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أوتشا     

 )النیل األبیض (المصدر: مفوضیة الالجئین والیة  من دولة جنوب السودان تتسلم مواد إغاثة في امرأة

 في ھذا العدد                                       
 

 1ص.  الجئ من دولة جنوب السودان 189,000 أكثر من

 2ص.  النیل األزرقوالیة  في أمطار غزیرة تلحق اضرارًا بالمنازل 

 3ص.  الخط الساخن في دارفورحول  توعیة حملة

 4ص. دارفور   في والیة وسط موسم األمطار تأخر

  التطورات أبرز  
وفقًا لمفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین،  •

الجئ  189,000یستضیف السودان أكثر من 
  .جنوب السودانمن دولة 

أكثر من تلحق أضرارًا فادحة ب أمطارغزیرة •
 والیة النیلبالتضامن في محلیة  منزل 500

 .األزرق
نظام ل الخط الساخنحول توعیة  حملةالبدء ب •

 شمالالنازحین بوالیة  معسكراتفي اإلحالة 
 .دارفور

 في ةالصحیمرافق الو ،خدمات المیاهمستوى  •
 دارفوروسط والیة ب، مكجرب لنازحینا معسكر

حدى المنظمات إ انسحاب بعد في التدھور آخٌذ
 .الدولیة

 یزید الطلب على تأخر موسم األمطار •
 .دارفور وسطوالیة في  المساعدات اإلنسانیة

 

 أرقام.

 
 ملیون 3,1

 
 
 

 ملیون 2,5
 

100,000 
 
 

 ملیون 2

 
 النازحون في السودان

 
 النازحون في دارفور

دیسمبر  12 (حتى تاریخ 
2014 ( 

 
 ) 2015(في 

 
عدد المصابین بسوء 

             الحاد الشامل  التغذیة 

 
 
 
 

189,720          

 دولة جنوب من الالجئون
 منذ السودانالسودان في 

 2013دیسمبر،  15
(مفوضیة األمم المتحدة 

 لشئون الالجئین)

 
 

168,000 

من الالجئون في السودان 
(مفوضیة  جنسیات أخرى

المتحدة لشئون األمم 
 الالجئین)

 التمویل     

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

 

  
39 % 

 المتوفر من التمویل المطلوب

    
     

 
 

من دولة جنوب السودان في الجئ  189,000أكثر من یوجد حالیًا 
 السودان

 
من الجئ  189,000فر أكثر من یولیو، فقد  31وفقًا ألرقام مفوضیة األمم المتحدة لشئون اللالجئین حتى تاریخ 

، وھو ما یمثل أكثر من 2013دیسمبر شھر في تلك الدولة اع في نزالسودان منذ اندالع ال دولة جنوب السودان إلى
 112,000ھناك أیضا أكثر من و ن.السودا حالیا فين یالموجودالجئ وطالب لجوء  368,000 عدد ال نصف

جدیر  .وجمھوریة أفریقیا الوسطى ،وتشاد ،إثیوبیا منفقد جاءوا  نالباقیمعظم  أماالجئ وطالب لجوء من اریتریا، 
في شرق  أكثرھم یقیم لذینالضیافة تجاه الالجئین وطالبي اللجوء؛ افي حسن  تقالید راسخةلسودان بالتنویھ، أن ل

جنوب والیات و ،والنیل األزرق ،النیل األبیضفي والیات وكذلك  ،والیات دارفورفي و ،الخرطومفي و ،السودان
 .جنوب السوداندولة من  الالجئونحیث یتركز  ،شمال كردفانووغرب 

 
المحدودة أصال اإلنسانیة على الموارد  إضافیًا وطالبي اللجوء ضغطًا ،متزاید لالجئینالویشكل الوجود الكثیف و
 اقرھإإلى  ،جنوب السودان على وجھ الخصوص من دولةتدفق الالجئین قد أدى ول. التمویعلى عملیة كذلك و

 .تقریبا بلوغھ قد جرى) 196,000 نحو( 2015عام للالعدد اإلجمالي المتوقع لالجئین ألن  نظرًا ،القدرات اإلنسانیة
تمویل فإن عملیة وباإلضافة إلى ذلك، . المراجعةقید اآلن ونتیجة لذلك، فإن األرقام للفترة المتبقیة من السنة ھي 

حیث لم یجر ، ةزال منخفضتجنوب السودان ال دولة من  ینجئسد إحتیاجات الالاالستجابة المشتركة بین الوكاالت ل
  .تى اآلنحالتمویل ذلك  متطلباتفي المائة فقط من  15 سوى تأمین

 
النیل والیة في إعادة توطین الالجئین مواقع في معظم من أوضاع حرجة  ةالصحی قفارموال ،لمیاهاتعاني مرافق 

 األبیض
 

في معظم والمرافق الصحیة  ،لمیاهمرافق ال حرجًاالوضع العام ال یزال  وفقًا لمفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین
في إعادة توطین الالجئین مواقع 

، عدا موقع دبة والیة النیل األبیض
إمدادات المیاه ویظل مستوى  أبوسن.

 تلترا 10في معظم المواقع أقل من 
للفرد في الیوم الواحد، وھو أقل من 

الذي تقره المفوضیة مستوى النصف 
 20 البالغما بعد الطوارئ لحاالت 

وعالوة .  لترا للفرد في الیوم الواحد
ففي جمیع معسكرات على ذلك، 

 صنقور وأم ،الكشافةو، 2 ردیسال
الذین عدد كبیر من األشخاص ھناك 

ھي ، وواحد مرحاضیشتركون في 
المفوضیة  معاییرتتجاوز بكثیر  نسبة

تي ، والما بعد الطوارئلحاالت 
 20لكل  اواحد اضمرحاخصص ت

ھذه حدوث إلى  قادوقد  .شخص
وعدم  ،مویلكل من نقص الت ،الفجوة

 وباإلضافة إلى ذلك،  .التدفق المفاجئ للوافدین الجدد بسببقدرة المنظمات على توسیع نطاق عملیاتھا بشكل متناسب 

 )یض (المصدر: مفوضیة الالجئینالالجئون من دولة جنوب السودان في النیل األب 
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 يجرت) شخص 91,000أسرة (حوالي  18,288 بوجودة رجمسألة حات یشكل معسكرالازدحام ال یزال 
 9,499ستیعاب إلللمواقع إال القدرة الحالیة ال تكفي وفقا لمعاییر المفوضیة، في الوالیة. وفي سبعة مواقع  استضافتھم

أسرة (حوالي  8,789 ًا  یبلغتراكمیعددًا سبعة تستضیف الالمواقع  مما یعني أنشخص)،  47,000أسرة (حوالي 
 ستوعبسیوالذي ، إجراءات لتوسعة معسكر العلقایة وتجري حالیا على اإلستیعاب. قدرتھا أعلى مننسمة)  44,000

 .شخص) 3,500أسرة (حوالي  700نحو عند اكتمالھ 

 

 منزل في والیة النیل األزرق 500من  األمطار تلحق أضرارا بأكثر
 

 منزًال 515بنحو  أضرار كبیرةأغسطس، تسببت االمطار الغزیرة والفیضانات الموسمیة في إلحاق  14بتاریخ 
قد سیرت منظمة شخص) في قریة أقدي في محلیة التضامن بوالیة النیل األزرق. و 2,600(مما یؤثر على نحو 

السالم للتأھیل والتنمیة الوطنیة، وجمعیة الھالل األحمر السوداني جنبا إلى جنب مع مفوضیة العون اإلنساني 
كیس من  100من تجھیزات المواد المنزلیة الطارئة، و  200ووزعت حوالي  الحكومیة بعثة تحقق إلى المنطقة،

دعم إضافي.   أو تقدیم ،رة. ولم یجر حتى اآلن اإلتصال بمنظمات اإلغاثة الدولیة إلجراء تقییماتأثالذرة لألسر المت
 13,300(حوالي أسرة نازحة  2,658الفیضانات إلى آخرین یقدر عددھم بنحو برین أثوینضم ھؤالء السكان المت

یرة المستمرة في والروصیرص من الذین تأثروا أیضا باألمطار الغز ،نسمة) في جمیع أنحاء محلیتي الدمازین
لغذاء حصص ادعمھم عبر نظام التوزیع العام ل جِرنظرًا ألن ھذه الفئة من السكان النازحین لم یمناطق النزوح. و

 م الغذائي یشكل مصدر قلق بالغ.من قبل برنامج الغذاء العالمي، یظل وضع أمنھ
 

  مآوي طوارئ للعائالت النازحة األكثر عرضة للمخاطر في محلیة الروصیرص
 

النازحة في ومنظمة أدرا الدولیة بتنفیذ مشروع اإلیواء في حاالت الطوارئ لألسر  ،تقوم كل من منظمة مبادورن
األزرق. وقد جرت عملیة  نقل ھذه األسر من قراھم في العقاري في محلیة الروصیرص بوالیة النیل و ،العزاز ىقر

محلیة باو إلى محلیة الروصیرص في وقت سابق من ھذا العام. ونظرا لوجود عدد كبیر من النازحین الذین یعیشون 
من األسر األكثر عرضًة للمخاطر والذین یعیشون حالیا  1,300في المنطقة، یستھدف المشروع على وجھ التحدید 

ارئ في أوائل شھر ولطلاألسر بالفعل اللوازم المنزلیة  ى وكذلك ذوي األسر الكبیرة.  وقد تلقت بعض ھذهدون مأو
 ؛ ومع ذلك، فإن ذلك التوزیع لم یتضمن توزیع األغطیة البالستیكیة.2015أغسطس 

 

 خدمة خط دارفور الساخنحول رفع مستوى وعي النازحین 
 

سبتمبر، بحملة لتعزیز التوعیة  9أغسطس إلى  17انیة (أوتشا) في المدة من یقوم مكتب األمم المتحدة للشئون اإلنس
الساخن التي یقدمھا المكتب لمجموعات مختلفة من النازحین في ثمانیة من معسكرات النازحین  بخدمة خط دارفور

الفجوات في ستجابة لسد واإل ،الساخن أداة مصممة لتحدید دارفورفي والیة شمال دارفور. وتعتبر خدمة خط 
والمنظمات اإلنسانیة عبر  ،الخدمات القائمة بالمعسكرات عن طریق انشاء قنوات اتصال بین سكان المعسكر

الخط الساخن مجانًا عندما یحتاجون لإلبالغ عن أي بر عالھواتف المحمولة. وتمكن الخدمة النازحین من االتصال 

في والیة النیل االبیض حتى تاریخ  نلالجئیة في مواقع إعادة توطین امرافق الصحیالو ،مستوى التغطیة بالمیاه
 أغسطس 5
    

 الموقع
 

 إجمالي السكان
 

 عدد اللترات للشخص في الیوم شخص لكل مرحاض

 7.7 51 15,509 العلقایة 

   2,397 دبة أبو سن  
15 

 
                 16.7 

 9.3 54          9,685 الجوري

 8.4 119 14,303 الكشافة
 4.9 84 18,216 1الردیس 
 5.8 186 22,403 2الردیس 

 6.5 90 8,119           أم صنقور
   90,533 إجمالي

 الالجئینالمصدر: مفوضیة األمم المتحدة لشئون 

بالشركاء  الــــــاالتصلم یجر 
الدولیین لتقدیم دعم إضافي 

لفیضانات ابین رــثأللسكان المت
 .وسمیة في قریة أقديــالم

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 ة،مرافق الصحیالو ،ق بالصحة، والتعلیم، والتغذیة، والمیاهثغرة أو مشكلة في خدمات المعسكرات القائمة، فیما یتعل
أو الدعم البیطري. ویھدف الخط الساخن فقط لإلبالغ عن الثغرات الجدیدة الناجمة عن وصول قادمین جدد، أو 
 حدوث أضرار ناجمة عن الكوارث الطبیعیة. فعند استالم مكالمة، یقوم ضابط اإلحالة أوال بالتحقق من الفجوة التي

أو منظمة طوعیة،  یمكن أن یكون شیخا، أو واحدا من قادة المجتمع، جرى اإلبالغ عنھا مع شخص ما على األرض
 ، وذلك قبل إخطار القطاع الذي یتصدریونامیدأو من المعلمین، أو من الكادر الصحي، أو ضابط شرطة من بعثة ال

الجھات الحكومیة حسب الضرورة. ویوفر نظام اإلحالة في  أو ،تنفیذ تدابیر االستجابة المناسبة بالتنسیق مع الشركاء
 المعسكرات ھذا طریقة سریعة و منضبطة لضمان عملیة تلبیة احتیاجات سكان المعسكرات.

 
الخمس عندما جرى تدشین الخط الساخن ألول مرة في  دارفورو قد جرى القیام بحمالت التوعیة في جمیع والیات 

وقادة المجتمع المحلي،  ،الجماعات النسائیة، وشیوخ. وستستھدف المحاولة األخیرة ھذه، 2013/2014عامي 
والمعلمین، وطالب المدارس في معسكرات زمزم، وأبو شوك، والسالم، وشنقلي طوبایة، وطویلة، وملیط، وكتم، 

وتطبیقات عملیة  ،وكورما للنازحین في والیة شمال دارفور. وتشمل أنشطة التوعیة توزیع منشورات توضیحیة
 وتقدیم إرشادات للنازحین. ،وكذلك شرح الغرض من الخط الساخن ،الخط الساخنلكیفیة استخدام 

 
، ساعد الخط الساخن في تحدید 014إلى سبتمبر  2013فخالل السنة األولى من عملیة التنفیذ، في المدة من سبتمبر 

ى اإلبالغ عنھا غالبیة الفجوات التي جر تالخمس. وكان والیات دارفورمن الفجوات في جمیع  180مجموعھ  ما
مثل حدوث أعطال في المضخات الیدویة والمراحیض.  ، والنظافة الصحیةحیةمرافق الصالفي قطاعات المیاه و

وكان أكبر عدد من الفجوات التي جرى اإلبالغ عنھا من بین جمیع معسكرات دارفور للنازحین في معسكر زمزم 
  في والیة شمال دارفور.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 الخدمات الصحیة في والیة جنوب دارفور ملِّسدولیة ت ةمنظم
 

نظرا  والیة جنوب دارفور المناطق الریفیة في في أنشطتھا الصحیة بعض بإنھاء لالجئین األمریكیة قامت اللجنة
 ُمنشآتال من ثالث بإغالق المنظمةقامت وقد  .اآلخرینكذلك مقدمي ھذه الخدمات و ،الصحیةالخدمات  لتوافر

، ستل قریة في اإلنجابیة الصحة وحدة كذلك. ومحلیة السالم، بتمبسكو بلبل في األولیة الصحة مركز في الصحیة
 لیحل الصحیة األولیةالرعایة  إغالق مركز جرى وقد بمحلیة بلیل.، شنقاي قریةعیادة متنقلة في و ،بمحلیة تلس

 اإلنجابیة وحدة الصحة استیعابأیضًا  جرىكما  .قطر الخیریة مؤسسة مؤخرا قامت بتشییده مستشفى ریفيمحلھا 
. وستستمر اللجنة األمریكیة لوزارة الصحة الوالئیة العیادة المتنقلة عملیة تسلیم ، وكذلكلتلس الریفي في المستشفى

 .نھایة العام حتى الثالثةبتقدیم األدویة للمرافق  لالجئین
 

 في والیة وسط دارفورتدھور نوعیة الخدمات 
 

 بوالیةللنازحین مكجر  معسكرفي  حیةالصمرافق الو ،خدمات المیاهمستوي  ، فقد تدھوروفقا لقادة المجتمع المحلي
، 2015مارس شھر منذ  ًامتاحمما كان  كثیربأقل أصبح نازح و 21,000 احتیاجات نحوالذي یلبي  ،وسط دارفور

نقص  بسبب وحدة المیاه وإصحاح البیئة الحكومیةھذه الخدمات ل بتسلیم خدمات اإلغاثة الكاثولیكیةقامت منظمة عندما 
العادات  ترقیةدورات وكذلك معالجة المیاه بالكلور، وتوقفت عملیة  إمدادات المیاهأیضا وقد انخفضت ھذا،  .التمویل

إنساني شریك  ایجاد، أو تھااستئناف أنشط ة علىمالمنظحث زعماء المجتمع المحلي و .الصحیة وأنشطة جمع القمامة
لذا ال یمكن ، 2015عام ل ھافي خطة عملللنازحین  مكجر معسكر تضمین یجر، لم لیونیسیفللتدخل. ووفقا لآخر 

ف وشركاؤھا یسالیونتراقب ومع ذلك،  .مستویات الطوارئما دون الوضع إلى  تدھورتتدخل إال إذا  للیونسیف أن
 .إلیجاد الحلول المناسبة عمل مع السلطات تو ،،عن كثباالوضاع 

دارفور  في خدمة الخط الساخن
 ،دیدــمة لتحـــمـــأداة مص ھي

الفجوات د ــــســـل ابةجـــــواالست
ائمة في ـــقات الـــــدمــالخفي 

ق انشاء ــن طریـــالمعسكرات ع
ان ـــــال بین سكـــــقنوات اتص

ات الفاعلة ـوالجھ ،كراتـــالمعس
 .اإلنسانیة

 
 
 

 
 

 

  
 
 

 
                                         

 

  

  

     
  

 

 
 

 
 

   
 

 
 

  
 
 

 
                                         

 

  

  

     
  

 

 
 

 

 
 

 

   
 
 

 
 

 

 ؟المسئول من
 
 

 
        

 
 

 5الخطوة        4لخطوة ا            3الخطوة  2الخطوة        1الخطوة            
 

 ضابط اإلحالة لنازحونا

شیوخ المعسكرات/مفوضیة 
العون اإلنساني/قادة 

المجتمع/شرطة یونامید/الكادر 
 الصحي بالمنظمات/المعلمون

 منسق القطاع
 جھات حكومیة نظیرة

 یوخ المعسكراتش
 

التعرف على 
 الفجوة

التحقق من 
 تأكید اإلستجابة اإلبالغ الفجوة

 اإلستجابة

 قادة المجتمع
 شیوخ المعسكرات
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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

موسم األمطار في والیة وسط دارفور یزید الطلب على  تأخر
 المساعدات اإلنسانیة

 
موسم األمطار في ل ةمتأخرالبدایة ال تسببتأجزاء أخرى كثیرة من البالد،  فيكما ھو الحال وفقا لوكاالت اإلغاثة، و

فقد . ونتیجة لذلك، الوالیةفي  محاصیلالزراعة من لمزارعین ا تمكنالفترة التي  في تقلیصوسط دارفور والیة 
 504,000إلى  2014في عام  فدان 714,000مع العام الماضي من  نخفض حجم األراضي المزروعة مقارنةا

كمیة األمطار بین شھري مایو ل ممل 130 معدلمتوسط سقوط األمطار ب نخفاضال عود. وھذا ی2015في عام  فدان
 أیضًا جرى اإلبالغ عن غزو. 2014نفس الفترة من عام  ھ فياإلبالغ عن جرىما مقارنة مع  ،ویولیو من ھذا العام

فقد وزعت كل من تعقید العملیات الزراعیة. ونتیجة لذلك،  یزیدان) خالل الموسم الزراعي، مما فئرت (الجراد والفااآل
 )البذور( يالتقاوفي المائة من  31 ما یزید عن وزارة الزراعةو ،، واللجنة الدولیة للھالل األحمرمن منظمة الفاو

كمیة في زیادة وتعزى ال. 2014عام  في وسط دارفوروالیة لسكان المحتاجین في جمیع أنحاء التي جرى توزیعھا ل
وأجزاء من  ،أم دخن في محلیةالوصول إلى المناطق الریفیة عملیة إتاحة إلى تحسن  جزئیًا يبالتقاو اتمساعدال

توفیر للصلیب األحمر من ة الوصول أیضا اللجنة الدولی التحسن في عملیة إتاحةھذا  وقد مكنجبل مرة. منطقة 
شخص)  198,000 نحوأسرة (یستفید منھا  39,500 نحول يلتقاوواألدوات الزراعیة باإلضافة إلى ا ،الغذاء

. ونتیجة 2015ویولیو  ،جبل مرة بین شھري یونیو فيالحكومة و ،المعارضةعلیھا التي تسیطریعیشون في المناطق 
والذرة الرفیعة مستقرة  ،الدخنك، ظلت أسعار المحاصیل الغذائیة 2014ام عفي  عالیة للموسم الزراعيالنتاجیة لإل

 ة.والیفي معظم أنحاء ال
 

 المواسم الزراعیة في السودان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األمطار الغزیرة تتسبب في الحاق األضرار بالمزارع في محلیة أزوم بوالیة وسط دارفور
 

تأخره، فقد بدأ موسم ھطول األمطار اآلن مما أدى إلى إلحاق أضرار في أجزاء من والیة وسط على الرغم من 
 ،مزرعة تتبع ألسر النازحین  372والفیضانات الموسمیة نحو  ،ففي  محلیة  أزوم دمرت األمطار الغزیرة .دارفور

ریر عن سقوط ضحایا، ولكن جرى ولم ترد تقا . قریة مومو للعودةو ،تاس للنازحیناالعائدین في معسكر رونقو
 .بعثة تقییم إلى المنطقة وتخطط منظمة  الفاو لتسییر .الماشیةرأس من  20اإلبالغ عن غرق 

 
 
 
 
 
 

وفقا لقادة المجتمع المحلي، فقد 
تدھورت خدمات المیاه المقدمة 

نازح في  21,000 وـــــــلنح
منذ  مكجر للنازحین معسكر

 .شھر مارس

                
            

 
 
 
 
 

            
                

  
 

     

   

     
     

   

                
            

 
 
 
 
 

            
                

    15أكتوبر        سبتمبر      فبرایر    مارس      أبریل     مایو   یونیو     یولیو     أغسطس        ینایر       نوفمبر    دیسمبر  14أكتوبر      
            

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 15أكتوبر       سبتمبر    أغسطس      یولیو   ینایر       فبرایر     مارس      أبریل    مایو     یونیو     نوفمبر     دیسمبر14أكتوبر         

 الزراعةموسم 
 ةالمرویالشتویة 

اعداد 
 المطریةموسم الزراعة  األرض

  األمطارموسم 

حصاد موسم 
 لدخن و الذرةا

حصاد 
  األعجفموسم ال  القمح

 يموسمال الرعي
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