
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
   
  
 

أوتشا     

 في هذا العدد
1ص.  من دولة جنوب السودان رصد تحرآات مستمرة

2ص.  عودة المزيد من األشخاص إلى مدينة أم دخن

3ص.  شرق دارفور والية مساعدات فيالشخص في حاجة إلى  16,500

4.ص جنوب دارفور والية في للنازحين اندالع قتال في معسكر السالم      

  التطورات أبرز
  أفادت مفوضية العون

الهجرة نساني ومنظمة اإل
الدولية أن ما يقرب من 

شخص من دولة  3,800
جنوب السودان قد تلقوا 

الثاني عشر  حتىمساعدات 
  من يناير.

  عاد عدة آالف من األشخاص
إلى مواقع مختلفة حول مدينة 

أم دخن خالل األسبوع 
الماضي، وفقا لما أفادت به 
المنظمات اإلنسانية في أم 

  وسط دارفور.والية دخن في 
  ما يقدر بنحو يحتاج

شخص من  16,500
النزاع بين القوات بالمتأثرين 

المسلحة السودانية وجيش 
ني قطاع م -تحرير السودان

مناوي إلى مساعدات، وفقا لما 
  .أفاد  به قادة المجتمع المحلي

  أفادت المنظمات اإلنسانية
ق بتعرض ثالث مدارس للحر

شوك في معسكر أبوالمتعمد 
ال شموالية في   للنازحين 

دارفور خالل األسبوع 
األمر المشمول بكتابة التقرير 

 814أثر على نحو  الذي
  .ًاتلميذ

 أرقام
يجرى حاليا 

مراجعة 
  األرقام

 

  دارفور في نونازحال
 

156,000  
  
 

   السودان في نوالالجئ
 األمم المتحدة (مفوضية
 )للالجئين

 في السودانيين نوالالجئ 248,000
 السودان دولة جنوب

   وإثيوبيا
مفوضية األمم المتحدة ( 

  )للالجئين

350,000  
 

 في ونسودانيال ونجئاللا
  تشاد

مفوضية األمم المتحدة  (
 ) للالجئين

 التمويل

 995 مليون
 )أمريكي دوالر( 2014في عام  مطلوبة

 

 

  أشخاص نازحون في معسكر السالم للنازحين في والية جنوب دارفور (تصوير اليوناميد)
 

  
 مساعداتالالعائدون من أصول من دولة جنوب السودان يتلقون 

  
شخص قد  3,800يناير أن ما يقرب من  12أفادت مفوضية العون اإلنساني في جنوب آردفان ومنظمة الهجرة الدولية في 

 ،وتلودي ،.  وقد ذهب هؤالء األشخاص إلى محليات الليريناكه الدائرعبروا الحدود من دولة جنوب السودان نتيجة النزاع 
شخص من مواطني دولة جنوب  1,400من بين هؤالء األشخاص ما يقدر بنحو وأبو جبيهة في والية جنوب آردفان.  وآان 
وبعض ) بقاراأل(مع مواشيهم شخص من  الّرّحل السودانيين الذين وصلوا  2,400السودان.  آما آان هناك أيضا ما يقدر بنحو 

 الذين منغرب آردفان، والية آليك في  ةيمن المقاتلين السابقين في محل  116يشمل هذا المجموع أيضا . والمتعلقات الشخصية
عدد الدولية حاليا بتسجيل  الهجرة منظمة وتقوم إلى السلطات السودانية ومرآباتهمسلموا أسلحتهم  حسبما أفادت التقارير قد

  .صول في أبو جبيهةوالحاالت 

من خالل شبكتها من وباإلضافة إلى حاالت الوصول في جنوب آردفان، قدرت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين 
شخص في والية الخرطوم.   200و ،النيل األزرقفي شخص  250شخص إلى غرب آردفان، و 3,600الشرآاء وصول نحو 

وتقوم   أبيي. إلىشخص أيضا  2,000عالوة على ذلك، أفادت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين بوصول ما يقرب من 
وتفيد  . بها أآثر موثوق أنهاتتسم برقام ق مع الشرآاء من أجل التأآد من األاليا بالتنسيمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ح

الخاص بعدد وصول مواطني دولة جنوب والذي أعلنته الحكومة  الحاليمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين أن الرقم 
  شخص. 1,371السودان في السودان هو 

  
  2014يناير  12 حتىالقادمون الجدد من دولة جنوب السودان 

  المصدر: منظمة الهجرة الدولية

 

  

النشرة اإلنسانية
السودان

  2014  يناير 12 – 6|    2العدد
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 السودانالسودان إلى  جنوبدولة نسانية إلى األشخاص المنتقلين من اإل اتالمساعدتقديم 
مدادات إلو ،بصورة ماسة  غذاءتلقي مساعدات تتعلق باللالسودان يحتاج األشخاص المنتقلون من دولة جنوب السودان إلى 

، وذلك وفقا لما أفادت به وخدمات صحية ،ةصحي قفارمو ،فضال عن الحصول على مياه شرب نظيفة ،غذائيةالغاثة غير اإل
شخص تم  3,800غاثة إلى ما يقرب من اإلبتقديم مساعدات  استجابة لهذاتقوم الوآاالت اإلنسانية و  .العون اإلنسانيمفوضية 
  جنوب وغرب آردفان. واليتي مفوضية العون اإلنساني ومنظمة الهجرة الدولية في ينبمن قبل فرق مشترآة تسجيلهم 

  
 قفارموصندوق األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إمدادات تتعلق بالمياه وال ،يلحكوما ةصحاح البيئإالمياه وأرسل قسم وقد 

وصابون لنحو  ،هايمللقربتين شخص.  وتشمل هذه اإلمدادات  3,800احتياجات القادمين الجدد البالغ عددهم  لتلبية ةالصحي
حاالت الطوارئ.  ل مرحاض أسرة 100مراحيض لنحو  وبالطمياه، وأغطية بالستيكية، الشخص، وأقراص تنقية  4,500

صحية على النساء مجموعات وقامت منظمة مبادرون الوطنية غير الحكومية وبدعم من صندوق األمم المتحدة للسكان بتوزيع 
  الالتي وصلن مؤخرا. 

  

يسيف) إمدادات أرسلت آل من وزارة الصحة الوالئية، ومنظمة الصحة العالمية، وصندوق األمم المتحدة للطفولة (اليونوقد 
 ءاغذحالة.  آما أرسل برنامج ال 3,800لنحو  نيفوفرق لتقديم الدعم ال ،طبية أساسية وأدوية، بما في ذلك مجموعات طبية

شخص  1,100حاالت الطوارئ إلى ما يقرب من ل وجمعية الهالل األحمر السودانية غذاًء ،العالمي، ومفوضية العون اإلنساني
تقوم  ، ومواد إغاثة غير غذائيةفي حاالت الطوارئ يوآى هؤالء األشخاص مساعدات تتعلق بتوفير مفي الليري.  آما سيتلق

برنامج مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين بإرسالها بينما تقوم منظمة مبادرون الوطنية غير الحكومية بتوزيعها.  ويخطط 
  حتياجات القادمين الجدد في محلية أبو جبيهة.إو ،األيام القادمة بالتحقق من عددالعالمي خالل  ءاغذال

  

 ،غطاء 600و ،ناموسية 600غرب آردفان مواد إغاثية تتألف من  والية وقدمت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين في
من أجل المساعدة في  طن متري 3.8 حمولتها إلى تصلبطانية.  وقد وفرت الحكومة طائرة شحن  1,200و ،حصيرة 1,200و

  نقل اإلمدادات.

  وسط دارفوروالية ب عودة المزيد من األشخاص إلى مدينة أم دخن
شخص إلى مواقع مختلفة حول  5,000ن في المجال اإلنساني في أم دخن بوسط دارفور بعودة ما يزيد عن وأفاد الشرآاء العامل

ير الواردة من مفوضية العون رالتقابه تشاد، حسبما أفادت الجئ من دولة  1,600مدينة أم دخن.  هذا باإلضافة إلى عودة 
تحسن األوضاع لنتيجة  ولية، عاد األشخاص بصورة أا أفادت به مفوضية العون اإلنسانيلمديسمبر.  فوفقا  25اإلنساني في 

األمنية في محلية أم دخن.  وآان أغلب العائدين من األشخاص الذين فروا من أم دخن عقب اندالع القتال بين قبيلتي المسيرية 
ن في المجال اإلنساني ومفوضية العون اإلنساني و.  وينوي الشرآاء العامل2013من عام وقات األمعظم  مَّعوالسالمات الذي 
  . عائدين وتقييم احتياجاتهم خالل االيام القادمةالتحقق من عدد ال

  
أسرة  734ديسمبر قد عاد نحو  22مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين أفادت التقارير أنه بحلول ووفقا لما أفادت به 

أوضاع شخص) إلى أم دخن من القرى المحيطة وبعض القرى عبر الحدود.  وآان العديد من هؤالء األشخاص في  3,670(
على أنه معسكر  فنُِّصالذي  يرطالباآلن في مدينة أم دخن ومعسكر  مهفي المناطق الحدودية، و بأوضاع الالجئينشبيهة 

ست ترالمجتمع المحلي ومنظمة  ،مثلث جيل العمل اإلنسانيمنظمة وهناك تقارير من مفوضية العون اإلنساني، و  للعائدين.
لكنه لم يتم بعد تحديد احتياجاتهم الدقيقة حتى اآلن،  2014العودة في عام حاالت من  ًان هناك مزيدتفيد بأللتنمية والبناء 

خالل األسبوع القادم لتحديد  غاثة مع مفوضية العون اإلنسانياالت اإلن تلتقي وآالمتوقع أومن   والمناطق التي التي عادوا منها.
  .2014الحتياجات الجديدة في عام ل محات مختصرةلتقديم و ،الحالة حجمإرسال بعثة ثانية إلى المنطقة من أجل تقييم 

  

 النزاعب شخص من المتأثرين 16,500ال يزال شرق دارفور: والية 
  تامساعدالفي حاجة إلى تلقي 

  
يناير  12ل في محلية شعيرية الواقعة في شرق دارفور في جمهاجرية وقرية أبو دنقادة المجتمع المحلي من مدينة  قال

وجيش تحرير  ،النزاع بين القوات المسلحة السودانيةبشخص من المتأثرين  16,500للمنظمات اإلنسانية أن ما يقدر بنحو 
.  ويشمل هذا تامساعدالال يزالون في حاجة إلى تلقي  2013بريل أ - ة ما بين مارس ني مناوي في الفترقطاع م –السودان 

  .لجدنأبو شخص في قرية  9,500و ،مهاجريةشخص في مدينة  7,000العدد 
   
  
 
 

 مفوضية العون اإلنسانيأفادت 
ومنظمة الهجرة الدولية بأن ما 

شخص قد  3,800يقرب من 
 12حتى مساعدات التلقوا 
 يناير

 16,500ما يقدر بنحو يحتاج 
النزاع بشخص من المتأثرين 

بين القوات المسلحة السودانية 
قطاع  –وجيش تحرير السودان 

في الفترة ما بين  ميني مناوي
في  2013مارس وابريل 

إلى  شرق دارفور،والية 
وفقا لما أفاد به قادة  مساعدات

 المجتمع المحلي
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 خدماتإلى مهاجرية في مدينة يحتاج األشخاص و
لما أفاد به  والتعليم.  فوفقًا ،والصحة ،تتعلق بالغذاء

في المنطقة ء قادة المجتمع المحلي يرجع نقص الغذا
وضعف المحاصيل نتيجة  ،منإلى عدم استتباب األ

ستتباب إاألمطار.  آما أثر عدم هطول اآلفات وقلة 
 –األمن على طول الطريق الواقع بين نياال 

مهاجرية على إمدادات الغذاء  - الضعينو ،مهاجرية
 اءغذالتي تصل إلى المدينة.  وقد قدم برنامج ال

 2013ين أغسطس وسبتمبر العالمي في الفترة ما ب
شخص  10,000إلى ما يقرب من  مساعدات غذائية

العالمي خالل  اءغذمهاجرية.  وسيقوم برنامج الفي 
األسابيع القادمة بإجراء تقييم آخر بشأن األمن 
الغذائي من أجل استعراض احتياجات هؤالء 
األشخاص.  وفيما يتعلق باالحتياجات الصحية، لم 

مهاجرية قادرة على موجودة في تعد المستشفى ال
ين نقص الموظفلتلبية احتياجات األشخاص نتيجة 

 ،ساسيةواألدوية األ ،العاملين في المجال الطبي
والمرافق الطبية المناسبة.  وتبحث منظمة الصحة 

تلميذ  830الفجوة في الخدمات الصحية.  أما فيما يتعلق بالتعليم، ال يستطيع ما يقرب من  لتغطيةالعالمية حاليا عن شريك 
  . الذهاب إلى المدرسة بسبب عدم آفاية المرافق التعليمية

  
شخص في حاجة إلى تلقي مساعدات تتعلق  9,500ل فإن ما يقدر بنحو جنووفقا لما أفاد به قادة المجتمع المحلي في قرية أبو د

ستتباب األمن إمهاجرية إلى عدم ة.  ويعزى نقص الغذاء في مدينة الصحي قفارمعن خدمات المياه وال فضال ،والتعليم ،بالغذاء
وقلة هطول األمطار.  وال يوجد مرآز صحي في القرية حيث توجد أقرب مستشفى على بعد  ،وضعف المحاصيل نتيجة اآلفات

.  وينبغي أن على ما يبدو ال تعملمضخات المياه أن في حين راحيض في القرى، آم من مدينة شعيرية.  آما ال يوجد أية م 15
ن.  وقد أدى اندالع القتال بين القوات المسلحة السودانية تيملاعيمشي الناس لما يقرب من ساعة للوصول إلى مضختين يدويتين 

شخص من  61,000بنحو  إلى نزوح ما يقدر 2013ني مناوي في الفترة ما بين أبريل ومايو قطاع م –وجيش تحرير السودان 
وخالل المراحل األولية من النزوح، الذ بعض األشخاص بالقرب من مهاجرية ولبدو الواقعتين في شرق دارفور.  بيوتهم في 

األمم مهاجرية ولبدو والذين تلقوا مساعدات من قبل بعثة مواقع فرق بعثة األمم المتحدة واالتحاد األفريقي في دارفور في 
المتحدة واالتحاد األفريقي في دارفور.  وبعد ذلك، أفادت المنظمات اإلنسانية بانتقال عدد من هؤالء األشخاص إلى معسكر النيم 

شمال وجنوب دارفور.  ووفقا لما أفادت واليتي في معسكرات مختلفة للنازحين  لىإبالقرب من الضعين، بينما وصل اآلخرون 
  غالبية هؤالء األشخاص في عداد النازحين على الرغم من عودة البعض منهم.يزال ال به المنظمات اإلنسانية، 

  

  روشمال دارفوالية عمد في متق الللحرتعرض مدارس النازحين ادعاءات ب
في أبو  نواإلنساني نوالفاعلأفادت 

 شمال دارفور والية شوك الواقعة في
بتعرض ثالث مدارس للحريق في 

خالل معسكر أبو شوك للنازحين 
الفترة المشمولة بكتابة التقرير.  وبلغ 
العدد اإلجمالي للتالميذ الذين تأثروا 

.  وتأتي ًاتلميذ 814حوادث الحريق ب
هذه الحادثة باإلضافة إلى حادثة 
مدرسة البنات األساسية التي ُحرقت 

بوع الماضي في المعسكر خالل األس
تلميذة.   1,000والتي أثرت على 

التعليم  وزارةا لما أفادت به قففو
دارفور (اليوناميد) وممثلي المعسكر، آانت الحرائق الثالث نتيجة للحرق وشرطة بعثة االتحاد األفريقي واألمم المتحدة في 

  هم.عمد.  ومازالت التحقيقات جارية على الرغم من عدم تحديد أي من المشتبه بمتال
  
  

وفقا لما أفادت به المنظمات 
اإلنسانية تعرضت ثالث 
مدارس للحريق في معسكر أبو 

في شمال   شوك للنازحين 
دارفور خالل الفترة المشمولة 
بكتابة التقرير والتي أثرت على 

 تلميذ 814

 مم المتحدة)(تصوير األ شوك، بمعسكر أبو 25 السالممدرسة فصل محترق ب

تسبب اندالع القتال بين القوات 
المسلحة السودانية وجيش 

ني قطاع م –تحرير السودان 
مناوي في الفترة ما بين أبريل 

في نزوح ما  2013ومايو 
شخص  61,000بنحو  يقدر

مهاجرية ولبدو من بيوتهم في 
 شرق دارفور والية في
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  جنوب دارفوروالية في ندالع قتال في معسكر السالم للنازحين إ
  

مدينة نياال آم جنوب شرق  17الذي يبعد  مرآزا للشرطة في معسكر السالم للنازحينيناير  10هاجمت مجموعة مسلحة في 
ؤولية هذا السلطات مسلت عاصمة والية جنوب دارفور.  وقد أسفر الهجوم عن مقتل سبعة أشخاص وجرح ثالثة آخرون.  وحّم

التي تقف وراء  يني مناوي، في حين يشتبه السكان المحليون في أن جماعات مسلحة هقطاع م –الهجوم لجيش تحرير السودان 
القوات المسلحة  زيب نيمسلح وجود أفرادأن إلى وبالتشاور مع قوات األمن الحكومية  النازحينهذا الهجوم.  وقد أشار قادة 

لقوات المسلحة ا زيب فراداألسحب جميع ب اووطالب المعسكرنعدام األمن في إمن أسباب  ًاواحد يعدفي المخيم السودانية 
 ال تزال التقارير األولية.  والمعسكرسحب جميع العسكريين من باالستخبارات العسكرية .  واستجابة لهذا، تعهدت السودانية

  .القتال غير مؤآدة ندالعإل نياال نتيجة دينةملى ينتقلون إنازحين الواردة عن 
  

مليون  995لجمع مبلغ قدره  يوجهون نداًءالشرآاء في المجال اإلنساني 
  2014العاجلة في عام دوالر أمريكي لتلبية االحتياجات 

  
 قطاعًا 11في  ًامشروع 395مليون دوالر أمريكي لتنفيذ  995يسعى الشرآاء في المجال اإلنساني في السودان لجمع مبلغ قدره 

من الشرآاء الوطنيين  125ية.  وقد قدم ما يقرب من الححتياجات اإلنسانية اللإلستجابة من أجل اإل في جميع أنحاء البالد
  ستراتيجية.ستجابة اإلآجزء من خطة اإل مشاريعًا والدوليين

  

للمشاريع التي تقدم تدخالت  –مليون دوالر  552ما يقرب من  أو% 56 –التمويل  احتياجاتالغالبية العظمى من  وتخصص
التمويل نحو األنشطة  احتياجات% من 11ماليين شخص.  وتوجه في الوقت نفسه  5عاجلة منقذة للحياة إلى ما يقرب من 

أما في الخطة. الواردة والحماية  ،ألهداف المنقذة للحياةاحتياجات التمويل لمجموع  اخصص ثلثيعموما، و  تعلقة بالحماية.مال
فرص لالعمل اإلنساني  دعمإلى ضمان أيضا  سعىيووإيجاد حلول دائمة،  أنشطة القدرة على التحملغطي فيالثلث المتبقي، 

    حيثما آان ذلك ممكنا. طويلة األجلالتنمية واالنتقال إلى  ،عاش المبكرتاإلن

  

وشرق السودان.  ،والنيل األزرق ،وجنوب آردفان ،دارفورواليات في  من احتياجات التمويل للمشاريع الجزء األآبر وُيخصص
الخريطة وتسلط  مليون دوالر أمريكي. 173,7وتعد والية جنوب دارفور األآبر فيما يتعلق باحتياجات التمويل، باحتياجات تبلغ 

  .الوالئي والمحلي يينمستوالأدناه الضوء على توزيع األموال المطلوبة على 

  

  


