
 
 
 
 

 
   
 

 
 

   
   
   
   

 
 

 

 
 

 

 
النشرة اإلنسانیة      
السودان       
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أوتشا     

 (المصدر: مفوضیة شؤون الالجئین) عائلة الجئة من دولة جنوب السودان في معسكر في والیة النیل األبیض 

 في ھذا العدد                                        
 

 1ص.   لفارین من دولة جنوب السودان إلى السودانزیادة حادة في أعداد الالجئین ا 

 2الشمال ص.  .ق –مدنیین في مناطق الحركة الشعبیة لتحریر السودانسقوط ضحایا 

 3الحمى النزفیة في والیة شمال دارفور ص.  حاالت من

 4ق ص. وشخص بحاجة الى مساعدات  في محلیة أم داف 17,000ھناك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  التطورات أبرز    
 الحكومیة تقول مفوضیة العون اإلنساني •

الجئ من دولة  205,000أن حوالي 
جنوب السودان قد التمسوا مالذًا في 

 .2013السودان منذ دیسمبر عام 
تشیر وحدة تنسیق النیل األزرق وجنوب  •

قد قتلوا و  إلى أن ثمانیة أشخاص  كردفان
 القصف الجوي ن جراء یآخر 33جرح 

التي المناطق  على نوفمبر 23و  17بین 
الشعبیة لتحریر تسیطر علیھا الحركة 

في والیتي  ،قطاع الشمال –السودان 
 .جنوب كردفان والنیل األزرق

أفادت  تقاریر وزارة الصحة بوالیة شمال  •
دارفور بأن عدد حاالت الحمى النزفیة في 

 حالة.  114الوالیة تقف عند حد 
من الالجئین والعائدین من  17,000 نحو •

ة أم في محلی جمھوریة أفریقیا الوسطى
یحتاجون  دافوق في والیة جنوب دارفور

إلى الدعم المتمثل في المواد غیر الغذائیة، 
 قفارموالصحة، والتغذیة، والمیاه  وال

 .ةالصحی
 
 أرقام

 
 

 ملیون 6,9
 

 ملیون 2,9
 
 

2,000,000 

431,291 

 
 
 نملیو 2

إجمالى عدد المحتاجین 
للمساعدات اإلنسانیة في 

 السودان
 

 النازحون في السودان
 

 النازحون في دارفور
   2013في عام 
 (حتى تاریخھ)  2014في عام 

 
عدد المصابین بسوء التغذیة 

             الحاد الشامل 

167,908          
 

  السودان في نوالالجئ
 األمم المتحدة (مفوضیة

 )لالجئینشئون ال

 
 
 

107,131 

 دولة جنوب من نوالالجئ
 15منذ   في السودان السودان

مفوضیة ( 3013دیسمبر، 
  )لالجئینشئون ااألمم المتحدة ل

 التمویل    

 )أمریكي دوالر( ملیون 986
  2014مطلوبة في عام 

 51 % 
 ةتوفرنسبة األموال الم

 

 
 

الجئ من دولة  205,000بوصول  تفید الحكومیة عون اإلنسانيمفوضیة ال
  جنوب السودان إلى السودان

 
ستضیف اآلن أن السودان ی نوفمبر 23میة لوسائل اإلعالم في مفوضیة العون اإلنساني الحكوصرح المفوض العام ب

. وقد جاء اإلعالن 2013الجئ من دولة جنوب السودان الذین وصلوا إلى البالد منذ منتصف دیسمبر عام  205,000
بھا رسم السیاسات الرئیسیة  طومنالعلى األحكومیة الھیئة الجتماع اللجنة العلیا للعمل اإلنساني، وھي إعقب 

 والقرارات األخرى بشأن القضایا اإلنسانیة في السودان.
 

الجئ من  دولة جنوب السودان في  110,000بتسجیل  مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئینقامت 
 السودان

 
الجئ من   110,000وتحققت  من نحو  مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئینسجلت  2014نوفمبر  19تى تاریخ ح

شخص  2,800بزیادة قدرھا  ،2013دولة جنوب السودان ممن إلتمسوا المأوى في السودان منذ منتصف دیسمبر 
یعیشون بین  من دولة جنوب السودانآخرین  ًاأفراد.  وقالت المفوضیة أنھا تدرك أن ھناك ماضيخالل األسبوع ال

رقام المؤكدة ألولئك االشخاص. وتواصل المفوضیة األعلى  لكنھا لم تتمكن من الحصولوالمجتمعات المضیفة، 
 .تثلیث البیاناتسعیھا في الحث على أھمیة التسجیل الفردي والشامل حتى تتمكن من 

 
 إلى الالجئین اتتواصل تقدیم المساعد

 
شكال من أ الجئ من دولة جنوب السودان شكالًً  67,000تلقى نحو  مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئینوفقًا ل

عائلة) یقیمون حالیًا  400الجئ (  2,000ما یقدر بنحو ھناك أن  في الوقت نفسھ تشیرتقاریر المفوضیة و. اتالمساعد
في منطقة بانتیو یلھم وسیتم نقلھم إلى موقع جدید من عملیة تسج َغِروقد ُف، في والیة الخرطوم في منطقة الشجرة

  6,500حوالى  أي متبقینالوالیة الخرطوم بحیث یتمكنون من الحصول على خدماٍت أفضل. ومن المتوقع تسجیل ب
في المائة من  28أسرة) في الوالیة  في األسابیع المقبلة. وتستضیف والیة الخرطوم حوالي  1,300الجئ (حوالي 

 .الجئ مسجل لدى المفوضیة في السودان 110,000
 

قد بینت جمعیة الھالل فكبیر في المساعدات اإلنسانیة لالجئین من دولة جنوب السودان.  ال یزال ھناك نقٌصھذا، و
 489لنیل األبیض إلى في والیة ا إعادة توطین الالجئین في الكشافةاألحمر السوداني أن ھناك حاجة في موقع 

معیة أیضا إلى الحاجة إلى المزید من البطانیات من دورات المیاه. وتشیر تقاریر الج 244و مرحاض إضافي
تقاریر عن حدوث اصابات محتملة ورود واألغطیة البالستیكیة. وتشعر مؤسسات الرعایة الصحیة بالقلق إزاء 

لصحة بالوالیة بارسال فریق استجابة سریعة الى عادة التوطین، حیث قامت وزارة ابالحصبة في موقع العلقایة إل
 .من صحة ھذه التقاریرالموقع للتحقق 

 
 مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین عملیات تناقص تمویل

 
 الالجئین ألزمة اإلقلیمیة لالستجابة مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئینلالسودان  مكون یزال ال نفسھ، الوقت في

 15,1 بالسودان فقط  لشؤون الالجئینمفوضیة األمم المتحدة ت تلق فقد. تمویًال األقل ھو السودان جنوب من دولة
نسبة  إلى یمكن أن یترجم وھذا. المانحة الجھات من تن قد طلبملیون دوالر كا 54,4مریكي من أصل ملیون دوالر أ

 المائة، في 52-42 بین ما والتي تتراوح وكینیا ،وأوغندا ،لدول مثل إثیوبیا النسبة مقارنًة بنفس المائة، في 28تمویل 



      2| نشرة السودان اإلنسانیة
  
 

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

 دولة جنوب في الطوارئ حالة عن مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئینأصدرتھ معلومات تحدیث لل آخركما أشار 
 .السودان

 العمل خطة باسم سابقا ةالمعروف( للسودان اإلستراتیجیة اإلستجابة خطة في المفوضیة مشاریع تمویل ظل وقد
 مشاریع كانت 2007 عام ففي  ).أدناه البیاني الرسم انظر( 2008-2007 منذ عاميمستمر  انخفاض في) اإلنساني

 من المائة في 30,1 فقط تلقت ھذه المشاریع 2014 نوفمبر 23 حتى ولكن المائة، في 100قد مولت  بنسبة  المفوضیة
 عام في ذروتھ المفوضیة تلقتھ الذي التمویل بلغ ،حضةالم فباألرقام). المالي التتبع لنظام وفقا( المطلوب التمویل
 ).2014 نوفمبر 23 حتى( 2014 عام في ملیون دوالر 39,9 إلى ثم تناقص دوالر، ملیون 116عند  2008

 
 2014-2003للعام تحت بند خطة اإلستجابة اإلستراتیجیة  مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئینتمویل 

 

 
 

مدنیین في المناطق التي تسیطر علیھا الحركة الشعبیة لتحریر  قتل وجرح
 في والیتي جنوب كردفان والنیل األزرق، قطاع الشمال -السودان 

 
جراء القصف الجوي  لقوا مصرعھمقالت وحدة تنسیق والیتي النیل األزرق وجنوب كردفان أن ثمانیة أشخاص قد 

ا الحركة الشعبیة لتحریر التي تسیطر علیھ دفان والنیل األزرقیاتي جنوب كرأجزاء من وال فيوالقتال البري 
  33 صابأوقد ورد أن القصف الجوي قد  .نوفمبر 23 و 17 بینما وذلك في الفترة  شمال، القطاع   –السودان

عن زیادة كبیرة في عملیات القصف  ًاإنھا تلقت تقاریر وحدة،وقالت ال .في والیة النیل األزرق  27 آخرین، منھم
معدالت تقاریر عن حتى اآلن نوفمبر، ولم ترد  23والقتال البري في أجزاء من والیة النیل األزرق یوم  ،الجوي
 .لمدنیینانزوح 

 
جھات الفاعلة مع منظمات المجتمع المدني المحلیة وال وتعمل وحدة تنسیق والیتي النیل األزرق و جنوب كردفان

حتیاجات اإلنسانیة في المناطق التي تسیطر علیھا المعلومات ذات المصداقیة بشأن اإلعلى تبادل یة الدولیة اإلنسان
صف الجوي في قزدیاد وتیرة الاأنھ بعد وأشارت الوحدة  .جنوب كردفان والنیل األزرق يفي والیت الحركة الشعبیة

 .على نقل أسرھم إلى الكھوف ،و البرام ،وھیبان ،من الناس في محلیات دالمي إضطر كثیٌر ،والیة جنوب كردفان
ووفقًا للوحدة  فأنھ  .عملیة الحصول على إمدادات میاه الشرب والمواد الغذائیة ب منصعَّوقد  ورد أن ھذا التطور قد 

 خاصة بین األطفال الذین یعیشون في الكھوف الرطبة والباردة.  مرضمع اقتراب موسم الشتاء قد ترتفع معدالت ال
 

شخص من  600إلى  300وتقدر الوحدة أن القصف على مدى األسبوعین الماضیین قد أدى إلى أن یعاني ما بین 
إلى أن ما ال یقل عن نصف  وأشارت الوحدة   كذلك لإلصابة باألمراض. ھموعرض ،انعدام خطیر في األمن الغذائي

 اإلثني عشرة المقبلة أنفسھم خالل األشھرلتغذیة أمامھم ھؤالء قد فقدوا على األرجح كل الخیارات المتاحة 
. 

انخفض التمویل لعملیات 
مفوضیة شؤون الالجئین في 

في المائة  100 السودان من 
في   30إلى   2007في عام 

 .2014المائة فقط في عام 

 

تقول وحدة تنسیق والیتي النیل 
أن األزرق و جنوب كردفان 

ثمانیة أشخاص قد قتلوا و 
آخرین بجروح  33 أصیب

نتیجة القصف الجوي على 
قطاع  -مناطق الحركة الشعبیة
جنوب  الشمال في والیتي
 .كردفان والنیل األزرق

 
 
 

 
 
 
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 توجد في مناطق السودان انعدام األمن الغذائي في جاعة فإن أعلى مستویاتلشبكة نظم اإلنذار المبكر بالم وفقًا
  قطاع الشمال –لتحریر السودان  الحركة الشعبیةسیطرة 

 
بالمجاعة  ذكرت شبكة نظم اإلنذار المبكر

 2014سبتمبر لشھر  توقعاتھا تقریر في
 20 أن لسودان،في ا حول األمن الغذائي

في المائة من النازحین في المناطق التي 
الحركة الشعبیة  في والیة  تسیطر علیھا

دیسمبر  جنوب كردفان سیعانون خالل
 ةمن المرحل من مستوى أزمة  2014

 حسب تصنیف اسفیر لمستویاتالثالثة (
في  ویعود ذلك انعدام األمن الغذائي). 

القیود المفروضة على  المقام األول إلى
عات ا، والنزالمساعدات اإلنسانیة وصول

على  فرص الحصول وانخفاض، المستمرة
 .دخل نقدي من العمل الزراعي الموسمي

الحركة سیطرة مناطق فإن  ،ووفقًا للشبكة
قد و ن.السودا أعلى معدالت انعدام األمن الغذائي في ھابوجد ت كردفان في والیة جنوبقطاع الشمال  - الشعبیة

 بوجود 2014شھر أغسطس  في حركة الشعبیة)اإلنساني لل(الذراع أفادت وكالة السودان لإلغاثة والتعمیر 
 .األزرقالنیل كردفان و والیتي جنوبفي قطاع الشمال  - سیطرة الحركة الشعبیة نازح في مناطق  500,000

 
 نطاقالتحقق من  ھالذا ال یمكن ،الحركة الشعبیةسیطرة  إلى مناطق الوصول وكاالت األمم المتحدةلم تستطع ھذا، و 

 . مناطقتلك ال اإلحتیاجات اإلنسانیة في وأ ،المدنیین نزوح
 

 جنوب كردفانوالیة اللیشمانیا في داء  تقاریرعن ظھور
 

من حاالت اإلصابة بداء اللیشمانیا الجلدي في والیة جنوب كردفان،  366، فقد تم تأكید لمنظمة الصحة العالمیة وفقًا
منظمة  تشیرالوصول الیھا. و یتعذرحالة إضافیة یشتبھ في ظھورھا فى المناطق التي  644مع ورود أنباء عن 

اض المتوطنة في مناطق أبو كرشوال، واللیري بسبب أن داء اللیشمانیا الجلدي ھو أحد األمرإلى  الصحة العالمیة
 انتشار الذبابة الرملیة.

 
 100عبر توفیر العالج لعدد  فقد دعمت منظمة الصحة العالمیة حملة معالجة جماعیة للمرض واستجابًة لذلك
على كتوبر. أما أشھر وقامت بحملة لمكافحة ناقالت األمراض في بلدة أبو كرشوال في منتصف  ،شخص مصاب

، ووزارة الصحة والھیئات الحكومیة األخرى الحكومیة مستوى الخرطوم، فتعكف كل من مفوضیة العون اإلنساني
على الوضع الراھن. ووفقا لمنظمة الصحة العالمیة، فإن سیاسة الحكومة تعطي  معالجةاستراتیجیة لوضع على 

 لمنع التشوھات في المستقبل. األولویة لعالج المرضى الذین یعانون من قروح الوجھ أو الیدین
 

ویصاب الناس بالمرض عن طریق لدغات الذبابة  .طفیلیات ووحیدات الخلیة من نوع اللشمانیاویسبب داء اللیشمانیا 
تؤدى و ومنازل الطوب اللبن.  ،والكھوف ،، و التي تتكاثر في مناطق الغاباتالفواصد حشراتالالرملیة من نوع 

اإلصابة بداء اللیشمانیا الجلدیة إلى تقرحات في الجلد خاصًة في المناطق المكشوفة مثل الوجھ والذراعین والساقین. 
تشفى عادًة ما وحتى إذا لم یتلقى المریض العالج بعد شھرین إلى ثالثة أشھر من اإلصابة بالمرض، فإن التقرحات 

 انیا ال یشكل  تھدیدًا للحیاة.ھذا النوع من داء اللیشمفمن تلقاء نفسھا. 
 

 دارفور والیة شمال في النزفیة یاد حاالت اإلصابة بمرض الحمىدإز
 

 فقد بدأ . الصحیة للسلطات كبیر قلٍق مصدر دارفور شمال والیة في الضنك أوحمى النزفیة الحمى تفشي یزال ال
التي  الحاالت فقد تأكد أن إجمالي  ،2014 نوفمبر 19 وحتى شھر أغسطس، من متأخر وقت في المرض انتشار

 بما حالة، 114 ھو والطینة و طویلة، والكومة، السالم، داربالوباء مثل الفاشر، و تأثرت التي سجلت في المحلیات
 واستجابًة. األسبوع ھذا المائة في 2,63 إلى المائة في 3,1 من الوفیات معدل انخفض وقد. وفیات ثالث ذلك في

حملة تفتیش عن الیرقات شملت جمیع المنازل  بالوالیة الصحة وزارة للسیطرة على تفشي المرض، فقد باشرت 
 لحمالت الرش والتفتیش آخرحي  19 وخضع أحیاء تسعة رش ُفِرَغ من اآلن حتىو. لرشل وكذلك قامت بحمالت

 .الفاشر مدینة عن الیرقات في
 

شبكة اإلنذار  أفادت تقاریر
في شھر  المبكر بالمجاعة

في المائة من  20سبتمبر أن 
الحركة النازحین في مناطق 

 فيقطاع الشمال  –الشعبیة 
جنوب كردفان سیعیشون  والیة

في مستوي األزمة من 
مستویات انعدام األمن الغذائي 

 .2014خالل شھر دیسمبر 

 

زارة الصحة وأشارت تقاریر 
بوالیة شمال دارفور أن عدد 
حاالت اإلصابة بالحمى النزفیة 

 .حالة 114في الوالیة یبلغ 

 والتعمیر)(المصدر: الوكالة السودانیة لإلغاثة جنوب كردفان  بوالیة متنقلونون نازح 

 
 
 
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

 2014نوفمبر  2المصدر: البعثة المشتركة بین الوكاالت في 

الماضي  األسبوع منذ تأكیدھا جرىالتي  الضنك اإلصابة بحمى حاالت عدد یتغیر بالوالیة، لم الصحة لوزارة ووفقًا
 بالوالیة الصحة وزارة العالمیة، و الصحة منظمة بدأت وقد. حاالت الثالث وبقى في حدود دارفور، والیة غرب في

 ناقالت مكافحة وكذلك أنشطة وعملیات المراقبة، الحاالت المصابة، إدارة على الوالیة ستركز في طوارئ خطة
 من بواحٍد المصاب البعوض بواسطة الضنك حمى تنتقل العالمیة، الصحة لمنظمة ووفقا. الصحة وتعزیز األمراض

 حمى وتتمیز. المرض لعالج معین دواء أي أو لقاح یوجد وال  .الضنك حمى من فیروس مصلیة أنماط أربعة
 والنزیف، المستمر، والقيء البطن،في  وآالم بالحمى،) النزفیة الضنك حمى باسم أیضا المعروفة(ه الشدید الضنك

 السریري ویساعد التشخیص. على األطفال رئیسي بشكل تؤثر القاتلة التي من االمراض يوھ التنفس، في وصعوبة
 .بالمرض فرص نجاة المصابین زیادة على المدربین والممرضین األطباء قبل من  المناسب العالج وتدبیر المبكر

 
 دارفور الى الدعم جنوب شخص في مدینة أم دافوق بوالیة 17,000یحتاج 

 
مدینة أم  تسییرھا إلى جرىالتي  الوكاالت بین لبعثة التقییم المشتركة الرئیسیة النتائج على الضوء یسلط تقریٌر َرِشُن 

 قد اتفق على فإن الفریق التخطیط ألغراضو أنھ البعثة وذكرت. نوفمبر 2 في دارفور والیة جنوب في دافوق
والیة وسط دارفور، نازح في محلیة أم دخن من  9,800 :ھمواألشخاص موضع اإلھتمام بشأن  التالیة التقدیرات

 عادوا الذین من المواطنیین السودانیین 6,000وكذلك  ،الوسطى یاأفریق من جمھوریة الجئ 1,200باإلضافة إلى 
من  البعثة طلبت وقد. المحلیة السلطات قدمتھا التي األولیة األرقام إلى التقدیرات ھذه وتستند. تلك الدولةمن 

 العون اإلنسانيكٍل من مفوضیة  إلى والنازحین ،والعائدین ،الالجئین بأعداد مفصلة قائمة تقدیم المحلیة السلطات
نتھاء اإل بعد الحاالت لعدد الدقیقة األرقام وستحدد. اإلنسانیة (أوتشا) الشؤون األمم المتحدة لتنسیق ومكتب الحكومیة،
مفوضیة األمم المتحدة لشؤون و العالمي الغذاء برنامج من الھجرة الدولیة بدعمٍٍ منظمة أجرتھا التي التحقق من عملیة
 .الالجئین التابع للحكومة السودانیة معتمد شؤون ومكتب ،الالجئین

 
إلى أم  أنھم قد وصلوا الالجئون وقد أكد

 دافوق من جمھوریة أفریقیا الوسطى في
 من العام ھذا من ویونیو شھري مایو

 في بما المدن، من وغیرھا بانغي العاصمة
 وباریا، وسوم، وال،قو اوي،برَّذلك مدن 

 وبمبات.
 على الضغط زیادة البعثة الحظت وقد

 فیھا تتسببالتي  المتاحة العامة الخدمات
وتتراوح . الوافدین حاالت وصول

عملیات  من تاإلحتیاجات التي رصد
جلب إلى  الناس من والتحقق التسجیل

 الصحة مجال في العاملین من المزید
التغذیة، و  سوء وإدارة وعالج  واألدویة،

 الصالحة المیاه إمدادات كذلك زیادة كمیة
 أم في الناس من المائة في 66 حوالي أن الفریق ووجد. آمنة ةمرافق صحی إقامة ، وةالصحی قفارموال للشرب

 األساسیة المنزلیة مواد اإلیواء والمواد لتوزیع حاجة ھناك أن أیضا الفریق وقال. العراء في دافوق یقومون بالتبرز
 .المضیف المجتمع أعضاء وبعض المتأثرین األشخاص لجمیع

 

 دارفور وشرق األزرق لوالیات النیل الوكاالت بین بعثات مشتركة تسییر
 

في عملیة  الدولیین الموظفین ضرورة إشراك على لحاحاإل في األزرق النیل والیة المتحدة في األمم وكاالت تواصل
كلفت مفوضیة العون اإلنساني  وقد. ھا في الوالیةؤالمزمع إجرا الوكاالت بین القطاعات المشتركةالتقییم متعددة 

ثة و كذلك منظمة اإلغا ،و منظمة "مبادرون" الوطنیة ،، والیونسیف، وأوتشاالفنیة المكونة من األمم المتحدةاللجنة 
 كذلك خطة عمل التقییم.اإلسالمیة بإعداد اإلستبیان و

 
 بین مشتركة بعثةب للقیام وساقعلى قدٍم اللوجستیة  والترتیبات االستعداداتحالیًا  تجريف دارفور، یة شرقوال أما في

 الوصول إلى كبیر حٍد وقد تعذر إلى. دارفور عاصمة والیة جنوب نیاال من وأبوكارنكا ،عدیلة لمحلیات الوكاالت
 الرزیقات قبیلتي من أفراد بین المسلحة شتباكاتاندالع اإل بعد ،2013 سبتمبر منذ مدینة الضعین من المناطق ھذه

 محلیة عدیلة في نازح 55,000وجود  إلى التقدیرات وتشیر. رض والمواردألذذا على السیطرة أجل من والمعالیا
 في العام االشتباكات وقوع تلك بعد منازلھم من فروا كانوا قد محلیة أبوكارنكا في نازح آخرین 14,000و

 .اإلنسانیة اتللمساعد أمس الحاجة جمیعًا في وھم ،الماضي
 

 17,000یحتاج ما یقدر بنحو 
جمھوریة الجئ وعائدین من 

والنازحین من  أفریقیا الوسطى
والیة وسط دارفور في أم 
دافوق بوالیة جنوب دارفور 
إلى دعم من حیث المواد غیر 

إمدادات میاه الشرب والغذائیة، 
الصحیة والتغذیة والمیاه 

 ة.الصحی قفارلموا
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