
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
   
  
 

أوتشا     

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

2ص.وسط دارفور  والية اندالع قتال قبلي في

3ص. االتحاد األفريقي بشأن واليتي جنوب آردفان والنيل األزرق مقترح

4.ص رحالت طيران خدمات األمم المتحدة إلى آلبساستئناف 

  التطورات أبرز
  وصول ما يقرب من

شخص من دولة  32,000
جنوب السودان وفقا لما أفادت 
به مفوضية األمم المتحدة 
لشؤون الالجئين والمنظمات 

  األخرى.
  تقارير تفيد بمقتل العديد من

األشخاص بعد اندالع قتال 
قبلي خالل هذا األسبوع في أم 

  وسط دارفور.والية دخن في 
  اللجنة العليا للتنفيذ التابعة  قدم

لإلتحاد األفريقي بشأن 
 إلى آل من مقترحا السودان 

الحكومة السودانية والحرآة 
 –الشعبية لتحرير السودان 

يقضي بوقف  قطاع الشمال
 اتعدائيلل مشروطغير 

والسماح بتقديم المساعدات 
اإلنسانية إلى األشخاص في 
واليتي جنوب آردفان والنيل 

  .األزرق

  2,200انتقال ما يقرب من 
شخص من الموجودين في 
قرية للعائدين بالقرب من 

بوالية جنوب آردفان آادوقلي 
شأتها انتقالية أن يوإلى مآ

مفوضية األمم المتحدة لشؤون 
  الالجئين وشرآاؤها. 

 أرقام

يجرى حاليا 
مراجعة 
  األرقام

 

  دارفور في نونازحال
 

156,000  

  
 

   السودان في نوالالجئ
 األمم المتحدة (مفوضية
 )للالجئين

 في نالسودانيو نوالالجئ 237,000
 السودان دولة جنوب

   وإثيوبيا
مفوضية األمم المتحدة ( 

  )للالجئين

350,000  

 
 في ونسودانيال ونجئاللا

  تشاد
مفوضية األمم المتحدة  (

 ) للالجئين

 التمويل

 (دوالر أمريكي) 995 مليون

  2014في عام  مطلوبة

1.4%  
 نسبة التمويل المقدمة

 

  ُأسر من أصول من دولة جنوب السودان في أبو جبيهة في والية جنوب آردفان (تصوير جمعية الهالل األحمر السوداني)
 

  

  وصول مزيد من األشخاص من دولة جنوب السودان
  

شخص)  1,250( ما يقدر بنحو  أسرة 250فبراير بوصول  23حكومة السودانية في أفادت مفوضية العون اإلنساني التابعة لل
إلى محلية أبوجبيهة في جنوب آردفان قادمين من دولة جنوب السودان.  وأفاد القادمون الجدد أن مزيدا من األشخاص في 
طريقهم إلى دولة السودان، وذلك عقب تجدد القتال في دولة جنوب السودان.  ووفقا لما أفادت به مفوضية العون اإلنساني فإن 

، ومواد إغاثة غير يوى الغذاء، والمياه، والصحة، والمآن الجدد في حاجة ماسة إلى تلقي مساعدات طارئة تشتمل علالقادمي
واستجابة لهذه األوضاع توجد فرق برنامج الغذاء العالمي ومفوضية العون اإلنساني على أرض الواقع للتحقق من   غذائية.

وجد فرق من صندوق األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) على أرض تآما حجم حاالت توزيع الغذاء في حاالت الطوارئ.  
.  أم عن الوضع في آادوقلي، تقوم ةالصحي قفارمالمتأثرين المتعلقة بالمياه والالواقع من أجل تقييم احتياجات األشخاص 

  حاالت الطوارئ. لسرية األمواد المداد باإل مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين في آادوقلي بتعبئة
  

فبراير قد وصل  23اعتبارا من وبصفة عامة أنه وأفادت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وشرآاؤها من المنظمات 
يبلغ معدل بشخص إلى السودان قادمين من دولة جنوب السودان منذ اندالع العنف في منتصف ديسمبر  32,000تقريبا نحو 
ص يوميا.  وقد فر أغلب األشخاص من العنف الدائر في واليتي أعالي النيل والوحدة في دولة شخ 300 - 200بين متوسطه ما 

 ر.ايفبر 23شخص حتى  20,600ل ما يقرب من جِّجنوب السودان وهم اآلن في والية النيل األبيض في دولة السودان، حيث ُس

  
  تواصل تحرآات األشخاص إلى مراآز االنتقال في والية النيل األبيض

مرتفعة بسبب اندالع القتال في  ال تزال عبور األشخاص إلى السودان إحتمال األمم المتحدة لشؤون الالجئين أنمفوضية  أفادت
.  وقد ناقشت لجنة الطوارئ التابعة لوالية النيل األبيض إمكانية إنشاء موقع انتقال ثالث من أجل ملكال بوالية أعالي النيل

 حمر السودانيفبراير نقال عن جمعية الهالل األ 24في  ت الصحفيةاوأفاد المرآز السوداني للخدماستيعاب القادمين الجدد.  

انتقال  من النساء واألطفال إلى موقع معظمهم فرد من دولة جنوب السودان 500حو بوصول عدد إضافي من األشخاص يقدر بن

النشرة اإلنسانية
السودان

  2014  فبراير 23 –17|    8العدد
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  في والية النيل األبيض. 10الكيلو 

 دولة جنوب السودان لتنسيق المعنية باألشخاص القادمين منلوالية النيل األبيض طيب محمد عبد اهللا رئيس لجنة الوقال السيد 
رئيس لجنة التنسيق المنظمات اإلنسانية للقادمين الجدد.  وناشد  يوت مآرات الصحفية أنه قد وفللخدمللمرآز السوداني 

  .  لقادمين الجددلوالمانحين لتقديم مساعدات إنسانية أآثر 
في موقعي  مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين إلى أن األوضاعوفقا لما أفادت به تشير التقارير الواردة من الميدان و

ة النيل األبيض ال تزال تشكل تحديا.  حيث فرضت الحكومة قيودا مشددة على وصول في واليواللقايا  10الكيلو  االنتقال
مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وشرآائها إلى جميع المناطق في والية النيل األبيض، وتعد جمعية الهالل األحمر 

   الفاعلة اإلنسانية غير الحكومية الوحيدة التي يمكنها الوصول إلى القاديمن الجدد بدون أية قيود.السوداني حاليا الجهة 
نوم  ُفُرش فبراير بطانيات و 11يناير إلى  28شخص من جنوب السودان في الفترة ما بين  10,000وتلقى ما يقرب من 

من تم تعليق توزيع المزيد  في والية النيل األبيض.  ومع ذلكية وأوعية بالستيكية لحفظ المياه وغيرها من مواد اإلغاثة األساس
حتى توضح الحكومة اإلجراءات المتعلقة بالسماح بمراقبة عمليات التوزيع.  وبصفة عامة تلقى ما يزيد عن المساعدات 

لشؤون الالجئين وغيرها مفوضية األمم المتحدة شهر ديسمبر وذلك وفقا لما أفادت به  مساعدات إنسانية منذشخص  17,000
  من المنظمات اإلنسانية.
إمدادات تعليمية من أجل إنشاء مساحات  مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)صندوق األبالتعاون مع  وقد قدمت وزارة التعليم

  ايا.واللق 10طفل في مراآز االنتقال الواقعة في الكيلو  2,000صديقة للطفل وتنظيم أنشطة ترفيهية لما يصل إلى 
مجموعة من مستلزمات  450جمعية الهالل األحمر السوداني  عبراألمم المتحدة للسكان  ووزعت وزارة الصحة وصندوق

وثالث مجموعات من مستلزمات القبالة ( للقابالت  وعة من مستلزمات الوالدة النظيفةمجم 200النظافة على النساء والفتيات و

  .10المتدربات) في الكيلو 
وتعمل مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين على وضع اللمسات األخيرة فيما يتعلق بإطالق نداء فيما بين القطاعات 

 . لالستجابة إلى الوضع الطارئ في دولة جنوب السودان والذي يؤثر على آل من إثوبيا، وآينيا، والسودان، وأوغندا

  
  إلى مناطق العراء في الخرطوموصول مزيد من األشخاص من دولة جنوب السودان 

  
شخص من أصول من دولة  800ما يقرب من  وصل 

إال ، "في الخرطوم العراءمناطق "جنوب السودان إلى 
بكثير من األرقام  أآبر يكون العددالمرجح أن  أنه من
عن  األشخاصآثير من  وذلك بسبب إحجام الفعلية

مفوضية األمم المتحدة لشؤون مراقبة فرق  العطإ
 ىلواإلنسانية ع الطوعية األعمالولجنة الالجئين 

إلى وضعهم غير الواضح  إحجامهمأوضاعهم ويرجع 
وتلقى مكتب تقديم المشورة التابع  في دولة السودان. 

األمم المتحدة لشؤون الالجئين بعض القادمين لمفوضية 
 وب السودان ممن يبحثون عن مساعدةالجدد من دولة جن

فضال عن األطفال غير المصحوبين بذويهم  همفي نبم
نوع.  وانضم الضحايا العنف الجنسي والعنف القائم على 

قادم جديد من دولة جنوب  40,000ما يقدر بنحو 
السودان إلى األشخاص من أصول من دولة جنوب 

 في مناطق العراء فيالسودان الذين آانوا يعيشون 
  للعودة إلى دولة جنوب السودان. مساعداتفي انتظار تلقي  2011منذ  الخرطوم

  
ون مناطق العراء في الخرطوم.  نص الذين يقطوتقدم منظمة الصحة العالمية وسفارة دولة جنوب السودان دعما طبيا إلى األشخا

اللجنة الطبية لألشخاص المتطوعين من أصول من دولة جنوب السودان آما ستقدم منظمة الصحة العالمية دعما طبيا من خالل 
  تحت رعاية سفارة دولة جنوب السودان.

  
  وسط دارفور والية اندالع قتال قبلي في أم دخن في

  
آم  40 على بعد شخصا بعد نشوب اشتباآات بين رجال قبيلتي المسيرية والسالمات في قرية سالي ( 17ما يقرب من ُقتل 

فبراير وذلك وفقا للتقارير الواردة من  20 - 19وسط دارفور) في الفترة ما بين  والية شمال شرق مدينة أم دخن في تقريبا
لسودانية، وبدعم من فريق دورية مشترآة على الحدود المنظمات اإلنسانية العاملة على أرض الواقع.  وتعمل القوات المسلحة ا

أرسلت اللجنة األمنية التابعة لوالية وسط دارفور أعضاًء من آلية وقد والسودان على منع انتشار مزيد من االقتتال.   - بين تشاد

أفادت التقارير بمقتل العديد من 
األشخاص بعد اندالع قتال قبلي 
هذا األسبوع في أم دخن في 

  وسط دارفور

أفادت مفوضية األمم المتحدة 
لشؤون الالجئين أن موقعي 

واللقايا  10الكيلو االنتقال في 
في والية النيل األبيض ال تزال 

تشكل تحديا

 )المتحدة األمم تصوير( الخرطوم في للمغادرة الشجره نقطة في السودان جنوب دولة من أصول من من أشخاص
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الذي تم االتفاق عليه في يوليو  –متابعة اتفاق السالم 
جل تخفيف حدة ومن أ ار بين القبيلتينلتعزيز الحو  - 2013

التابعة لوالية  .  آما نشرت لجنة األمنالتوترات في أم دخن

  .دارفور قوات إضافية في المنطقةوسط 
  

 اتخدمات األمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدوقد ألغت 
فبراير جميع رحالتها الجوية إلى أم  19بدءا من  اإلنسانية

  .هناك دخن بسبب عدم استتباب األمن
  

واألمم المتحدة في دارفور  –وقامت بعثة االتحاد األفريقي 
فبراير بإجالء ثالثة موظفين يعملون في منظمة  23في 

ومية من مدينة أم دخن إلى مدينة مكجار، مع دولية غير حك
ترك بعض الموظفين لمواصلة تشغيل برامج إنقاذ الحياة.  

نشطتها خارج المدينة أنسانية الدولية اإل المنظمات وعلقت
بسبب زيادة حدة التوترات والتقارير التي تفيد بحشد 

  األشخاص لمزيد من االشتباآات.
  

 ريطشخص من الذين عادوا إلى معسكر الب 3,380العاملة على أرض الواقع بفرار ما يقرب من وأفادت المنظمات اإلنسانية 

  من هذه األرقام. شخص فقط.  ولم يتم التحقق بعد 320إلى دولة تشاد تارآين خلفهم  2013للنازحين في ديسمبر 
  

 20,000نه عودة طوعية لما يقرب من وقد تحسن الوضع األمني في أم دخن على مدار الثالث أشهر الماضية، والذي نتج ع
شخص وفقا لما أفادت به مفوضية العون اإلنساني.  وآان أغلب العائدين من قبيلة السالمات ممن فروا من بيوتهم في المنطقة 

    .2013بسبب اندالع القتال بين القبيلتين الذي بدأ في أبريل 
  

  قطاع الشمال –لتحرير السودان  عقد محادثات بين الحكومة السودانية والحرآة الشعبية
  

ا إلى الحكومة السودانية والحرآة الشعبية لتحرير مقترحأن الوسطاء في المحادثات قد قدموا  ألنباء الفرنسيةاأفادت وآالة 
الجانبين إلى اتخاذ عدد من اإلجراءات، بما في ذلك وقٍف فوري إلطالق النار والسماح  قطاع الشمال يدعون فيه –السودان 

  بوصول المساعدات إلى ما يزيد عن مليون شخص في واليتي جنوب آردفان والنيل األزرق.
فبراير في  13قطاع الشمال في  –وقد بدأت المفاوضات المباشرة بين الحكومة السودانية والحرآة الشعبية لتحرير السودان 

  فبراير. 28ومن المتوقع أن يستأنف الطرفان المحادثات في فبراير  18لى المحادثات إمدينة أديس أبابا.  وُأجلت 
 تاالعدائيقطاع الشمال جميع  –لقوات الحكومية والحرآة الشعبية لتحرير السودان توقف ا ووفقا لما جاء في المقترح المقدم

ة عملية وقف إطالق النار بين الطرفين.  وتنص يقي بمراقببينهما دون أية شروط وسيقوم "طرف ثالث" يعينه االتحاد األفر
الوصول والتحرآات الفورية واآلمنة إتاحة تيسير مسودة مقترح االتحاد األفريقي على " ينبغي أن يعمل الطرفان على 

للمساعدات إلى جميع األشخاص المتأثرين".  وقال السيد ثابو مبيكي رئيس الوسطاء خالل األسبوع الماضي أنه ينبغي على 

  .من فريق الوساطةالمقدمة  وفدي المتمردين والحكومة التشاور بشأن "المقترحات"
  

والية قطاع الشمال في  –وقد أثر اندالع القتال الذي نشب بين القوات المسلحة السودانية والحرآة الشعبية لتحرير السودان 
مليون  1.2على آالف المدنيين.  ويحتاج نحو  2011زرق في سبتمبر النيل األامتد إلى الذي و 2011 وجنوب آردفان في يوني

شخص في واليتي جنوب آردفان والنيل األزرق إلى مساعدات إنسانية وفقا لما أفادت به المنظمات اإلنسانية.  وقالت الحرآة 
الخاضعة لسيطرة  في المناطقممن يقطنون شخص  800,000قطاع الشمال أن ما يقرب من  –الشعبية لتحرير السودان 

ثروا بشدة من جراء النزاع.  إال أن األمم أو تأقطاع الشمال في الواليتين إما قد نزحوا  –الحرآة الشعبية لتحرير السودان 
المتحدة تقف عاجزة عن تقديم أية تقارير عن احتياجات هؤالء األشخاص، وذلك بسبب صعوبة الوصول إلى المناطق الخاضعة 

الجئ من  242,000من  يقربما  فيُأستضقطاع الشمال.  وباإلضافة إلى ذلك،  –رآة الشعبية لتحرير السودان لسيطرة الح
ويشتمل هذا العدد على واليتي جنوب آردفان والنيل األزرق في معسكرات الالجئين في دولتي جنوب السودان وإثيوبيا.  

الجئ في منطقة أصوصا في  33,000ة جنوب السودان وما يقرب من لي النيل والوحدة في دولاالجئ في واليتي أع 209,000

  .دولة إثيوبيا
  

  
  
  

قدم فريق االتحاد األفريقي 
الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ 
مقترحا إلى الحكومة السودانية 
والحرآة الشعبية لتحرير 

 قطاع الشمال  –السودان 
يقضي بوقف غير مشروط 

والسماح بتوصيل  اتالعدائي
المساعدات اإلنسانية إلى 
األشخاص في واليتي جنوب 

 آردفان والنيل األزرق 

تحسن الوضع األمني في أم 
دخن على مدار الثالث أشهر 

عودة  أدى إلىالماضية، 
طوعية لما يقرب من 

شخص وفقا لما  20,000
أفادت به مفوضية العون 

 اإلنساني
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  اإلنساني المجال في الشرآاء مع بالتعاون التقرير هذا اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب أعد

 اري في جنوب آردفان لمساعداتفتيلو وت قريتي تلقي النازحون والعائدون في
 

 من النازحين والعائدين والمعرضين للخطر 2,200انتهت مفوضية األمم المتحدة لئشؤون الالجئين من تشييد مآوى انتقالية لنحو 
في جنوب آردفان.   آم على التوالي من مدينة آادوقلي) 7آم و  10من المجتمعات المضيفة في قريتي تيلو وتفاري، ( تقريبا 

قطاع  –وقد فر العائدون من بيوتهم في بداية اندالع القتال بين القوات المسلحة السودانية والحرآة الشعبية لتحرير السودان 
األشخاص في قرية تيلو على الخدمات األساسية في مدينة آادوقلي حيث يتلقون مساعدات .  ويحصل 2011الشمال في عام 

غذائية أيضا من برنامج الغذاء العالمي.  واستجابة الحتياجات هؤالء األشخاص، انتهت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين 
من بناء عيادة صحية  - لوالئية ومنظمة الصحة العالميةوبالتعاون مع وزارة الصحة ا –الوطنية غير الحكومية أسيست ومنظمة 

بالقرية.  وباإلضافة إلى ذلك، تقوم مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، وصندوق األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) 
فال.  وتقوم مفوضية األمم ووزارة الرعاية االجتماعية بالوالية، ووزارة التعليم الوالئية بإنشاء ثالث مساحات تعلم صديقة لألط

    مأوى انتقالي إضافي. 410المتحدة لشؤون الالجئين اآلن بتشييد 
  

  الشرطة توافق على تأمين موقع هبوط الطائرات في غرب دارفور
  

ات في آلبس وافق قائد شرطة غرب دارفور على تأمين قطاع هبوط الطائر
نسانية العاملة في المنطقة.  وسوف تستأنف اإل الذي تستخدمه المنظمات

رحالتها الجوية إلى  خدمات األمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدة اإلنسانية
ط بهمآلبس.  وقد ُعلقت رحالت الطيران بسبب عدم استتباب األمن في 

شخص بما في ذلك النازحين  20,000الطائرات.  ويستفيد ما يقدر بنحو 
وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر من العديد من خدمات الصحة، والمياه، 

وآان إللغاء منطقة.  الصحي، والتعليم، وسبل العيش في ال مرافقوال
الرحالت الجوية اإلنسانية تأثيرا سلبيا على تقديم البرامج اإلنسانية في 

  المحلية.  
  
  

  الصندوق اإلنساني المشترك بتمويل منتوفير التعليم لألطفال في أجوك 
  

استخدمت منظمة إنقاذ الطفولة الدولية غير الحكومية وصندوق 
األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أموال الصندوق اإلنساني 

 عليمية مؤقتة في مدارس منطقة أجوكالمشترك لبناء مساحات ت
طفل في  24,000حتياجات ما يقدر بنحو في مدينة أبيي لتلبية ا

المنطقة.  وباإلضافة إلى ذلك، تقوم منظمة إنقاذ الطفولة 
الدولية غير الحكومية وصندوق األمم المتحدة للطفولة 

، ةالصحي مرافق(اليونيسيف) بنتفيذ مشاريع تتعلق بالمياه، وال
والنظافة في المنطقة لضمان حصول األطفال على مياه شرب 

آانت المدارس تعمل بكامل طاقتها .  وةصحيال فقمراالنظيفة و
حينما وصل األطفال إلى مدينة أجوك مثل الطفل بالفعل 

صورته يمين أسفل الصفحة).  ولوال إنشاء ماجيستو (
ن هؤالء األطفال اآا لم، هذهالمساحات التعليمية المؤقتة 

  قادرون على الحصول على التعليم الذي يتلقونه اآلن.
  
الجهات الفاعلة الذي تقوم به على الرغم من العمل الشاق و

ال تزال فهؤالء األطفال، ه الذي يستحقالتعليم اإلنسانية لتوفير 
في بعض المدارس، هناك تقارير تفيد بأن ف . هناك تحديات

يصل إلى أربعة مدرسين يكونون  عدد قليل من المدرسين
 شرآاءتاج الويحطالب وطالبة.  600عن أآثر من مسؤولون 
التعليم إلى مزيد من الدعم المالي للمساعدة على  في مجال

ما يكفي من المعلمين المؤهلين لتعليم هذه األعداد  توفيرضمان 
  المتزايدة من األطفال.

  
  

أفادت مفوضية األمم المتحدة 
أن ما يقدر  ن الالجئينلشؤو

في  شخص 2,200بنحو 
سوف  قريتي تيلو وتفاري

 المؤقتة األبنيةيستفيدون من 

تستضيف منطقة أجوك نحو 
طفل نزح العديد  24,000

منهم من مدينة أبيي والذين 
حصلوا على التعليم بفضل 
تمويل الصنوق اإلنساني 

 المشترك

)المتحدة األمم تصوير( أجوك في مدرسته أمام يقف ماجيستو الطفل


