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أوتشا     

 ) األمم المتحدة(المصدر: اللیري بجنوب كردفان منطقة الجئون من دولة جنوب السودان في 

 في ھذا العدد                                        
 

 1ص.  افیھم غیر مرغوٍب شخصین مم المتحدة من كبار مسؤولي األإثنین  حكومةإعتبرت ال

 2حملة التطعیم ضد الحمى الصفراء  ص. الفراغ من 

 3ص.  لمساعدات لاستمرار تلقي األھالي في دارفور 

 3أمریكي ص.  ملیون دوالر 17,7منح برنامج الغذاء العالمي تالتنمیة الدولیة البریطانیة 
 
 
 
 
 
 
 

  التطورات أبرز   
إعتبرت حكومة السودان كًال من المنسق  •

الشؤون  المقیم لألمم المتحدة ومنسق
والمدیر القطري لبرنامج األمم  ،اإلنسانیة

 غیر مرغوٍب ینصشخالمتحدة اإلنمائي 
 .افیھم

تفتقر المناطق الواقعة شمال منطقة أبیي  •
إلى الخدمات األساسیة بما في ذلك المیاه، 

والبنیة  ،والرعایة الصحیة، والتعلیم
 .التحتیة المدنیة

غطت حملة التطعیم ضد الحمى الصفراء  •
 ملیون شخص في السودان. 4,8 نحو

تبرعت إدارة التنمیة الدولیة  البریطانیة  •
أمریكي  ملیون دوالر 17,7بمبلغ 

لغذاء العالمي لتمویل  عملیات برنامج ا
 .في السودان  اإلنسانیة

 

 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

 

 

 إثنین من كبار مسؤولي األمم المتحدة من السودان طرد
 
من المنسق  عن وزارة الشؤون الخارجیة في األسبوع الماضي، كًال وفقًا لبیان صادر ،عتبرت حكومة السودانإ

 السید علي الزعتري، والمدیر القطري لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي المقیم لألمم المتحدة ومنسق الشؤون اإلنسانیة
فقد طلب من مدیر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ،. ووفقًا للبیانافیھم غیر مرغوٍب ینشخصالسیدة ایفون ھیلي 

ستراتیجیة ذات فوائد تنمویة إوبرامج  ،مة، و"إیقافھا الدعم المالي لعدة مشاریعتحیزھا ضد الحكولمغادرة السودان 
مغادرة  أنھ قد طلب من منسق الشؤون اإلنسانیة والتنمویة وأفاد بیان الوزارة أیضا  ."قتصادیة للسودانإو ،وسیاسیة

 بیستاندساكتویلتفي مقابلة لھ مع الصحیفة النرویجیة  ذلكھ السیاسیة ووقیادت ،لشعب السودانيل تھالسودان إلساء
)Bistandsaktuelt.( 
 

ثنین من كبار مسؤولي األمم المتحدة، ودعا إاألمین العام لألمم المتحدة قرار حكومة السودان طرد  شجبھذا، وقد 
والتعاون الكامل مع جمیع كیانات األمم المتحدة الموجودة في  ،عن قرارھا فورًا حكومة السودان إلى العدول

 .السودان
 

 بیيسوء الخدمات األساسیة في المناطق الشمالیة أل
 
دیسمبر  24 إلى  20في  تَریُِِّس

بعثة مشتركة بین الوكاالت إلى 
 األجزاء الشمالیة من منطقة أبیي 

قرى عسكر، والرضیھ، و  تشمل
دحلوب، وشقي، والشمام، وأم 

ضمت البعثة و .الخیر، ودفرا
ممثلین عن وكاالت األمم المتحدة 
ومفوضیة العون اإلنساني 

لجنة الرقابة المشتركة والحكومیة، 
 ،ومنظمة الھجرة الدولیة، في أبیي

والمنظمة الوطنیة ید المعونة 
 ویقطن منطقة شمال أبیي .العالمیة

الرعاة الرحل وشبھ  المقام األولفي 
إلى  الرحل من قبیلة المسیریة، جنبًا

جنب مع جیوب صغیرة من 
المزارعین المستقرین. وقد أشارت 
النتائج األولیة للبعثة إلى تدھور 
الخدمات األساسیة في تلك المناطق 
بما في ذلك توفر المیاه،  والرعایة 
الصحیة، والتعلیم، والبنیة التحتیة 

وقال الرعاة  یة مثل الطرق. المدن
من قبیلة المسیریة أنھم غیر قادرین 

ما بعلى التحرك بمواشیھم جنوبًا 
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من النساء  600ت نحو تلق
األكثر عرضًة للخطر 

 منزلیة مستلزمات وعائالتھن
في والیة جنوب لطوارئ ل

 .دارفور
 

  ألبیيمم المتحدة األمنیة المؤقتة قوة األود التي فرضتھا للقیمدینة أبیي نظرًا  من شمالال إلى كیلومتر 30 یتجاوز
 .2013 الدینكا في عامقبیلة ل األكبر زعیمالمنذ مقتل ، )یونسفا(
 

والیة جنوب ب منطقة اللیري تسییر بعثة مشتركة بین الوكاالت إلى
 كردفان

 
ولیة، الیونسیف، ومنظمة الھجرة الدكل من مفوضیة العون اإلنساني، و بعثة مشتركة بین الوكاالت ضمت تیَرسُِّ

دیسمبر. وتشیر نتائج البعثة   6 - 2إلى محلیة اللیري في والیة جنوب كردفان في  ،یةدولومنظمة كیر سویسرا ال
نھ من المرجح أن تجف مصادر المیاه التي یستخدمھا النازحون والالجئون من دولة جنوب السودان خالل أإلى 

حیث توجد عیادة ، ئج أیضًا إلى فقر الخدمات الصحیةأشارت النتاو  .من مارس إلى یونیوفي الفترة موسم الجفاف 
بھذه العیادة إمدادات كافیة من  تتوفرال في منطقة درباتي. و قاذ الطفولة السویدیةصحیة واحدة فقط تدیرھا منظمة إن

 .الطبي كادروالأ ،واألدویةأ ،المعدات الطبیة
 

 الفراغ من حملة التطعیم ضد الحمى الصفراء
 

الحمى الصفراء في أوائل مرض حملة للتطعیم ضد في  ُشِرَع، لوزارة الصحة صین الموسع التابعلبرنامج التح وفقًا
شھر دیسمبر في العدید من الوالیات في 

األفراد السودان.  وقد إستھدفت الحملة 
 60أشھر إلى 9 الذین تتراوح أعمارھم بین

ملیون  1,9وقد غطت الحملة نحو  .اعاًم 
شملت و فرد في والیة شمال دارفور.

 والیة، باستثناءات المحلیمن  15الحملة 
 ثحی .وسرف عمرة السریف،وكبكابیة، 

حملة مماثلة في عام بطیت ھذه المحلیات ُغ
2012. 

 
ت نفذفقد  أما في والیة وسط دارفور

منظمة الیونیسف وشركاؤھا حملة التطعیم 
، بنجاٍح في محلیات شرق ووسط جبل مرة

والتي إستھدفت ما یزید قلیال على 
الحملة شخص. وقد غطت  88,000

ھاتین المحلیتین بسبب  لم تغِط 2012في عام  ُأطلقتالحملة التي  علمًا بأن .شخص 93,000بالفعل أكثر من 
 .آنذاك المخاوف اللوجستیة واألمنیة

 
  ،عسالیةكارنكا، وت عدیلة، وأبوامحلیحملة التطعیم ضد الحمى الصفراء في  أجریتأما في والیة شرق دارفور فقد 

 شخص مستھدف، بمعدل تغطیة بلغ 450,000من أصل  382,000غطت  نحو  حیثوبحر العرب، وأبو جابرا، 
شخص بحملة  632,000عن  ستھداف ما یزید قلیًالإ جرىفقد  أما في والیة جنوب دارفور .في المائة  85

 .المائةفي  93 بلغشخص، بمعدل تغطیة  588,000البرنامج  لنحو ھذا التطعیم. و قد وصل 
 

أما في والیتي جنوب وغرب كردفان فقد تمكنت حملة التطعیم ضد الحمى الصفراء التي كانت تستھدف في البدایة 
 .شخص 962,000وتطعیم إلى شخص، من الوصول فعلیًا   885,000أكثر من 

 

تقدیم المساعدات للمحتاجین في  اتتواصل المنظمات اإلنسانیة عملی
 دارفور

 
 .ات من المنظمات اإلنسانیةمساعدللفي دارفور  ة للمخاطرعرضشخاص األكثر النازحین واأل تلقيیتواصل 

 
 والیة جنوب دارفورب كثر عرضة للمخاطرمن األسر األ 600نحو قدمت المساعدات إلى 

 
من  600ارئ لنحو ولطلوشركائھا التنفیذیون توزیع األدوات المنزلیة  شؤون الالجئیناألمم المتحدة لبدأت مفوضیة 

في والیة جنوب دارفور. وتشمل  من معسكرات النازحین ةوأسرھن في سبٍع طراخملل ةعرضكثر النساء األ

غطت حملة التطعیم ضد 
  4,8 الحمى الصفراء نحو 

 .ملیون شخص

 )ةمنظمة الصحة العالمی(المصدر:   2012حملة التطعیم ضد الحمى الصفراء في دارفور عام 

 
 
 
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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وباإلضافة إلى ذلك،   .ليكسا، والسالم، و السریف، وموسي، ووكلم كل من دریج، وعطاش، المعسكرات المستھدفة
 .توزیع المستلزمات الریاضیة، بما في ذلك كرات القدم، والكرات الطائرة، إلى مجموعات الشباب جرى

 
 ، ومنظمة الھجرة الدولیة لتوزیع األمم المتحدة لشؤون الالجئین من مفوضیة تخطط كٌلفي والیة جنوب دارفور أما 

 الطوارئ المحلیة)،  بما في ذلك  الطوارئ التي تحتوي على (مواد المأوى في حاالت يوآمن وحدات م 890 
 .من األغطیة البالستیكیة للقادمین الجدد إلى معسكر كلما للنازحین  400

 
 والیة شرق دارفوربلحریق في لبدو بان یرأثن المتیالنازحإلى  اتالمساعد دیمقت
 

ندالع حریق في وقٍت بإرین أثالمت من أسرة) (350 شخص 1,700لنحو  اتتقوم المنظمات اإلنسانیة بتقدیم المساعد
منظمة تیرفند الدولیة بتوزیع مستلزمات  توقد قام .سابٍق من ھذا الشھر في معسكر لبدو التابع لوالیة شرق دارفور

وجمعیة  ،من برنامج الغذاء العالمي في حین یخطط كٌل) أسرة (354 شخص 1,700على نحو لطوارئ لمنزلیة 
 أرسلت الیونیسف المواد التعلیمیة لمدرستین في لبدو ات الغذائیة. ھذا، وقدالھالل األحمر السوداني لتوزیع المساعد

تبعد حوالي  وھيتعمل واحدة فقط من بئري المیاه  إذالماء مصدر قلٍق كبیر للنازحین،  توفرعدم یشكل  حیث
مضخة یدویة جدیدة  تركیبالیونیسیف ومنظمة تیرفند في إمكانیة  نكل م وتنظر  من معسكر النازحین. كیلومترین

 .في المعسكر
 

بالعیادة الصحیة التي تدیرھا منظمة الصحة  ًاأضرار لحقإو منزل وكذلك سوق البلدة.   200و قد دمر الحریق نحو 
وزارة الصحة بالوالیة بعد ثالثة أیام من وقوع الحادث. و ،العالمیة ولكن أعید فتحھا من قبل منظمة الصحة العالمیة

 .نوخرآستنشاق الدخان وأصیب أربعة إجراء  امرأة توفیتوقد 
 

  مریكيأملیون دوالر  17,7تتبرع ب  یةالبریطان التنمیة الدولیة دارةإ
 لبرنامج الغذاء العالمي

 
 11,2بمبلغ  دارة التنمیة الدولیة البریطانیةتبرعت إ

ملیون دوالر  17,7ملیون جنیھ استرلیني ( نحو 
لتمویل العملیات  دیسمبر 21أمریكي) في یوم 

اإلنسانیة التي ینفذھا برنامج الغذاء العالمي في 
وستساعد ھذه المساھمة البرنامج في تقدیم  السودان.

 لمحتاجین من خالل برنامج القسائم النقدیة.ل العون
وھو برنامج یتیح للناس إختیار المواد الغذائیة التي 

 .یشترونھا ویدعم حركة األسواق المحلیة
 

تنفیذ برنامج القسائم النقدیة في السودان في  جرىوقد 
. ویقدم البرنامج  مجموعة واسعة من 2011ینایرعام 

المواد الغذائیة التي تلبي األذواق المحلیة، بما في ذلك 
واألرز، والدخن، وزیت الفول  الرفیعة، الذرة

والبامیة المجففة  ،السوداني، وكل من الطماطم
واللحوم. وتسھم القسائم أیضا في تعزیز االقتصاد المحلي، مما یساعد على تحفیز  ،وكذلك العدس، والبیض ،بالشمس

ویساعد  .المحلیةاألسواق المحلیة من خالل إشراك التجار الذین یقومون بالشراء من المزارعین في األسواق 
 في المائة یتلقون الدعم في شكل قسائم نقدیة. 15 ملیون شخص في جمیع أنحاء السودان، منھم  4البرنامج أكثر من 

شخص في جمیع أنحاء السودان من خالل برنامج  646,000للوصول إلى نحو  2015ویخطط البرنامج في عام 
 .2014رنامجھ في عام ن بفي المائة م 30أي بزیادة بنسبة  ملیون دوالر أمریكي،  60قسائم تصل تكلفتھا إلى 

 
بعد أن تبرعت في وقت سابق من  رنامج الغذاء العالمي في السودانین لبداعمأقوى ال أحدوتعتبر المملكة المتحدة 

للبرنامج، لدعم برنامج القسائم التابع  ملیون دوالرأمریكي) وذلك 4,8ملیون جنیھ استرلیني ( 2,9ھذا العام بمبلغ 
غذائیة طارئة لالجئین من دولة  اتملیون دوالر) كمساعد 1,1جنیھ استرلیني آخر ( 700,000كذلك بمبلغ و

بنحو  إجماًال  2014جنوب السودان في والیتي جنوب كردفان والنیل األبیض. وقد أسھمت المملكة المتحدة في عام 
لبرامج برنامج الغذاء العالمي في السودان مما یجعلھا  ملیون دوالر أمریكي) 28,7ملیون جنیھ إسترلیني( 17,7

  .ثاني أكبر دولة مانحة للوكالة

لمي یخطط برنامج الغذاء العا
 646,000للوصول إلى نحو 

شخص في جمیع أنحاء 
السودان من خالل برنامج 

 .2015 القسائم في عام

إدارة التنمیة الدولیة  تتبرع
ملیون  17,7البریطانیة  بمبلغ 

دوالر أمریكي لتمویل العملیات 
اإلنسانیة  التي ینفذھا برنامج 

 .السودانالغذاء العالمي في 
 

بعثة (المصدر: أرشیف  الطعام في أحدى معسكرات النازحین بوالیة شمال دارفورب فتاة تستبدل قسیمتھا 
 )الیونامید
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