
 
 
 
 
 

 
 
 
    

 
 

   
   
 

 
 

 

 
 

 

 

أوتشا     

 في ھذا العدد 
 1ص   یفوق طاقتھاتعاني خدمات الصحة في إقلیم دارفور من ضغط      

 2ص  إرسال مساعدات إنسانیة لألھالي في إقلیم جبل مرة 

 3ص   العودة الطوعیة في منطقة خور ابشى في والیة جنوب دارفور

 4ص   من مواد اإلغاثة غیر الغذائیة في میناء بورتسودان اتإحتجاز شحن
  

 

 

 

 

 
 

  التطورات أبرز
قدر قطاع الصحة وجود حوالي  •

في دارفور ال شخص  206,000
خدمات العلى  لحصولا مكنھمی

ة نظرا إلیقاف نشاطات یالصح
لصلیب االحمر و ل اللجنة الدولیة

بسحب األخرى قیام المنظمات 
الدعم عن المرافق الصحیة في 

 اإلقلیم.
الف المزارعین في والیة آ یعاني •

دعم  وسط دارفور نتیجة لفقدان
إیقاف عملیات الزراعیة بسبب ال
 .نشطة الصلیب األحمرأ
السودان و دولتي وقعت حكومتا  •

مذكرة تفاھم على جنوب السودان 
إلنساني الى حول إیصال العون ا

راضي جنوب السودان عبر األ
 السودانیة.

مستویات المخزون مقلق لتراجع  •
واد غیر من الماالسترتیجي 

مدینة الغذائیة في دارفور و
فان), شمال كردبوالیة بیض (األ

سلطات في الوقت الذي تحتجز فیھ 
 شحنات منالحكومیة الجمارك 

 فوضیةالمواد غیر الغذائیة تابعة لم
  األمم المتحدة لشئون الالجئین

 
 أرقام

 
2,000,000 

 
390,000 

 النازحون في دارفور
   2013في عام 

(حتى  2014في عام 
 تاریخھ)                  

157,000 
 
 

  السودان في نوالالجئ
 األمم المتحدة (مفوضیة
 )للالجئین

 في السودانیین نوالالجئ 220,000
 السودان دولة جنوب

مفوضیة األمم (  وإثیوبیا
  )المتحدة للالجئین

353,000 
 
 
 

33,000 
 

 في نیسودانیال ونجئاللا
مفوضیة األمم ( تشاد

 )  المتحدة للالجئین
 

الالجئین السودانیین في 
االمم  أثیوبیا (مفوضیة

 المتحدة)

 التمویل

 )أمریكي دوالر( ملیون 995
  2014مطلوبة في عام 

 

45% 
 ةتوفرنسبة األموال الم

 

 طبیة في موقع بعثة الیونامید في لبدو في والیة شرق دارفور اتنازحون یبحثون عن مساعد
  

 تھاطاقیفوق ة في إقلیم دارفور من ضغط یخدمات الصحالتعاني 
 

لیم دارفور تعاني من ضغط  یفوق أن أنظمة تقدیم  الرعایة الصحیة في إق إلىأشار قطاع الصحة في السودان، 
قد عزى قطاع الصحة تردي نوعیة المعسكرات في اإلقلیم. وفي یعود ذلك لتزاید أعداد النازحین الجدد و .  تھاطاق

فضال عن قلة موارد و  ،خدمات الرعایة الصحیة في اإلقلیم الى تناقص أعداد الشركاء المساھمین في تنفیذ البرامج
من األھالي في حالة  266,000یولیو الجاري، یظل ھناك حوالي  13حتى إمكانیات وزارات الصحة الوالئیة. و

ھالى على الفرار الى المعسكرات التي تم التي أرغمت غالبیة األذا العام وبعد إندالع موجة العنف في مطلع ھ نزوح
 .فورفي إقلیم دار سابقاإنشاؤھا 

 
 خدمات الرعایة الصحیة إتاحة الحصول علىمن عدم في دارفور األقل  علىمن األھالي  206,000یعاني 

 
من األفراد ال تتوفر لھم خدمات الرعایة الصحیة  الالزمة، نظرا  206,000حة وجود حوالى صیقدر قطاع ال

الصحیة بسبب قلة التمویل إلیقاف عملیات اللجنة الدولیة للصلیب األحمر و المنظمات األخرى التى سحبت خدماتھا 
 .أو ألسباب أخرى كما ھو موضح في الجدول أدناه

 
لصلیب األحمر الى تعثرتقدیم الدعم لمركزین صحیین في والیة جنوب لدولیة لا اللجنةو قد أدى إیقاف عملیات 

 ،جلدوو ،قورنيدارفور ھي سانیة دلیبة و یارا، باإلضافة الى خمسة معسكرات أخرى في والیة وسط دارفور ھي 
فرد . أیضا تعثر تقدیم الخدمات الصحیة  للعائدین  138,000على حیاة  فاسي، مما إنعكس سلبًاو ،و أباتا ،جلولو

وذلك نظرا  حجیرو ،المقارینو ،مرالو ،في أربع مناطق في محلیة بلیل، بوالیة جنوب دارفور في قرى أم قونجة
من األھالي. و قد أدى إنسحاب  20,000الذي تأثر بھ أكثر من  2014في شھر فبرایر  میرلین إلنسحاب منظمة

جیكي من محلیة شعیریة في والیة شرق دارفور أیضا الى تعثر تقدیم لفرعھا البمنظمتي أطباء بال حدود الھولندیة و
 ھالى في منطقة خزان جدید.من األ 20,000ات الصحیة ألكثر من الخدم

 
 المالي التتبع خدمةالمصدر:       

 النشرة اإلنسانیة
 السودان

 
   2014 یولیو  13 - 7  |    28العدد 



      2| 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 عدأ

   
إلعالن منظمة صندوق دعم المرضى الوطنیة  عن نیتھا إغالق مركزھا الصحي في أشار قطاع الصحة وقد 

فرد  28,000س سلبا على حیاة معسكر السالم في والیة شمال دارفور بسبب عدم توفر التمویل الالزم، مما سینعك
 .ألھاليمن ا

 
ملیون  4من المانحین، مقداره  تأتي ھذه التطورات في الوقت الذي یبحث فیھ قطاع الصحة عن توفیر تمویل إضافي

دوالر بھدف تقدیم خدمات الرعایة الصحیة األولیة  لألھالي في المناطق النائیة من إقلیم دارفور. وحسب خطة 
، فإن إجمالي التمویل المطلوب لدعم قطاع الرعایة الصحیة  2014اإلستجابة اإلستراتیجیة للسودان المنقحة لعام 

  ملیون دوالر. 62,2یقدر ب 
  

  2014تقلص تمویل قطاع الصحة بصورة حادة في عام 
 
بینما یقدر التمویل الكلي المتوفر لخطة العمل 2014یولیو عام  13 ىتح % 23المتوفر لقطاع الصحة التمویل  لغب 

% . و یشیر الجدول في الصفحة االولى أعاله إلى أن الفجوة  في التمویل اإلجمالي  45اإلنساني في السودان ب 
فقد غطى  2013و  2011. أما في عامي  2010م و  2008لخطة  العمل و لقطاع الصحة قد تقلصت في عامي 

التمویل أو إقترب من تغطیة جمیع مشروعات الخطة. و مع ذلك فقد تناقص ذلك التمویل بصورة حادة في عام 
الي أقل من نصف مستوى مطلوبات خطة العمل الراھنة. و إذا ما إستمرت ھذه الظاھرة، فإن ھذا الفجوة  2014

 .2008في تمویل قطاع الصحة  ستكون اإلدنى من نوعھا منذ عام 
 

 الصلیب األحمر یؤثر على حیاة الناس في دارفورعملیات  علیقت
 

حسب إفادات الشركاء العاملین في المجال اإلنساني المیداني في والیة وسط دارفور، فإن أیقاف عملیات الصلیب 
و قد اسھمت المنظمة في  من اإلحتیاجات اإلنسانیة في أجزاء من الوالیة. كبیر تلبیة عدد لى عدمإاألحمر قد أدى 

على المزارعین في والیة وسط  تَعزُِّومن البذور التي  2,057طن متري من أصل  970% ، حوالي  50توفیر 
دارفور خالل الموسم الزراعي المنصرم. أما في ھذا الموسم و الذي جاء بعد إیقاف عملیات الصلیب االحمر، فقد 

المنظمات  بعضاإلتحادیة ووزارة الزراعة بواسطة منظمة الفاو و بذورطن متري فقط من ال 467ع عدد زُِّو
. الوالیةعلى األمن الغذائي في على عملیات االنتاج وھذا النقص في توفیر البذور  یؤثرن أح رجَُّیالدولیة األخرى. و

األدوات الزراعیة ور وفي العام الماضي بتوزیع البذقامت قد لصلیب األحمر الجدیر بالذكر، أن اللجنة الدولیة ل
 إقلیم دارفور. ربوعمزارع في  325,000مزارع في المنطقة و لحوالي  112,500لحوالي 

 

 بدأ األھالي في جبل مرة في تلقي المساعدات االنسانیة 
 

بعد تسییر بعثة محلیة نرتتي بو دجلمدینة بدأت المنظمات اإلنسانیة في توزیع المساعدات لألشخاص المتأثرین في 
 مل ھذه المساعداتتتشو. یولیو  1یونیو الى  29بین  المنطقةالمشتركة للوقوف على حاجات األھالي في التقییم 

ایة الصحیة و المرافق الصحیة و النظافة، على خدمات الرعایة الصحیة، و میاه الشرب، وتحسین ظروف الرع
ة تقدیم المعینات التعلیمی باإلضافة الى

نشطة فال المدارس و تلبیة أحتیاجات األألط
 الزراعیة. 

بالتعاون  الئیةوو قد قامت وزارة الصحة ال
یف بتقدیم وحدة رعایة مع منظمة الیونس

من  7,000ي لخدمة حوالصحیة أولیة 
ى تقدیم وحدة متكاملة االھالي، باإلضافة ال

طفل لمركز  5,000طفال لعدد لعالج األ
لتعیین  طخط إعتمادجلدو الصحي مع 

موظفي رعایة صحیة جدد بالمركز. و 
لمركز أیضا من مستلزمات سیستفید ا
األدویة التي قدمتھا كل نجابیة والصحة اإل

صندوق االمم من منظمة الصحة العالمیة و
  حة اإلتحادیة.المتحدة للسكان لوزارة الص

بتوفیر قطع الغیار  لتحسین خدمات المیاهمنھا في محاولة  الحكومیة ةالصحی مرافقالالمیاه وقامت إدارة البیئة وو
یقوم قطاع الصحة واللجنة . و2014في مایو  ودلجأدوات الصیانة الالزمة لعدد ثالث مضخات یدویة في مدینة و

بدأت المنظمات اإلنسانیة 
في مد األھالى المعرضین 
للخطر في منطقة جبل مرة 

 بالمساعدات

% فقط من إجمالي  23ر توف
 التمویل المطلوب لقطاع الصحة

، 2014عام  یولیو 13بحلول 
% من التمویل  45ر توفبینما 

 المستھدف لخطة العمل اإلنساني

 (تصویر األمم المتحدة) 2013و یصلون إلى معسكر نرتتي في عام من جلد نازحون
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زلھم. بناء مراحیض في منالسر التي تحتاج بحصر عدد األحالیا مدینة قولو النظافة في المحلیة للمرافق الصحیة و
سر المعرضة للخطر في منطقة جلدو ومدینة قولو المجاورة بإمدادات الصابون. و قد األد المدارس وتزوأیضا سو

مضخة یدویة في المنطقة.  25بصیانة عدد  اح البیئة الحكومیةوإصح هدارة المیاإالیونسیف بمساعدة منظمة قامت 
أیضا قامت الیونسیف وعلى االھالي.  ھاتوزیعاتین الصابون لمدینة قولو بغرض كر وصیلت أیضًا فعلیا رىجوقد 

 نقاط في المدینة. تسبدعم قطاع الصحة بصیانة دونكي (بئر إرتوازیة) یغذي شبكة توزیع من 

ما  مستھدفًا دعم سبل كسب العیش لألھاليقوم المجلس الدنماركي لالجئین بتوفیر إحتیاجات األمن الغذائي ووی
قد جھزت وزارة الزراعة عبر توفیر المدخالت الزراعیة. وذلك وأسرة)  1,700حوالي ( شخص 8,500یقارب 

ومع  أسرة) في قولو 1,000ع (حوالي مزار 5,000طن متري من البذور لتوزیعھا على  5,000تحادیة عدد اإل
 ذلك ما زالت ھناك فجوة في كمیة البذور المطلوبة.

قیودا على إیصال المساعدات االنسانیة لمنطقة شرق جبل قد فرضت  السلطات الحكومیة كانت أن بالذكرلجدیر وا
 سبةنظة على سالمة عمال اإلغاثة المحافمخاوف تتعلق ب نوھة إلىم 2011منذ شھر أغسطس عام مرة وقولو 

رغم أن تسھیل الوصول الي قولو الحركات المسلحة في المنطقة. وبین القوات الحكومیة و ررةكالمت شتباكاتإلل
تزال ھناك مناطق عدیدة من شرق جبل مره ال تستطیع المنظمات االنسانیة الوصول الیھا  الیعتبر تطورا إیجابیا، 

  لتقدیم العون للمحتاجین. 

 ة خور أبشي في والیة جنوب دارفورالى منطقالعودة حاالت 
 

قد  ،بأن التحسن الذي طرأ على األحوال األمنیة حول منطقة خور أبشي ،یولیو 19أفاد قادة المجتمع المحلیین في 
من معسكرات دریج و من عادوا أسرة)  1,000نسمة (حوالي  5,000شجع على العودة الطوعیة لعدد یقدر ب 

على أیضا یر بعثة تقییم مشتركة الى المنطقة للوقوف على إحتیاجات العائدین وتسمناطق كرمجي و منواشي. و س
 .نطقة خور أبشيبعثة الیونامید في مفریق الذین لجئوا الى موقع أولئك إحتیاجات 

 
  عالم المحلیةنوب دارفور في تصریحات لوسائل اإلفي والیة ج الحكومیة ون االنسانيعالمفوضیة قد أشار مفوض و

ھذه العودة ن أإال لى أن العدید من قرى منطقة شرق نیاال قد شھدت موجة كبیرة من العودة الطوعیة. إ یولیو 13في 
 .مازالت قید التحقق

 
حوالي الى منازلھم عاد منھم و ،2014یولیو  13 تىحشخص  397,000ب یقرقد نزح ما تجدر اإلشارة الى أنھ و

لنازحین في دارفور ل الُكليالتراكمي  یظل العدد علیھالنزوح. و في معسكرات 266,000تبقى حوالي و 131,000
 2013جدد في كل عام أكثر من عدد النازحین ال ،غیر العائدینبما في ذلك العائدین و حتي تاریخھو 2014في عام 

 .  )شخص 380,000(
 

 ر السودانبجنوب السودان عدولة یصال اإلغاثة الى إ
 
 المذكرة تنظمو 2014یولیو  8في  في الخرطومجنوب السودان مذكرة تفاھم  بین حكومتي دولتي السودان و تَعقُِّو

سیقوم برنامج الغذاء العالمي التابع لألمم المتحدة بتولي إیصال معظم حركة شحنات اإلغاثة اإلنسانیة بین البلدین. و
ھذه  قلنُتسو. حیث ھناك حاجة ماسة لھا المساعدات الغذائیة المنقذه للحیاة عبرالسودان الى دولة جنوب السودان

ر أیصال اإلغاثة عبر ختیُأجنوب السودان. و قد دولة البحیرات في و ،وجونقلي ،الى والیات أعالي النیلالمساعدات 
 مطار.ط ھذه الوالیات بجوبا في موسم األإلنقطاع  معظم الطرق التي ترب السودان نظرًا

الالجئین ة مخصصة للنازحین ویئإحتجاز مواد إغاثة غیر غذا
 بواسطة سلطات الجمارك

نازحین عبرمشروع مم المتحدة لشئون الة األوضیفالغذایئة التي تشرف علیھا ممواد اإلغاثة غیر  عملیة تجھیزواجھ ت
المخزون االستراتیجي. لذا ظلت خطیر في  انقصاد غیر الغذائیة لحاالت الطوارئ توفیر مواد اإلیواء و المو

 لتي اإلفراج عن شحنات من ھذه المواد اتعجیل العمل على ي ھالمواد غیر الغذائیة ولویة القصوي لقطاع اإلیواء واأل
بواسطة سلطات الجمارك  ًامحتجز لَّظ لمًا بأن بعضھاع الجئیناألمم المتحدة لشئون ال وضیةفبواسطة م تَبِلُج

ستراتیجي من ھذه المواد ظل تجدر اإلشارة الى أن المخزون اإلو. 2013عام من منذ شھر دیسمبر  السودانیة 
مطبخ أثناء ع أدوات الوزَُّتدارفور. و لھذا السبب لم في مخازن المنظمة في االبیض ویتقلص بصورة خطیرة 

 .عملیات التوزیع األخیرة في والیة شمال دارفور

وقعت حكومتا السودان و جنوب 
على مذكرة تفاھم  السودان

إلیصال المساعدات اإلنسانیة عبر 
 السودان لدولة جنوب السودان

شركاء العمل  وصول عذرت
منطقة جبل مرة إلى االنساني 

 خالل الثالث سنوات الماضیة
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سرة و الذي قد أ 60,000حوالي لسد حاجة لدى خط إمداد المواد غیر الغذائیة المواد ھذه من  ویتوفر حالیا مخزون
أسرة باإلضافة الحوالي  12,000في یونیو لعدد  توزیعھ رىجوان بعض من ھذا المخزون قد بدأ في النفاد خاصة 

أسرة أخرى من النازحین القدامى المعرضین للخطر والمستھدفین بإعادة التوزیع حیث ما زالت عملیة  50,000
 .تقدییم إحاتیاجاتھم تجري على قدم و ساق في كل والیات دارفور

 
المواد غیر الغذائیة الموجودة في مخازن مدینة االبیض  أما فیما یتعلق بالموقف في كل انحاء السودان، نجد أن كمیة

ما قد یتبعھ ، خاصة مع بدایة موسم ھطول االمطاروالعمیق  أسرة، مما یستدعى القلق 7,800تكفي فقط لسد حاجة 
من فیضانات موسمیة، ھذا باإلضافة الى استمرار تدفق الالجئین من دولة جنوب السودان وموجات النزوح الجدیدة 

 .والیة جنوب كردفان في
 

ة بواسطة سلطات االنسانیة المحتجز سرعة اإلفراج عن الشحناتالسلطات السودانیة من األمم المتحدة  لبتط و قد
 بقیة المنظمات الدولیة األخرىالمواد االنسانیة التابعة لألمم المتحدة وھذه تأخیر في االفراج عن  . ألن أيالجمارك

 المساعدات اإلنسانیة للمتأثرین. قدیمتسرعة سیؤثر بصورة كبیرة على 
 

نزوح جدیدة في المناطق التي تسیطر علیھا الحركة  االتحرصد  
 الشعبیة قطاع الشمال في والیة جنوب كردفان

 
وفقا لنشرة حدیثة حول األوضاع اإلنسانیة أصدرتھا في یونیو وحدة التنسیق في والیتي جنوب كردفان و النیل 

فقد  ھتم بتفعیل تقدیم  المساعدات اإلنسانیة للمدنیین المتأثرین بالنزاع في المنطقتین،ت ةمحلی حدةواالزرق، وھي 
شخص من بعض مناطق والیة جنوب كردفان التي تسیطر علیھا الحركة  170,000رصد نزوح حوالى رى ج

من  56,000عدد أیضا ایة شھر أبریل. و قد أشارت النشرة إلى أن ھذه الموجة تشمل دالشعبیة قطاع الشمال منذ ب
 في شھر یونیو في والیة النیل األزرق. ترصدالنازحین المدنیین الجدد نتیجة للعملیات العسكریة أو األمنیة التي 

 

المخزون  كبیر في تدٍن
اإلستراتیجي من المواد غیر 

مدینة وب دارفور الغذائیة في
في الوقت الذي تحتجز  األبیض

فیھ سلطات الجمارك السودانیة 
االمم  فوضیةمشحنات تابعھ 

 المتحدة لشئون الالجئین
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