
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
   
  
 

أوتشا     

 في هذا العدد
1ص.تعليق أنشطة اللجنة الدولية للصليب األحمر في السودان استمرار 

2ص. آردفانتقديم مساعدات لألشخاص المحتاجين في غرب 

3ص.السودان  وصول مزيد من األشخاص من دولة جنوب

4.ص ثغرات في عمليات االستجابة في جنوب آردفانوجود 

  التطورات أبرز
  اللجنة الدولية للصليب تجري

عدد في  ًاضياألحمر تخف
موظفيها السودانيين بنسبة 

 تقدم عدم إحراز بسبب% 30
بشأن استئناف أنشطتها في 

  السودان. 
  أفادت المنظمات اإلنسانية أن

 38,000ما يقرب من 
 شخص من النازحين 
والقادمين من دولة جنوب 
السودان يحتاجون إلى 

والية مساعدات إغاثية في 
  .آردفان غرب

  أفادت مفوضية األمم المتحدة
لشؤون الالجئين بوصول نحو 

شخص من دولة  81,500
السودان جنوب السودان إلى 

شخص  800بزيادة قدرها 
  مقارنة باألسبوع الماضي.

  أفادت جمعية الهالل األحمر
السوداني ووزارة الصحة 
الوالئية بوجود فجوات آبيرة 

المرافق فيما يتعلق بخدمات 
والمياه الصالحة  الصحية

للشرب في مدينة رشاد في 
  جنوب آردفان.والية 

 أرقام

 
2,000,000 

306,000 

 النازحون في دارفور
   2013في عام 
(حتى  2014في عام 

 تاريخه)                  

157,000  

  
 

   السودان في نوالالجئ
 األمم المتحدة (مفوضية
 )للالجئين

 في السودانيين نوالالجئ 249,000
 السودان دولة جنوب

   وإثيوبيا
مفوضية األمم المتحدة ( 

  )للالجئين

353,000  

 
 في ونسودانيال ونجئاللا

  تشاد
مفوضية األمم المتحدة  (

 ) للالجئين

 التمويل

  )أمريكي دوالر( مليون 995
  2014في عام  مطلوبة

36.5%  
 نسبة التمويل المقدمه

 

 

   قادمون جدد من دولة جنوب السودان يتلقون المساعدات (آاميرا الهالل األحمر السوداني)

  

 ستمرار تعليق عمل اللجنة الدولية للصليب األحمرإل تأثير
  

عن عدم حصولها على تصريح من أعربت فيه  2014مايو  19أصدرت اللجنة الدولية للصليب األحمر بيانا في 
في السودان منذ  عملهاتعليق أن  حمروأفادت اللجنة الدولية للصليب األات باستئناف عملياتها في السودان.  السلط

النزاع المسلح، ال سيما هؤالء الذين نزحوا في بآبيرا على األشخاص المتأثرين  آان له تأثيرااألول من فبراير 
  .دارفور والنيل األزرق وجنوب آردفان خالل األشهر القليلة الماضية

  
 دولية للصليب األحمر في السودانعلقت مفوضية العون اإلنساني التابعة للحكومة السودانية عمليات اللجنة الوقد 

 1984، وطلبت مفوضية العون اإلنساني من اللجنة الدولية للصليب األحمر مراجعة اتفاقها لعام نيةفبسبب مسائل 
  الذي يوضح الوضع القانوني والدبلوماسي للمنظمة في السودان.

  
 ُأحرزحدث تأخير واستغرقت أسابيع قد  مفاوضات بناءةوأفادت اللجنة الدولية للصليب األحمر أنه بعد إجراء 

. وأفادت اللجنة الدولية للصليب األحمر بعد تعليق أنشطتها اإلنسانية في السودان أنها ليس أمامها تقدمال القليل من
اللجنة الدولية للصليب األحمر" إننا نأسف بشدة  وقالتفي السودان.   يهاعامل عددإال تقليل نسبة آبيرة من  خيار

موظف سوداني،  650ان الذي يبلغ موظف من العدد الكلي للموظفين في السود 195الضطرارنا إلى تسريح نحو 
  ."آخر خيار إلنه ليس لدينا أي

  
الماضي.  ويشتمل  مليون شخص لمساعدات من اللجنة الدولية للصليب األحمر خالل العام 1,5 حوالي وقد تلقي 

النزاع على مواد غذائية، وحصول ما بيعيشون في أماآن تتأثر  نسوداني مم 426,000هذا العدد على حصول 
أن عملية الحصول على  رأفادت التقاريشخص على أدوات زراعية وحبوب.  ففي دارفور،  325,000يزيد عن 

مريض مرافق  72,500ص.  وقد زار ما يزيد عن شخ 708,000مياه شرب نظيفة قد تحسنت لما يزيد عن 
شخص من الجرحي في  1,400صحية تدعمها اللجنة الدولية للصليب األحمر، وتمت معالجة ما يزيد عن 

  االشتباآات المسلحة بإمدادات طبية قدمتها اللجنة الدولية للصليب األحمر.
  

  مساعداتالإلى تلقي  في حاجة آالف األشخاص في غرب آردفان
  

ب السودان على حد سواء لمساعدات والقادمين الجدد من دولة جنوشخص من النازحين  38,000 حوالييحتاج 
شخص إضافي  10,000وقد تلقى حديثا نحو  .( انظر الجدول أدناه لمزيد من التفاصيل) غاثية في غرب آردفانإ

  وجمعية الهالل األحمر السوداني. غرب آردفان لمساعدات غذائية من برنامج الغذاء العالمي والية في
  
موظفين من وآاالت األمم  وامهاقبين مفوضية العون اإلنساني والوآاالت نية مشترآة فمايو بعثة  13ي وبدأت ف 

آما ُأجريت بعثة   غرب آردفان. والية في حتياجاتإلا تقييمفي عملها  المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية
امج الغذاء العالمي وإدارة شؤون السالمة واألمن التابعة لألمم المتحدة في الفترة ما بين تقييم أمني نفذها آل من برن

والية غرب آردفان منذ اندالع الحرب في والية ول بعثات ُتجرى في ت بمثابة أوآانت هذه البعثا مايو. 12- 7
  .2011عام  وجنوب آردفان في يوني

  
واألشخاص من أصول من دولة ك النازحين شخص بما في ذل 38,000ووجدت بعثة التقييم أن مايقرب من 

 مساعداتالجنوب السودان آانوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية والتي سيتم ترتيبها حسب أولويتها من أجل تقديم 
  فورية.ال

النشرة اإلنسانية
السودان

  2014  مايو 18 –12|    20العدد
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معاليه في شمال وشرق الاندالع القتال األخير بين قبيلتي الحمر و بسببفي غرب آردفان وقد فر بعض النازحين 
 بين أفراد قبيلة المسيرية داخل داخلي قتال اندالع سبببدارفور في شهري مارس وأبريل، وفرار بعض النازحين 

ني قطاع م –ب آردفان.  آما أجبر القتال الذي اندلع بين الحكومة السودانية وحرآة تحرير السودان غر والية
داد آبيرة من غرب آردفان.  وهناك أيضا أعوالية ر إلى على الفراشمال دارفور، األشخاص والية مناوي في 

  .القادمين الجدد ممن فروا من جراء القتال في دولة جنوب السودان المجاورة
  

مفوضية العون اإلنساني التابعة للحكومة السودانية، أن اغلب األشخاص الذين نزحوا في غرب آردفان هم وأفادت 
من النساء واألطفال واألشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة.  ومن المقرر أن تنتهي بعثة التقييم المشترآة بين 

النازحين عقب انتهاء هذه البعثة.  وسيتم تعميم الوآاالت من عملها في نهاية هذا األسبوع، مع توقع مراجعة أعداد 
  .ادمقتقرير نهائي عن هذه األعداد خالل األسبوع ال

  
لم يتم التحقق الذين ن من أصول من دولة جنوب السودان وواألشخاص القادمن والنازحغرب آردفان: والية 

  ولم يتلقوا مساعدات حتى اآلن هممن
  

 األفراد األسر الفئة المحلية رقم

 5,256 955  ولة جنوب السوداند مريمال 1

 2,423 490 دولة جنوب السودان بدب 2

 7,067 1,477 دولة جنوب السودان لدجأبيي م 3

 2,845 853 نازحون  أم ديبون 4

 222 30 نازحون يبونتال 5

 8,916 1,888 نازحون  يةضالُع 6

 11,102 1,654 نازحون  (شرق الفوال)السالم  7

 37,831 7,347  إجمالي المتأثرين 

  المصدر: مفوضية العون اإلنساني
  

الذين تم التحقق منهم من ِقبل برنامج الغذاء العالمي ومفوضية العون اإلنساني  النازحونغرب آردفان: والية 
  دات مساع الذين تلقواأولئك وجمعية الهالل األحمر السوداني و

  المصدر : برنامج الغذاء العالمي

  
  شخص من دولة جنوب السودان 81,000وصول ما يزيد عن 

  
أفادت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين أن العدد اإلجمالي لألشخاص الذين وصلوا من دولة جنوب السودان 

شخص مقارنة باألسبوع  800مايو.  بزيادة قدرها  13شخص حتى  81,500السودان قد وصل إلى إلى 
 به مساعدات إنسانية حسبما أفادتشخص من هؤالء القادمين ل 51,000الماضي.  وقد تلقى ما يزيد بقليل عن 

التابعة للحكومة السودانية في مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين.  وأفادت لجنة األعمال اإلنسانية التطوعية 
شخص.  وهناك  23,780الخرطوم أن العدد اإلجمالي لألشخاص الذين وصلوا إلى الخرطوم قد وصل إلى 

 األفراد األسر المحلية مكان النازحين رقم

 2,018 279 هنوسباب هبليل 1

 3,230 409 هنوسباب الفردوس 2

 3,708 548 يشبغ الطويشة 3

 1,480 208 يشبغ اللعيت جار النبي 4

 10,436 1,344  إجمالي من تلقوا غذاء 

أفادت مفوضية األمم المتحدة 
لشؤون الالجئين أن العدد 
اإلجمالي لألشخاص الذين 
قدموا من دولة جنوب السودان 

السودان قد وصل إلى ما إلى 
 شخص 81,500 يقدر بنحو

أفادت المنظمات اإلنسانية أن 
 38,000ما يقرب من 

 شخص من النازحين
والقادمين من دولة جنوب 

يحتاجون إلى  السودان
 والية في ةمساعدات إغاث
 غرب دارفور
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ومع المجتمعات التي تعيش  مع أقربائهمقد انضموا للعيش الخرطوم  إلى اتقارير تفيد بأن األشخاص الذين وصلو
سكان دولة جنوب السودان  من األشخاص من ، باإلضافة إلى عددالعراء" والمناطق السكنية في الخرطوم في "

مفوضية األمم به شخص حسبما أفادت  350,000يقدر عددهم بنحو  نالذين يعيشون بالفعل في الخرطوم والذي
  المتحدة لشؤون الالجئين.

  
  

في مدينة رشاد في جنوب  المرافق الصحية خدماتمخاوف آبيرة إزاء 
  آردفان

  
األحمر السوداني  ، عقب إجراء بعثة تقييم مشترآة أجرتها آل من جمعية الهاللثيرت مخاوف صحية آبيرةُأ

في مدينة رشاد  ةوالمقلق ةغير المالئم المرافق الصحيةووزارة الصحة الوالئية في جنوب آردفان، بشأن خدمات 
.  وأفادت التقارير أن المرافق الصحيةنازح ال يمكنهم الحصول على خدمات  1,000التي يوجد فيها ما يقرب من 

  .سوءا بسبب نقص المياه الصالحة للشرب ازدادهذا الوضع قد 
  

في شخص من النازحين الجدد  25,900ما يقرب من  تم تسجيل قد هوتقدر وآاالت المساعدات اإلنسانية أن
المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السودانية في واليتي جنوب آردفان والنيل األزرق عقب اندالع قتال بين 

قطاع الشمال خالل األسابيع القليلة الماضية.  وهناك  –لشعبية لتحرير السودان قوات األمن الحكومية والحرآة ا
في والية  ااإلنسانية.  أم مساعداتشخص قد تلقوا بعض أشكال ال 20,000تقديرات تشير إلى أن ما يقرب من 

ة شخص خالل األشهر القليلة الماضية في المناطق الخاضع 12,500نزح ما يقدر بنحو فقد النيل األزرق، 
  لسيطرة الحكومة السودانية.

  
شخص من األشخاص  90,000قطاع الشمال نزوح ما يقرب من  –وأعلنت الحرآة الشعبية لتحرير السودان 

هر الماضي بسبب شالموجودين في المناطق الخاضعة للحرآة في واليتي جنوب آردفان والنيل األزرق خالل ال
قطاع الشمال قبل حالة النزوح األخيرة أن ما يقرب من  –اندالع العنف.  وأفادت الحرآة الشعبية لتحرير السودان 

 مدني في المناطق الخاضعة للحرآة إما قد نزحوا داخليا أو تأثروا بشدة من جراء النزاع.  وأفاد اتحاد 800,000
الحكومية الدولية والمحلية العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحرآة  من المنظمات غيرالسودان، وهو تحالف 

 70,000و  45,000في أبريل أن ما بين  تي صدرتا الشرتهن، في الشمال قطاع –الشعبية لتحرير السودان 
جنوب آردفان.  وال تستطيع وآاالت األمم المتحدة الوصول والية المي وحدها في قد نزحوا في منطقة د ًاشخص

غير قادرة على  وبالتالي فهي الشمال قطاع –إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحرآة الشعبية لتحرير السودان 
  .هناك رقام أو تحديد حجم االحتياجات اإلنسانيةه األالتحقق من هذ

  
  بحاالت عودة لالجئين السودانيين من دولة جنوب السودان إلى والية النيل األزرقإفادات 

  
شخص من الالجئين السودانيين الذين  2,000مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين بعودة ما يقرب من أفادت 

الذوا بمعسكر يوسف بتيل في والية أعالي النيل في جنوب السودان إلى والية النيل األزرق بسبب نقص الغذاء 
مم المتحدة لشؤون الالجئين، عاد األشخاص .  فوفقا لما أفادت به مفوضية األانقطاع إمدادات المعونةنتج عن  الذي

شابهة م ةعودحاالت حدود دولتي السودان/ وجنوب السودان للزراعة.  وآانت هناك على إلى قرية قريبة جدا 

أفادت جمعية الهالل األحمر 
السوداني ووزارة الصحة 
الوالئية بوجود فجوات آبيرة 

المرافق فيما يتعلق بخدمات 
والمياه الصالحة  الصحية
نازح  10,000لنحو للشرب 
مدينة رشاد في  جديد في

 جنوب آردفان
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ألنواع من حاالت العودة لوحظت في مناطق حدودية بين دولتي تشاد/ والسودان حيث عاد بعض أفراد األسر بينما 
مؤقتة أم نهائية.  ولم يتم بمثابة هذه حاالت العودة  معروف حاليا ما إذا آانت طبيعةبقي اآلخرون.  ومن غير ال

  التحقق بعد من عدد العائدين الذين أشارت التقارير إليهم.

  
  في دارفور ةحاالت نزوح وعود

  
مايو،  14وحتى  2014شخص في أجزاء من دارفور منذ بداية عام  306,640هناك تقديرات تشير إلى نزوح ما يقرب من 

أفادت مفوضية العون اإلنساني،   عن نشوب العنف القبلي.  وبسبب اندالع قتال بين القوات الحكومية وحرآات مسلحة فضال
شخص من الذين عادوا  118,732ومنظمة الهجرة الدولية ووآاالت المساعدات اإلنسانية أن هذا العدد التراآمي يشتمل على 

 128,024سه نحو شخص من الذين ظلوا في عداد النازحين.  وقد  تلقي في الوقت نف 187,908إلى مناطقهم األصلية ونحو 
 60,000، بينما لم يتلق ما يقرب من مساعداتشخص الذين ما زالوا نازحين، بعض أشكال ال 187,732شخص من بين ال 

  واللوجيستيات.الموارد وجود تحديات تتعلق ب، وإليهم الوصولتيسر ويرجع ذلك أساسا إلى عدم حتى اآلن،  مساعداتشخص 
  

  غرب دارفور غرب توفير خدمات صحية في
  

عيادات صحية آانت  10غرب دارفور مسؤولية تشغيل والية تولت منظمة الهيئة الطبية الدولية، الدولية غير الحكومية في 
تديرها سابقا منطمة ميرلين الدولية غير الحكومية.  وأفادت الهيئة الطبية الدولية أنها تواجه تحديات آبيرة لتأمين تمويل من 

 وضع سويسرا الدولية غير الحكومية عن - ودأطباء بال حدالصحية.  وقد أعلنت منظمة المانحين من أجل تشغيل هذه العيادات 
في تشغيل مرافق الرعاية الصحية بدءا رع شعمليات التقييم وسُي إنتهتقد و  إلدارة ثالثة مرافق صحية في محلية آرينك. خطٍط

حية بصورة آبيرة في هذه المنطقة على الحدود مع والية شمال .  وقد تزايدت الحاجة إلى خدمات الرعاية الص2014 ومن يوني
دارفور منذ وصول عدد آبير من األشخاص النازحين من جراء األزمة في سرف عمرة.  آما طلبت وزارة الصحة الوالئية في 

 والية في الحدوديةفي المناطق و نوغرب دارفور مزيدا من الدعم من الشرآاء العاملين في المجال الصحي في محلية جبل م
   شمال دارفور.

  
  
  

أفادت مفوضية األمم المتحدة 
لشؤون الالجئين بعودة ما 

شخص من  2,000يقرب من 
السودانيين الذين الذوا الالجئين 

بمعسكر يوسف بتيل في والية 
أعالي النيل في جنوب السودان 

 إلى والية النيل األزرق

شخص  في  306,640نزح  
وفقا  2014دارفور منذ يناير 

لمنظمات اإلغاثة  ويشمل هذا 
من  187,908 العدد التراآمي

الذين ما زالوا نازحين و 
  من الذين عادوا 118,732


