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أوتشا     

 ) الالجئینشؤون  األمم المتحدة مفوضیة(المصدر:  توقیع مذكرة التفاھم

 في ھذا العدد                                        
 

 1توقیع مذكرة تفاھم حول حقوق مواطني دولة جنوب السودان ص. 

 2ص.  كمینل السالم التابعة لبعثة الیونامید قوات حفظ تعرض

 3شخص في والیة شمال دارفور ص.  88,000 نحومساعدات غذائیة ل

 4ملیون دوالر كمساعدات ص.  4تبرع الجھات المانحة بمبلغ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  التطورات أبرز  
شؤون الالجئین األمم المتحدة لمفوضیة  •

توقع مذكرة تفاھم مع حكومة السودان 
التوثیق لمواطني حول عملیات التسجیل و

   .دولة جنوب السودان  في السودان
من قوات حفظ السالم  ییندجنإصابة  •

التابعین لبعثة الیونامید بجروٍح في كمین 
 .في والیة شرق دارفور

ن الالجئین، بلغ عدد ووفقًا لمفوضیة شؤ •
الالجئین من دولة جنوب السودان في 

 18حتى تاریخ   115,451السودان 
 .2014دیسمبر 

ملیون  4تبرعت الجھات المانحة بنحو  •
ة األزمة اإلنسانیة المستمرة دوالر لمعالج
 .في السودان

 

 أرقام   
 

 
 ملیون 2,9

 
 ملیون 2,4

 
 

 ملیون 2

 
 

 
 النازحون في السودان

 
 النازحون في دارفور

 (حتى تاریخھ)  
 

 عدد المصابین بسوء التغذیة 
             الحاد الشامل 

 
 

167,908          

  السودان في نوالالجئ
 األمم المتحدة (مفوضیة

 )لالجئینشئون ال

 
 
 

115,451 

 دولة جنوب من نوالالجئ
 15منذ   في السودان السودان

مفوضیة ( 3013دیسمبر، 
  )لالجئینشئون ااألمم المتحدة ل

 التمویل  

 )أمریكي دوالر( ملیون 986
  2014مطلوبة في عام 

 54 % 
 ةتوفرنسبة األموال الم

 

 

لمواطني دولة جنوب السودان  التوثیقومذكرة تفاھم حول تسجیل توقیع 
 في السودان

 
شؤون الالجئین مذكرة تفاھم مع حكومة السودان حول عملیات األمم المتحدة ل دیسمبر، وقعت مفوضیة 21في 

وستفید مذكرة التفاھم مواطني دولة جنوب السودان  .في السودانالتسجیل والتوثیق لمواطني دولة جنوب السودان 
. 2013في السودان، بما في ذلك أولئك الذین بقوا في البالد قبل اندالع أعمال العنف في تلك الدولة في دیسمبر عام 

تفاقیة لمواطني دولة جنوب السودان مجموعة من الحقوق، بما في ذلك الحصول على إذن للدخول، وستوفر اإل
تفاقیة، ستقوم وبموجب ھذه اإل كذلك الحصول على الخدمات وحریة التنقل.ة والعمل بشكل قانوني، وواإلقام

للقیام بعملیات التسجیل والتوثیق لمواطني دولة جنوب السودان في جمیع مناطق  ،المفوضیة بتقدیم الدعم للحكومة
والتي سوف ستكون صالحة طوال مدة إقامتھم  ،ستقوم سلطات التسجیل بإصدار بطاقات الھویة لھم مجانًاالسودان. و
 .في السودان

 
مواطن من دولة جنوب السودان من المقیمین في البالد قبل   350,000ویؤمل أن یستفید من ھذه اإلتفاقیة نحو 

الجئ من الذین عبروا الحدود إلى السودان  115,000، فضال عن أكثر من 2013بدایة األزمة في شھر دیسمبر 
 .الحینمنذ ذلك 

 
  جنوب السودان تلقي المساعدات في والیة النیل األبیضدولة یواصل الالجئون من 

 
جنوب السودان الذین فروا من بالدھم من دولة عدد الالجئین  یصل، األمم المتحدة لشؤون الالجئین مفوضیةل ووفقًا

یعزى و .2014دیسمبر  18 فرد حتى تاریخ 115,451 نحول دیسمبرشھر منتصف في العنف أعمال منذ اندالع 
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في والیة النیل  ذي ورد في التقاریرخطأ إحصائي في العدد اللاألسبوع الماضي ریراتق في ذكر الذينخفاض إلھذا ا
 .اإلنسانیة اتمن أشكال المساعد شكًالمن ھؤالء الالجئین  67,500 نحو قد تلقيو  .األبیض

 
تقدیم الخدمات اإلنسانیة في مواقع عملیة على  ھائًال التدفق المستمر لالجئین في والیة النیل األبیض ضغطًایشكل و

عملیة بناء المرافق الجدیدة في نتھاء من اإل ريجومن المتوقع أن ی القصوى. ت طاقتھاغلبإعادة التوطین، التي 
بعض شؤون الالجئین، فقد تقرر نقل األمم المتحدة ل ووفقًا لمفوضیة .دیسمبر 25دبة أبوسن في ، و2موقعي الردیس 

 .دیسمبر 30-26جدیدة في المواقع ال في إلعادة توطینھمالالجئین ھؤالء 
 
 ستمرار المساعدات لالجئین من دولة جنوب السودان في والیة جنوب كردفانإ
 
ستمر الالجئون من دولة جنوب السودان إ

في والیة جنوب كردفان في تلقي 
  .المساعدات من الجھات اإلنسانیة الفاعلة

شؤون األمم المتحدة لتقوم مفوضیة و
ھا التنفیذیین مثل منظمة ؤالالجئین وشركا

سست)  أومنظمة (  ،الدولیةكیر سویسرا 
بتوفیر خدمات المیاه إلى كٍل من الالجئین 
والمجتمعات السودانیة المضیفة في 

جبیھة. وتشمل أنشطة محلیات اللیري وأبو
إصالح مضخات المیاه الیدویة، الخدمات 

  وبناء المراحیض.
 
من بین الفئات األكثر یعتبراألطفال و

ین عرضًة للخطر من بین أولئك الذ
أثناء  .یصلون من دولة جنوب السودان

قامت منظمة  ،فترة إعداد التقریر
من دولة  من الطالب  6,240إلى نحو  مدرسيكتاب  2,080الیونسیف في والیتي جنوب وغرب كردفان بتوزیع 

ترفیھ األغطیة البالستیكیة، والحصیر ومعدات الوتوزیع وحدات مدرسة في صندوق،  أیضًاجنوب السودان. كما تم 
 .طفل في المنطقتین  6,000 عددل
 

على ضمان  دكیأنفذت الیونیسیف أیضا ثالث حمالت للتوعیة بأھمیة التعلیم، مع التفقد أما في والیة غرب كردفان، 
 .يالمدرسالتعلیم مشاركة الفتیات في 

 
 من قوات حفظ السالم التابعین لبعثة الیونامید بجروٍح في كمین ییندجنإصابة 

 
ن من قوات حفظ السالم التابعة لبعثة الیونامید في دارفور بجروٍح في كمین نصب لدوریتھم من قبل یأصیب جندی

نصب الكمین على معبر نواله في والیة جنوب دارفور، الذي یقع بالقرب  دیسمبر. 19مسلحین مجھولین في یوم 
الدوریة في طریق عودتھا من مدینة كانت  ینماب الیونامیدقع فریق وممن  غربإلى الكلم  21لبدو على بعد بلدة من 

 .قي العالج الطبيیونامید في نیاال لتلبعثة الإلى مستشفى  جالء الجندیین المصابینإ رىجقد و نیاال.
 

النازحین وأفراد المجتمع المضیف المساعدات الغذائیة  من 88,000تلقى أكثر من 
 التي یقدمھا برنامج الغذاء العالمي في والیة شمال دارفور

 
تلقى ما یقدر قد و  .النزاع في دارفور بالمساعدات الغذائیةبیواصل برنامج الغذاء العالمي تزوید الناس المتأثرین 

محلیة المجتمع المضیف في  فرادوأ ،وملیط ،كورمامحلیات في والیة شمال دارفور، في نازح   88,000بنحو 
دیسمبر، أكمل برنامج الغذاء العالمي توزیع الحصص  16في .الغذائیة التي یقدمھا البرنامجت االمساعد السریف

ھؤالء الناس  نازح في مدینة كورما.  4,000البقول، لنحو الغذائیة الطارئة لمدة شھر، والتي تتألف من الحبوب و
التي شنت من قبل ومن ھذا العام  سابٍق كانوا قد فروا من منازلھم في أعقاب سلسلة من الھجمات في وقٍت

 .قریة في جمیع أنحاء مدینة كورما  45المیلیشیات المسلحة على أكثر من

األمم المتحدة  وفقًا لمفوضیة
بلغ عدد  ،شؤون الالجئینل
لالجئین من دولة جنوب ا

السودان في السودان 
فردًا حتى تاریخ  115,451

  .دیسمبر 18

من قوات حفظ  ییندجن إصابة
السالم التابعة لبعثة الیونامید 

والیة في كمین في  بجروٍح
 .شرق دارفور

 )ل األحمر السودانيجمعیة الھال(المصدر:  جنوب كردفانبوالیة الجئون من دولة جنوب السودان في منطقة أبوجبیھة، 

 
 
 
 

http://www.unocha.org/sudan
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العالمي الحصص الغذائیة من  غذاءكما وزع برنامج ال
 عسكرنازح في م 6,300نحو الحبوب والبقول ل

فروا كانو قد ھؤالء الناس  .ملیطفي محلیة عباسي، 
في على قراھم التي شنت من منازلھم بعد الھجمات 

ھؤالء الناس كان و .ملیط وكتممحلیات في  شھر أبریل
بالقرب من موقع في مكان  قد التمسوا الحمایة أوًال

بعد شمال دارفور، ولكن والیة ملیط ب الیونامید في بعثة
 .یونیوشھر عباسي في  عسكرنقلھم إلى م رىجذلك 

 
، بتوزیع أیضًا سریفإلمحلیة في قام البرنامج 

النازحین وأفراد  من 67,800 لنحوالحصص الغذائیة 
 .المجتمع المضیف

 
   2015في عام  النیل األزرقفي والیة  لخفض توزیعات الغذاء العامةالعالمي  غذاءبرنامج الیتجھ 

  
في والیة النیل األزرق، خفض توزیعات الغذاء العامة سیاسة لتبني ، 2015في عام یتجھ برنامج الغذاء العالمي 

بالتوزیعات نازح  40,000برنامج حوالي السوف یستھدف  ونتیجة لذلك .مزید من أنشطة اإلنعاشالنحو وجھوالت
النیل األزرق في یة والفي الذین یتلقون حصص الطعام عبر نظام توزیعات الغذاء العامة وكان عدد الناس  العامة.

یستھدف وس .المضیف، ومجتمعات النازحینالمجتمع وشخص من العائدین،  102,000حوالي ھو  2014عام 
 عبراألطفال المصابین بسوء التغذیة المعتدل وأمھاتھم  من 2,097نحو  2015العالمي في عام  غذاءبرنامج ال

 .الغذاء مقابل األصولمشاریع من خالل  ینآخر ًاشخص  41,950 وسیستھدف .برامج التغذیة التكمیلیة
 

العملیات اإلنسانیة  تمویللملیون دوالر   4بنحوتبرعت الجھات المانحة 
 في السودان

 
 نحو ذلك بتقدیم وفي السودان، ألزمة اإلنسانیة ل لإلستجابة المستمرةالعملیات تمویل ل التبرع تواصل الجھات المانحة 

 .ریرالتق فیھ ھذاالذي أعد دوالر أمریكي خالل األسبوع ملیون   4
 

 العالمي في دارفورملیون دوالر لدعم برامج التغذیة التابعة لبرنامج الغذاء  1,9بمبلغ  تتبرع النرویج 
 

عملیات الطوارئ في  لتمویلمن حكومة النرویج  تبرٍع كبیٍرعن  دیسمبر 14 فيالعالمي  أعلن برنامج الغذاء
 لبرنامج الغذاء )ملیون دوالر  1,9(حوالي ملیون كرونة نرویجیة  12,4 بمبلغ  النرویج تبرعتوقد  .السودان
واألطفال دون سن الخامسة  ،والمرضعات ،من النساء الحوامل  50,000لنحو  طعاملتوفیر ال ذلك، والعالمي

ملیون  2 ویتأثر نح العالمي لبرنامج الغذاء ووفقًا .سوء التغذیة الحاد المعتدل في دارفوراإلصابة بمرض برین أثالمت
 ا المرضھذمن األطفال الذین یعانون  یكونو .سوء التغذیة الحاد في السودان كل عام بمرضطفل دون سن الخامسة 

 .یتغذون بشكل جیدالذین من األطفال  ،مرة 12 -3بمعدل  أكثر عرضة للوفاة 
 

غذاء أولویة رئیسیة لبرنامج الیعتبران واألطفال في جمیع أنحاء السود ،التغذیة الكافیة لألمھاتتوفیرجدیر بالذكر، أن 
وكذلك  طفل دون سن الخامسة من العمر  88,000 نحو، تلقى و حتى تاریخ الیوم،  2014منذ بدایة عام ف . العالمي

 الحاد التغذیة سوء األغذیة التكمیلیة من مراكز التغذیة التي یدعمھا البرنامج لعالج النساء الحوامل والمرضعات
 من المرض.عالج المائة من أولئك الذین یتلقون ال في  87نحو عالج  رىج وحتى اآلن  .المعتدل

  
 لصندوق اإلنساني المشتركلملیون دوالر  1,89تبرعت ایرلندا بمبلغ 

 
للصندوق اإلنساني   ملیون دوالر أمریكي 1,89بانھا قد تبرعت بمبلغ دیسمبر  16في یوم حكومة ایرلندا أعلنت 

تي ھذا أیو .وذلك للمساعدة في معالجة اإلحتیاجات اإلنسانیة المتزایدة في السودان   (CHF)المشترك  في السودان
وسوف  .سابق من ھذا العام ملیون دوالر أمریكي كانت قد تبرعت بھ في وقت 1,36التبرع باإلضافة إلى مبلغ 

قد ظلت أیرلندا مانحًا ملتزمًا للصندوق و .تستخدم ھذه األموال لتمویل المشاریع المنقذة للحیاة ومساعدة المحتاجین
ملیون  35، حیث بلغت ما تبرعت بھ حتى تاریخ الیوم ما یزید على 2006منذ بدایة إنشائھ في السودان في عام 

  .دوالر أمریكي

شخص  88,000تلقى نحو 
في محلیات  مساعدات غذائیة

السریف في و ،ملیطو ،كورما
 .دارفور والیة شمال

 

 أیرلنداكل من تبرعت 
 4ما یقرب من النرویج بو

ملیون دوالر لتمویل العملیات 
 .اإلنسانیة في السودان

  معسكرات النازحین بوالیة شمال دارفور إمرأة تنتظر حصتھا من الطعام في أحد
 )بعثة الیونامید(المصدر: أرشیف 
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