
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
   
  
 

أوتشا     

 في هذا العدد
1ص. جنوب السوداندولة  منتدفق محتمل لألشخاص  

2ص.  2014خطة االستجابة االستراتيجية لألمم المتحدة لعام 

3ص.  تشاد دولة شخص من 4,700عودة ما يقرب من 

4.ص  غرب دارفوروالية الجرب في بحالة  7,700إصابة ما يزيد عن 

  التطورات أبرز
  المجتمع اإلنساني في يستعد

 اتالسودان لتقديم المساعد
اإلنسانية بصورة أولية إلى ما 

شخص  350,00يقدر بنحو 
  من دولة جنوب السودان.

  6.1يحتاج ما يقدر بنحو 
مليون شخص في السودان إلى 

عدات إنسانية في عام تلقي مسا
لخطة االستجابة ، وفقا 2014

  .2014االستراتيجية لعام 
  ما  نيةنسااإلمساعدات اليتلقى

الجئ ممن  4,700من يقرب 
عادوا من دولة تشاد إلى وسط 

  .رفور في شهر ديسمبردا
  1,000فر ما يقرب من 

شخص من بيوتهم بسبب 
بين المزارعين  تزايد التوتر

شرق والية الرحل في و
  دارفور. 

 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
  تشاد

مفوضية األمم المتحدة  (
 ) للالجئين

 التمويل

 مليون 985
 )أمريكي دوالرمطلوبة (

 مليون 546
 )أمريكي دوالر(التمويل المقدم مبلغ 

55.4%  
 )أمريكي دوالره (التمويل المقدمنسبة 

 

  ين)أطفال الجئون سودانيون خارج معسكرهم في دولة تشاد (تصوير مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئ
 

  
  جنوب السودان دولة من لألشخاصلتدفق محتمل في السودان  اإلنسانيمجتمع ال ستعدي

  
 دولة جنوبعاصمة جوبا السودان في  لدولة جنوب اندلع قتال عنيف بين عناصر مختلفة من القوات المسلحة

تواصل .  وفي حين من أصل عشر واليات سبع في منذ ذلك الحينالعنف انتشر ديسمبر و 15في مساء يوم  السودان
احتمال عبور ال يزال ديسمبر،  29إلى  27ما بين  فيعنف بصورة آبيرة في والية أعالي النيل ترآز الوالقتال 

مرتفعا.  وقد وضعت الجهات الفاعلة من دولة جنوب السودان إلى السودان بسبب اندالع العنف  للحدود األشخاص
اإلنسانية في السودان خطة لالستعداد واالستجابة في حاالت الطوارئ من أجل مساعدة ما يقدر بصورة أولية بنحو 

في  ةإنساني آثاروقوع  ةمناسب في حالفي الوقت ال لضمان االستجابةشخص بمساعدات منقذة للحياة  350,000
  رة.  جنوب السودان المجاو دولة السودان بسبب األزمة في

  
ديسمبر بسبب اندالع القتال في تلك الواليات  29شخص بحلول  180,000وهناك تقارير تفيد بنزوح ما يقدر بنحو 

دة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) في السبع الواقعة في دولة جنوب السودان وذلك حسبما أفاد مكتب األمم المتح
في مواقع عديدة، بما في ذلك قواعد  180,000نازح من أصل  42,000 يقرب مندولة جنوب السودان.  ويلجأ ما 

قع جميعها على الحدود توواراب التي  ،وأعالي النيل ،بعثة األمم المتحدة في دولة جنوب السودان في واليات الوحدة
الجئ سوداني من واليتي جنوب آردفان والنيل  200,000ما يقرب من  جدويمع السودان.  وباإلضافة إلى ذلك، 

وأعالي النيل في دولة جنوب السودان.  وقد يؤثر اندالع القتال  ،جئين في واليتي الوحدةاألزرق في معسكرات لال
  الموجودين في المعسكرات.إلى هؤالء الالجئين السودانيين على تقديم المساعدات أيضا 

  
ناقشة األزمة ديسمبر لم 27في نيروبي في  الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنميةالدول األعضاء في  توقد اجتمع

جمهورية إثيوبيا االتحادية رئيس وزراء  هايله مريم ديساليغنهفي دولة جنوب السودان برئاسة معالي السيد 
الهيئة الحكومية الدولية المعنية .  وقد أصدرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنميةورئيس قمة  الديمقراطية

لطرفين المتقاتلين على وقف األعمال العدائية بينهما في غضون أربعة أيام شجعت فيه ابيانا في نفس اليوم  بالتنمية
  إتخاذ تدابير أخرى ضدهما. أو
  
يمكن أن ن جنوب السودان والسودا دولتي محتملة بينثالثة ممرات  في السودان حددت الجهات الفاعلة اإلنسانية و

الممرات على طرق من والية أعالى النيل في دولة يسلكها األشخاص الفارين من نشوب النزاعات.  وتشتمل هذه 
من والية أعالى النيل في دولة جنوب زرق؛ وأو النيل األ/وسنار و ،جنوب السودان إلى واليات النيل األبيض

 ،وواراب إلى والية غرب آردفان ،السودان إلى والية جنوب آردفان في دولة السودان؛ ومن واليتي الوحدة
  عليها. ومنطقة أبيي المتنازع 

  
في مواقع  يتجمعون بين البلدين أو يتنقلونأشخاص عن حتى اآلن مؤآدة الهناك العديد من التقارير غير  آانو

  .جنوب السودان بالقرب من الحدود السودانيةدولة مختلفة في 
  

ووصول ما  ،يري قادمين من دولة جنوب السودانالل محلية إلىشخص  420ويشتمل هذا على وصول ما يقرب من 
تفيد  مشابهة جنوب آردفان.  هناك تقاريروالية  تلودي الواقعة فيمحلية شخص من الرحل إلى  950يقرب من 

األمم أسرة الحدود من دولة جنوب السودان إلى والية النيل األزرق.  ولم تتمكن  1,500بتوقع عبور ما يقرب من 
  ر في هذه المرحلة.التحقق من هذه التقاري من في السودان المتحدة والشرآاء

  
حاليا بتسجيل هجرة الدولية مة المنظو التابعة للحكومة السودانية فرق مشترآة من مفوضية العون اإلنسانيوتقوم 
قريبا في والية النيل التسجيل الفرق تبدأ آما س ،جنوب آردفانوالية في  الذين انتقلوا إلى أراضي السودانأولئك 
  .األزرق

النشرة اإلنسانية
السودان

  2013  ديسمبر 29 –23|    52العدد
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  طفل في والية جنوب آردفان 240,000شلل األطفال تستهدف تطعيم ما يزيد عن التطعيم ضد  حملة

  
حملة  –بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وصندوق األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)  –دشنت وزارة الصحة الوالئية 

 وتجرى هذه الحملةدون سن الخامسة في والية جنوب آردفان.   طفًال 241,053شلل األطفال تستهدف تطعيم نحو تطعيم ضد 
جنوب  دولةمواطني أطفال الوصول إليها وسوف تشمل  يسهلالتي مناطق الديسمبر في  29من  لمدة ثالثة أيام بدءًا التي تستمر
  .محلية الليريحاليا في  يعيشون ممن السودان

  
  2014خطة االستجابة االستراتيجية لألمم المتحدة للسودان في عام 

  
خطة االستجابة وفقا ل –السودان في المائة من سكان  17أي  –مليون شخص  6.1سيحتاج ما مجموعه 

لقي تل التي آانت ُتعرف سابقا باسم خطة عمل األمم المتحدة والشرآاء للسودان)( 2014للسودان لعام  االستراتيجية
.  وستشتمل المساعدات على تدخالت منقذة للحياة، والحماية من النزاعات والعنف، 2014مساعدات إنسانية في عام 

والالجئين حسبما تسمح ة األمد لمحنة النازحين وتعزيز آليات التكيف لألسر والمجتمع المحلي ودعم الحلول طويل
توفير محلية ، و 100مليون شخص في  4.7 تقديم مساعدات منقذة للحياة إلى نحو الظروف بهذا.  وسيتم استهداف

 113في  الصعاب على مواجهةمليون شخص  4.7نحو  قدرة عمدو ، محلية 111شخص في  3.9الحماية لنحو 
عملية شاملة لتقييم االحتياجات محلية، وذلك من خالل  52مليون شخص في  1.8محلية، وتوفير حلول دائمة لنحو 

مما ظروف يتواصل فيها النزاع،  ظل في تنفيذ حلول دائمة في 2014التحدي األآبر في عام  كمنيواألولويات.  و
بصورة في الخطة  ينالمستهدف غير ونالمحتاج يستثنُأقد و.  ذه التدخالتمثل هرص المتاحة لنطاق والفاليحد من 
مليون دوالر أمريكي  995ة.  ويسعى الشرآاء في المجال اإلنساني إلى توفير األمني القيودو الوصول بسبب أساسية
  قطاعا في جميع أنحاء السودان. 11في  ًامشروع 395لتنفيذ 

  
: االستجابة على 2014 عامفي وسوف تشمل األولويات الرئيسية لألمم المتحدة والشرآاء في المجال اإلنساني 

قضايا الصحة العامة األساسية،  لتعامل معاو ،ومعالجة المستويات العالية من سوء التغذية ؛جديدةال نزوحالألزمات 
 المعسكراتوصول أفضل إلى الخدمات األساسية في  إتاحة وتسهيل ؛النزاعب المتأثرينوتعزيز أمن السكان 
، وإعادة لألسر المعيشيةوزيادة االستقاللية االقتصادية  ،نعدام األمن الغذائيإوالحد من  ؛والمجتمعات المضيفة

 ،والنيل األزرق ،جنوب آردفانواليات ا في يتعذر الوصول إليها حالي التي مناطقالتأسيس الوجود اإلنساني في 
  ودارفور.

  
  
   www.unocha.org/sudanإلطالع على التقرير يرجى زيارة الموقع الشبكي التالي: ل

  
  مليون شخص 6.1بنحو  2014األشخاص المحتاجون للمساعدات في السودان في عام  قدري

  )2013اعتبارا من نوفمبر  المحتاجيناألمم المتحدة والشرآاء في المجال اإلنساني (تمثل األرقام تقديرات أفضل تخطيط لعدد 'فريد' من المصدر: 

 

  

تطعيم ما يقرب من 
طفل دون سن  240,000

في  شلل االطفالضد الخامسة 
 والية جنوب آردفان 
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 يوناميد في جنوب دارفورلل التابعة من قوات حفظ السالم نيمقتل اثن

مدنية تابعة لبعثة األمم المتحدة واالتحاد األفريقي في دارفور  شرطةآمينا لدورية  نصب مسلحون مجهولون
والية غرب مدينة قريضة في في قريضة  دمياليونامن سوق قريضة إلى موقع فريق  آانت في طريقها (اليوناميد)

 وأطلق المهاجمون النار بشكل عشوائيلذي تلقته األمم المتحدة.  ديسمبر، وفقا للتقرير ا 29جنوب دارفور في 
تل ُققد يوناميد. والتابعة لل من قوات حفظ السالم نيعلى دورية للفريق، مما أسفر عن مقتل اثن حسبما أفادت التقارير

  األشهر الخمسة الماضية. خاللوناميد في المنطقة التابعة لليمن قوات حفظ السالم  12آثر من أ

  وسط دارفوروالية الجئ إلى  4,700عودة ما يقرب من 

الجئ  4,700عاد ما يقدر بنحو 
رية سوداني من قبيلتي المسي

أم محلية والسالمات من دولة تشاد إلى 
في ديسمبر نتيجة تحسن دخن 

في والية محلية الاألوضاع األمنية في 
وسط دارفور، وفقا لما أفادت به 
 مفوضية العون اإلنساني والشرآاء في

مساعدة  جريتالمجال اإلنساني.  و
من خالل تقديم  نيهؤالء العائد

 ،إمدادات إغاثة غير غذائية، ومياه
  .ومساعدات غذائية

 قد أفاد قادة المجتمع المحلي بأنو
الجئ  12,000هناك عدد إضافي يبلغ 
إلى  قلهمتالعودة إلى مناطقهم األصلية شريطة تلقي خدمات أساسية وتوفير وسائل نقل في ون بغسوداني في تشاد ير

  التعليمية.و ،والخدمات الصحية ،هذه المناطق.  وتفتقر قراهم األصلية حسب التقارير إلى توفر المياه النظيفة

 2013 من عام  بين أبريل وأآتوبروقد تسبب نشوب النزاع بين قبيلتي المسيرية والسالمات في والية وسط دارفور 
 ،شخص إلى دولتي تشاد 32,000ونزوح ما يزيد عن  ،شخص إلى مدينة أم دخن 15,000في نزوح ما يقدر بنحو 

  وجمهورية أفريقيا الوسطى المجاورتين.

  ل في دارفورحَّتوتر بين المزارعين والُرنشوب 

شخص من قرية أم  1,000شرق دارفور بنزوح ما يقرب من  والية أفاد قادة المجتمع المحلي في مدينة ياسين في
وآان معظم هؤالء النازحين من  دينة ياسين خالل األسبوع الماضي.محلية ياسين إلى م الواقعة في طالقيرا

ممن فروا من بيوتهم بسبب تزايد التوتر مع الرحل المنتمين لقبيلة الرزيقات إثر  البرقدالمزارعين المنتمين لقبيلة 
موظفين في محلية ياسين ديها لنشوب خالفات حول حقوق المياه والرعي.  وستقوم منظمة دولية غير حكومية 

لجأوا إلى مدينة ياسين منذ أبريل  وقد زاد وصول النازحين الجدد من عدد النازحين الذين التحقق من هذه األرقام.ب
نازح.  ولم تستطع المنظمات اإلنسانية من الوصول إلى المحتاجين في معظم  3,000عن قليًال ليصل إلى ما يزيد 

سبب ياسين وذلك بسبب القيود التي تفرضها سلطات الوالية.  ويعود  ةدارفور، بما في ذلك مدينوالية شرق أجزاء 
ت هناك ليسو ،فرض هذه القيود إلى عدم استتباب األمن نتيجة وجود مجموعات مسلحة خارج بلدة الضعين

  .رفع هذه القيود ميعادل مؤشرات

 ،لنازحين في شنقل طوبايالتوتر بين المجتمعات المضيفة وا تزايدوآانت هناك تقارير في شمال دارفور عن 
 ترعىفي المنطقة.  فقد أفاد النازحون والمجتمعات المضيفة أن حيوانات الماشية هم مواشيمن  آبيرةأعداد بوالرحل 

  .ر محاصيلهموتدمفي مزارعهم 

  

  

نازح  3,000ما يقدر بنحو  ذال
 بوالية مدينة ياسين الواقعةب

وفقا لما أفادت  ،شرق دارفور
 به الجهات الفاعلة اإلنسانية 

 12,000ما يقرب من  برع
 الجئ سوداني في دولة تشاد

لعودة إلى ل هماستعداد نع
السودان شريطة تلقي 

 مساعدات إنسانية

 مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين)ير (تصوتشاد دولة ن من دارفور في مصدر للمياه في والجئ
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  غرب دارفور والية حالة في 7,700الجرب إلى ما يزيد عن بحاالت اإلصابة  وصول
  

 7,796 لغبغرب دارفور قد والية الجرب في ب تاديسمبر أن عدد اإلصاب 24أفادت وزارة الصحة الوالئية في 
  .2013نوفمبر  27حالة منذ 

وتدريب  ،وإجراء أنشطة تعزيز النظافة الصحية ،وستعمل وزارة الصحة الوالئية على تأمين توفير األدوية
 وزارة الصحة الوالئيةالموظفين العاملين في المجال الصحي على آيفية إدارة ومعالجة حاالت الجرب.  وقد أجرت 

إدارة حاالت اإلصابة بالجرب لموظفي  ىلثالث دورات تدريبية ع -بدعم من منظمة الصحة العالميةو - بالفعل
عقد دورتان تدريبيتان تي.  وسوفي معسكر مورن ،كنيوآر ،المجال الصحي في مدينتي الجنينة الشرآاء العاملين في

  هذا األسبوع. يفا قنرب وفور ،أخريان في مدينتي سربا

  نوفمبر 27غرب دارفور منذ واليةحاالت الجرب في 
  منظمة الصحة العالميةو وزارة الصحة الوالئيةالمصدر: 

  

  
  شخص في لبدو بوالية شرق دارفور 13,000ما يقرب من العيادة الصحية تساعد 

  
عيادة لتقديم الخدمات الصحية إلى ما  -بمساعدة من منظمة الصحة العالمية -أنشأت جمعية الهالل األحمر السودانية 

وناميد).  موقع فريق بعثة األمم المتحدة واالتحاد األفريقي في دارفور (اليقرب ب ذواالنازح ممن  12,600يقرب من 
هذه العيادة.  وزار لتبرعت منظمة الصحة العالمية بأدوية أساسية وإمدادات طبية ما آ ،وقد تبرعت اليوناميد بخيمتين

أن العيادة في  وجدواحيث من جمعية الهالل األحمر السودانية ومنظمة الصحة العالمية في نياال هذه العيادة  فريٌق
امج الموسعة المتعلقة والبر ،العاملين في المجال الطبي والمزيد من ،األساسيةحاجة إلى توفير المزيد من األدوية 

  بخدمات التحصين. 

وذلك شرق دارفور في والية ولبدو الواقعتين  ،مهاجريةشخص من بيوتهم في مدينتي  61,000وقد فر ما مجموعه 
  في أبريل. -قطاع ميني مناوي –منذ بداية اندالع القتال بين القوات المسلحة السودانية وجيش تحرير السودان 

  شرق دارفوروالية نازح في لبدو ب 1,600 يوآدمر ماندالع حريق 

القرب من موقع فريق بعثة األمم المتحدة واالتحاد بذوا ال آانوا قد ،نازح 1,600ما يقدر بنحو  ديسمبر 29في فقد 
، حيث عن السيطرة للطهي ران روجخ نتيجةمنازلهم  ،شرق دارفوروالية اليوناميد) في لبدو باألفريقي في دارفور (

المنطقة.  ولم يبلغ عن وقوع وفيات بينما أصيب تسعة  يانتشرت النيران وأثرت على ما يقرب من نصف مآو
ا ستوزعهمواد إغاثة غير غذائية تلقوا العالج بمستشفى اليوناميد.  ويحتاج هؤالء األشخاص اآلن إلى نازحون 

  .ها المتاحمنظمة المعونة الكنسية النرويجية الدولية غير الحكومية عليهم من مخزون

 7,796هناك إفادات بوقوع 
في   نوفمبر 27منذ جرب  حالة

 والية غرب دافور 


