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أوتشا     

 ) الیونسیف(المصدر:  صیدلیة یوجد بھا القلیل من األدویة في بلدة ابو كارنكا

 في ھذا العدد                                        
 

 1ص. ظھور النتائج  األولیة لبعثة التقییم التي زارت  محلیتي عدیلة وأبوكارنكا 

 2الالجئون من دولة جنوب السودان في السودان ص. 

 3 خطر الجراد الصحراوي في منطقة ساحل البحر األحمر ص.

 4 السودان ص. للصندوق اإلنساني المشترك فيجدیدة سویسریة مساھمة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  التطورات أبرز   
بین الوكاالت  مشتركةتقییم بعثة  كشفت •

والیة في  كارنكا وأبوعدیلة محلیتي ل
 123,000عن وجود  دارفور شرق

 .یننطقتالم نازح في
من دولة جنوب الالجئین  بلغ عدد •

 فيتسجیلھم   جرىذین الالسودان 
عام  دیسمبرشھر  منتصف منذ ،السودان
 .شخصًا 113,221نحو  ،2013

 إلى إستمرار إنتشار أشارت منظمة الفاو •
حیث  ،في السودانالجراد الصحراوي 

التكاثر  إلى مناطق تتحرك ھأسراب بدأت
الساحلیة للبحر  على السھول الشتوي
 .األحمر

قدره  مبلغ إضافيب سویسرا تبرعت •
لصندوق دوالر أمریكي ل 523,013

یرفع ، مما السودانفي  المشترك اإلنساني
للصندوق   السویسریة اتمساھمإجمالي ال
إلى ملیون و مائة ألف ، 2014في عام 

 .دوالر
 أرقام

 
 ملیون 2,9

 
 ملیون 2,4

 
 

 ملیون 2

 
 

 
 النازحون في السودان

 
 لنازحون في دارفورا
 (حتى تاریخھ)  
 

 عدد المصابین بسوء التغذیة 
             الحاد الشامل 

167,908          
 

  السودان في نوالالجئ
 األمم المتحدة (مفوضیة

 )لالجئینشئون ال

 دولة جنوب من نوالالجئ 113,221
 15منذ   في السودان السودان

مفوضیة ( 3013دیسمبر، 
  )لالجئینشئون ااألمم المتحدة ل

 التمویل   

 )أمریكي دوالر( ملیون 986
  2014مطلوبة في عام 

 51,8 % 
 ةتوفرنسبة األموال الم

 

 

لمحلیتي عدیلة وأبو  ة التقییم المشتركة بین الوكاالتظھورالنتائج األولیة لبعث
 في والیة شرق دارفور  كارنكا

 
شرق ا في والیة كارنكمحلیتي عدیلة وأبو إلى أشارت النتائج األولیة للبعثة المشتركة بین الوكاالت التي سیرت 

نازح كانوا قد فروا من منازلھم عقب اإلشتباكات  123,000إلى وجود حوالي  ،نوفمبر30 و 27دارفور في 
ووفقًا للمعطیات األولیة  . 2013في أغسطس عام  ،ي الرزیقات والمعالیاالمسلحة التي اندلعت بین أفراد من قبیلت

جدیر بالذكر، أن   كارنكا.نازح آخر في أبو   59,000نازح في عدیلة  و  64,000العدد نحو ذلك یشمل  ،للزیارة
طائرات  ستخدام إب من مدینة  نیاال في والیة جنوب دارفورتسییرھا  جرىبعثات التقییم المشتركة بین الوكاالت 

 .دمات األمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدات اإلنسانیةلخالھیلكوبتر التابعة 
 

ولم یتوفر الوقت الكافي للفریق إلجراء تقییٍم شامٍل لإلحتیاجات، حیث أفاد بأن ھناك حاجة إلجراء تقییم أكثر عمقًا من 
 .ام، واألرامل، واألسر التي تعیلھا نساء، وكبار السنأجل تحدید إحتیاجات الفئات األكثر عرضًة للخطر، مثل األیت

إلى اھتماٍم  وھم بحاجة كارنكاشخص معرض للخطر ممن وصلوا من مدینة الضعین إلى أبو  300ویوجد ھناك نحو
وباإلضافة إلى ذلك العدد ھناك   .ن الحكومة وبعثة الیونامیداإجالء ھؤالء األفراد عبر رحالت طیر جرىوقد  ص.خا

  . 2013 من الضعین في أغسطس بالبر كارنكاوصلوا على نحٍو مستقل إلى أبو قد شخص   2,700نحو 
 

ومن وكاالت األمم  ،یضم مسؤولین من مفوضیة العون اإلنساني اإلتحادیة التابعة للحكومة يو قد قام الفریق الذ
المتحدة أیضا، بتقییم إحتیاجات النازحین إلى ھذه المناطق جراء القتال الذي نشب بین قبیلتي المعالیا والحمر في والیة 

من مدینة الضعین  كارنكاغاثة إلى عدیلة وأبو كاالت اإلوقد تعذر وصول و . 2013غرب كردفان في دیسمبر عام 
ة في محدودت الذي استطاعت  فیھ منظمتان دولیتان الحفاظ على وجود وأنشطة ، في الوق2013منذ أغسطس عام 

  المنطقتین.
   

و تفتقر   .والخدمات الصحیةإلى الوصول إلى المیاه النظیفة  كارنكاالنازحون في محلیتي عدیلة وأبو ھذا، و یحتاج 
خدمات المنطقتان أیضًا إلى 

. المطلوبة ةالصحی قفارمال
وتظل مرافق توزیع المیاه 
والرعایة الصحیة الحالیة فیھما  

كافیة لتلبیة احتیاجات  غیر
الناس وتحتاج إلى إعادة تأھیل 
بسبب األضرار التي لحقت بھا 
جراء النزاع، باإلضافة إلى 

ة في المحافظة التحدیات المتمثل
على ھذه المرافق بسبب تعذر 

 .الوصول
 

و ال یوجد سوى مستشفى واحد 
كذلك فقط یعمل في عدیلة و

دًا للرعایة الصحیة احمركزًا  و
. كارنكااألساسیة في بلدة أبو 

 2014عدیلة وابوكارنكا في نوفمبر محلیتي قییم المشتركة بین الوكاالت الى تالبعثة المصدر: أن ھناك نقص كبیر  قد ذكرو
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العدید من الصعوبات التي تواجھ عملیة نقل المرضى إلى مستشفي مدینة الضعین.  وجود في األدویة وباإلضافة إلى 
مرضى كما ال یوجد برنامج عالجي ل كارنكا،أما خدمات التغذیة فھي أیضا بحاجة إلى الدعم، خاصًة في بلدة أبو 

اإلنذار المبكر بالمجاعة،  ألحدث تقریر أصدرتھ شبكة نظم وفقًا . أو برنامج للتغذیة التكمیلیة، ةالخارجیالعیادات 
 وفق معیار إسفیر (المستوى الثالث) لمستوى األزمة وضعًا مساویًا كارنكایواجھ النازحون في منطقتي عدیلة وأبو 

الجئین األمریكیة بدعٍم من لأما في عدیلة، فیوجد برنامج للتغذیة تدیره لجنة ا .مستویات انعدام األمن الغذائيلقیاس 
 .عالميبرنامج الغذاء ال

 
، بما في نیالنازح جمیعیعتمد و .معظم النازحینعلى  2013و یعتبر الغذاء أیضا شحیحًا، نظرًا لفوات موسم حصاد 

في سبتمبر  تمكن برنامج الغذاء العالميھذا وقد ذلك الذین جاءوا من والیة غرب كردفان، على دعم األسر المضیفة.  
الغذائیة بمعونات غذائیة طارئة، إال إن البرنامج لم یتمكن  اتساعدمن تزوید الناس الذین ھم في حاجة إلى الم 2013

 .الوصولإتاحة  لغذائیة بسبب تحدیاتمنذ ذلك الحین من توفیر المساعدات ا
 

 الجئ من دولة جنوب السودان 113,000تسجیل أكثر من 
 

شؤون الالجئین بلغ عدد الالجئین من دولة جنوب السودان الذین فروا إلى السودان منذ ل األمم المتحدة وفقًا لمفوضیة
تلقوا شكًال من أشكال  شخص قد 65,500شخص.  منھم نحو   113,000بحثًا عن المأوى  2013منتصف دیسمبر 

ما شكل مالجئ جدید إلى والیة النیل األبیض،  1,174وقد وصل ھذا األسبوع وحده، نحو  .ات اإلنسانیةالمساعد
ضغطا متزایدا على المرافق المكتظة أصًال في موقع إعادة توطین الالجئین في منطقة العلقایة. وللحد من االكتظاظ، 

) ودبة أبو سن. أیضًا تجري حالیا عملیة تطویر 2اء موقعین جدیدین في الوالیة ھما الردیس (ھناك تدابیر جاریة إلنش
 الحكومیة ستوفر ستة خزانات  المیاه وإصحاح البیئھوقالت المفوضیة أن إدارة  .المیاه وإصحاح البیئھالمرافق الصحیة 

. ورغم وجود خزانین للمیاه  مقدمة من منظمة وأربعة في دبة أبي سن ) 2كبیرة للمیاه في موقع الردیس ((ِقَرْب) 
تكالیف  دعممتر من األنابیب، إال إن ھناك حاجة إلى دعم مالي إضافي إلنشاء المنصات ول 720أوكسفام  و 

 .الخزانات
 

وفقًا للمفوضیة فقد تولى مجلس رعایة الطفولة التابع للوالیة مسؤولیة جمیع الترتیبات الخاصة بتتبع وجمع شمل 
غیر المصحوبین بأسرھم في والیة النیل األبیض. المفقودین /األسر، باإلضافة إلى توفیر ترتیبات الرعایة لألطفال 

طفل دون سن الخامسة من العمر في مواقع إعادة  14,801أیضًا فحص سوء التغذیة لنحو  جرىخالل شھر نوفمبر، 
رض سوء التغذیة الحاد الشدید.  حالة من حاالت اإلصابة بم  2,308التوطین االربعة في الوالیة، حیث تم تأكید 

من النساء الحوامل والمرضعات بإرشادات التغذیة الخاصة  1,843تزوید  قد جرىأشارت المفوضیة إلى أنھ و
 ییر اسفیر في جمیعاأما خدمة توفیر المیاه  فھي مطابقة لمع ي بعض مواقع إعادة التوطین.بالصغار ف

  290لمفوضیة بتدریب وفقا ل قامت منظمة بالن سودان الدولیة. ربعة في والیة النیل األبیضمواقع إعادة التوطین األ
 والجوري.  ،الردیسة النظافة في مواقع الكشافة، وعلى أنشطة ترقی طفًال 561امرأة و

 
  3,624 أجریتالتقریر، إعداد أسبوع وخالل   ن.لالجئی الصحیةات و تواصل المنظمات اإلنسانیة تقدیم المساعد

وقالت المفوضیة أن التھابات الجھاز التنفسي  .ستشارة طبیة في مواقع إعادة التوطین األربعة في والیة النیل األبیضإ

أشارت بعثة تقییم مشتركة بین 
 123,000إلى وجود  الوكاالت

محلیتي عدیلة  نازح في
شرق  والیة  وأبوكارنكا في

 دارفور
 
 

 
 
 
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org


      3| 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

لطلب اإلستشارة الطبیة، تلیھا اإلصابات بمرض  لحضورلألفراد لتي تدفع اا ًةعائشالاألمراض ظل أكثرالحادة ت
دیسمبر، حملة التطعیم ضد الحمى الصفراء لتغطیة جمیع  1و قد بدأت في  ،ھذا  .المالریا واإلسھال وأمراض العیون

 .سنة من العمر 60أشھر إلى   9سن منالمواقع األربعة الوالیة وھي تستھدف جمیع األفراد 
 

، وكذلك لكشافة والجوريفي مواقع إعادة التوطین في الردیس، وا ،في والیة النیل األبیضتسلمت المدارس أیضًا، 
مستلزمات وحدة من   111الردیس البحر، وقریة الجوري، عدد مدارس المجتمع المضیف في الردیس المدرسة، و

من الحصر البالستیكیة، التي تستھدف أن یستفید منھا حوالى  70و من أطقم الترفیھ، 88و كذلك مدرسة في صندوق، 
من دولة جنوب السودان  من  طفًال 224ى لقأما في والیتي جنوب وغرب كردفان، فقد ت  .تلمیذًا وتلمیذة 4,440

 .مدرسیًة ًالوازمي لالمحالمسجلین في مدارس المجتمع 
 

 المناطق الساحلیة للبحر األحمر نتشر فيیالجراد الصحراوي 
 

دیسمبر  3مة الفاو في أشارت تقاریر منظ
شار الجراد تنإستمرار إ، إلى 2014

الصحراوي في السودان. وذكرت المنظمة أن  
أسراب الجراد قد تشكلت  في مناطق التكاثر 
الصیفي الداخلیة وبدأت تتحرك إلى مناطق 
التكاثر الشتوي على السھول الساحلیة للبحر 
األحمر لوضع البیض. وأشارت ایضًا إلى 

واألرضیة  ،ستمرار عملیات المكافحة الجویةإ
مناطق التكاثر الصیفي لرش  المكثفة في

 فدان. 76,000
 

 مكنت من اإلفالت نتقلت األسراب التي تإ و قد
من تدابیر المكافحة إلى البحر األحمر وبدأت 

كیلومتر  250في وضع البیض على طول 
شارت توقعات الفاو إلى أمن ساحل البحر. و

ان موجات وضع بیض متوسطة إلى واسعة 
منطقة تشكل أسراب الجراد  على ساحل البحر األحمر من  ىمؤدیًة إل ،و ما بعد شھر دیسمبرأالنطاق قد تحدث في 

جدیر بالذكر، ان في وادي أكو/دیب.  محدودةیس قول إلى قرورة. وتوقعت الفاو أیضًا حدوث معدالت تفمحمد ق
ومن ثم سیكون لھا تأثیر سلبي على  ،موجات غزو الجراد الكبیرة یمكن أن تلحق ضررًا ماحقًا في المناطق المتأثرة

 األمن الغذائي.
 

تصل إلى أكثر من  السودانلصندوق اإلنساني المشترك في ل امساھمة سویسر
 ملیون دوالر

 
 مریكي للصندوق اإلنساني المشترك في السودانأدوالر  523,013أسھمت حكومة سویسرا بمبلغ إضافي قدره 

لصندوق لحتیاجات اإلنسانیة المتزایدة في السودان، مما یرفع إجمالى المساھمات السویسریة إلللمساعدة في التصدي ل
و یأتي الدعم السویسرى الثاني في وقٍت  تقوم فیھ الوكاالت   دوالر أمریكي.  1,092,916 إلى 2014في عام 

 .معالجة اإلحتیاجات الملحة للسكان المتأثرین في جمیع أنحاء السودانالتصدي لاإلنسانیة ب
 

ال ھو صندوق متعدد الجھات المانحة یھدف إلى تخصیص وصرف األمو الصندوق اإلنساني المشترك في السودان
حتى اآلن، تلقى الصندوق ومنح أكثر من ملیار و  .السودانفي حتیاجات اإلنسانیة األكثر أھمیة لإلفي الوقت المناسب 

  2014حتي شھر دیسمبر بلغ التمویل الحالي للصندوق اإلنساني المشترك  .دوالر لمساعدة المنظمات في السودان
ن إجمالي المبلغ المطلوب لتمویل خطة اإلستجابة اإلستراتیجیة. في المائة م  6ملیون دوالر، أي ما یقرب من  57,5

 ،ملیون مطلوبة 985ملیون دوالر من أصل  563ھو ، ف 2014إجمالي التمویل المتاح للسودان حتى دیسمبر أما 
لعام العشرة األوائل لخطة اإلستجابة اإلستراتیجیة للسودان  المانحون حسب خطة اإلستجابة اإلستراتیجیة للسودان.

الوالیات المتحدة األمریكیة،  وبریطانیا، واالتحاد األوروبي، والیابان، والسوید، والنرویج،  وسویسرا،  ھم،  2014
  .وكندا، وألمانیا،  والدنمارك

 

بلغ عدد الالجئین من دولة 
جنوب السودان الذین  یبحثون 
عن المأوى في السودان منذ 

نحو   2013منتصف دیسمبر 
 شخص 113,221

ستمرار إ رصدت منظمة الفاو
نتشار الجراد الصحراوي في إ

السودان، حیث انتقلت أسرابھ 
 إلى مناطق التكاثر الشتوي

على السھول الساحلیة للبحر 
 األحمر.

 

 الفاو)منظمة الجراد في السودان (صورة إرشیفیة من 

 
 
 
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org

