
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
   
  
 

أوتشا     

 في هذا العدد
1ص.النازحين  لتمكين في دارفور خط ساخن تخصيص 

2ص. شخص في جنوب دارفور 55,000ندالع القتال يتسبب في نزوح إ

3ص.  سالم في جنوب آردفانعقد مؤتمر 

4.ص النيل األزرقشخص إلى  19,500عودة ما يقرب من 

  التطورات أبرز
 الخط الساخن في  يعمل

على تمكين ما يقدر دارفور 
ممن  نازح 265,000بنحو 

يعيشون في معسكرات 
غرب والية النازحين في 

من الحصول على  دارفور
  .مساعدات إنسانية

  55,000نزوح ما يقدر بنحو 
دارفور  جنوبفي  شخص

، وفقا لما القبليبسبب القتال 
أفادت به مفوضية العون 

  .وقادة المجتمع  اإلنساني
  إنشاء مرآز تدريب القابالت

 واليةال يزود شمال دارفورب
  .مزيد من القابالتب
 مفوضية العون اإلنساني  تفيد

 19,500بعودة ما يقرب من 
من مناطق مختلفة في   شخص

 السودان والبلدان المجاورة
في مناطقهم األصلية إلى 

والية النيل األزرق في 
2013 .  

 أرقام

يجرى حاليا 
مراجعة 
  األرقام

 

  دارفور في نونازحال
 

156,000  

  
 

   السودان في نوالالجئ
 األمم المتحدة (مفوضية
 )للالجئين

 في السودانيين نوالالجئ 232,000
 السودان دولة جنوب

   وإثيوبيا
مفوضية األمم المتحدة ( 

  )للالجئين

346,000  

 
 في ونسودانيال ونجئاللا

مفوضية األمم ( تشاد
 ) المتحدة للالجئين

 التمويل

 مليون 985
 )أمريكي دوالرمطلوبة (

 مليون 546
 )أمريكي دوالر(التمويل المقدم مبلغ 

55.4%  
 )أمريكي دوالره (التمويل المقدمنسبة 

 

  السوق الرئيسية  في معسكر للنازحين في دارفور (تصوير اليوناميد)
 

  
  الخط الساخن في دارفور يعمل على تمكين النازحين من الحصول على المساعدات اإلنسانية

  

مكتب األمم ) بأنه مبادرة حديثة دشنها لمعسكراب(أو نظام اإلحالة  مساعدات اإلنسانيةالخط الساخن لتقديم الُيعرف 

غرب دارفور لضمان تلبية والية والشرآاء العاملين في المجال اإلنساني في  المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

.  وقد على نحو آافلنازحين انازح ممن يعيشون في معسكرات  265,000االحتياجات األساسية لما يقدر بنحو 

الخط الساخن بشكل آامل في جميع  استخدام وسيتم تطبيقى بدأت حمالت التوعية بالفعل في واليات دارفور األخر

 أرضعلى الجهات الفاعلة اإلنسانية وعدد تناقص الميزانيات  وفي ظل.  2014واليات دارفور الخمس بحلول يناير 

في الوقت  وتلبيتهاحتياجاتهم لوصول إلى النازحين وضمان تحديد إالخط الساخن وسيلة اقتصادية لالواقع، يعد 

اإلبالغ عن مشاآلهم  مساعدات اإلنسانية.  ويستطيع النازحون من خالل الخط الساخن للالمناسب وبطريقة فعالة

.  وتحال شكاوى النازحين مثل أعطال المضخات مجانا باستخدام هواتفهم النقالةمباشرة إلى موظف اإلحالة بصورة 

تقديم الخدمات إلى بدوره مسؤوال عن  يكون إلى منسق القطاع الذياليدوية أو نقص األدوية في المراآز الصحية 

السكان المتأثرين.  وللخط الساخن فائدتان آبيرتان.  أوال، يستطيع النازحون اآلن اإلبالغ عن احتياجاتهم بصورة 

األشخاص الذين يساعدهم.   ممساءلة أماخضوعًا للمباشرة إلى المجتمع اإلنساني مما يجعل المجتمع اإلنساني أآثر 

.  لكتروني إلى منسق القطاعإشعار بالبريد اإلألنها تنطوي على مكالمة هاتفية واحدة و، تكون االستجابة سريعة ثانيًا

تلقي موظف خمسة أيام بعد  غضون إيواء لضحايا حريق في مخيم للنازحين فيواد دمت معلى سبيل المثال، ُقف

.  ومن ثم يعمل الخط الساخن على سد الفجوة بين الجهات الفاعلة اإلنسانية واألشخاص ول مكالمة هاتفيةأل اإلحالة

  المتأثرين من خالل استخدام تكنولوجيا بسيطة.
  

  شخص في جنوب دارفور 55,000القتال القبلي يتسبب في نزوح اندالع 
  

عقب اندالع القتال عام من هذا الشخص من ديارهم في الفترة ما بين مارس ونوفمبر  55,000يقدر بنحو فر ما 

القبلي في والية جنوب دارفور، وفقا لما أفادت به مفوضية العون اإلنساني التابعة للحكومة وقادة المجتمع المحلي 

انية على الفور إلى هؤالء الجهات الفاعلة اإلنسفي جنوب دارفور.  فقد حالت المخاوف األمنية دون وصول 

مكتب األمم المتحدة و ،تقودها مفوضية العون اإلنساني –األشخاص.  وتمكنت أخيرا بعثة مشترآة بين الوآاالت 

التي لجأ ديسمبر من الوصول إلى العديد من المواقع  17-15في الفترة ما بين  –(أوتشا)  لتنسيق الشؤون اإلنسانية

  .وآبم في والية جنوب دارفور ،د البردييوره ،في محليات عد الفرسان إليها هؤالء النازحون
  

أعداد النازحين بسبب اندالع القتال في شهر مارس بين قبيلتي بني شخص من بين  8,000وقد نزح ما يقدر بنحو 

 بهي هلقبيلة بن إلىأغلب األشخاص الذين فروا  وينتميوالقمر، وفقا لما أفادت به مفوضية العون اإلنساني.   ههلب

جنوب دارفور إلى محلية عد  والية فروا من قراهم الواقعة على الحدود بين محليتي عد الفرسان وآتيلة في حيث

غاثة غير اإلوإمدادات  ،الفرسان.  وتفيد التقارير أن هؤالء األشخاص في حاجة إلى تلقي مساعدات تتعلق بالمياه

  خدمات صحية وتعليمية.لو ،غذائيةال
  

النشرة اإلنسانية
السودان

  2013  ديسمبر 22 –16|    51العدد
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  اإلنساني المجال في الشرآاء مع بالتعاون التقرير هذا اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب أعد

ضد قبيلة السالمات في أجزاء مختلفة من  المسيرية والتعايشة قبائلندالع قتال قبلي بين إبينما نزح اآلخرون بسبب 
  جنوب دارفور.والية 

  
ندي في محلية عد الفرسان قمن قبيلة المسيرية في قرية  شخص 6,500ما يقرب من  نزوح ويشتمل هذه العدد على

وفقا لما أفادت به مفوضية العون  وأجزاء من وسط دارفور في أغسطس عقب اندالع القتال في محلية رهيد البردي
غذائية الغاثة غير اإلوإمدادات  ،اإلنساني.  وتفيد التقارير أن النازحين في حاجة إلى تلقي مساعدات تتعلق بالمياه

  تعليمية.الصحية والخدمات الو
 

شخص من قبيلتي المسيرية والتعايشة من وحدتي تهام  29,000العدد أيضا على نزوح ما يقدر بنحو  اشتملآما 
وقد مفوضية العون اإلنساني والسلطات المحلية هناك.   به وال اإلداريتين إلى محلية رهيد البردي حسبما أفادتطو

.  وتفيد التقارير أنهم ونزح هؤالء األشخاص عقب اندالع قتال قبلي في وسط دارفور في الفترة ما بين مايو ويوني
  ثة غير الغذائية وللخدمات الصحية والتعليمية.وإمدادات اإلغافي حاجة إلى تلقي مساعدات تتعلق بالمياه 

  
  

القرب من مدينة آبم في شخص من قبيلة السالمات ب 11,500و وأخيرا اشتمل العدد أيضا على نزوح ما يقدر بنح
كبيرة وقادة المجتمع المحلي.  وقد نزح هؤالء األشخاص من رهيد البردي محلية آبم حسبما أفادت منظمة األسرة ال

نوفمبر.  وأنهم في حاجة إلى تلقي مساعدات  –ووسط دارفور عقب اندالع القتال القبلي في الفترة ما بين أآتوبر 
  تتعلق بالمياه والغذاء ومواد إغاثة غير غذائية وخدمات صحية وتعليمية.

  
ومنظمة الهجرة الدولية تسجيل جميع هؤالء  (أوتشا) األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانيةمكتب ويتابع آال من 

  النازحين.
  

  .2013ونوفمبر  –لقتال القبلي في الفترة ما بين مارس لدارفور نتيجة والية جنوب النزوح في حاالت 
  

  ادة المجتمع المحليوالمصدر: مفوضية العون اإلنساني 
  

 

  جنوب دارفور والية فيسالم قبيلتا المسيرية والسالمات توقعان على اتفاقية 

في جنوب دارفور على  هايطوقعت قبيلتا المسيرية والسالمات اللتان تعيشان في المنطقة الواقعة بين محليتي آبم وش
التابعة  شؤون السالمة واألمنإدارة ديسمبر وفقا لما أفادت به  15آبم في محلية اتفاقية سالم في قرية الباسا في 

القوات الحكومية في  نشر محلية آبم مراسم التوقيع حيث تم االتفاق أيضا على سؤولمالمتحدة.  وقد حضر لألمم 
غلقت سيتم فتح الطرق التي ُأ.  والنازحين إلى قراهم، وعودة جميع عامينلمدة المنطقة الحدودية بين المحليات 

  .مشروعةأسلحة غير حمل برجال القبائل للن يسمح والمنطقة، األمن في  عدم استتباببسبب 

 

اندالع قتال قبلي بين قبائل أدى 
يلة المسيرية والتعايشة ضد قب

نزوح ما يقدر إلى  السالمات
في  شخص 11,500بنحو 

جنوب والية محلية آبم في 
 دارفور
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  جنوب آردفانوالية بعقد مؤتمر للتعايش السلمي في أبو جبيهة 

في خطوة لدعم التعايش السلمي في  التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي اتالمشروع المشترك للحد من النزاع قام
نارو، الكاو، والة بين أفراد قبائل حلية أبو جبيهالحكومة الوالئية لتنظيم مؤتمر سالم في مبدعم والية جنوب آردفان، 

  ويعيشون في المناطق الجنوبية من المحلية.شخص  25,000ت، الذين يبلغ عددهم ما يقرب من سُكاألو ،رُفنُجالو
وآان هؤالء األشخاص أيضا من بين الذين تأثروا و/أو نزحوا من مناطقهم األصلية خالل نشوب النزاع األخير بين 

 تناول المؤتمر الخلفية التاريخيةقطاع الشمال.  و –القوات المسلحة السودانية والحرآة الشعبية لتحرير السودان 
من قادة  170نحو المؤتمر حضر وقد على النسيج االجتماعي والتعايش بين المجتمعات.   النزاعوأثر  للنزاع

والمضي قدما نحو بينهما  النزاعنهاء إعلى  هؤالء القادة المحليونربع.  واتفق للقبائل األالمحلي المنتمين المجتمع 
  المناطق التي نزحوا إليها وفي مناطقهم األصلية.احتياجاتهم في تحديد المؤتمر  آما ناقش التعايش السلمي. 

  قصف مدينة آادوقلي

 هذا التقريرالمشمول ب خالل األسبوع والية جنوب آردفان متوتراعاصمة في مدينة آادوقلي ني آان الوضع األم
ديسمبر.  فوفقا للتقارير  14قطاع الشمال منذ  –الحرآة الشعبية لتحرير السودان قصف المدينة من قبل  عقب

 14الواردة إلى األمم المتحدة فقد سقطت خمس قذائف هاون على غرب المدينة أسفرت عن جرح ثالثة أشخاص في 

 –األمم المتحدة للطفولة  قمترا عن مكتب صندو 60آما سقطت قذيفة هاون على منطقة عراء تبعد ديسمبر.  
 وعالمة إرشادية خاصة باليونيسيف ،والسور الخارجي ،البوابة تعرض ت هذه القذيفة فياليونيسيف.  وقد تسبب

.  وقد سقطت تسع قذائف هاون ديسمبر 16مدينة آادوقلي مرة أخرى في مواقع مختلفة في .  وتم قصف للضرر
سقطت قذيفة هاون  على مدينة آادوقلي أسفرت عن مقتل شخص واحد وفقا لتقرير ُبث على التليفزيون الوطني.  آما

.  إصابات أية ولم يبلغ عن وقوعالعالمي.   اءذغمتر عن مكتب برنامج ال 600على شرق المدينة والتي تبعد حوالي 
من مدينة آادوقلي  –وتلقت األمم المتحدة أيضا تقاريرا عن قصف بقذائف الهاون من ِقبل القوات المسلحة السودانية 

ديسمبر.  وأفادت التقارير بأن إجمالي ما تم  21 – 18في الفترة ما بين  –إلى مناطق غير معلومة خارج المدينة 
  قذفه من قذائف الهاون قد بلغ ثماني قذائف.

  ستفيد من تدريب مزيد من القابالتوالية شمال دارفور ت

 ،السويسرية للتنمية والتعاونستقوم الوآالة 
األمم  وصندوق ،ومنظمة الصحة العالمية

بالتعاون مع وزارة الصحة  –المتحدة للسكان 
بتدشين مرآز تدريب القابالت في  –الوالئية 

شمال دارفور في يناير والية مدينة آبم في 
وذلك في خطوة لمواجهة التحديات  2014
ومواجهة  ومةاألمة بخدمات صح المتعلقة

  .معدل الوفيات النفاسية في دارفورارتفاع 
سيقوم المشروع بإنشاء وتجهيز مرآز تدريب و
في  طالبة 80تصل إلى  قابالت بسعة تدريبلل

  .دورةآل 

 -نقص القابالتويعد  القابالت. بسبب نقص العاملين في مجال الصحة، بما في ذلك تحديات دارفور  واجهتوقد 
العامل الرئيسي الذي يساهم في ارتفاع معدل  بمثابة -المخاطر عاليعن الحمل  المبكر الكشف يستطعن الالئي

زارة الصحة ووفقا لف  بسهولة. وسائل النقل توفر فيهاتالتي ال الوفيات النفاسية، وال سيما في المناطق الريفية 
 فيعنها  اإلبالغالتي تم  الوالدة المتعثرة حاالت% من 25بنسبة  2012محلية آبم في عام  استأثرت، الوالئية

  .المستشفيات الواقعة في المناطق الريفية

فيما والية لتلبية االحتياجات غير الملباة الالقابالت إلى القرى الريفية في  إرسالبعد االنتهاء من دورة القبالة، سيتم و
. تمن قبل قابالت ماهرا والتوليدمثل تنظيم األسرة، والرعاية قبل الوالدة،  ومةصحة األمالخاصة بالتدخالت يتعلق ب
  .تعيين قابلة واحدة على األقل في آل قريةالمتمثل في وزارة الصحة  هدفإنشاء مدرسة القبالة  وسيدعم

 

حاالت الوالدة المتعثرة بلغت 
 2012بمحلية آبم في عام 

التي تم تلك % من 25نسبة 
اإلبالغ عنها في المستشفيات 

وفقا  الواقعة في المناطق الريفية
 لوزارة الصحة الوالئية

 مدرسة للقابالت بمدينة الفاشر، والية شمال دارفور 

 مفوضية العون اإلنسانيتفيد 
 19,500بعودة ما يقرب من 

شخص إلى مناطقهم األصلية 
في والية  في أربع محليات
 2013النيل األزرق عام 

 حاالت الوالدة المتعثرة لغتب
  2012محلية آبم في عام ب

التي تم  تلك % من25نسبة 
الغ عنها في المستشفيات اإلب

الواقعة في المناطق الريفية وفقا 
 لوزارة الصحة الوالئية
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  شخص إلى والية النيل األزرق 19,500عودة ما يقرب من 
  

شخص من  19,500عاد ما يقدر بنحو 

أسرة) إلى  3,896(النازحين والالجئين 
 ،وباو ،كرمكالمناطقهم األصلية في محليات 

والتضامن في والية النيل األزرق  ،وقيسان
به مفوضية العون  أفادتوفقا لما  2013في 

  اإلنساني.
  

نازح في محلية  6,000وقد عاد ما يقرب من 
الكرمك إلى مناطقهم األصلية، بما في ذلك 

في المحلية  شخص من النازحين 5,700

من معسكر لالجئين في آخر  الجئ 300و
عن مناطق  دولة إثيوبيا المجاورة فضًال

مختلفة واقعة على الحدود بين دولتي السودان 
  وإثيوبيا.

  
عاد ما يقدر بنحو فقد  أما في محلية قيسان

 أسرة) من مناطق 1,448( الجئ 7,200

أسرة) من دولة  803الجئ ( 4,000واقعة على الحدود مع دولة إثيوبيا.  وفي محلية التضامن عاد ما يقدر بنحو 

  أسرة) من والية سنار المجاورة. 452( نازح 2,300 جنوب السودان.  وفي محلية باو عاد ما يقدر بنحو
  
  في دارفور للمنظمات اإلنسانيةستهداف المجرمين إ

  
وسط وشمال دارفور وفقا واليتي في  العاملين بهاهدف المنظمات اإلنسانية وأعمال اإلجرام التي تست تتزايد

  للتقارير الواردة إلى األمم المتحدة والشرآاء.

خالل الشهرين الماضيين العاملين بها ومنظمات اإلنسانية وقد تم اإلبالغ عن حاالت عديدة من استهداف المجرمين لل
منظمة دولية اقتحم سبعة مسلحين أماآن عمل خاضعة للحراسة تابعة ل ديسمبر 16 يوموسط دارفور.  ففي والية في 

نوفمبر  28في معلوم.  وغير  مالي مبلغوخزينة بها  االتصاالت وقاموا بسرقة معدات ، رتتيبلدة نغير حكومية في 
شخصية وأغراض  تاتصاال، ومعدات أموال وقاموا بسرقةرتتي لحون مجمع منظمة دولية أخرى في ندخل مس

، منظمة غير حكومية دولية في زالنجي.  وفي مايويوليو، سرق مسلحون مكتب  شهر في .  وفي وقت الحقينعامللل
تعرض الموظفون  وادي صالح. وقدفي محلية منظمة دولية غير حكومية مستأجرتان تابعتان ل سيارتان تاختطف

، نصب فبرايرفي . ومالخاصة به االتصاالت أموالهم وأجهزة  وسرقةللضرب  السبعة ممن آانوا في السيارتين
الواقعة إلى أباتا  موظفون في طريقهم يستقلهادولية مسلحون آمينا لسيارة مستأجرة من قبل منظمة غير حكومية 

التابعة لألمم  إدارة شؤون السالمة واألمنونصحت  . متعلقاتهم الشخصية آل وقاموا بسرقةزالنجي  محليةشمال 
    .الواليةفي  األموال نقلتوخي الحذر عند بجميع الوآاالت اإلنسانية  المتحدة

 

 20يوم  . ففيشمال دارفور والية في الفاشرفي مدينة بالمثل تقارير عن سرقة السيارات ال مزيد من هناك وآان

ديسمبر  19في .  وفي وقت الحق مهجورة خارج المدينة عليها سيارة تابعة لمنظمة دولية وعثرُسرقت ديسمبر، 
سي الواقع في حي تمبآانت متوقفة خارج عيادة خاصة  حينماة يسيارة تابعة لمؤسسة التأمين الصحي الحكوم ُسرقت

  جنوب مدينة الفاشر.

  
 
 
 
  

 مفوضية العون اإلنسانيتفيد 
 19,500بعودة ما يقرب من 

إلى  2013 عامفي  شخص
أربع  فيمناطقهم األصلية 

 في والية النيل محليات 
 األزرق 

المجرمين للمنظمات استهداف 
وسط  في وموظفيها اإلنسانية
  دارفور وشمال


