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أوتشا     

األمم )المصدر: جلدو يصلون إلى مدينة نرتتي في والية وسط دارفورالجئون من 
 ( المتحدة

 في هذا العدد                                        
 
 

1ص. هجوم على بعثة اليوناميد في كورما، في والية شمال  شمال دارفور      

2ص. نشوب قتال في منطقة غرب جبل مرة    

3ص.  2112قطاع الشمال،  لشهرسبتمبر  –مستجدات الوضع اإلنساني في مناطق الحركة الشعبية   

2ص.  زحون الذين تم نقلهم إلى معسكرالعباسي يحصلون على المساعدات االن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  التطورات أبرز  

مقتل ثالثة من قوات حفظ السالم  •

التابعين لبعثة اليوناميد في كورما،  

في والية شمال دارفور، وهي منطقة 

 من 003,11يحتمي بها حوالي 

 .النازحين

أدى القتال الذي اندلع بين القوات  •

المسلحة السودانية وجيش حركة 

فصيل عبد الواحد   -تحرير السودان 

في منطقة غرب جبل مرة إلى نقل 

مؤقت لبعض النازحين إلى مدينة 

  .نيرتتي

وفقاً  لتقرير و حدة تنسيق و مراقبة  •

واليتي جنوب كردفان  و النيل 

من  0003111األزرق، سيواجه نحو 

النازحين الجدد في مناطق الحركة 

قطاع   –الشعبية لتحرير السودان 

الشمال في والية جنوب كردفان، هذا 

، ظروف  0100العام  وحتى عام 

 . أمن غذائي  متزايدة  و بالغة السوء

ين إلى أشارت مفوضية شؤون الالجئ •

الجئ من دولة  0103200وصول 

جنوب السودان على مدى العشرة  

 أشهر الماضية.

 أرقام 

 

 

 مليون 9,9

 
 مليون 2,9

 

 

2,000,000 

422,293 

 
 

 نمليو 2

إجمالى عدد المحتاجين 

للمساعدات اإلنسانية في 

 السودان

 

 النازحون في السودان

 

 لنازحون في دارفورا

   2031في عام 

 )حتى تاريخه(  2034في عام 

 

عدد المصابين بسوء التغذية 

             الحاد الشامل 

300,000          
 

  السودان في نوالالجئ

 األمم المتحدة )مفوضية

 (لالجئينشئون ال

 دولة جنوب من نوالالجئ 302,990

 30منذ   في السودان السودان

مفوضية ) 1031ديسمبر، 

  (لالجئينشئون ااألمم المتحدة ل

 التمويل  

 (أمريكي دوالر) مليون 929
  2034مطلوبة في عام 

 40.2 % 
 ةتوفرنسبة األموال الم

 

 عدد القتلى من قوات حفظ السالم من بعثة اليوناميد )المصدر: اليوناميد(
 

 

  مقتل ثالثة من قوات حفظ السالم في كورما، في والية شمال دارفور

 

آخر بجروح خطيرة في منطقة لبعثة اليوناميد وأصيب عنصران من قوات حفظ السالم التابعين أكتوبر، قتل  11في 

و قد مات العنصر المصاب   .كورما، في والية شمال دارفور، في هجوم شنته مجموعة من المسلحين مجهولي الهوية

 مياه فظ السالم أثناء حراستهم  لبئرعتداء على قوات حوقد تم اإل في مدينة الفاشر نتيجة لجروحه.  الحق   في وقت  

هذا  .من مكان الحادثلى سيارة دورية ثم الذوا بالفرارمرتكبوا الجريمة باإلستيالء عمضخة يدوية(، حيث قام )

  .إلى أربعة،  2112يرفع عدد قوات حفظ السالم الذين فقدوا حياتهم جراء أعمال عدائية في دارفور في عام  ،الحادث

  .2112داية نشرالبعثة في ديسمبر ببعثة اليوناميد قد قتلوا منذ بمن قوات حفظ السالم  عنصرا   11عموما، هناك 

و قد كانت عناصرقوات حفظ السالم في كورما، تقوم بتوفير الحماية وبعض الخدمات األساسية األولية لحوالي 

بعض  و قد كان .2014منذ مارس  المنطقةبعثة  خارج المن النازحين الذين اتخذوا مالذا  بالقرب من موقع  103311

   .النازحين وطالب مدرسة األساس المجاورة يحصلون على المياه من مضخة يدوية حيث وقع الهجوم هذا االسبوع

ة تقوم بعثة اليوناميد بتسهيل تقديم المساعدات اإلنسانية للمحتاجين في دارفور، من خالل توفير المستلزمات اللوجستيو

و في الوقت الذي تقوم فيه المنظمات   .والحراسة المسلحة لمرافقة بعثات وقوافل المساعدات وغيرها من العمليات

اإلنسانية برفع درجة اإلستجابة لتلبية احتياجات هؤالء النازحين، ما يزال النقص في تقديم الخدمات الرئيسية ماثال  في 

إلى قلة التمويل، و نقص الكادر، و كذلك لقلة عدد الشركاء العاملين في  ،جميع القطاعات، يعزى ذلك في المقام األول

 . المنطقة

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ناميد(أكتوبر، قامت بعثة اليوناميد بمراسم تشييع ثالثة من عناصر حفظ السالم األثيوبيين قتلوا في كورما، والية شمال دارفور )المصدر: اليو 39في 
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  التوترات في أجزاء من منطقة جبل مرة تصاعد

 

القتال الناشب  بين القوات الحكومية  والحركات المسلحة في الجزء الغربي من منطقة جبل مرة خالل األسبوع أدى 

، والذي من المرجح أن يعيق وصول المساعدات اإلنسانية للمحتاجين. و قد الوضع األمنيإلى تدهورالماضي، 

يق أنشطتها مع ألرض بتوخي الحذر وتنسنصحت مفوضية العون اإلنساني المنظمات اإلنسانية العاملة على ا

  األمنية الحكومية.المفوضية والسلطات 

 

فصيل عبد  -القوات الحكومة وحركة جيش تحريرالسودان القتال بيناستمرالتي تلقتها األمم المتحدة، فقد وفقا للتقارير

عن قاريرقد وردت ت.  ول الجبل في والية وسط دارفورمحليات شماي أجزاء من منطقة غرب جبل مرة وفالواحد 

في محلية غرب جبل مرة، مع أكتوبر بالقرب من مدينة نيرتتي  30هجوم على معسكر للقوات المسلحة السودانية في 

 و كذلك ،الجيش من معسكر )شمال( للنازحينونظرا لقرب معسكرعن تعبئة للجيش والميليشيا في المدينة.  تقارير

بعض بالفرارمؤقتا إلى مدينة نيرتتي، وقد الباشر على المدنيين، فقد قام مخاوف من أن يؤثرالقتال بشكل م بسبب

أكتوبر،  39أن األوضاع قد عادت إلى طبيعتها قبل  إال إنه ذكرأغلقت األسواق والمدارس لمدة يومين في المدينة. 

 . كذلكوعاد النازحين إلى المعسكر

 

  -اكات بين القوات الحكومية وحركة جيش تحرير السودان ووفقا لتقارير وردت إلى األمم المتحدة، فقد وقعت اشتب

أكتوبر. و قد أشير إلى أن الوضع في  30فصيل عبد الواحد قرب مدينة روكرو في محلية شمال جبل مرة، يوم 

 .عن نزوح للمدنيينطقة متوترا ، ولكن لم ترد تقاريرالمن

 

  قطاع الشمال –مستجدات الوضع اإلنساني في مناطق سيطرة الحركة الشعبية 

النيل األزرق وجنوب كردفان هي خدمة تنسيق ومراقبة تعمل مع منظمات المجتمع المدني  ق واليتيوحدة تنسي

المحلية والجهات اإلنسانية الفاعلة الدولية لتبادل المعلومات الموثوقة حول اإلحتياجات اإلنسانية في الواليات 

أكتوبر، تقريرها حول مستنجدات الوضع اإلنساني  01في يوم المتضررة من الصراعات.  و قد أصدرت الوحدة 

و قد أشار التقرير إلى أنه في الوقت الذي عانت فيه بعض المناطق التي تقع تحت سيطرة  .  0101لشهر سبتمبر 

كر خالل شهر يونيو، والبعض من فترات الجفاف الطويلة في وقت مب  قطاع شمال  -الحركة الشعبية لتحرير السودان

  هذا العام. من الفيضانات في شهري أغسطس، وسبتمبر، إال أن  موسم األمطار كان على وجه العموم جيدأ  اآلخر
القتال الذي نشب بين  ومع ذلك، فقد أشار التقرير إلى أن هناك زيادة كبيرة جدا  في عدد العائالت التي نزحت جراء

و تقدر الوحدة أن  الفترة من شهرابريل الى يوليو.فان في في والية جنوب كرد  القوات الحكومية والحركة الشعبية

هذه صيل ذات مغزى بسبب القتال الدائرهناك، )نسمة( لم تتمكن من زراعة أي محا 0003111أسرة ) 003111نحو 

األعداد يضاف إليها أولئك الذين كانوا أصال  يرزحون تحت وطأة المعاناة الشديدة بسبب نقص التقاوى )البذور(، 

يواجهوا ألدوات، والعمالة األسرية ، وكذلك صعوبة الوصول إلى األراضي الزراعية( . كل هؤالء من األرجح أن وا

   .بالغة السوء، ظروف أمن غذائي متزايدة و0100هذا العام وحتى عام 
 

والنيل األزرق قصف جوي قامت به قوات األمن السودانية في واليتي جنوب كردفان  و قد أشارت الوحدة إلى وقوع 

و أبانت أنه في الوقت الذي أصيب فيه عدد من المدنيين في كل من واليتي   في أواخر  شهري سبتمبر وأوائل أكتوبر.

جنوب كردفان والنيل األزرق، أيضا فقد  تضررت العديد من المزارع وبعض البنى التحتية ، مما سيؤثر سلبا على 

و قد أشارت وكالة السودان لإلغاثة و التعمير،  . من الغذائي في المنطقةعملية حصاد المحاصيل، وعلى معدالت األ

نازح في   0113111، إلى وجود  0101، في أغسطس قطاع الشمال –ني للحركة الشعبية التي تمثل الذراع اإلنسا

  .في واليتي جنوب كردفان والنيل األزرق  مناطق الحركة الشعبية

القتال بين القوات  اندالع
المسلحة السودانية و حركة 

 –جيش تحرير السودان 
فصيل عبد الواحد يؤدي إلى 
إعادة نقل بعض النازحين 

  .إلى نرتتي
 
 
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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قطاع الشمال، و بالتالي ال يمكن التحقق  –دة الوصول إلى مناطق الحركة الشعبية و ال تستطيع وكاالت األمم المتح

 .من نطاق نزوح المدنيين و كذلك من اإلحتياجات اإلنسانية في هذه المناطق
 

المبكر بالمجاعة، قد ذكرت في تقرير توقعاتها عن أوضاع األمن الغذائي في اإلشارة إلى أن شبكة نظم اإلنذارتجدر 

في المئة من النازحين في مناطق  01سيكون ما ال يقل عن ، أنه  خالل شهر ديسمبر  0101السودان لشهر سبتمبر 

  في  والية جنوب كردفان في مستوي األزمة ) المستوى الثالث حسب مقياس اسفير(  قطاع الشمال –الحركة الشعبية 
زاع وهذا يرجع في المقام األول، إلى تقييد وصول المساعدات اإلنسانية، والن  .مستويات انعدام األمن الغذائي من

ووفقا للشبكة،   .المستمر، باإلضافة إلى انخفاض فرص الحصول على الدخل النقدي من العمالة الزراعية الموسمية

 .انعدام األمن الغذائي في السودان طاع الشمال قد سجلت أعلى مستوياتق –فإن مناطق سيطرة الحركة الشعبية 
 

 ان إلى والية النيل األزرق الجئ من دولتي إثيوبيا وجنوب السود 00555عودة حوالي 

الجئ سوداني كانوا قد فروا من القتال في   03111النيل األزرق وجنوب كردفان أن نحو  يتذكرت وحدة تنسيق والي

عليها الحركة ثيوبيا وجنوب السودان، قد عادوا إلى المناطق التي تسيطروالية النيل األزرق طلبا  للمأوى في دولتي إ

قطاع الشمال جنوب النيل األزرق. ووفقا  للوحدة، فإن ذلك سيشكل عبء  إضافيا  على الخدمات الصحية   – الشعبية

الشحيحة هناك. و قد فرالعديد من هؤالء الناس عائدين إلى والية النيل األزرق بعد اندالع العنف في منطقة المابان  

د من عمال اإلغاثة. أما اآلخرين، فقد أفادت تقارير في دولة جنوب السودان في أغسطس، والذي أسفر عن مقتل العدي

الوحدة أنهم قاد عادوا بحثا عن فرص للزراعة والحصول على الدخل. و قد ذكر مقال نشر في وسائل اإلعالم المحلية 

 دولةجنوب النيل األزرق من منطقة في وقت  سابق من هذا الشهر، ان عددا  من الالجئين السودانيين قد عادوا إلى 

 جنوب السودان للتنقيب عن الذهب.

 

 وصول المزيد من الالجئين من دولة جنوب السودان 
 

أشارت تقارير مفوضية شؤون الالجئين إلى إستمرار تدفق الالجئين من دولة جنوب السودان إلى السودان،  و إلى أنه 

الجئ جديد خالل األسبوع المنصرم. وبذلك يرتفع العدد اإلجمالي لالجئين من جنوب  03111قد تم تسجيل أكثر من 

  013111، قد وصل أكثر من ا يعني أنه في المتوسط.  وهذ,010شخص منذ ديسمبر عام   0103200السودان إلى 

الجئ من   0013111شخص من جنوب السودان في كل شهر. و إذا استمر هذا المعدل، فقد يكون هناك أكثر من 

 . 0101جنوب السودان في السودان بحلول منتصف ديسمبر عام 

بعوث اإلنساني الخاص لألمين العام لألمم وفي الوقت نفسه، فقد وصل رئيس المفوضية أنطونيو جوتيريس و الم

أكتوبر في زيارة استغرقت يومين، لتسليط الضوء على محنة كل  00المتحدة  عبدهللا المعتوق الى السودان يوم 

 المحتاجين للمساعدات اإلنسانية في جميع أنحاء السودان، بما في ذلك الالجئين من دولة جنوب السودان وغيرهم.

 

أفادت تقارير مفوضية شؤون 

 302,990الالجئين بوصول 

الجئ من جنوب السودان 

خالل العشرة أشهر 

 المنصرمة.

وفقًا لوحدة تنسيق و مراقبة 
جنوب كردفان و النيل واليتي 
نحو  سيواجه األزرق

نازح في مناطق  320,000
قطاع الشمال الحركة الشعبية 

في والية جنوب كردفان 
ظروف أمن غذائي متزايدة و 
بالغة السوء هذا العام و خالل 

 .2030عام 

 
 
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 بالشاحنات )المصدر: اليوناميد( جلب المياه 

people, in addition to the US $8 million 
requested from the Central Emergency 
Response Fund (CERF) for new 
displacements in North, South and 
Central Darfur. 

  ياجات النازحين في منطقة أم دخن في والية وسط دارفوراإلستجابة إلحت

 

شخص في محليات أم دخن ومكجر في والية  213111مواصلة التحقق وتسجيل نحو تعتزم منظمة الهجرة الدولية 

شهر وسط دارفور. هؤالء الناس قد فروا من منازلهم في أعقاب القتال بين قبائل المسيرية والسالمات والذي اندلع في 

وزيع المواد الغذائية نتهاء من عملية التحقق والتسجيل، ستقوم الجهات اإلنسانية بت. وعند اإل,010عام  أبريل

والمستلزمات المنزلية الطارئة للنازحين. و في نفس الوقت يجري حاليا  توفير خدمات الصحة، والمياه والصرف 

 الصحي، وكذلك خدمات التعليم وحماية الطفل.
 

 التعليم والدعم النفسي واإلجتماعي ألطفال النازحين توفر منظمة تيرفند 

فسي واإلجتماعي للنازحين في محلية أم دخن، أنشأت منظمة تيرفند الدولية أربعة أماكن لتوفير التعليم والدعم الن

قرى بالل، و كجمر و القنطور. وخالل أسبوع  كتابة هذا التقرير، في  صديقة لألطفال في معسكر المطار للنازحين و

من   03011المنظمة أن يشمل هذا البرنامج نحو  تأملطفل نازح حتى اآلن عبر هذا البرنامج. و   660فقد تم تسجيل 

 .األطفال النازحين حديثا
  

  نازح في معسكر العباسي، في مليط يحصلون على المساعدات  9,000أكثر من 

 
بمساعدة من برنامج الغذاء العالمي قامت منظمة العمل 

غذائية تكفي لشهر  حصصبتوزيع  الزراعي األلمانية 

نزحوا حديثا إلى  شخص  9,100واحد إلى ما يقدر بنحو 

معسكر العباسي للنازحين في محلية مليط بوالية شمال 

المعسكر من  وقد تم نقل هؤالء الناس مؤخرا إلى .دارفور

لإلقامة كانوا قد لجأوا  ، حيث مقربعثة اليوناميد في مليط

بعثة عندما هاجمت الميليشيات قراهم في البالقرب من مقر 

  .2034محليات مليط وكتم في مارس 

 
و قد حدد فريق تقييم مشترك بين الوكاالت تم تسييره في 

شهر يوليو، االحتياجات الرئيسية لهؤالء النازحين و التي 

لك تشمل خدمات المياه، والصحة، والتعليم.  و استجابة  لت

اإلحتياجات فقد قامت كل من اليونيسيف وإدارة المياه و 

الصرف الصحي و إصحاح البيئة الحكومية بحفر ثالثة 

أيضا  قامت منظمة أنهار الوطنية و اليونيسيف بدعم  .آبار

وقد دعمت كل من   .مرحاض  000من قطاع المياه ببناء 

اليونيسف و منظمة أنهار عملية تجديد المرافق الصحية 

، و كذلك تقديم ساسية في معسكر العباسي للنازحينألا

يوفر هذا المرفق الصحي  . حصة ثالثة أشهر من الدواء

خدمات الرعاية الصحية األولية المتكاملة بما في ذلك 

، ورعاية فترة ما قبل الوالدة، وخدمات ستشارات الطبيةاإل

الصحة اإلنجابية، ومعالجة سوء التغذية، و التوليد، و 

شخص في   33,000خدمات التطعيم لحوالي  كذلك

 .المعسكر
 

تبدأ منظمة الهجرة الدولية 

نازح  90,000عملية تسجيل 

في محليات أم دخن و مكجر 

 .في والية وسط دارفور

نازح من الذين   9,100 أدب

تم نقلهم من موقع بعثة 

اليوناميد في مليط،، في والية 

شمال دارفور إلى معسكر 

استالم  في العباسي للنازحين

 .اإلغاثة

http://www.unocha.org/sudan
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