
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
   
  
 

أوتشا     

 في هذا العدد
1ص.استمرار تدفق األشخاص من دولة جنوب السودان 

2ص. الطريقة المكانية البسيطة ألخذ العيناتب ائيغذآشف نتائج المسح ال

3ص.تعليق أنشطة اللجنة الدولية للصليب األحمر في السودان 

4.ص استمرار حاالت العودة إلى وسط دارفور

  التطورات أبرز
  مؤسسات المساعدات تقدر

ومفوضية اإلنسانية الحكومية 
األمم المتحدة لشؤون الالجئين 
والمنظمات الشريكة أن ما 

شخص  23,300يقرب من 
قد وصلوا من دولة جنوب 

ستثناء الذين وصلوا بإ السودان
  إلى أبيي.

 الطريقة بي ائغذالمسح ال ُدعُي
 المكانية البسيطة ألخذ العينات

للبيانات ة "منجم ذهب" ببمثا
ذات المصداقية عن سوء 

د األطفال ومعرفة التغذية عن
لما أفادت  وفقًا أسبابه الكامنة

  به اليونيسيف. 
  أفاد مسؤول آبير بالحكومة

السودانية أن المفاوضات بين 
الحكومة السودانية والحرآة 

 –الشعبية لتحرير السودان 
قطاع الشمال ستستأنف في 

فبراير في أديس أبابا  13
رعاية فريق االتحاد  تحت

األفريقي الرفيع المعني 
  بالتنفيذ.

  غادرت بعثة تقييم مشترآة
لعون اإلنساني بين مفوضية ا

اإلنساني  والشرآاء في المجال
مدينة آادوقلي في الثاني من 
فبراير لتقييم احتياجات 
العائدين في أبوآرشوال في 

  جنوب آردفان.

 أرقام
يجرى حاليا 

مراجعة 
  األرقام

 

  دارفور في نونازحال
 

156,000  
  
 

   السودان في نوالالجئ
 األمم المتحدة (مفوضية
 )للالجئين

 في نوالسوداني نوالالجئ 248,000
 السودان دولة جنوب

   وإثيوبيا
مفوضية األمم المتحدة ( 

  )للالجئين

350,000  
 

 في ونسودانيال ونجئاللا
  تشاد

مفوضية األمم المتحدة  (
 ) للالجئين

 التمويل

 )أمريكي دوالر( 995 مليون
  2014مطلوبة في عام 

0.8%  
 ةقدمل الميموتال نسبة

  أشخاص من أصول من دولة جنوب السودان قادمون من والية أعالي النيل إلى والية النيل األبيض
  عية الهالل األحمر السوداني)(تصوير جم

 

  
  
  ستمرار تدفق األشخاص من دولة جنوب السودانإ
  

النزاع في دولة جنوب السودان والذين يبحثون  بسبب ينراأفادت الحكومة السودانية ووآاالت المساعدات اإلنسانية أن أعداد الف
ومفوضية ية المساعدات اإلنسانية الحكوم تقدر مؤسساتخالل األسبوع الماضي.  و تعن مأوى لهم في دولة السودان قد ازداد

ودان ص قد وصلوا من دولة جنوب السشخ 23,300أن ما يقرب من معهما  عاملةاألمم المتحدة لشؤون الالجئين والمنظمات ال
 - شخص 2,500.  وباإلضافة إلى عدد 2014إلى خمس واليات في دولة السودان في ما بين منتصف ديسمبر إلى نهاية يناير 

والية بوقد الذ غالبية األشخاص القادمين من دولة جنوب السودان وصلوا إلى أبيي.   شخص قد 3,000ا يقدر بنحو هناك م
في محلية السالم واآلخر في مدينة اللقايا في محلية جبلين.   10نتقال، األول في آيلو النيل األبيض، حيث تم إنشاء موقعين لإل

  ازدياد هذه األعداد. تواصلوأفادت جمعية الهالل األحمر السوداني أنه من المتوقع 
  

السودان بما في ذلك ن ب السودان إلى أجزاء أخرى موهناك بعض التقارير التي تفيد باتجاه بعض األشخاص من دولة جنو
معها ة عاملن الالجئين والمنظمات الاالتجاه إلى مناطق العراء في الخرطوم.  وبصفة عامة، تقدر مفوضية األمم المتحدة لشؤو

  إلى الخرطوم حتي اآلن. واقد وصلشخص من أصول من دولة جنوب السودان  371إلى  350ما يقدر بنحو  أن
  

نسق األمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية في السودان، والسيدة أنجيال لي من السيد على الزعتري م وقد رحب آًال
روسي ممثلة مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين في السودان بالتزام الحكومة السودانية فيما يتعلق بتوفير الحماية الدولية 

ذين فروا من جراء النزاع في دولة جنوب السودان.  والمساعدات اإلنسانية لألشخاص من أصول من دولة جنوب السودان ال
  متيازات خاصة" إلى األشخاص من أصول من دولة جنوب السودان.عالن الحكومة السودانية منحها "إآما رحبا أيضا بإ

الحماية، وذلك  وطرق منح هذه ستوفرهازيادة توضيح طبيعة الحماية التي وباإلضافة إلى ذلك، شجعا الحكومة السودانية على 
وقد أعرب آال من منسق األمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية  .عليها السودان الدولية التي صادق مواثيقتمشيا مع ال

النشرة اإلنسانية
السودان

  2014 فبراير  2 –يناير  27|    5العدد
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في  ةبصورة سريعتدهور األوضاع اإلنسانية با إزاء التقارير التي تفيد مشؤون الالجئين عن قلقهاألمم المتحدة لمفوضية ممثلة و
آاالت األمم والمواقع التي ال يمكن لو يقطن بها القادمون الجدد من األشخاص من أصول من دولة جنوب السودانالمواقع التي 

  الوصول إليها إال بصورة محدودة. المتحدة
   

  
 االستجابة لتدفق األشخاص من دولة جنوب السودان تحديات تواجه

في  .  فالعديد منهمجنوب السودان هائلة دولة الذين وصلوا من األشخاصأن احتياجات أفادت جمعية الهالل األحمر السوداني 
اإلنسانية واسعة النطاق،  اتحاجة ماسة إلى المساعد

 قفارموال ،والغذاء ،والصحة ،بما في ذلك المياه
وذآرت  . يوآومواد اإلغاثة غير الغذائية والم ةالصحي

على متطوعيها جمعية الهالل األحمر السوداني أن 
التحديات في  قد أفادوا بمواجهة العديد من أرض الواقع

الوافدين واالستجابة الحتياجاتهم بما في ذلك  عدد تحديد
للوصول إلى  التي يقطعونها طويلةالمسافات ال

    .وعدم توفر الوقود ،سوء حالة الطرقالمتأثرين، و

في والية النيل األبيض، التي قد قامت لجنة الطوارئ و
شخص من  15,00يقرب من ما ى اآلن حتوصل إليها 

 –، بتقديم مواد غذائية أصول من دولة جنوب السودان
آيسا من  50آيس من الفول، و 200بما في ذلك 

للتوزيع العاجل على  –آيسا من التمر  50عدس، وال
األشخاص المحتاجين.  وأفادت جمعية الهالل األحمر 

وإمدادات إغاثة  يوآومها قد قدمت غذاء أنالسوداني 
النيل  والية نتقال.  وقد بدء برنامج الغذاء العالمي بتوزيع الغذاء فيخيمة لموقعي اإل 200ذائية، بما في ذلك تخصيص غير غ

قد وأسرة  5,000لنحو  كفيتغذائية إغاثة غير مواد لتخزين المسبق لاعالوة على ذلك، قامت مفوضية األمم المتحدة باألبيض.  
 وقدم صندوق األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ثالثة خزانات للمياه جاهزة للتوزيع.  يإلى آوستي وه هذه المواد توصل

 االعالمي فريق الغذاءخرى، بعث برنامج أمن جهة يناير.   23عيون في للوزارة الصحة عيادة  قامتألتر مياه) آما  10,000(
نتهاء من معونات غذائية طارئة بمجرد اإلر توفسو دولة جنوب السودان.  إلى غرب آردفان لتقييم احتياجات القادمين الجدد من

  .عملية التقييم

  

  في السودان الطريقة المكانية البسيطة ألخذ العيناتباستخدام  ئياغذنتائج المسح ال عن الكشف

 

عن بيانات جديدة ناشئة عن  يناير 29الحكومة السودانية بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في آشفت 
ة الطريقوالية.  ويستخدم المسح  18عن سوء التغذية عند األطفال في جميع واليات السودان البالغ عددها  ئياغذإجراء مسح 

سوء التغذية عند ب الخاصةمصداقية العتبر على نطاق واسع مصدرا شامال للبيانات ذات ت، والتي المكانية البسيطة ألخذ العينات
ري ييرت آابيلقالسيد  وقال، وذلك وفقا لما أفاد به صندوق األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).  أسبابه الكامنةمعرفة األطفال و

 ئياغذال لوضعاعن فقط السودان بيانات عامة لدى قد آان "ل س صندوق األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في السودانيرئ
في آثير من األحيان تخفي التفاوت  والئيال على المستوى ونحن نعلم أن المعدالت الوطنية وحتى  -السودان  لألطفال في

  ."بمستويات أقل

  

مزيجا من الحقائق المتباينة جدا في  في السودانالطريقة المكانية البسيطة ألخذ العينات باستخدام  ئياغذنتائج المسح الر ظِهوُت
 اآلمنةومستويات منخفضة من تغطية مياه الشرب جميع أنحاء البالد مع مستويات عالية من التقزم (سوء التغذية المزمن) 

"نحن نعرف بالضبط أين تقع محتويات ، ري قائًالي.  وأضاف السيد آابيلفي بعض المناطق ةالصحي قفارموخدمات ال
من أجل التأآد من  للموارد امن توظيفنأن نعدل  نالذلك يمكن بفضل معرفة نتيجة نتائج المسح الجديدة هذهالحتياجات العالية ا

  من األطفال المحتاجين على حدة."الوصول لكل طفل 

  

 خطورةتغذية األطفال تعد مشكلة في جميع انحاء البالد، حيث تقع أآثر الحاالت ل ديئةالرممارسات ال أن وتشير النتائج أيضا إلى
دنى فيما األ هيواليات المنطقة الشرقية وآردفان في المستويات في المحليات الواقعة في واليتي آسال والقضارف.  وتعتبر 

تي البحر األحمر والنيل األزرق ومنطقة دارفور بينما تظهر والي ومرافق المراحيض المحسنة ،يتعلق بتغطية مياه الشرب اآلمنة
تحسن استخدام الملح المعالج باليود، والذي يصل إلى ما قد فومن ناحية أخرى،   انتشار مرض اإلسهال. حيث أعلى نسبة من

  .البحر األحمر، ودارفور، والنيل األزرق، وآسالواليات في المائة من األسر في بعض المحليات في  90يزيد عن 

 ئياغذتظهر نتائج المسح ال 
المكانية  ةلطريقاباستخدام 

في  اتالعينألخذ  البسيطة
السودان مزيجا من الحقائق 
المتباينة جدا في جميع أنحاء 
البالد مع مستويات عالية من 
التقزم (سوء التغذية المزمن) 

طية ومستويات منخفضة من تغ
مياه الشرب اآلمنة وخدمات 

بعض  في ةالصحي قفارمال
 المناطق

أفادت جمعية الهالل األحمر 
السوداني أن األشخاص الذين 
وصلوا من دولة جنوب 

في حاجة ماسة السودان 
ي بما ف نسانيةاإلمساعدات لل

ذلك المياه، والصحة، والغذاء، 
ومواد  ة،الصحي قفوالمرا

 .يوآوالم ،اإلغاثة غير الغذائية

 )السوداني األحمر الهالل جمعية تصوير(  األبيض النيل والية في آويك في السودان جنوب دولة من أصول من أشخاص
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  األحمر للصليبنشطة اللجنة الدولية الحكومة السودانية تعلق أ

فبراير أفادت فيه أنها قد تلقت خطابا رسميا من مفوضية العون اإلنساني  2بيانا في  األحمر للصليباللجنة الدولية أصدرت 
التابعة للحكومة السودانية تخبرها فيه بتعليق جميع أنشطتها في السودان اعتبارا من األول من شهر فبراير.  ووفقا لما جاء في 

اللجنة صلة بأعمال عليق جاء نتيجة مسائل فنية ذات ة العون اإلنساني أن التأفادت مفوضي األحمر للصليباللجنة الدولية بيان 
التي تنوي االضطالع بها هذا العام.  وتجرى حاليا مناقشات مع السلطات الحكومية المختصة من أجل  األحمر للصليبالدولية 

  .إيجاد حل لهذه المسألة

دارفور في  إلىوامتدت عملياتها  1978قد بدأت العمل في السودان في عام  األحمر للصليباللجنة الدولية الجدير بالذآر أن و
.  وترآز عمليات اللجنة الدولية للصليب األحمر في السودان على حماية ومساعدة ضحايا النزاع.  آما تقوم بتيسير 2003عام 

مع األمم المتحدة والوآاالت األخرى في والبقاء على اتصال  داخل الحرآة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمرالتنسيق 
لجنة الدولية لمن أجل توسيع أثر العمل اإلنساني.  وتعد جمعية الهالل األحمر السوداني الشريك األساسي  ةقع الميدانياالمو

النزاعات.  وتقوم بتقديم المساعدات اإلغاثية إلى السكان المتأثرين  علىتتعاون المنظمتان إذ في السودان.   األحمر للصليب
بناء قدراتها في مجال التأهب واالستجابة لجمعية الهالل األحمر السوداني لبتوفير الدعم الفني  األحمر للصليباللجنة الدولية 

  .المبادئ اإلنسانيةفيما يتعلق ب التواصلفضال عن وإعادة الروابط العائلية، ، للطوارئ

  
  دفانجنوب آروالية بين القطاعات في بعثة مشترآة 

غادرت بعثة تقييم مشترآة بين مفوضية العون اإلنساني والشرآاء اإلنسانيين مدينة آادوقلي عاصمة والية جنوب آردفان في 
الوزارات التنفيذية، والثاني من فبراير لتقييم احتياجات العائدين في أبوآرشوال.  وتتألف البعثة من مفوضية العون اإلنساني، 

فضال عن المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية التي تمثل جميع القطاعات تقريبا.  وتعد هذه البعثة ووآاالت األمم المتحدة 
  .2012بمثابة أول بعثة تقييم مشترآة بين مفوضية العون اإلنساني والشرآاء اإلنسانيين منذ يناير 

ن منطقة أبوآرشوال إلى مواقع مختلفة في م 2013رة ما بين شهري أبريل ومايو شخص في الفت 50,000ر ما يقرب من وقد ف
جنوب وشمال آردفان، فضال عن الخرطوم، وذلك عقب اندالع القتال بين القوات الحكومية والجبهة الثورية السودانية.  وتشير 

ما يزيد إلى أن  2014التسجيالت األخيرة التي قامت بها مفوضية العون اإلنساني وجمعية الهالل األحمر السوداني في يناير 
   شخص قد عادوا إلى أبوآرشوال خالل الشهور الستة الماضية. 14,000عن 

نازح  22,000وعالوة على ذلك، ووفقا لما أفادت به لجنة العودة الطوعية وإعادة التأهيل في جنوب آردفان فإن ما يزيد عن 
العودة إلى أبوآرشوال قبل نهاية هذا العام.   عتزامهمإفي الرهد، وأم روابة وغيرها من المناطق في شمال آردفان قد أعربوا عن 

عمل لتها لومدى مالءم طط لهاخالعودة المعاش وإعادة الدمج بتقييم توستقوم مفوضية العون اإلنساني وقطاع العودة واإلن
  .طوعيال

  
أديس  فبراير في 13قطاع الشمال في  –بدء محادثات بين الحكومة السودانية والحرآة الشعبية لتحرير السودان 

  أبابا

قطاع  –بين الحكومة السودانية والحرآة الشعبية لتحرير السودان أفاد مسؤول آبير في الحكومة السودانية أن المفاوضات 
في أديس أبابا.  وقال  األفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ االتحادتحت رعاية فريق فبراير  13سوف ُتستأنف في  الشمال

المفاوضين لوسائل اإلعالم في الثاني من فبراير أن المفاوضات سوف  ورئيسالسيد إبراهيم الغندور مساعد رئيس الجمهورية 
، والذي دعا فيه الطرفين إلى 2012الصادر بتاريخ مايو  2046ترتكز على قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم 

المحادثات المباشرة آانت نزاع في واليتي جنوب آردفان والنيل األزرق.  والتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض إلنهاء ال
  .2013في أبريل قد عقدت  قطاع الشمال –بين الحكومة السودانية والحرآة الشعبية لتحرير السودان األخيرة 

 

  استمرار حاالت العودة إلى وسط دارفور

يناير أن بعض األشخاص الذين فروا من أجزاء من والية وسط دارفور  29غير الحكومية في  رةأفادت منظمة األسرة الكبي
يشة والسالمات خالل العام عقب نشوب نزاعات مسلحة بين قبيلتي المسيرية والسالمات فضال عن اندالع القتال بين قبيلتي التعا

السالمات قد شخص من قبيلة  11,400وسط دارفور. وتقدر المنظمات اإلنسانية أن نحو والية قد قرروا العودة إلى  الماضي
ندي، بدأ .  وفي مدينة مرآ2013سبتمبر  - طسندي وآبم في محلية آبم في جنوب دارفور في ما بين أغسفروا إلى مدينتي مرآ

أفادت مفوضية العون اإلنساني 
أنشطة اللجنة الدولية  تعليقأن 

جاء نتيجة  للصليب األحمر
صلة بأعمال لمسائل فنية ذات 

 اللجنة الدولية للصليب األحمر
ضطالع بها في التي تنوي اإل

 2014عام 

نازح  5,200در بنحو قبدأ ما ي
العودة إلى من جنوب دارفور 

 محلية أم دخن في وسط دارفور
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  اإلنساني المجال في الشرآاء مع بالتعاون التقرير هذا اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب أعد

قد  –المدينة بوسط دارفور والذوا  والية خن فيمن الذين فروا من محلية أم د –نازح من قبيلة السالمات  5,200ما يقدر بنحو 
ن محليتي من الذين فروا م –شخص في مدينة آبم  6,200العودة إلى محلية أم دخن.  بينما قرر العدد المتبقي البالغ شرعوا في 

ا أفادت به منظمة البقاء في آبم لحين تحسن األوضاع األمنية في مناطقهم األصلية، وذلك وفقا لم - د البردي وعد الفرسانيره
  .األسرة الكبيرة

  نسانيةإديثا إلى مساعدات شخص من العائدين ح 4,000يقرب من يحتاج ما 

ر جديد، وباريل، عماشخص إلى قرى  4,000ما يقدر بنحو عاد 
ميز في محلية مكجر قادمين من جسرف وآليب، وبقوق،  ساوبسويتا، ور

مدينة بنديسي ومنطقة ثاروا في والية وسط دارفور، وفقا لنتائج البعثة 
ديسمبر.  ووجدت  24المشترآة بين الوآاالت التي زارت هذه القرى في 

 يوآمالغذائية والمواد غير الشرب، والمياه لين في حاجة البعثة أن العائد
تعليمية.  والعائدون هم من قبائل المساعدات للفي حاالت الطوارئ و

ماراريت، والسالمات ممن فروا من بيوتهم في نوفمبر التاما الالقمر، و
وقد عمل بسبب اندالع القتال بين قبيلتي السالمات والمسيرية.  2013

عقب بذل الجهود من قبل لجنة السالم  –األمنية تحسن األوضاع 
على زيادة  -والمصالحة لتعزيز السالم القبلي على المستوى المحلي

  .حاالت العودة

  الصندوق اإلنساني المشتركموله افتتاح جسر في محلية الضعين 

يوليو جسرا في العاصمة الضعين.  وسيساعد الجسر العديد من النازحين على الوصول  22افتتح حاآم والية شرق دارفور في 
في أربعة ممن يعيشون نازح  75,000ا يقدر بنحو ويربط الجسر مإلى الخدمات األساسية، ال سيما خالل موسم األمطار.  

يستطيع هؤالء األشخاص الوصول إلى الخدمات األساسية واالجتماعية في  معسكرات بالمناطق الحضرية في الضعين.  وال
الذي يدوم لفترة تمتد لثالثة أشهر.  وتواجه الوآاالت اإلنسانية أيضا تحديات تتعلق بإيصال  حلية الضعين خالل موسم األمطارم

  المساعدات إلى هؤالء النازحين خالل موسم األمطار.

اإلنساني المشترك.  ويهدف  وموله الصندوقمكتب األمم المتحدة لخدمة المشاريع  ترأسهروع وآان بناء الجسر جزءا من مش
إلى  على مدار العاموصول آمن و إتاحة المشروع إلى تحسين توزيع المساعدات اإلنسانية في الوقت المناسب من خالل توفير

خالل موسم األمطار واحدة من  ( األودية)األنهارنقاط العبور أو الجسور عبر مجاري تعد وعرضين للخطر.  مالسكان ال
   .احتياجات البنية التحتية األآثر إلحاحا

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 دارفور شرق والية في الضعين مدينة في الحضرية بالمناطق للنازحين معسكرات أربعة يربط المشاة لعبور المشترك اإلنساني الصندول من بتمويل ُشيَِّد جسر
)المتحدة األمم تصوير(     

  

 4,000يحتاج ما يقدر بنحو 
عائد في محلية مكجر في والية 

ى مياه شرب، إلوسط دارفور 
 يوآومواد غير غذائية وم

حاالت الطوارئ ومساعدات ل
 تعليمية


