصندوق اإلنساني الو ستقوم المنظمة باإلشتراك مع 
السمیة المنخفضھ في رش المیاه الراكدة  و ب الذي یتمیزحمى الضنك. و یستخدم  ھذا المبید مرض انتشار المالریا و

 .حتیاجات الرش في البالدإفي المائة من  30في عملیات الرش داخل المنازل. و ینتظر أن  یغطي ھذا المبید 
 

غار والنساء الحوامل. و تشیر تقاریر و تعتبر المالریا السبب الرئیسي للوفاة في السودان، ال سیما بین األطفال الص
في المائة من الوفیات في شمال السودان. ووفقا لمنظمة الصحة العالمیة ،  16المستشفیات الى أن المالریا تتسبب في 

 ةثالثسن الفي المائة من المصابین بالمالریا یموتون من المرض، حیث یكون األطفال دون  12فإن من خمسة إلى 
ملیون  5,5. و یقدر العدد السنوي لحاالت اإلصابة بالمالریا في السودان ب ة للوفاة  بأربع مراتأكثر عرضسنوات 

 في المائة من مجموع السكان معرضون لخطر اإلصابة بالمرض. 75، أي أن نحو إصابة

 3,6و 2,25سیستفید ما بین 
ملین شخص من حملة السودان 

 ضد المالریا
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