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أوتشا     

 )2014الجئون من دولة جنوب السودان وصلوا حدیثًا في مدینة اللیري (صورة أرشیفیة لألمم المتحدة 

 في ھذا العدد                                        
 

 1. ص شمال دارفوروالیة مقتل أحد قوات الیونامید لحفظ السالم في 

 2ص.  وف سیئةالالجئون في مدینة اللیري یعیشون في ظر

 3ص. انعدام أمن غذائي حاد في جنوب كردفان وجبل مرة  

 4ص.  ٪ 50للسودان  2015تمویل خطة االستجابة االنسانیة  شارف

  التطورات أبرز  
ُقِتَل أحد قوات الیونامید لحفظ السالم وأصیب  •

أربعة آخرون في ھجوم في ملیط بوالیة شمال 
 .دارفور

ید من دولة الجئ جد 5200یحتاج حوالي  •
جنوب السودان من محلیة اللیري بوالیة 
جنوب كردفان إلى المساعدات اإلنسانیة، وفقًا 

 .لمفوضیة العون اإلنساني الحكومیة
یواجھ النازحون في المناطق التي ال تسیطر  •

علیھا الحكومة من والیات النیل األزرق، 
وغرب، وجنوب كردفان انعدام األمن الغذائي 

 .ظمات اإلغاثةالحاد، وفقا لمن
ارتفاع معدل التسرب في المدارس المحلیة  •

یثیر قلق النازحین في منطقة المیناء البري 
 .بوالیة شرق دارفور

بلغ تمویل خطة االستجابة االنسانیة لعام  •
 ٪.49للسودان  2015

 

 أرقام

 
 ملیون 3,1

 
 

 ملیون 2,5
 

223,000 
 
 

 ملیون 2

 
 النازحون في السودان

 
 ورالنازحون في دارف

 ) 2014دیسمبر (حتى  
 

 ) 2015(في 
 

 عدد المصابین بسوء التغذیة 
             الحاد الشامل 

 
 
 
 

281,192          

 دولة جنوب من الالجئون
 15 منذ السودانالسودان في 

(مفوضیة  2013دیسمبر، 
األمم المتحدة لشئون 

 الالجئین)
 

 
 
 

175,250 

من الالجئون في السودان 
(مفوضیة  ىجنسیات أخر

األمم المتحدة لشئون 
 الالجئین)

 التمویل  

 )أمریكي دوالر( ملیون 1,04
  2015مطلوبة في عام 

 

  
49 % 

 المتوفر من التمویل المطلوب
 

    
     

 )2014(صورة أرشیفیة لألمم المتحدة بوالیة جنوب كردفان وصلوا حدیثًا في مدینة اللیري نسوة وأطفال 

  

 مقتل أحد قوات الیونامید لحفظ السالم في ھجوم في شمال دارفور
 

وأصیب  )یونامیدالسبتمبر أحد قوات بعثة االتحاد األفریقي واألمم المتحدة في دارفور لحفظ السالم ( 27قتل في 
. وكانت في ھجوم شنھ مجھولون قرب مدینة ملیط بوالیة شمال دارفور -أحدھم في حالة خطیرة  -أربعة آخرون 

 31إلدارة األمم المتحدة لعملیات حفظ السالم، حتى تاریخ  فقًاوقوات حفظ السالم بمرافقة قافلة لوجستیة للیونامید. و
حالة وفاة بین أفراد الیونامید والموظفین منذ أنشئت بعثة حفظ السالم في عام  222كانت ھناك  2015أغسطس 

2007. 
 
یونامید تقدیم المساعدات اإلنسانیة ال سھلحیث تعدات اإلنسانیة للمحتاجین. مثل ھذه الحوادث توصیل المساتھدد و

 ،وقوافل المساعدات ،ومرافقین مسلحین للبعثات ،في دارفور من خالل توفیر األصول اللوجستیة شخاصلأل
من  وأغسطس ،بین ینایرفي ما الحوادث األمنیة في دارفور من  131ھناك  وقد كانتوالعملیات اإلنسانیة األخرى. 

والھجمات المسلحة،  ،فاطتخاالوقوات حفظ السالم اإلنساني، بما في ذلك عملیات  ،ینلماالععلى أثرت   2015 عام
  .والجریمة ،السیارات فاطتخاحوادث و
 

من دولة جنوب ن والالجئیعیش : مفوضیة العون اإلنساني الحكومیة
 كردفان جنوب  بوالیة للیريفي منطقة ا في ظروف سیئةالسودان 

 
من دولة الجئ  5,400 عددفي والیة جنوب كردفان، وصل ما یقدر ب ة یالحكوم اإلنساني عونلا مفوضیةوفقا لل

یري إلى محلیة الل سودانالجنوب 
جنوب كردفان في سبتمبر والیة في 

وھم في حاجة إلى  2015
اإلنسانیة بما في ذلك ات المساعد

حاالت الطوارئ. ل يوآوالم ،الغذاء
ظم الالجئین الذین وصلوا معو

حدیثا ھم من النساء واألطفال الذین 
من  موجودال مجتمعذوا بالال

. السودان جنوباألشخاص من دولة 
لمأوى في منجم لوقد سعى آخرون 

 مفوضیة زعتقد وقریب. واللذھب ا
 ،ةیومـــــــالحك انيـــــاإلنس ونـــعلا
دادات ـــلیة اإلمـــــــالسلطات المحو

ن ــالوافدیعلى یة األولیة الغذائ
 الجدد. ومع ذلك، ال یتوقع أن تستمر

طویال كما یجري تقاسمھا مع  ھذه
مع و. األقدمئین ـــــــالسكان الالج

  .استمرار القتال في جنوب السودان، یتوقع المزید من الالجئین القادمین
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

كالة األمم المتحدة للطفولة والعالمي، و ءابرنامج الغذلمخطط لھا مع ممثلین بعثة تقییم  على  الوصولتعذر و
یري بسبب سوء حالة الطرق الناجمة عن األمطار الغزیرة. ى اللإل مفوضیة العون اإلنساني الحكومیةو ،(الیونیسیف)

یري حالما تسمح اللفي األبیض إلرسالھ إلى  على أھبة االستعدادمخزون غذائي بالعالمي  اءغذبرنامج ال قفیومع ذلك 
 ،حاالت الطوارئل يوآلمللیري الفي مدینة  ًاتقییملھالل األحمر لالجمعیة السودانیة  وستجريلطریق. ظروف ا

مفوضیة العون اإلنساني  تواصل  ھذه الفئة من السكان الالجئین. وفي الوقت نفسھ، سوفلالمنزلیة  حتیاجاتاالو
 كادوقليرض، والتنسیق مع الشركاء في األورصد الوضع على  ،ومنظمات اإلغاثة المحلیة في تقییم ،الحكومیة
في و. سالكةالطرق  أن تصبح یمكن أن تبدأ بمجرد ،وفي الوقت المناسب ،تدابیر االستجابة المالئمةأن لضمان 

افیة لتلبیة االحتیاجات أدویة كو ،طبیةمستلزمات  جوًایري اللة إلى یالوالبلصحة اوزارة نقلت األسبوع الماضي، 
 .السودانيمن دولة جنوب بما في ذلك عدد من الالجئین  - شخاصاألمن  2,000 حواليل حدلمدة شھر واالطبیة 

 

 ،وجنوب كردفان ،ألمن الغذائي في مناطق النیل األزرقلحاد انعدام 
  وغرب كردفان

 
ل النیفي والیات غیر الحكومیة السیطرة  الذین یعیشون في مناطق شخاصاألیواجھ  وفقا لمنظمات اإلغاثة المحلیة

القتال بین القوات الحكومیة أدى  حیث وغرب كردفان انعدام األمن الغذائي الحاد. ،وجنوب كردفان ،األزرق
زادت و. عیشوكسب ال ،زراعةالوالجماعات المسلحة في المنطقة إلى انعدام األمن على نطاق واسع، وتعطیل أنشطة 

في المائة في  585و ،ي المائة في وسط جنوب كردفانف 290بنسبة األسعار تفاقم الوضع مع ارتفاع  من أسعار الذرة
 .2015غرب جبل مرة بین شھري یونیو ویولیو 

 
أن انعدام األمن الغذائي بین  نظام اإلنذار المبكر بالمجاعةشبكة لي لشھر أغسطس ائغذالوذكرت أیضا توقعات األمن 

ومناطق جبل  ،والنیل األزرق ،جنوب كردفان اتوالی في السیطرة غیر الحكومیةالنزاع في مناطق بین أثرالسكان المت
في  شخاصاألظل ی إذ نعدام األمن الغذائي الحاد.ال 3المرحلة تبلغ أزمات مستویات  نسبةبمرة ھو مصدر قلق كبیر 

تشیر التقاریر وكمصدر رئیسي للغذاء.  األعالفعلى  ونعتمدأنھم یویقال  ،عن األسواق ینھذه المناطق معزول
ستھلك مخزون البذور المخصصة للزراعة، األمر الذي تخیرة أن الكثیر من األسر في ھذه المناطق قد المیدانیة األ

قل من األمن المتوقع أن تؤثر األمطار األمن الغذائي األسري. باإلضافة إلى ذلك،  على ثریؤو ،نتاجاإلسیقلل 
 ،لرئیسي لھذا العام (أكتوبر إلى دیسمبر)على المحصول امتفرقة التي بدأت في وقت متأخر ھذا الموسم الالمتوسط و

ال یمكن تحدید و، وفقا لشبكة االنذار المبكر بالمجاعة. 2016ي في عام قومویمكن أیضا أن تؤثر على اإلنتاج ال
  .التأثیر الفعلي النخفاض ھطول األمطار ھذا العام حتى نھایة موسم األمطار في األسابیع المقبلة

 
منع مما لى حد كبیر إات اإلغاثة في ھذه المناطق غیر الخاضعة لسیطرة الحكومة تقیید وصول منظمجرى  وقد

مع السلطات للوصول إلى ھؤالء السكان  ونتفاوضیشركاء ال. ومع ذلك، ال یزال اتعملیات التقییم وتقدیم المساعد
 انعدام األمن الغذائي. من یعانونالذین 

 التقویم الموسمي للسودان 
ار المبكر بالمجاعةالمصدر: شبكة االنذ 

 
 

مدارس المحلیة یثیر قلق النازحین في منطقة ارتفاع معدل التسرب في 
 المیناء البري بوالیة شرق دارفور

 
شرق دارفور، أعربت األسر النازحة بوالیة  الضعین محلیةبري بالمیناء البمنطقة الخط الساخن ب لتوعیةلمھمة  إبان

لضغوط باسر، یشعر األطفال ألوفقا لفین في سن المدرسة. نازحب بین األطفال العن قلقھا إزاء ارتفاع معدالت التسر
الرسوم التي تفرضھا كما أن تخفیف المطالب المالیة على أسرھم؛  علىلترك المدرسة وایجاد فرص عمل للمساعدة 

 مري وصولھبالمیناء الن في وبدأ النازحوقد في ردع األطفال من الذھاب إلى المدرسة. أیضا المدارس تلعب دورا 
ن والتحق األطفال النازحووالمعالیة.   الرزیقات بین قبائل يعندما اندلع القتال القبل 2013إلى المنطقة في أغسطس 

لعون اإلنساني وفقًا لمفوضیة ا
الحكومیة قد وصل ما یقدر بعدد 

الجئ من دولة جنوب  5,200
السودان إلى محلیة اللیري في 
والیة جنوب كردفان وھم في 
حاجة إلى المساعدات الغذائیة، 
 والمآوي لحاالت الطوارئ.

 
 

 
 

 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
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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

 )2013 للیونامید(صورة أرشیفیة فصل مدرسي في لبدو، بوالیة شرق دارفور 

المواد التعلیمیة من ب 2013منذ  ًادعم لقتالتي تواألسر النازحة، بھ  استقرتالمكان الذي  منمدرسة قریبة ب
لیم من خالل برنامج والغذاء مقابل التع ،الیونیسیف

لجنة اإلغاثة  منظمةشیدت والعالمي.  اءالغذ
ثمانیة فصول غیر الحكومیة  المیثودیة المتحدة

 ،مدرسیةت مجموعات مراحیض، وقدمدراسیة و
المنظمات غیر كما قامت ریاضیة للمدرسة. ومواد 

. وقد بدأت معلمینمن ال 11تدریب بالحكومیة أیضا 
بالشروع في  ة للتعلیمئیوزارة الوالالو ،الیونیسف

خطط لبناء مدرسة إضافیة في المنطقة، وسوف تبدأ 
لمتسربین لفي أكتوبر تنفیذ تدابیر للمراقبة الفعالة 

 .من المدارس
 

وفقا لتقریر صدر مؤخرا من قبل وزارة التربیة 
 3.1أكثر من ھناك  والتعلیم ومنظمة الیونیسیف

عاما) في السودان خارج المدرسة، وھو  13و  5مدرسة السودان (بین ملیون طفل في سن ال 7.9 من مجموع  ملیون
 .وشمال أفریقیا ،أعلى معدل في منطقة الشرق األوسط

 
 

 ٪50 شارف للسودان 2015تمویل خطة االستجابة االنسانیة  
 

والر ملیون د 503,5في المائة، أي ما یعادل  49 لسودانل 2015 لعامتمویل خطة االستجابة اإلنسانیة  وصل
خطة  تمویل تقاریر إلى ما جاء فيالزیادة األخیرة وتعود مطلوبة.  دوالر أمریكيملیار  1.04مجمل  من أمریكي

تألف من ی دوالر أمریكيملیون  86 بمبلغ  تبرعإلى  - الماضياألسبوع في المائة  40الذي بلغ   -االستجابة اإلنسانیة
وكالة  بھا نقدیة ساھمتدوالر أمریكي مالیین  10و ،الر أمریكيدوملیون  75العناصر الغذائیة المتنوعة بقیمة 

 .في سبتمبر الماضي الوالیات المتحدة للتنمیة الدولیة
 
حاالت لشخص في حاجة لمساعدات اإلغاثة  ملیون 5.4 عدد 2015 لعام خطة االستجابة اإلنسانیةتستھدف و

نحو تحقیق نتائج  رتقدم كبی د أفادوا بإحرازقشركاء ال أن نعلى الرغم مورا. أثاألكثر ت محلیاتمن ال 52الطوارئ في 
ال یزال ھناك الكثیر الذي یتعین القیام  ،ربع العام يتبقمع و، خطة االستجابة اإلنسانیةف المنصوص علیھا في اھداأل

د والالجئین متعد ،لحمایةاتمویل  حیث حظيبعض القطاعات أكثر من غیرھا، على بھ. وقد أثر نقص التمویل 
في المائة. وقد وضعت القیود المفروضة على  15و  13ما بین  علىج وإعادة الدم والعودة، نتعاشواالالقطاعات، 

وغرب  ،جنوب والیات الوصول مزیدا من القیود على قدرة االستجابة اإلنسانیة، ال سیما لعملیات في أجزاء من
 .والنیل األزرق ،كردفان

 
 
 

 
 
 
 
 

 

األطفال النازحون  في  تعرضی
ط لترك وضغلالمیناء البري 

المدرسة وایجاد فرص عمل 
تخفیف المطالب على مساعدة لل

 .المالیة على أسرھم

 
 
 
 
 

 
 

 

تستھدف خطة االستجابة 
 5.4عدد  2015االنسانیة لعام 

ملیون شخص في حاجة 
لمساعدات اإلغاثة في حاالت 

من أكثر  52الطوارئ في 
 .السودانالمحلیات تأثرًا في 
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