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أوتشا     

 )2014أسرة نازحة في دارفور (صورة أرشیفیة للیونامید، مارس 

  في ھذا العدد                                           
 

1ص.  وصول نازحین جدد إلى الجنینة من مولي   

   2 ص. شخص بوالیة جنوب دارفور بحاجة للمساعدات 73,000

3ص.  تمدید ممر المساعدات لدولة جنوب السودان حتى یونیو  

4ص.  منح وضع الالجئ سیبدأ في الخرطوم  

  التطورات أبرز  
نازح جدید من  1,000انتقال معلومات عن  •

أبو ذر للنازحین قرب  معسكرقریة مولي إلى 
  الجنینة بعد احتجاجات، وأعمال عنف.

مناطق أم  شخص في 73,000ما یقدر بعدد  •
دافوق، ورھید البردي بوالیة جنوب دارفور 
بحاجة للمساعدات الصحیة، والمیاه، والمرافق 

ً لما حددتھ بعثة مشتركة بین  الصحیة، وفقا
 الوكاالت.

تمدید العمل بممر المساعدات اإلنسانیة عبر  •
السودان إلى دولة جنوب السودان لمدة ستة 

 .أشھر
الحكومیة تحدید وضع ستبدأ معتمدیة الالجئین  •

الالجئین في الخرطوم، مع مفوضیة األمم 
 المتحدة كمراقب.

 

 أرقام

 ملیون 3,1
 
 

 ملیون 2,5
 

233,000 
 
 

 ملیون 2

 النازحون في السودان
 

 النازحون في دارفور
 ) 2014دیسمبر (حتى  
 

 ) 2015(في 
 

 عدد المصابین بسوء التغذیة 
             الحاد الشامل 

 
 
 

184,668          

 دولة جنوب من الالجئون
 منذ السودان في السودان

 2013دیسمبر،  15
(مفوضیة األمم المتحدة 

 لشئون الالجئین)

 
 

173,441 

من الالجئون في السودان 
(مفوضیة  جنسیات أخرى

األمم المتحدة لشئون 
 الالجئین)

 

 التمویل    

 )أمریكي دوالر( ملیون 1,004
  2015مطلوبة في عام 

 
  

57 %* 
 المتوفر من التمویل المطلوب

 
 2015اإلنسانیة لعام   االستجابة* تمدید العمل بخطة 

بینما یجري وضع اللمسات األخیرة على خطة 
 .2016اإلنسانیة لعام   االستجابة

    
     

 
 

شخص من العنف في قریة في والیة غرب دارفور  1,000فرار حوالي 
  عاصمة الوالیة، مما أثار احتجاجات عنیفةإلى 

 
شخص فّرواَ من قریة مولي، والتي تقع على بعد  ثمانیة كیلومترات  1,000نظم ما یقدر بنحو  من ینایر، 10في 

النازحون قد وصلوا إلى  الجنینة عاصمة والیة غرب دارفور نظموا احتجاجا أمام مكتب الوالي. وكان مدینة جنوب
 ً تحولت المظاھرة  الجنینة بعد توتر مع الرعاة بعد العثور على أحد أفراد قبیلة رعویة میتاً بالقرب من القریة. والحقا

في أعمال  األقلشخصاً على  12في عاصمة الوالیة إلى العنف وفرقت قوات األمن الحكومیة المتظاھرین، حیث قتل 
ینایر تلقت األمم  11یوم في وعن معتمد محلیة الجنینة.  وغیرھا من التقاریر نقالً  عالماإلالشغب، وفقا لوسائل 

المتحدة تقاریراً تفید بأن ھؤالء النازحین من مولي  قد غادروا  مقر مكتب والي وانتقلوا إلى معسكر أبو ذر للنازحین 
أوتشا)، والشركاء في المجال اإلنساني في ( سانیةفي مدینة الجنینة. وقد شرع مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلن

 .عملیة التحقق من ھذه المعلومات في ظل الوضع األمني المتوتر في المنطقة
 

مولي والجنینة، في حین أن محنة أولئك الذین ما زالوا  ما بینوھناك أیضا تقاریر عن المزید من المدنیین یتحركون 
 –البني ھلبة والمسالیت  -ت ھناك تقاریر تفید بأن أعضاء من القبیلتین في مولي ال تزال مصدر قلق خاص. وكان

یقومون بالتعبئة من أجل مواجھة أخرى. وستجري الوكاالت اإلنسانیة تقییماً لالحتیاجات، واالستجابة المحتملة لتلبیة 
 .احتیاجات النازحین الجدد في أقرب وقت یسمح بھ الوضع األمني على األرض

 
نفسھ، وفي الوقت 

كومة ـتشكل حـــفس
نة ــودان لجـــــالس
ي ـــقیق فـــــــللتح

 .الحادث
 
ة ـــــــوالیكانت و
ور ــرب دارفـــــغ
ً نسـأمشھد ت بیاً ــانا

وادث ـحیث أن الح
ة بھا أقل ـــنیـــاألم
ارنة مع ـــــــبالمق
ور ـات دارفــــوالی

األخرى على مدى 
نوات القلیلة ـــــالس
یة. ومع ــاضــــالم

انت ھناك ــذلك، ك
االت ــــض الحــبع

ن ـــرقة مــــــالمتف
 .والعنف المحلي بین المزارعین والرعاة، وخصوصا خالل مواسم الحصاد، وأوقات الھجرة الموسمیة ،التوتر

 
ً (من حاالت النزاع  1,197المسلحة ، سجل مشروع بیانات أحداث ومواقع النزاعات 2015في عام  ً أمنیا حدثا

أطراف النزاع، واالحتجاجات، وأعمال العنف ضد  المسلح،  والقتل، وأعمال الشغب، وأنشطة التجنید من قبل
  ةــــعل منطقــور، مما جـــمن األحداث الفردیة بدارف 809المدنیین، واألحداث غیر العنیفة) في السودان. وقد سجلت 
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من األحداث األمنیة (حوالي  95في المائة من جمیع األحداث في السودان. وقد جرى تسجیل   68نسبة  تشكل دارفور
دارفور) في والیة غرب دارفور، من خالل مشروع بیانات أحداث ومواقع  فيحداث األفي المائة من إجمالي  12

  النزاعات المسلحة.
 
 

المساعدات شخص على أنھم في حاجة إلى  73,000بعثة تقییم تحدد 
 الصحیة، والمیاه والمرافق الصحیة في والیة جنوب دارفور

 
ینایر في مناطق رھید البِردي، وأم  10حددت النتائج األولیة لبعثة التقییم المشتركة بین الوكاالت والتي اكتملت  في 

عن تقدیم  شخص في حاجة للمیاه والمرافق الصحیة فضالً  73,000دافوق بوالیة جنوب دارفور أن ما یقدر بعدد 
التحقق منھا من قبل المنظمة الدولیة للھجرة. واألشخاص الذین  جريالمساعدات الصحیة. ھذه األرقام غیر مؤكدة وسی

ألسباب مختلفة، والالجئین السودانیین  2013نازحین القادمین من والیة وسط دارفور منذ جرى تحدیدھم ھم من ال
، 2014الالجئین من تلك الدولة الذین جاءوا في عام عالوة على  ،الذین عادوا من جمھوریة أفریقیا الوسطى

د االنتھاء من تقریر المزید من التفاصیل بمجر تاحوست واألشخاص األكثر عرضة للمخاطر من المجتمع المضیف.
 .البعثة، وبعد ذلك ستعكف منظمات اإلغاثة على وضع خطة استجابة لتلبیة االحتیاجات التي جرى تحدیدھا

 
 

زي، بوالیة وسط ندِ بِ  معسكرمن النازحین إلى  1,000لي عودة حوا
 دارفور

 
 بِنِدزي معسكرشخص ممن كانوا قد فروا من  1,000بوالیة وسط دارفور أن  تقدر منظمات اإلغاثة في بلدة بِنِدزي،

. وقد حدث ذلك بعد معسكرللنازحین والذوا  بداخل المجمع الحكومي المحلي في البلدة أواخر دیسمبر، قد عادوا إلى ال
ل. وقد أجرت مفوضیة ولجنة المصالحة التي سھلت التوصل إلى اتفاق بین النازحین والرح ،تدخالت من مكتب الوالي

، ومنظمة المثلث لألجیال اإلنسانیة الدولیة غیر الحكومیة، ومنظمة خدمات اإلغاثة الحكومیة العون اإلنساني
ً ـالكاثولیكیة تقییم دیداً الحتیاجات ھؤالء الناس على أنھا  للمآوي لحاالت الطوارئ، والمستلزمات المنزلیة، ـــوتح ،ا

 .المیاه والمرافق الصحیةوالمواد الغذائیة، وخدمات 
 

ن قد فروا من المعسكر بعد نزاع مع رجال قبائل البدو بسبب مزاعم أن واحداً من النازحین قد ووكان ھؤالء النازح
$) األمر الذي  11,500جنیھ سوداني (حوالي  70,000أصاب أحد رجال قبائل البدو. وقد طلب البدو تعویضاً یبلغ 

على ذلك أوردت التقاریر بأن البدو بدأوا بإطالق  أن ال عالقة لھ البتة بالحادثة. ورداً بفعاً امجتمع النازحین د ھرفض
  .النار على النازحین، ونھب مساكنھم، وممتلكاتھم

    
 

نساني إلى دولة جنوب السودان عبر السودان لمدة اإلممر ال یةاتفاقتمدید 
 ستة أشھر

 
عبور المساعدات  یةاتفاقتمدید  ینایر علىوقع السودان، ودولة جنوب السودان، وبرنامج الغذاء العالمي في العاشر من 

كانت جوبا  . حیث2016یونیو  30اإلنسانیة عبر السودان إلى دولة جنوب السودان لمدة ستة أشھر أخرى حتى 
للسماح بنقل المساعدات عبر الحدود، والنقل النھري  2014ذكرة تفاھم في یولیو من عام وقعتا مقد والخرطوم 

 .دنیین المتأثرین في جنوب السودانإلطعام اآلالف من الم
 

وجونقلي،  السودان في حاجة إلى المساعدات في والیات أعالي النیل، جنوبمن دولة وھناك جزء كبیر من المدنیین 
ووالیة الوحدة على الحدود مع السودان، حیث أن تسلیم إمدادات اإلغاثة عبر السودان أسھل من الناحیة اللوجستیة. 

 300,000لنحو  2014منذ یولیو  طن متري من المساعدات الغذائیة 27,000وقد قدم برنامج الغذاء العالمي 
وودأكونا) عبر السودان عن  ،(وھي المابان، ملوط، الرنكشخص في الوالیات الشمالیة من دولة جنوب السودان 

ً ف، والجوي، والنھري. يالبر النقلطریق  على المساعدات الغذائیة التي  األشخاص في ھذه المناطق یعتمدون أساسا
 .یجري تسلیمھا عبر ھذا الممر

 

تمدید ممر المساعدات اإلنسانیة 
جنوب  دولة السودان إلىعبر 

 السودان لمدة ستة أشھر أخرى

 
 
 
 

 
 

 

شخص  73,000 عددما یقدر ب
بحاجة للمساعدات في مجاالت 
المیاه، والمرافق الصحیة، 
والصحة في والیة جنوب 

 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

 العدد التراكمي للحاالت المشتبھة بحمى الضنك، وحاالت الوفاة، ونسبة الوفیات من الحاالت المصابة
 )ومنظمة الصحة العالمیة ،وزارة الصحة (المصدر: 

ببدء إجراءات طلبات اللجوء  ترحب مفوضیة األمم المتحدة لالجئین
 لمساعدة الالجئین في المناطق الحضریة في الخرطوم 

  
األمم المتحدة لالجئین. وھذه اإلجراءات تساعد ینایر، وفقاً لوكالة 10جرى إطالق إجراءات تحدید صفة الالجئ في الخرطوم في 

 لمفوضیة طالبي اللجوء الحضریین الذین تأھلوا للحصول على وضع الجئ رسمي وینبغي حصولھم على حقوق محددة، وفقاً 
ق في طلب الذي ُسنَّ مؤخراً، والذي أكد على الح 2014. ویأتي ھذا نتیجة لقانون اللجوء السوداني لعام األمم المتحدة لالجئین

  اللجوء، بما في ذلك إمكانیة اإلقامة في المناطق الحضریة في السودان بالنسبة لالجئین المعترف بھم.
 
، وكذلك المصادقة على بروتوكول بالیرمو 2014، وقانون االتجار لعام 2014واعتماد حكومة السودان لقانون اللجوء لعام  

یة لإلطار القانوني لالجئین، وطالبي اللجوء في السودان. ویتضمن قانون اللجوء بشأن االتجار بالبشر تمثل التطورات التاریخ
من األحكام التي تعزز حقوق الالجئین، وطالبي اللجوء في البالد، بما في ذلك الحق في التعلیم، والخدمات الصحیة  عدداً 

  األساسیة.
 
ً لمفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین، ویعتقد أن بین  379,000یقدر عدد الالجئین وطالبي اللجوء في السودان بنحو و وفقا

ً في الخرطوم.  75,000و 70,000 الركیزة األساسیة  يإتاحة الوصول إلى إجراءات تحدید صفة الالجئ ھومنھم یقیمون حالیا
خطر إلى ین الالجئ الذي یعرض ضعالو(إلى حد ما)  ھذه اإلجراءات للحمایة القانونیة، ومن المتوقع من اآلن فصاعدا أن تمنع

وتوفیر فرص الحصول على الخدمات األساسیة في  ،والمتاجرین بالبشر عن طریق تحسین أوضاعھم ،المھربین قبل أكبر من
 - ومعھا مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین ،یةحكومال معتمدیة لالجئینلدان اللجوء األولى. وسوف تعمل وكذلك في ب ،المدن

 .ھذه العملیة في الخرطومعلى تنفیذ  - بصفة مراقب

 
معظم حاالت حمى الضنك األخیرة تشیر إلى أن التفشي ماٍض إلى 

 استقرار 
 

التراكمي للحاالت المشتبھ فیھا بحمى الضنك التي وردت في التقاریر في جمیع أنحاء السودان على مدى األشھر  العدد
حالة وفاة.  104حالة، منھا  573ینایر قد بلغ  8وحتى  2015أغسطس  29األربعة الماضیة منذ بدایة التفشي في 

ي المائة، وھو انخفاض كبیر في نسبة الوفیات من ف 19وھذا یدل على أن نسبة الوفیات من الحاالت المصابة ھي 
 في المائة في بدایة تفشي المرض. 54الحاالت المصابة التي كانت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
في  95حالة) و 521في المائة من مجموع الحاالت المبلغ عنھا ( 92إذ بھا ما یمثل  دارفور ھي المنطقة األكثر تأثراً و

حاالت  4حالة، و 46وفاة)؛ كما أوردت التقاریر بأن بوالیة جنوب كردفان حتى اآلن  99المائة من حاالت الوفاة (
بوالیة غرب دارفور اثنتان من تقع فاة واحدة. وفي داخل دارفور، حاالت إصابة، وحالة و 6وفاة؛ ووالیة كسال بھا 

ووفقا لمنظمة الصحة العالمیة ، فحمى الضنك ھي مرض فیروسي ینقلھ البعوض یتسبب  كل ثالث حاالت مبلغ عنھا.
حتمل أن في معظم الحاالت في حالة مرضیة شبیھة باإلنفلونزا، وأحیانا یمكن أن یسبب أعراضاً نزفیةً حادةً مع نتائج ی

 .تكون قاتلة، تسمى حمى الضنك الشدید

دارفور ھي المنطقة األكثر تأثرا 
 92بحمى الضنك ففیھا ما یمثل 

في المائة من جمیع الحاالت 
في  95المشتبھة المبلغ عنھا، و

 المائة من الوفیات

 
 

 

 الحكومیة معتمدیة الالجئین  بدأست
بتحدید وضع الالجئین في الخرطوم، 

مفوضیة األمم المتحدة  وجود مع
 كمراقب

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

