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أوتشا     

 ) تیرفند(المصدر:  نساء نازحات في جلدو والیة وسط دارفور

 في ھذا العدد                                        
 

 1تدفق الالجئین من دولة جنوب السودان ص.  استمرار

 2غرب كردفان ص. بمن النازحین الجدد  14,000لعون اإلنساني: امفوضیة 

 3تخصیص أموال لوقف انتشار حمى الضنك في والیة شمال دارفور ص. 

 4وسط دارفور ص. والیة میاه  تعمل بالطاقة الشمسیة في لمضخات ل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  التطورات أبرز  
شؤون ل األمم المتحدة قامت مفوضیة •

الجئ من  115,572الالجئین بتسجیل 
  دولة جنوب السودان. 

 الحكومیة تقدر مفوضیة العون اإلنساني •
قد شخاص الذین من األ 14,000نزوح 

یحتاجون إلى المساعدات اإلنسانیة في 
أعمال  عاندالعقب  ،والیة غرب كردفان

 في أواخر شھر قبلیة بین طوائفعنف 
 .نوفمبر

صابة بحمى الضنك وصل عدد حاالت اإل •
 حالة 132 إلى في والیة شمال دارفور
 .بما في ذلك ثالث وفیات

ذوي شخاص األمشروع یستھدف  •
 فرد 15,000نحو  حتیاجات الخاصة اإل

في  في والیة شمال دارفور اتبالمساعد
  .2014عام 

 

 أرقام   

 
 ملیون 2,9

 
 ملیون 2,4

 
 
 

 ملیون 2

 
 النازحون في السودان

 
 دارفورالنازحون في 

 (حتى تاریخھ)  
 

 عدد المصابین بسوء التغذیة 
            الحاد الشامل

 
 

167,908          

  السودان في نوالالجئ
 األمم المتحدة (مفوضیة

 )لالجئینشئون ال

 
 
 

115,572 

 دولة جنوب من نوالالجئ
 15منذ   في السودان السودان

مفوضیة ( 3013دیسمبر، 
  )لالجئینشئون ااألمم المتحدة ل

 التمویل  

 )أمریكي دوالر( ملیون 986
  2014مطلوبة في عام 

 53,7 % 
 ةتوفرنسبة األموال الم

 

 
 الجئ من دولة جنوب السودان  115,572تسجیل أكثر من 

 
 استمر وصول الالجئین من دولة جنوب السودان الى السودان ھربًا من أعمال العنف التي اندلعت في منتصف شھر

 تحققتو شؤون الالجئینل مم المتحدةألا ، سجلت مفوضیة2014دیسمبر عام   10. وبحلول2014عام من دیسمبر 
شكًال من أشكال فرد  67,000أكثر من من بین ھؤالء  تلقىقد و السودان.  الجئ من دولة جنوب 115,572 من

 .اإلنسانیة اتالمساعد
 

 لالجئین في والیة النیل األبیضاعادة توطین إلإنشاء موقعین الشروع في 
 

في  ،في والیة النیل األبیضإلستیعاب الالجئین توطین العادة إل ینجدید نإنشاء موقعیعلى  العمل یجري حالیًا
مفوضیة األمم وفقًا ل موقعینالالصحة والمیاه في  حالیًا بناء مرافق جريحیت ی دبة أبوسن،وردیس معسكرى ال

بنسبة تفوق لالجئین في والیة النیل األبیض نشاء مرافق إیواء جدیدة وقد ازدادت الحاجة إل. المتحدة لشؤون الالجئین
باإلضافة إلى زیادة  ،لحالیةفي المواقع ا كافیة مساحاتكتوبر بسبب عدم وجود أشھر في المائة منذ منتصف  400
 .حتیاجات الحالیةاإل سیلبي ینالجدید قعینالمو ھذینأن بناء أكدت المفوضیة و الجدد.ین الوافدعدد 

 
 النیل األبیضوالیة في حالیًا الموجودة األربعة في مواقع الالجئین  ةالصحی قفارمالمیاه وال

 
وتوزیع  ،النظافة الصحیة ترقیةأنشطة تقدیم بناء المراحیض، وبكل من المنظمات اإلنسانیة الوطنیة والدولیة تقوم و
لتر للفرد في خمسة عشر الدون مستوى  إمدادات المیاه حالیًاتظل و . صابون لالجئین في مواقع إعادة التوطینال
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الوحید  یظل موقع العلقایة ھووالكشافة، ، والجوريوردیس، في مواقع إعادة التوطین في ال إسفیر رحسب معاییالیوم 
ربعة في األ التوطینستحمام في جمیع مواقع إللمرافق  ال تتوفراسفیر. و معاییرالذي تفوق فیھ إمدادات المیاه 

 .ةالوالی
 
والدولیة مثل بالن سودان،  ،وبعض المنظمات الوطنیة ،لیونیسیفا، والتربیة والتعلیم وزارةكل من  قد قامتو
، والمراحیض نقاط المیاه النقص في، ووقفت على األربعة للمواقع مشتركةالرفا، والبر واإلیثار، بزیارة رصد و

 .في المدارس والمواد التعلیمیة
 

وفقًا لمفوضیة األربعة. و دة التوطینإعا مواقع إستشارة طبیة في 4,650ِدَمت ُقإعداد ھذا التقریر،  وخالل أسبوع
لتلقي  للحضور السبب األكثر شیوعا تبقى عدوى الجھاز التنفسي الحاد ھي الجئینشؤون اللاألمم المتحدة 

 حملة للتطعیم ضد الحمى جریتأوقد  العیون.  دوىعو ،واإلسھال ،المالریااإلستشارات الطبیة، تلیھا أمراض 
 .األربعة كل المواقع في الصفراء

 
المواقع  أعلى العضد فيمؤخرًا لفحص محیط وسط و جريُأفقد أوضح إختبار برنامج الغذاء العالمي، ووفقًا ل
طفل  14,801فحص ىجرالمفوضیة أنھ  قد بدأ في التحسن. وذكرتوافدین الجدد الوضع التغذوي لل إلى أن األربعة

 األربعة، إعادة التوطین في مواقع التغذیةلقیاس معدالت سوء في شھر نوفمبر  من العمر سنوات الخمس دون سن
النساء  من 1,843أیضًا نحو  تلقى وفقًا للمفوضیة فقد الحاد. و سوء التغذیة حالة من حاالت 2,308 تَددُِّححیث 

 األطفال الصغار. الرضع و ممارسات تغذیة ستشارات بشأنإ والمرضعات ،الحوامل
 

من النازحین والالجئین من دولة جنوب السودان  18,000الطوارئ ألكثر من حاالت لمستلزمات منزلیة  رتوفس
 في والیة جنوب كردفان

 
بعد اإلفراج  وذلك مستلزمات طوارئ منزلیة الجدد حیننازالومن دولة جنوب السودان الجئ  18,400سیستلم نحو 

ن تسجیل ھؤالء الالجئی جرى قدو .شؤون الالجئین في بورتسوداناألمم المتحدة لعن شحنات تابعة لمفوضیة 
سوف یحصل ھؤالء على ودالمي. ، وكرشوال، واللیري، أبو جبیھةمحلیات العباسیة، ورشاد، أبووالنازحین في 

 .حال وصول المواد إلى والیة جنوب كردفان تاالمساعد
 

 مواطن من دولة جنوب السودان من منطقة الشجرة بالخرطوم  5,000نقل نحو 
 

شؤون لاألمم المتحدة یة لمفوض ووفقًا
ستعدادات اإل الالجئین، تجري حالیًا

 إلستكمال البنیة التحتیة في موقع بانتیو
في والیة الجدید في منطقة جبل أولیاء 

إلیھ أن تنتقل الخرطوم. ومن المقرر 
 5,000أسرة ( 1,000طواعیًة نحو 

من  فرد) من دولة جنوب السودان
منطقة الشجرة المفتوحة في والیة 

 دیسمبر. 18الخرطوم في 
 

ووفقًا لمفوضیة الالجئین، فإن 
فرد ھذه، ھي   5,000مجموعة ال 

  350,000جزء من ما یقدر بنحو 
من دولة جنوب  شخص من أصول

من الذین بقوا في السودان  السودان
دولة جنوب السودان في  لبعد انفصا

ووفقًا لحكومة السودان  .2011عام 
شخص من الذین كانوا یعیشون في   40,000، یشمل ذلك العدد نحو یناألمم المتحدة لشؤون الالجئ مفوضیةو

 .، في انتظار المساعدة للسفر إلى دولة جنوب السودان2011المناطق المفتوحة منذ عام 
 

النازحین الجدد  من 14,000وجود لى إنساني وضیة العون اإلت مفارشأ
 والیة غرب كردفان في

 
بعثة  على تسییرغرب كردفان مفوضیة العون اإلنساني التابعة للحكومة في والیة مع بالتنسیق األمم المتحدة  عكفت

 تقدر مفوضیة العون اإلنساني
شخص  14,000أن  الحكومیة

 انومن النازحین ربما یكو
بحاجة للعون اإلنساني عقب 
اإلشتباكات التي اندلعت بین 

قبیلة المسیریة من  شیرتینع
من أجل السیطرة على 

 الموارد.   

 
 

الجئ  67,000تلقى أكثر من 
 من دولة جنوب السودان شكًال

 اإلنسانیة تامن أشكال المساعد

 المتحدة) في المنطقة المفتوحة بالشجرة (المصدر: أرشیف األمملھا  إمرأة أمام المكان الذي تتخذه مأوى
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 )بعثة الیونامید(المصدر: أرشیف  للنازحینأسرة نازحة في معسكر زمزم 

المسیریة خالل األسبوع قبیلة من  شائرعبین الذي اندلع القتال برة ثأتقییم مشتركة بین الوكاالت إلى المناطق المت
 ونحتاجیقد  من الذین نزحوا شخص  14,000تقدر مفوضیة العون االنساني أن ھناك و .شھر نوفمبر األخیر من

یعتقد شتباكات التي إلاقد لقوا حتفھم جراء شخصا   133نأ یةتقاریر االعالمذكرت الو. اإلنسانیة تاإلى المساعد
ن بعثات التقییم ومبادرات بناء السالم أت المفوضیة وقال .لسیطرة على األرضالرغبة في ا أنھا قد اندلعت بسبب

  .رةثأستقرار الوضع األمني في المناطق المتإ حال ع فیھاَرْشسُی
 

إلى مؤدیًا ، 2014في یولیو عام قبیلة المسیریة قد اندلع من  شیرتینعتجدر اإلشارة، إلى أن نزاعًا مماثًال بین 
 قید النزوح.مازال ھؤالء والقبیلة.  شیرتيعفرد من   7,000نزوح 

 

شمال دارفور والیة حتواء حمى الضنك في إستراتیجیات إتواجھ 
 في التمویل صعوباٍت

 
 وفقًا حمى الضنك لوباء نتشار الحالياإلاحتواء الذي  یواجھ حملة  النقص في التمویل ھو التحدي الرئیسي یظل 

 فيیرقات الرش حملة ھذا النقص معظم التدخالت، بما في ذلك قد أعاق و .شمال دارفوروالیة لمنظمات الصحة في 
المستقبلیة على المنظمات الصحیة تركیزالتدخالت  بالوالیة من لصحةاوزارة ت قد طلبفونتیجة لذلك،  .مدینة الفاشر

 .نتشار المرضإبرة ثأالمحلیات الریفیة المت
 

، بما في 132شمال دارفور والیة وفي الوقت نفسھ، وصل العدد اإلجمالي لحاالت حمى الضنك التي أعلن عنھا في 
لصحة لالمعمل القومي أرسلت إلى التي زارة الصحة بالوالیة نتائج جمیع العینات و استلمت  قدو .ذلك ثالث وفیات

ال لعینات من أصل ا 12أظھرت  و .36عینة من أصل  20قد أظھرت النتائج وجود المرض في و .العامة للتأكید
لحصول على عینات جدیدة من یجري اآلن ا. وقاطعةغیر  ھانتائج بأن أربع نفتص، بینما نتیجة سلبیة المتبقیة 16

 .قاطعةغیر  ًانتائجفیھا فحص ال أظھر التيالمناطق 
 

 العیش في وسائلوالغذائي األمن مساعدات بشأن   :دارفوروالیة شمال 
 كتم و محلیات ملیط

 
إلسترداد الثروة  جمعیة المجتمع الدوارةوشریكتھا  ،تقوم منظمة الفاواألمن الغذائي في دارفور، أوضاع لتحسین 
 .ملیط یةالمزارعین في محلمن  500شتلة إلى  10,000بتوزیع  الحیوانیة

 
لحیوان لذ برنامج للتغذیة التكمیلیة یتنفبالدولیة  فتقوم منظمة الفاو بالتنسیق مع منظمة قوولة كتم یفي محلأما 

الماعز  من 1,500تقدیم العلف ل  ویھدف المشروع إلى.  أسرة لدیھا أطفال یعانون من سوء التغذیة 500 ستھدفی
 .الحلیبلى عول األطفال فرص حص زیادةلتحسین انتاجیة حلیبھا  بغرض

 
تطعیم لحملة  الفاو ومنظمة ،الدولیة تشھ [العمل الزراعي األلماني]دوی منظمة طلقتفقد أملیط ، ة یمحلفي أما 

 تستھدفالتي فصل الشتاء في جزء من حملة تطعیم الحیوانات  تعتبر الحملةالصیاح. وو ملیطمدینتي  الحیوانات في
رأس من الماشیة   200,000المستھدف إلى العدد زیادة  جريتووفقا للمنظمة، س. رأس من الماشیة 100,000

أنھا إلى  ة كتمیفي محلأیضا  منظمة قوولشارت أو .المشاركة في عملیة التنفیذتبدأ منظمة كوبي الدولیة بعندما 
ومن المقرر  ھذا، .من الماشیة ًارأس 64,000ستستھدف ة، یمحلفي الالحیوان لتطعیم أخرى شتویة ستنفذ حملة 

  .طوبایة يوشنقل ،دارالسالمفي محلیات حمالت مماثلة قیام بال أیضًا
 

مستلزمات الفي معسكر زمزم إلستالم  كثر عرضة للمخاطرتستعد األسر األ
 المنزلیة

 
المواد غیر الغذائیة، الطوارئ و يوآوفقًا لمشروع م

كجزء لشؤون الالجئین، و مم المتحدةألا التابع لمفوضیة
من مشروع األشخاص ذوي اإلحتیاجات الخاصة لعام  

عرضة  األكثرمن األسر  2,000،  تتلقى 2014
شخص) في معسكر زمزم  10,000(حوالي  للمخاطر

وإمدادات الطوارئ المنزلیة . و یعتبر  يوآالمللنازحین 

صابة بحمى اإلوصلت حاالت 
حالة في  132الضنك إلى 

بما في  والیة شمال دارفور،
 ذلك ثالث وفیات
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 نازح.  176,000تضیف  ما یقدر بنحو سمعسكر في دارفور حیث ی معسكر زمزم ھو أكبر
  

قدم تس. ونوفمبر 20إلى  1من  أسرة في المعسكر 1,700عملیة توزیع مواد اإلیواء إلى  أكملت منظمة بالن سودان
تمویل ھذا المشروع من قبل الصندوق  رىجول نھایة شھر دیسمبر. وقد أسرة المتبقیة بحل 300 ال ىلإت امساعدال

 15,000حوالي ستھدف یي ذالمركزي للطوارئ، كجزء من مشروع األشخاص ذوي اإلحتیاجات الخاصة ال
 شخص في والیة شمال دارفور.

 
لطوارئ ل يوآة مواد المحتیاجات الخاصمن ذوي اإل شخصًا  890ستلم نحو إالریفیة  كبكابیةمناطق وبالمثل، ففي 

 .المنزلیة كجزء من ھذا المشروعوالمواد 
 

 تاالمساعدالمجتمعات المضیفة ن ووالنازح ىتلق :األزرق النیل
 الصحیة

 
المجتمعات النازحین و إلى كل من الرعایة الصحیة تقدیم خدماتالوطنیة  بانكیر -منظمة الرعایة الصحیة  تواصل

ما یقدر ، تلقى أسبوع إعداد ھذا التقریروخالل  .األزرق النیل في والیةقیسان و ،الروصیرص محلیاتفي المضیفة 
 تقدیم رىجأیضًا   .العیادات المتنقلةخدمة  عبر الصحیة تاالمساعدھاتین المحلیتین في  شخص  700بنحو

ومنظمة بانكیر الوطنیة بتشغیل  زارة الصحة بالوالیةوتقوم كل من .  والحاجة تقتضإ ماحیث التدخالت التغذویة
تناقش كل من منظمتي بانكیر و .الیونیسیف بتمویل منباو و ،قیسانو، الكرمكمحلیات  لتغذیة فيل مراكزثمانیة 

 .2015عام  ینایرابتداًء من شھر  أشھر أخرى لمدة ثالثة العیادات المتنقلةھذه  لتشغیل الترتیبات الرؤیة العالمیةو
 

تعمل بالطاقة بصدد استخدام أنظمة المیاه التي وسط دارفور والیة 
 2015الشمسیة في عام 

 
على توفیر إمدادات المیاه في  2015سیركز في عام المیاه قطاع ن الحكومیة أ ةإصحاح البیئأعلنت إدارة المیاه و

مضخات یدویة جدیدة. وقال القطاع أن لحفر الوالیة وسط دارفور من خالل أنظمة تعمل بالطاقة الشمسیة بدًال من 
 عدت أقد النظام الذي یعمل بالطاقة الشمسیة سیكون أقل تكلفة وأكثر استدامة من المضخات الیدویة العادیة. و 

تنسیق الشؤون اإلنسانیة للمكتب األمم المتحدة الخط الساخنووفقا لتقریر  راسة تقییمیة لتقدیر متطلبات ھذا النظام.د  
ات المتعلقة بعملیة توفیر المیاه في والیة وسط جوففي المائة من ال 90ن أكثر من إففي دارفور لشھر نوفمبر، 

 .دارفور كانت نتیجة لعطب المضخات الیدویة
 

إصحاح المیاه و إدارة تأعلن
في والیة وسط  الحكومیة البیئھ

في عام   زیالترك دارفور أن
على توفیر  سیكون  2015

إمدادات المیاه باستخدام أنظمة 
 .الطاقة الشمسیة
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