
 
 
 
 

 
   
 

 
 

   
   
   
   

 
 

 

 
 

 

 
النشرة اإلنسانیة      
السودان       
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أوتشا     

 ) صورة إرشیفیة من بعثة الیونامید(المصدر:  طفال في منطقة جبل مرة أنساء و

 في ھذا العدد                                        
 

 1وسط دارفور ص. و شمال تيوالیأوضاع النزوح في 

 2التفاھم إلیصال المساعدات لدولة جنوب السودان ص. تمدید مذكرة 

  3مساعدات إنسانیة للنازحین في والیة شمال دارفور ص. 

 4 ص. الغذاء حسن من فرص توفریالحصاد الجید 

 
 
 
 
 
 

  التطورات أبرز   
أجبر القتال المدنیین على الفرار من  •

في ة طویلة یمحلب قریة 44منازلھم في 
 .شمال دارفوروالیة 

تفاھم بین حكومتي ال مذكرةتمدید أجل  •
حول إیصال السودان وجنوب السودان 

جنوب دولة لمساعدات اإلنسانیة إلى ا
 .ستة أشھر أخرىمدة السودان ل

العالمي  الغذاءبرنامج یخطط كل من  •
لبدء عملیة ھجرة لل الدولیةمنظمة الو

للنازحین الجدد  البیانات الحیویةتسجیل 
والسریف، وملیط في كورما، مدن في 

 .ل دارفورشماوالیة 
من ، شبكة اإلنذار المبكر بالمجاعةوفقا ل •

المتوقع أن یزید اإلنتاج القومي لعامي 
في المائة  50بحوالي  2015 – 2014

متوسط إنتاج السنوات الخمس  عن
  الماضیة.

  
 أرقام   
 

 
 ملیون 3,1

 
 

 ملیون 2,4
 
 

 ملیون 2

 
 النازحون في السودان

 
 النازحون في دارفور

 (حتى تاریخھ)  
 

 عدد المصابین بسوء التغذیة 
            الحاد الشامل 

 
 
 

168,000          

بإستثناء  السودان في نوالالجئ
الالجئین من دولة جنوب 

األمم  (مفوضیة السودان
 )لالجئینشئون ال المتحدة

 
 
 

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

 
 )الیونامید(المصدر:   طفال في منطقة جبل مرةأو نسوة

 

 بل مرة في دارفورجموجة نزوح جدیدة في منطقة 
 

وحول منطقة  ،الحكومیة والحركات المسلحة فيندلع بین القوات ابحسب ما ورد في التقاریر فقد أدى القتال الذي 
التحقق من جبل مرة إلى نزوح المدنیین في والیات شمال ووسط دارفور. ولم تتمكن المنظمات اإلنسانیة من 

المجتمع اإلنساني جھوده ویواصل  .وتعذر الوصول إلیھا أعداد النازحین بسبب القتال الدائر في ھذه المناطق
 .التقاریرفي  الواردةتلك ن عحیث أن األعداد الفعلیة للمتأثرین قد تختلف  عداد النازحینللتحقق من أ

 
 شمال دارفورقریة جراء القتال الذي نشب في محلیة طویلة في والیة  45ثر أت
 
ینایر  5 - 4 في ندلع القتال بین القوات الحكومیة والحركات المسلحة في محلیة طویلة بوالیة شمال دارفورا

ن أت تمامًا، باإلضافة إلى َقِرحقریة قد ُأ 15قد أبلغ قادة المجتمع المحلي المنظمات اإلنسانیة بأن ھناك . و2015
لقادة المجتمع، من المرجح أن تتسبب ھذه  ھم. ووفقًاالناس من منازل بسبب فرار ْتَرِجقد ُھقریة أخرى  30

 شخص.  37,000اإلشتباكات في نزوح حوالي 
 

 قریة في منطقة شمال جبل مرة في والیة وسط دارفور 21إحتراق تام لعدد 
 

ة من في األجزاء الشرقی شبن قتاًالأما في والیة وسط دارفور، فقد ذكرت مفوضیة العون اإلنساني الحكومیة أن 
 21أحرقت مسلحة وجماعات . ووفقا للمفوضیة، فقد ھاجمت 2015ینایر   5 – 4في محلیة شمال جبل مرة 

 ،ن أھالي ھذه القرى قد فروا إلى قریتي نسكامأ َرِكُذقریة في وحدة فنقا اإلداریة في محلیة شمال جبل مرة. و
جراء ھذه من األھالي  50,000حوالي نزوح ب قادة المجتمع أفادوورا اللتان تقعان في نفس المحلیة. و

 االشتباكات.
 

 نازح بسبب النزاع في محلیة شمال جبل مرة في والیة وسط دارفور  1,700أكثر من 
 

فر أكثر من  وفقًا لمفوضیة العون اإلنساني
 شخص من منازلھم  في والیة وسط 1,700

دیسمبر   20 - 26 دارفور، في الفترة بین
شتباكات التي إندلعت بین ذلك بعد اإل، و2014

القوات الحكومیة والحركات المسلحة في 
 تَضِرُف قدمناطق شرق ووسط جبل مرة. و

عملیة الوصول إلى منطقة جبل مرة قیود على 
بسبب ھذه العملیات العسكریة الدائرة حالیًا 

 ھناك.
 
فر ھؤالء الناس، ومعظمھم من النساء و

مایونقا، سیلو، و قرى ھي:عشر  واألطفال، من
محمد ومرة، ، ولونقرو قرو، واألمان دارو

حلة فضل روقا، وبرونقو، و، وتوكرفدین، و
مرة  الواقعة في مناطق شمال ووسط جبل مرة. ووفقًا للمفوضیة، فقد إلتمس ھؤالء النازحون الملجأ في قرى جبل

حاالت لفي مدینة روكرو، وھم في حاجة ماسة إلى الغذاء، والماء، والخدمات الصحیة، والمستلزمات المنزلیة 
أن  جدیر بالذكروالشخص آخرین الى مدینة نیرتتي.  100وبحسب المفوضیة، فقد وصل نحو . الطوارئ

حتیاجات ھؤالء إقادرة حالیًا على تقییم  فھي غیر ،بالتاليالمنظمات اإلنسانیة لیس لھا وجود في ھذه المناطق، و
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 )برنامج الغذاء العالمي(المصدر:  2014طن متري من المواد الغذائیة، نوفمبر  700تحمل  من السودان إلى دولة جنوب السودانتصل أول شحنة 

حتى تتمكن في ھذه المناطق غیر آمن ذكرت تقاریر مفوضیة العون اإلنساني أن الوضع متوتر والنازحین. و
 .ھناك بسبب القتال الدائرذلك وبعثات تقییم  المنظمات اإلنسانیة من تسییر

 

 المناطق التي تتوقع مفوضیة العون اإلنساني تدفق النازحین من
في  قطاع الشمال –تسیطر علیھا الحركة الشعبیة لتحریر السودان 

 والیة جنوب كردفان
 
 

أن تصل أعداد كبیرة وغیر معروفة من  اإلنساني في والیة جنوب كردفان، من المتوقعوفقًا لمفوضیة العون 
الحركة  المناطق التي تسیطر علیھا من قدیرو ،تلودي، ورشادو، العباسیةو، كادوقلي النازحین إلى محلیات

 حوالي قد وصل حتى اآلنشارت تقاریر المفوضیة إلى أنھ أھناك. و القتال الدائرقطاع الشمال، جراء  - الشعبیة
ذكرت المفوضیة، أن ھوالء و العباسیة. آخرین إلى مدینة 60 باإلضافة إلى نازح إلى مدینة رشاد، 250

 .  في المدن المذكورة مع أقاربھمیقیمون حالیًا  نیالنازح
 

تمدید مذكرة التفاھم حول إیصال المساعدات اإلنسانیة إلى دولة جنوب 
 السودانالسودان عبر 

 
یصال المساعدات اإلنسانیة إلى دولة إمذكرة التفاھم حول  عن تمدید ینایر 5في  مفوضیة العون اإلنساني أعلنت

قد لمدة ستة أشھر. و 2014في شھر یونیو  التوقیع علیھا رىجالتي ، ب السودان عبر األراضي السودانیةجنو
على أدوار ، وتسلیط الضوء مذكرةال لتنفیذ تشغیلیةعلى خطة وقعت الحكومتان مع برنامج الغذاء العالمي 

البواخر النیلیة، و، عن طریق البر المساعدات نقل الخطة التشغیلیة وتحدد بھا. األطراف المعنیة ومسؤولیات
 .السودان جنوبة في دولجونقلي و، والیات أعالي النیل، والوحدة الجو إلىو
 

 إلى دولة جنوب السودان من السودان وصول باخرة نیلیة على متنھا مواد غذائیة
 

كان قد تعاقد معھا برنامج الغذاء العالمي من مدینة كوستي في والیة النیل ر، أفرغت باخرة نیلیة بدیسم 29في یوم 
في والیة أعالي النیل بدولة جنوب  طنًا من المواد الغذائیة في مدینتي الرنك، وود أكونة 450األبیض، نحو 

 .شخص لمدة شھر 28,000ھذه الشحنة الغذاء لنحو توفروالسودان. 
 

السودان قد توقف عندما أغلقت جدیر بالذكر، أن النقل النھري للشحنات اإلنسانیة عبر الحدود بین السودان وجنوب 
عتراف جمیع األطراف إستئناف النقل النھري بعد إوجاء   .2011الحدود بعد إستقالل دولة جنوب السودان في عام 

بأھمیة نقل المساعدات اإلنسانیة إلى المدنیین المتأثرین بالنزاع في دولة جنوب السودان. ویستخدم برنامج االغذاء 
إلى مواطني دولة عبر الحدود  طنا من المواد الغذائیة 4,650إلیصال  مبدئیًأ،بواخر النھریة وال ،العالمي الشاحنات

كذلك لالجئین الذین یعیشون في المعسكرات في مقاطعة المابان ھناك، و لسودان المتأثرین بالنزاع الدائرجنوب ا
 .التابعة  لوالیة أعالي النیل

شخص  300نزوح أكثر من 
المناطق التي تقع تحت من 

سیطرة الحركة الشعبیة لتحریر 
قطاع  الشمال، في  –السودان 

 .والیة جنوب كردفان
 
 
 

 
 
 
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 )الیونامید( بوالیة شمال دارفور ،أسرة نازحة جوار مقر بعثة الیونامید في منطقة كورما

 
طن من المواد الغذائیة إلى مدینتي   700شاحنة   18منمكونة قلت قافلة عندما ن ،وقد بدأت العملیة في شھر نوفمبر

طن إضافیة من المواد الغذائیة   21,000في نقل  امج الغذاء العالمي اآلن بعد فتح الممرنویأمل بر الرنك وملوط.
 .غھا مؤخرا في مدینة بورتسودانیتفر رىجو التي تبرعت بھا الوالیات المتحدة األمریكیة

 
، من السودان إلى دولة جنوب مواد الغذائیةستخدام النقل البري والنھري إلیصال الإویتطلع البرنامج إلى زیادة 

مرات من عملیة نقل المواد الغذائیة عن طریق االشحن  7 - 6السودان خالل موسم الجفاف، كونھ أرخص ب 
 الجوي.

 

 رفي والیة شمال دارفو ستمرار تقدیم المساعدات اإلنسانیةإ
 
في تقدیم المساعدات اإلنسانیة إلى المحتاجین في والیة  إستمرت المنظمات اإلنسانیة خالل أسبوع إعداد ھذا التقریر 

 .شمال دارفور
 
من شخص   2,400قد قامت مفوضیة شؤون الالجئین وشركاؤھا بتوزیع المستلزمات المنزلیة الضروریة إلى و

كبكابیة  مدینةمن ھؤالء في  100نحو  ویشمل ذلك العدد دارفور.في والیة شمال  حتیاجات الخاصةذوي اإل
 .من معسكرات النازحین في محلیة طویلة في ثالثٍةآخرین  1,300و
 

و كذلك قامت   .في كورما  700مرحاض طوارئ من أصل  528و قد قامت منظمة زلفى الوطنیة بإستكمال بناء 
 إال إنستكمال حفر خمسة آبار حول معسكر النازحین في المدینة. ابة، إصحاح البیئة التابعة للحكومإدارة المیاه و

لمعسكر. كما  ستقوم اإلدارة متر من ا 800.  و یقع أبعد بئر حوالي ید اإلنتظارقت المازنتائج فحص نوعیة المیاه 
 .مضختین  یدویتین في محلیة ملیطلحفر الأیضًا ب

 
 من الدعم الشتوي من األھالي في والیة شمال دارفور 47,500نحو  سیستفید

 
المدخالت الزراعیة والشركاء المنفذون  ،مت منظمة الفاودق
أسرة  (یستفید منھا نحو  2,000الیدویة لحوالي أدوات الفالحة و

دعم الفي محلیة دار السالم كجزء من أنشطة   شخص) 10,000
أسرة  4,000لنحو أیضًا م ھذا الدعم الموسمي تقدسو .ويالشت

  2,500 ل كذلكو، شخص) في كورما 20,000أخرى (نحو 
شخص) في محلیات سرف عمرة،  12,500(حوالي   أسرة

 5,000(حوالي   أسرة 1,000عن  فضًال ،السریف، وكبكابیةو
  شخص) في محلیة ملیط.

 
 

  ملیطالسریف، والتخطیط لتسجیل بیانات الھویة  للنازحین في محلیات كورما، و
 

النازحین الذین وصلوا إلى مدن كورما،  عملیة تسجیللھجرة ل الدولیةمنظمة البدأ كل من برنامج الغذاء العالمي و
، تجري لھجرةل الدولیةمنظمة لووفقًا ل  .2013، وكذلك الحاالت المعلقة من عام  2014ملیط في عام السریف وو

أن تسجیل بیانات الھویة یوفر بیانات لھجرة ل الدولیةمنظمة الوذكرت  .ھذه العملیة من خالل تسجیل بیانات الھویة
 .أكثر كفاءًةللتدخالت الطوارئ للقیام بعملیات تخطیط  خدمات ومقدم أكثر دقة یمكن أن یستخدمھادیموغرافیة 

 

 أشارت شبكة اإلنذار المبكر بالمجاعة إلى أن عملیة حصاد المحاصیل
بمعدل فوق  تستمر في تحسین أوضاع األمن الغذائي لألسر في السودان

 المتوسط
 

شھر في  بالمجاعة شبكة نظم اإلنذار المبكرأصدرتھ  2014الغذائي لعام  وفقا ألحدث تقریر عن مؤشرات األمن
مختلف أنحاء البالد. ، ال تزال عملیة حصاد المحاصیل الغذائیة مستمرة في تحسین فرص توفر الغذاء في دیسمبر

الغذاء التي قامت بھا كل من إمدادات نتاج المحاصیل وإوفقًا للشبكة، تظھر النتائج األولیة للبعثة المشتركة لتقییم و
سجل یس  2015 - 2014، أن إجمالي اإلنتاج القومي من المحاصیل لعام العالمي منظمة الفاو وبرنامج الغذاء

 في المائة من متوسط اإلنتاج في السنوات الخمس الماضیة. 50معدالت أعلى ب 

تقدیم الدعم الشتوي لنحو 
شخص في والیة   47,500

 .شمال دارفور
 

 
 
 
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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ت أعلى من المتوسط بسبب فإن عملیة إنتاج المحاصیل في والیة شمال دارفور قد سجلت معدال ،وفقًا للشبكةو

الرقعة المزروعة في مناطق  مطار الغزیرة وزیادة المساحات المزروعة في بعض المناطق، رغم تقلصھطول األ
 تقدرالنزاعات. وفي المائة، بسبب عملیات النزوح و 30 – 20السریف، بنسبة غرب الفاشر، مثل محلیات كتم، و

اإلنتاج للسنوات في المائة من متوسط  120كون أعلى بنسبة ج اإلجمالي للحبوب من المرجح أن یالشبكة أن اإلنتا
 المناخیة المؤاتیة. الخمس الماضیة، بسبب الظروف 

 
أما في والیة جنوب دارفور، فمن المتوقع أن یكون الحصاد أفضل من العام الماضي، إال إنھ سیكون أقل من متوسط 

، حیث أدت الظروف المناخیة األكثر الخمس سنوات الماضیة، خاصًة في األجزاء الشرقیة والوسطى من الوالیة
على الرغم من أنھ من إلى تأخر األنشطة الزراعیة. و ،وأوائل أغسطس ،من الظروف العادیة في شھري یولیو جفافًا

أكبر بثالث مرات من حصاد العام الماضي، إال إنھ من المرجح أن  2015 - 2014المتوقع أن یكون حصاد موسم 
في  15إلى  10س الماضیة بنسبة قل من متوسط السنوات الخمأ جنوب دارفورنتاج المحاصیل في والیة إیكون 
 المائة.

 
، وانخفاض حصص المساعدات األمنیةالشبكة إلى أن تحسن الظروف  تقاریر أما في والیة غرب دارفور، فتشیر

في  40قد قام النازحین على الزراعة. و الغذائیة األساسیة ھذا العام قد شجعأسعارالمواد رتفاع اوكذلك  ،الغذائیة
محاصیل الدخن یرتفع إنتاج ن بزراعة مساحات صغیرة قرب المعسكرات. ونتیجة لذلك، یتوقع أن المائة من النازحی

الذرة الرفیعة إلى ثالثة أضعاف إنتاج العام الماضي، وأكثر من ضعف متوسط إنتاج الخمس سنوات الماضیة.  و
الرحل والمزارعین المستقرین في  ومع ذلك، فقد تتسبب النزاعات األخیرة حول الموارد بین رعاة الماشیة من البدو

محلیة كرینك، إحدى مناطق اإلنتاج الرئیسیة في والیة غرب دارفور، في تدمیر المحاصیل التي من المتوقع أن 
 لتقریر.ا كما أشارتؤثرعلى اإلنتاج، 

 
من الحبوب  2014/2015إنتاج موسم أن  بعثة تقدیر إمدادات المحاصیل واألغذیةأما في والیة سنار، تقدر نتائج 

 ،وأكثر من ضعف متوسط إنتاج الخمس سنوات الماضیة. ووفقًا للشبكة ،اج العام الماضيسیكون سبعة أضعاف إنت
یمكن حصادھما ھذا العام، مقارنة بنسبة  والدخن المزروعین في والیة سنار ،الذرةمحصولي في المائة من  85فإن 
 في المائة في العام الماضي. 30

  
كذلك في ذكرت الشبكة، أن تحسن أوضاع األمن الغذائي للنازحین في والیات جنوب كردفان، والنیل األزرق، وو

وغرب  ،والیات دارفور
ستمرار اكردفان قد حد منھا 

أدى بدوره إلى  النزاع الذي
عرقلة الوصول إلى المزارع 

كذلك ممارسة وق واألسوا
األنشطة المدرة للدخل. وعلیھ 
ستستمر معدالت مرحلتي 

فق األوضاع الحرجة واألزمة و
قیاس حاالت معاییر اسفیر ل

بین األسر  انعدام األمن الغذائي
النازحة في المناطق األكثر 

 تأثرًا بالنزاع.
 

  2015توقعات شبكة اإلنذار المبكر بالمجاعة حتى مارس عام 
 

. وعلى الرغم من  2015مارس شھر حتى ستستمر أوضاع األمن الغذائي في التحسن في معظم أنحاء السودان 
وغرب  ،ودارفور ،األزرقوالنیل  ،موسم الحصاد الجید، لم تتمكن األسر النازحة في مناطق والیات جنوب كردفان

ونتیجة لذلك،  ، من اإلستفادة من تحسن أوضاع األمن الغذائي وكذلك األسر الفقیرة.زاعنتواصل الیكردفان حیث 
حتیاجات اإلما زالت األسر النازحة غیر قادرة على تلبیة  على الرغم من انخفاض أسعار المواد الغذائیةفإنھ و

ووفقًا للشبكة، من المتوقع أن  زال یعتمد في الحصول على الغذاء على األسر المضیفة.الغذائیة الدنیا، وكثیر منھا ما 
اسفیر لقیاس حاالت انعدام األمن الغذائي في المناطق التي تسیطر  یستمر معدل األزمة (المرحلة الثالثة) من معاییر

وستبقى مجموعات كبیرة من  جنوب كردفان، قطاع الشمال في والیة –علیھا الحركة الشعبیة لتحریر السودان 
مستویات انعدام األمن الغذائي الحاد، خالل  النازحین في والیات دارفور في المستوى الحرج (المرحلة الثانیة) من

  . 2015الربع األول من عام 

اإلنذار المبكر  لشبكة وفقًا
سیستمر التحسن في  بالمجاعة

أوضاع األمن الغذائي في 
معظم أنحاء السودان حتى 

 .2015عام من مارس 

بعثة تقدیر إمدادات تقدر 
أن اإلنتاج   المحاصیل واألغذیة
 15 /2014الوطني لموسم 

المائة في  50 ب أعلى سیكون
من متوسط اإلنتاج في الخمس 
سنوات الماضیة، وفقا لشبكة 

 .ار المبكر بالمجاعةذاإلن

 )األمانة الفنیة لألمن الغذائي(المصدر:  یل األزرقا العام في والیة النذمحصول الذرة الرفیعة ھ
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