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أوتشا     

  )المصدر: الهالل األحمر(السودان في النيل األبيض من جنوبجئون ال

 في هذا العدد                                        
 
 

 0ص.   السودان جنوبدولة الجئ من  011,111من كثرأ

  2ص.  النيل األزرق واليةحتياجات في تقييم اإل

 3ص. المساعدات  يتلقونشمال دارفور في والية النازحون في كورما، 

 4ص.  جنوب دارفور والية فيجمهورية أفريقيا الوسطى الجئ من  0,711وجود  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  التطورات أبرز  

شؤون  قارير مفوضيةأشارت ت •

من أن عدد الالجئين  الجئين إلىلا

قد في السودان  دولة جنوب السودان

 ، في011,111تجاوز حاجزال 

التمويل فيه ال يزال الذي  الوقت 

 .ضعيفا  

أعلنت مفوضية العون اإلنساني بوالية  •

عن تسيير أول بعثة  النيل األزرق

مشتركة بين الوكاالت منذ عام تقييم 

وفقا . واوائل نوفمبر، في  1100

 اإلغاثة، هناك نحولوكاالت 

يحتاجون  من األهالي  101,111

  .واليةاللمساعدات إنسانية في 

نازح في   11,,10 تلقي حوالي •

شمال في والية كورما  منطقة

  .المساعدة اإلنسانية ،دارفور

شؤون الالجئين مفوضية قامت  •

جمهورية الجئ من   0,711بتسجيل 

في نياال، مدينة في  أفريقيا الوسطى 

 .جنوب دارفوروالية 

 أرقام 

 

 

 مليون 6,6

 
 مليون 1,6

 

 

 

1,000,000 

412,161 
 
 

 نمليو 2

إجمالى عدد المحتاجين 

للمساعدات اإلنسانية في 

 السودان

 

 النازحون في السودان

 ا

 دارفور لنازحون في

   1012في عام 

 )حتى تاريخه(  1014في عام 

 

عدد المصابين بسوء التغذية 

             الحاد الشامل 

100,000          
 

  السودان في نوالالجئ

 األمم المتحدة )مفوضية

 (لالجئينشئون ال

 دولة جنوب من نوالالجئ 100,462

 10منذ   في السودان السودان

 مفوضية) 2012ديسمبر، 

  (لالجئينشئون ااألمم المتحدة ل

 التمويل  

 (أمريكي دوالر) مليون 626
  1014مطلوبة في عام 

 40.1 % 
 ةتوفرنسبة األموال الم

 

 

 معشخص،   100,000حاجز ال  من دولة جنوب السودان الالجئين عدد تجاوز 
  التمويلفي  تناقص  

 

  011,111تجاوز  قدفي السودان  الجنوبيينأن عدد الالجئين  2104 أكتوبر 8في أعلنت مفوضية شؤون الالجئين 

بقوا في السودان بعد استقالل  قد كانو جنوبيشخص من أصل   301,111 نحوو قد انضم هذا العدد إلى   . شخص

ربما  جنوبيالجئ   000,111يصل إلى قد المفوضية إلى أن ما و قد قدرت .  2100عام جنوب السودان في دولة 

 جنوبيمن نصف مليون  كثريكون هناك اس نهاية العامبأنه  ،هذا يعنيو   .لمأوىل ، طلباً  2014بنهاية الذوا بالسودان 

وأولئك الذين يقيمون بالفعل ،  2103الالجئين الذين وصلوا منذ منتصف ديسمبر عام أعداد ، بما في ذلك في السودان 

 لم يتلقىعلى الرغم من أن هناك حاجة كبيرة لموارد إضافية لمساعدة هذه األعداد الكبيرة من الالجئين،   .في السودان

 من دولةالالجئين  زمةأللتصدي االستجابة لجهد ة في التمويل من جميع الدول المشارك سوى أقل قدر منالسودان 

  .جنوب السودان

 

النتائج الرئيسية و قد أشارت   .في الخرطوم  20,811حوالي يوجد الجئ جنوبي في السودان،  011,402 بين منف

باإلشتراك مع لجنة والية الخرطوم للعمل التطوعي واإلنساني  أجرتهااحتياجات الجنوبيين في الخرطوم لتقييم 

شبكات دعم عبر إلى حد كبير  تم إيوائهمالوافدين الجدد قد معظم إلى أن  ،2104مايو  في مفوضية شؤون الالجئين 

، 2100في أعقاب انفصال جنوب السودان في عام تجدر اإلشارة، إلى أنه   . جنوب السودان لمجتمعاألسر الممتدة 

وفقاً للمفوضية، رغم عدم السماح بعملية تسجيل هذه الفئة و  .ة الخرطومفي والي من الجنوبيين  201,111حوالي  بقي

و قد  .مناطق مفتوحة" لمعسكرات يطلق عليهال مشابهه  مواقعيعيشون في  هممن 41,111حوالي  من السكان، فإن 

كذلك و ،والتعليم ،وسبل العيش ،المأوى لتأمين المساعدةيحتاج إلى في الخرطوم  ينمجتمع الجنوبيأن  أشار التقريرإلى

 .الحصول على المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي
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في والية  تقييم مشترك بين الوكاالت في أول شاركةبالم لم يسمح للموظفين الدوليين
  1011منذ عام  النيل األزرق

 
أكدت مفوضية العون ، أكتوبر 11في  مم المتحدة و المنظمات الوطنية و الدولية مع وكاالت األجتماعها الشهري إفي 

األول  خالل األسبوعوالية الفي  بين الوكاالتمتعدد القطاعات إجراء تقييم مشترك األزرق  في والية النيل اإلنساني

التابعين لوكاالت األمم  إال إن المفوضية أشارت إلى أنه غير مسموح للموظفين الدوليين . 1014 من شهر نوفمبر

وهو قرار سيتم متابعته على  ،هذه حتياجاتاإل تقييمعملية  المشاركة في الدولية والمنظمات غير الحكومية المتحدة

مفوضية العون  أنإلى  ،أيضا النيل األزرق والية في العون اإلنساني مفوض أشارو ين الوالئي و اإلتحادي.المستوي

 حيث المحلياتفي  أن السلطات المحلية ذكرتو . للتقييمالدعم الفني تقدم ستبيانات واإلاإلنساني اإلتحادية ستوفر 

  .عملية التقييم تمويل المنظمات الدوليةمن  تطلب وبالتالي ،التمويل إلىتفتقر ،تقييمالعمليات  تجري

 
 امن نوعه ياألول ستكونالتي و ، األمم المتحدة والمنظمات الدولية وكاالتهذه بمشاركة  التقييمعمليات  تتواصلو س

الشعبية لتحرير  والحركة القوات الحكومية النزاع بيناندلع  عندما،  2011منذ سبتمبر النيل األزرقوالية  في

 علىو سيركز التقييم  .النيل األزرق إلى واليةبعد ذلك ثم تمدد  ،كردفان والية جنوب في شمالقطاع ال  -السودان

المناطق الموسمية، باإلضافة إلى والفيضانات  اعنزال المناطق المتضررة من وكذلك األكثر عرضة للخطرالمناطق 

 .األمراض تفشيعن فيها تم التبليغ  التي

 

  شخص يحتاجون لمساعدات إنسانية في والية النيل األزرق 042,222أكثر من 
نظرة عامة لالحتياجات "لتقرير ا وفق

خطة االستجابة  ضمن  "اإلنسانية

 حوالييحتاج ، سودانالفي ستراتيجية اإل

 في والية النيل األزرقشخص   241,111

 حواليهذا يشمل   .مساعدات إنسانيةل

في المناطق التي  من النازحين  001,111

و   .في الواليةحكومة التسيطر عليها 

لحركة لتقديرات الجناح اإلنساني تشير

العاملة في والمنظمات المجتمعية  الشعبية

نازح في    01,111وجود نحو  إلى الميدان

  .المناطق التي تسيطر عليها الحركة

وكاالت األمم المتحدة ال  جدير بالذكر، أن

الوصول إلى مناطق الحركة  تستطيع

التحقق  هاو ال يمكن ،قطاع الشمال – الشعبية

االحتياجات اإلنسانية النزوح أو نطاقمن 

  .الجئ من جنوب السودان في والية النيل األزرق  2,600نحوهناك يوجد باإلضافة إلى ذلك،  .المناطقتلك في 

  
نتشار مرض سوء إتزيد معدالت  تحادية بدعم من اليونيسيففقا لمسح أجرته وزارة الصحة اإلوعلى ذلك، و وعالوةً 

المسموح  في المائة 10 ال مستوى عنمحليات في والية النيل األزرق  من أصل ستةلحاد الشامل في أربعة التغذية ا

 06 – 6طفل تتراوح أعمارهم بين   26,000 نحوهذا يعني أن و قد أشار قطاع التغذية في السودان أن  به عالمياً. 

 .من سوء التغذية الحاد خالل العام سيعانون في السودانشهرا 

 

  دارفور شرقوالية أجزاء من  في المجتمعيلعنف ااندالع 

 
أفراد  ثنين منإ الرزيقات من قبيلة عندما قتل أفراد، دارفور شرقفي والية ، دومنطقة لب في شتباكات مسلحةإاندلعت 

على  المحفز كان و .قبيلة الرزيقات أفراد ثنين منإل انتقامي قتل إلى األمر الذي أدى بدوره، النازحين الزغاوةقبيلة 

قد قام أفراد قبيلة الرزيقات مباشرةً بتطويق موقع النازحين في و  .ماشية سرقةل ةغير مؤكد ةحادث العنف هذااندالع 

 التوتر في تم احتواء وقدمما دفع النازحين للجوء إلى مقر بعثة اليوناميد طلباً للحماية.  ،لبدو و هددوا بالهجوم عليهم

ووفقاً   .ةلأفراد القبي من النفرين عن مقتل "الدية" على دفعبعد موافقة النازحين  الطائفتين، قادةبين  جتماعإعقب  لبدو

 التوتر من اً حدوث مزيد إمكانية إال إن، المتفق عليهفقد قام النازحون بدفع القسط األول من مبلغ الدية  ،لعمال اإلغاثة

  .المبلغ المتبقي خاصةً في حالة فشل النازحين في دفع ،تظل قائمة

 
حول  بسبب مزاعم أكتوبر 00في يقات في منطقة أبو دنقل أدى نزاع نشب بين المعاليا و الرز وفي الوقت نفسه،

ضمن  يعدال  الذيو "دنقل وأبمنطقة "إلى  بين القبيلتين التوترو يشكل تمدد   .شخص واحد مقتل إلى ،ماشية سرقة

 2103عام في المعالية و الرزيقات قبيلتي أن اإلشتباكات بين ،جدير بالذكر  .قلقلل اً مصدر، لقبيلتينل التقليدية اطقمنال

ائج إستعراض تلن وفقاً 
يعاني إلحتياجات اإلنسانية، ل
نازح و   241,111والي ح

في والية النيل  طفلالجئ، و 
من سوء التغذية  األزرق
يحتاجون إلى معونة  الحاد، و
 إنسانية

  
 
 
 

  (AORD) المصدر: ، والية النيل األزرقفي الكرمك نساء ينتظمن في طابور مياه

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 اليوناميد( المصدر:) بناء مأوى جوار مقر بعثة اليوناميد في كورما

 من وكاالت اإلغاثة لم تتمكنو .دارفور شرقوالية في  عديلة ةيمحل فيشخص  00,000 أكثر من قد أدت إلى تشريد

 .بين القبيلتين القتال نشوب منذ ،في المنطقة نأثريالمت الوصول إلى

 

والية أنشطة المنظمات في  على ؤثريالمتوقع أن  الدفع الرباعي منمركبات على ظر ح
  جنوب دارفور

 
أمن المجتمع، قانون  قد أجازوالية جنوب دارفور لان المجلس التشريعي  ،أكتوبر 8عالم المحلية في ذكرت وسائل اإل

في جلسة  إجازته، الذي تمت القانونو  .الواليةمركبات الدفع الرباعي والدراجات النارية في استخدام حظر الذي ي

طارئة للمجلس التشريعي األسبوع الماضي، يجرم أي شخص يقود سيارة رباعية الدفع أو دراجة نارية داخل حدود 

بينما  ،ستة أشهر للتخلص من سياراتهممقدارها وقد منح القانون أصحاب سيارات الدفع الرباعي فترة سماح  . الواليةا

ووكاالت  ،حكوميةالمؤسسات لتابعة لالسيارات الالقانون يعفي  .ثالثة أشهرفترة رية أصحاب الدراجات النا أعطي

  .والمنظمات غير الحكومية الدولية ،األمم المتحدة

 

تقوم الحظر، ألنها غالبا ما  فرضالدولية من قد تتأثر أنشطة العديد من المنظمات ف، فقا لعمال اإلغاثةووومع ذلك، 

 .لتنفيذ مشاريع خارج مدينة نياال ةدفع رباعي خاصسيارات ستئجار بإ

  

جنوب دارفور موجة من الحوادث األمنية في األشهر األخيرة، بما في ذلك والية القانون بعد أن شهدت  ت إجازة جاء

 .خرىاألجرامية اإلعمال األسرقة السيارات، والسطو المسلح و
 

  إمدادات اإلغاثة تلقيفي ، شمال دارفوري والية ف، كورمامنطقة  ن فيبدأ النازحو

 
 12,261األسرالنازحة )نحو  من  4,246بدأت عملية توزيع مواد الطوارئ المنزلية لعدد  ،شمال دارفوروالية في 

ستحصل  النازحين من هؤالءأسرة  كل . كورمامدينة في   التي تم التحقق منها بواسطة منظمة الهجرة الدوليةفرد( 

خ ضمن بلماء.  و لم يتم توزيع أدوات الطحفظ اووعاء ل ،لحاف نوم، و بطانية(، وعلى مشمع واحد )غطاء بالستيكي

هؤالء النازحون على الفرار من منازلهم  في مارس برجو قد أ الكوتة، نظراً لتأخر نقل هذه المواد من مدينة األبيض. 

 في محيط مدينة كورما.  قرية  40شنتها المليشيات المسلحة على وقوع سلسلة من الهجمات  عدب ،و يونيو

 

تم  مشتركة بين الوكاالت بعثة تقييمو قد وقفت 

 ،في أواخر أغسطس إلى المنطقةتسييرها 

على األوضاع المزرية التي يعيش فيها 

المأوى  عدم كفاية اإلضافة إلىب، النازحون

 ،النظافة موادصعوبة الحصول على و

  .والخدمات الصحية ،الصرف الصحيو

 
  المياه إدارة دعمت اليونيسف ذلك،ل و استجابةً 

 ةيلحكوما ةالبيئيإصحاح والصرف الصحي و

 01 بلغتغطية بمعدل ، مرحاضاً  250  بناءب

بكثير  قلأ ال يزالوالذي  فرداً لكل مرحاض

شخصاً لكل مرحاض حسب  10ال  معدل من

 662و من المتوقع  بناء معايير )اسفير(. 

   .إضافياً بحلول شهر ديسمبرمرحاضاً 

 

 غرفة إحدى عشرةمن  دائم مكون شبه مرفق سبانية بتشييداأل – بال حدود منظمة أطباء قامت، في قطاع الصحةو 

و خدمات  ، قبل الوالدةرعاية ، وعالج سوء التغذيةو، للمرضى الخارجيين الرعايةتوفيرل لرعاية الصحية األوليةل

تقديم  فيزال هناك نقصاً حاداً اإإل إنه م، ستجابةاال على الرغم من تحسنفإنه ، الفاعلةاإلنسانية للجهات  وفقا . التوليد

 ونقص الكوادر العاملة عدم كفاية التمويل في المقام األول إلىذلك  يعزى و ،في جميع القطاعات األساسية الخدمات

  .في المنطقة العاملينالشركاء عدد كذلك نقص و

 
 نحو توقد عادهذا،  . هناك تحسن األوضاع األمنية بسبب مناطقهم األصلية إلى بعض النازحينمؤخراً و قد عاد 

 في عشوش و كويم  إلى قرىلنازحين ل زمزم و معسكرشقراء و قولوقرى  من شخص( 1,400) حوالي أسرة 160

 .منذ شهر مارسهجمات الميليشيات في أعقاب طلبا للمالذ هؤالء الناس و قد فر  .الفاشرمدينة  ريف

 

من  20,811 وحن لقىيت
في والية  ،االنازحين في كورم

 نيةمساعدة إنسا شمال دافور

 
 
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 وسطوالية في  المنزليةالطوارئ  على مستلزماتيحصلون  شخص  2,000 كثر منأ
  دارفور

 
الطوارئ  مستلزماتدارفوروسط والية   في شخص  2,000 نحوتلقى  ،التقريرالذي أعد فيه هذا  خالل األسبوع

 عيتوزب  النرويجية سيالكن العون قامت منظمة ، زالنجي مدينة بالقرب من  لنازحينمعسكرهشابة لفي ف . المنزلية

 الغزيرة والفيضانات جراء األمطارمنازلهم  الذين دمرت من األهالي 0,841لنحو الطوارئ المنزلية  إمدادات

 جراء تأثرواشخص    0,000إلى ما يقدر بنحو الطارئة اللوازم المنزلية توزيعقامت المنظمة بأيضا  لموسمية. ا

  .وادي صالح ةيمحل في قارسيال مدينة في مطار الغزيرة والفيضاناتاأل

 
 ،نازح  0,211لنحو الطوارئ المنزلية  إمدادات عيتوزب جيال اإلنسانيةألل مثلثالقامت منظمة ، بنديسي مدينة فيأما 

 تكفلها لك التيت األسر مداداتاإلاألسر التي تتلقى  وقد شملت ،هذا  . ينرمتأثالظروف المعيشية لل محاولة لتحسين في

 .وكبار السن طفالعليها األ شرفيالتي  أيضاً و نساءال
 

 ب دارفورجنووالية وصلوا إلى  أفريقيا الوسطىجمهورية  الجئ من 1,000حوالى 
  

 أفريقيا الوسطى من جمهورية (شخص   1,000 حوالي) عائلة الجئة 466 بتسجيلشؤون الالجئين مفوضية قامت 

 من بدعم   يةالحكومالالجئين و معتمدية شؤون  المفوضيةقد قامت و .دارفور والية جنوب عاصمة نياال مدينة في

 .مدة شهرلو الزيت تكفي  ،والبقوليات ،من الحبوبمكونة  الجئينعلى ال تموينية ةحصبتوزيع ، برنامج الغذاء العالمي
 .دارفور وسطوالية في  لالجئين اليااأم ش معسكرإلى  هؤالء الالجئينو المعتمدية لنقل المفوضية كل من خطط يو  

  

 
 

 

 

. 

 

 

 من الالجئين 0,711حو ن

قد  أفريقيا الوسطىمن  القادمين

حصة شهر من المواد  تسلموا

 الغذائية

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

