
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
   
  
 

أوتشا     

 في هذا العدد
1ص. من دولة جنوب السوداناألشخاص تدفق ستمرار إ

2ص. قطاع الشمالإلجراء محادثات مع  تبدي استعدادها الحكومة

3ص.تدشين نظام جديد للقسائم النقدية في معسكر زمزم 

4.ص جنوب دارفورب في معسكر سريف للتحقق من النازحين إجراء عمليات 

  التطورات أبرز
  األشخاص وصول مزيد من

من دولة جنوب السودان 
خالل األسبوع الماضي، مع 

إلى تقديرات العدد  لووص
  شخص حتى اآلن. 22,200

 وزير الخارجية السوداني  عبر
الحكومة   ستعدادإن ع

إلجراء محادثات مع السودانية 
الحرآة الشعبية لتحرير 

قطاع الشمال بشأن  –السودان 
الوضع في واليتي جنوب 

  فان والنيل األزرق. آرد
 ن النظام الجديد الذي دشنه يمّك

في برنامج الغذاء العالمي 
أآبر معسكرات دارفور 

األشخاص من خالل  للنازحين
تقديم طريقة توفر لهم 
الحصول على الغذاء بكرامة 

  .وحرية االختيار

 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
  2014في عام  مطلوبة )أمريكي دوالر(

 

0.7 %  
 نسبة التمويل المقدمة

 

  والية النيل األبيض قادمون من والية الوحدة ( تصوير جمعية الهالل األحمر السوداني)بمن دولة جنوب السودان أشخاص 
 

  
  تواصل تحرآات األشخاص من دولة جنوب السودان

  
نسانية ووسائل اإلعالم بوصول المزيد من األشخاص إلى دولة السودان قادمين من دولة جنوب السودان.  تفيد المنظمات اإل

لعون اإلنساني التابعة للحكومة السودانية إلى لمفوضية السيد سليمان عبد الرحمن سليمان المفوض العام ت تصريحات لوأفاد
دان الذين وأن عدد األشخاص من أصول من دولة جنوب السبيناير  22في  - وآالة األنباء الرسمية -  وآالة السودان لألنباء

اإلنسانية في والية النيل األبيض.  وتقدر الوآاالت  معظمهم فيستضأشخص، وقد  8,124وصلوا إلى السودان آان يقدر بنحو 
ب السودان بما في ذلك دان قادمين من دولة جنوشخص قد عبروا إلى داخل دولة السو 22,200أن ما يصل إلى  في الوقت نفسه
شخص من دولة جنوب السودان إلى  2,500.  آما انتقلت مجموعة إضافية تقدر بنحو يناير 27 حتىوذلك  لحَّجماعات الرُّ

  لهجرة الدولية.أبيي وفقا لما أفادت به منظمة ا
  

فإن والية النيل األبيض قد استقبلت تدفقا ها عاملة معووفقا لما أفادت به مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين والمنظمات ال
آانت نتيجة الندالع  اتحرآتبعض التقارير أن هذه اللألشخاص من دولة جنوب السودان خالل األسبوع الماضي.  وقد أفادت 

وأشارت معلومات واردة من مصادر متنوعة إلى أن   المجاورة. النيل دينة ملكال عاصمة والية أعاليقتال عنيف مؤخرا في م
جبلين في والية النيل الوالمقينص أو الذوا بمحليتي السالم و دهعند نقاط العبور في جوموجودين شخص إما  14,800نحو 

  األبيض.  ولم يتم التحقق بعد من هذه األرقام.
  

شخص من أصول من  915وقد قامت في الوقت نفسه بعثة مشترآة بين الوآاالت تقودها مفوضية العون اإلنساني بتسجيل نحو 
حولها في والية غرب آردفان.  وباإلضافة إلى ذلك، ووفقا لما أفاد ما مجلد والدولة جنوب السودان من والية الوحدة في مدينة 
خرى من أموجودين في مناطق  هناك المزيد من األشخاص من والية الوحدةبه مفوض محلية أبيي في غرب آردفان، فإن 

نتهاء من اإلبإنتظار مجلد. والتزال األرقام الدقيقة عن هذا غير معروفة البين هجليج ووغرب آردفان، بما في ذلك دبب ونيام 
  عمليتي التسجيل والتحقق.

 

النشرة اإلنسانية
السودان

  2014  يناير 26 – 20|    4العدد
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 1,040ما يقدر بنحو ة (أسر 208يناير أن ما يقرب من  26واليتي جنوب آردفان والنيل األزرق في تنسيق أفادت وحدة قد و
نج في دولة جنوب السودان إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحرآة الشعبية لتحرير السودان امقاطعة باري نتقلوا منإشخص) قد 

قطاع الشمال في محلية برام الواقعة في والية جنوب آردفان.  وأفادت التقارير أن هؤالء األشخاص قد عبروا الحدود في  –
واليتي جنوب آردفان والنيل األزرق تقييما عن احتياجات هؤالء تنسيق .  وستجري وحدة 2013ديسمبر  20 جاو في

نازح خالل الفترة ما بين  25,000باإلضافة إلى ما يقدر بنحو  هؤالء القادمون األشخاص خالل األسبوع القادم.  ويعيش
قطاع الشمال، بدون الحصول  –في المناطق الخاضعة لسيطرة الحرآة الشعبية لتحرير السودان  2014يناير   13 -2ديسمبر 

واليتي جنوب آردفان والنيل األزرق.  وقد استطاع ما تنسيق به وحدة  أفادتعلى مساعدات إنسانية من السودان وذلك وفقا لما 
في المناطق الخاضعة لسيطرة الحرآة الشعبية لتحرير نازح  25,000شخص من بين العدد اإلجمالي البالغ  650يقرب من 

ه مفوضية األمم المتحدة لما أفادت ب وفقايناير،  -قطاع الشمال من الوصول إلى معسكر ييدا في الفترة ما بين ديسمبر –السودان 
  .الالجئينلشؤون 

  
مواطن سوداني إلى الضعين قادمين من مدينة  55يناير بوصول  25وقد أآدت بعثة مشترآة بين الوآاالت في شرق دارفور في 

كونا قبل بنتيو في والية الوحدة الواقعة في دولة جنوب السودان.  حيث الذوا بمجمع بعثة األمم المتحدة بجنوب السودان في رب
انتقالهم إلى الضعين.  وباإلضافة إلى ذلك، قامت منظمة الهجرة الدولية في والية غرب بحر الغزال الواقعة بدولة جنوب 

و.  آما أفادت منظمة الهجرة الدولية ينتشخص آان أغلبهم من مواطني السودان من الذين وصلوا من ب 1,121السودان بتسجيل 
في انتظار  بتقديم مساعدات إليهمو.  وتقوم وآاالت اإلغاثة ينتتحرك المزيد من األشخاص من بأيضا أن هناك تقارير تفيد ب

  المضي قدما في نقلهم إلى السودان.
  

 من دولة جنوب السودانستجابة إلى تدفق األشخاص اإلتواصل 
  

تفيد جمعية الهالل األحمر السوداني أن الحكومة 
 تاالمساعدقد أنشأت لجنة إلدارة وتنسيق تقديم 

إلى األشخاص القادمين من دولة جنوب 
السودان.  وتتألف اللجنة التي تترأسها مفوضية 
الالجئين من جمعية الهالل األحمر السوداني، 

غيرها من الكيانات ومفوضية العون اإلنساني، و
الحكومية ذات الصلة.  وقد قررت اللجنة أن 

جمعية الهالل األحمر السوداني مسؤولة  تكون
تسجيل القادمين وتوزيع مساعدات اإلغاثة.  عن 

ألحمر السوداني بأنها وأفادت جمعية الهالل ا
حتياجات القادمين في واليتي غرب التستجيب 

  آردفان والنيل األبيض.
   

جمعية الهالل األحمر السوداني نحو وقد تلقت 
مجموعة إمدادات غير غذائية من  1,000

 400الالجئين ( مفوضية األمم المتحدة لشؤون 
لهجليج في والية  600لوالية النيل األبيض و

غرب آردفان).  آما أرسلت جمعية الهالل 
خيمة من مخزوناتها الخاصة إلى والية النيل األبيض.  وستعمل هذه  200من المواد غير الغذائية و 1,000 األحمر السوداني

في محلية  10جبلين، ومرآز استقبال آيلو ال، ومحلية هي منطقة جودف 4آيلو  مرآز استقبال المواد على دعم نقل القادمين إلى
وحدة مياه لالستجابة في حاالت  السالم في والية النيل األبيض.  وباإلضافة إلى ذلك، نشرت جمعية الهالل األحمر السوداني

ستخدامها بالفعل.  إ ريجي يثح هإلى جود –وهي مجموعة من المعدات التي توفر الحصول على مياه شرب نظيفة  –الطوارئ 
نساني إلى األسر وباإلضافة إلى ذلك، وزعت جمعية الهالل األحمر السوداني مواد غذائية تبرعت بها مفوضية العون اإل

ومواد إغاثة غير غذائية مقدمة من مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين.  آما واصلت المنظمات  هالمتأثرة في منطقة جود
جل فضال عن الخدمات الصحية من أ ةلصحيا قفارموال ،والمياه ،تقديم مساعدات إغاثية بما في ذلك الغذاءخرى اإلنسانية األ

 تلبية احتياجات القادمين الجدد.
 

  قطاع الشمال –إلجراء محادثات مع الحرآة الشعبية لتحرير السودان  السودانية تبدي استعدادها الحكومة
  

إلجراء محادثات مع نية الحكومة السودا ستعدادإيناير  26وسائل اإلعالم في لوزير الخارجية السوداني السيد علي آرتي  دىبأ
من جانبه أفاد السيد بشأن الوضع في واليتي جنوب آردفان والنيل األزرق.   قطاع الشمال –الحرآة الشعبية لتحرير السودان 

 قطاع الشمال –الحرآة الشعبية لتحرير السودان أن  قطاع الشمال –للحرآة الشعبية لتحرير السودان ياسر عرمان األمين العام 
فريق االتحاد األفريقي الرفيع المستوى المعني وسطاء االتحاد األفريقي الستئناف المفاوضات تحت رعاية  قد تلقت دعوة من

  فبراير في أديس أبابا. 5في  بالتنفيذ

في أجزاء من جنوب آردفان في  قطاع الشمال –الحرآة الشعبية لتحرير السودان اندلع القتال بين القوات الحكومية وقوات قد و
 1.2أن نحو معها ة املع.  وتقدر األمم المتحدة ومنظماتها ال2011إلى والية النيل األزرق في سبتمبر  امتدثم  2011 ويوني

د رآاالت اإلغاثة تحشد المواو
األشخاص من  تدفقللالستجابة 

دولة جنوب السودان، مع 
ترشيح الحكومة لجمعية الهالل 
 االحمر السوداني باعتبارها

 ومساعدة لتسجيل وآالة
 القادمين 

 )ودانيالس األحمر الهالل جمعية تصوير(  آردفان جنوب والية في السودان جنوب دولة من أصول من وأطفال نساء

 وزير الخارجية السوداني ىبدأ
 الحكومة السودانيةإستعداد 

إلجراء محادثات مع الحرآة 
 –الشعبية لتحرير السودان 

قطاع الشمال بشأن الوضع في 
واليتي جنوب آردفان والنيل 

 األزرق
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في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في واليتي جنوب آردفان والنيل  في حاجة إلى مساعدات إنسانيةمليون شخص 
أو من  مدني إما من النازحين 800,000أن هناك نحو  قطاع الشمال –الحرآة الشعبية لتحرير السودان وتقدر .  األزرق

المتأثرين بشدة من النزاع في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في واليتي جنوب آردفان والنيل األزرق.  وال تستطيع 
داخل السودان من  الشمال قطاع –الحرآة الشعبية لتحرير السودان الوآاالت اإلنسانية الوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرة 

   .غير قادرة على التحقق من هذه المعلوماتهي و

  
  لمبكر بالمجاعةااإلنذار  نظام آخر مستجدات األمن الغذائي في واليتي جنوب آردفان والنيل األزرق من شبكة

  

فيه توقعات حالة األمن الغذائي حتي  تجاء – 2014لها في يناير  تحديثفي آخر  شبكة نظام اإلنذار المبكر بالمجاعةأفادت 
أنه من المحتمل أن يسبب القتال الدائر في واليتي جنوب آردفان والنيل األزرق المزيد من النزوح وتعطيل  – 2014يوليو 

شبكة أفادت به ام.  ووفقا لما تأثير سلبي على األمن الغذائي بشكل ع وهذا بدوره من المرجح أن يكون لهالوصول إلى األسواق، 
فإن هناك مستويات عالية من انعدام األمن الغذائي في المناطق المتأثرة بالنزاع في واليتي جنوب  نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة

موسم الحصاد الشتوي في أن  شبكة نظام اإلنذار المبكر بالمجاعةوسع، تقدر نطاق أآردفان والنيل األزرق في السودان.  وعلى 
في المائة من الحصاد  50- 45في المائة من متوسط الخمس سنوات و 75-65سيصل فقط إلى  2013/2014لعام السودان 

وذلك نتيجة أسباب متنوعة تتمثل في قلة هطول األمطار، وفقد المحاصيل، والفيضانات، واآلفات،   2012/2013الوفير لعام 
  واستمرار نشوب النزاع.

  

  شخص لمساعدات غذائية 54,000جنوب دارفور: تلقي ما يزيد عن 
  

قدم برنامج الغذاء العالمي بالتعاون مع منظمة الرؤية 
دارفور غذائية  ًاحصصغير الحكومية العالمية الدولية 

نازح  54,000ما يقدر بنحو إلى  تكفي لمدة شهر واحد
شخص في  34,600.  ويشتمل هذا على في جنوب

آبم، شخص في محلية  11,450د البردي، ويره
الواقعة على  شخص في مدينة بلبل تمبسكو 8,600و

آم غرب مدينة نياال عاصمة الوالية.  وقد فر  25بعد 
هؤالء األشخاص من بيوتهم عقب اندالع قتال قبلي بين 

د البردي واندالع يقبيلتي السالمات والتعايشة في ره
قتال بين قبيلتي السالمات والمسيرية في محلية آبم 

  .2013أآتوبر  -في سبتمبروسط دارفور والية و
  
 

  في دارفور لنقدية في أآبر معسكرات النازحينبدء العمل بنظام القسائم ا
  

دشن برنامج الغذاء العالمي برنامجا لتوزيع القسائم 
في شمال دارفور النقدية في معسكر زمزم للنازحين 

يعتبر معسكر زمزم للنازحين .  و2014يناير  23في 
من أآبر المعسكرات في دارفور ويقدم برنامج الغذاء 

 117,500من العالمي مساعدات غذائية إلى ما يقرب 
شخص ممن يقطنون هناك.  وقد فتح قادة المجتمع 

 –بموجب عقد من برنامج الغذاء العالمي  –المحلي 
محالت متنقلة في مراآز التوزيع لبيع السلع الغذائية 
مقابل القسائم.  وستتلقى آل أسرة قسيمة تقدر بقيمة 

دوالر  6.60جنيه سوداني ( ما يقدر بنحو  38
أمريكي) شهريا من أجل تلبية احتياجاتهم الغذائية.  

 من المواد الغذائية نوع 14وسيتاح لكل مستفيد 
والذرة  ،في ذلك الذرة البيضاء بما امن بينه لالختيار
 ،والزيت ،والعدس ،والفاصوليا ،والقمح ،الرفيعة

  البيض، ولحم البقر، ولحم الضأن والملح والسكر.ووالطماطم الجافة،  ،والبامية الجافة
  

أفادت شبكة نظام اإلنذار 
المبكر بالمجاعة أنه من 
المحتمل أن يسبب القتال الدائر 
في واليتي جنوب آردفان 
والنيل األزرق المزيد من 

 إتاحة  النزوح وتعطيل
 الوصول إلى األسواق

 )العالمي الغذاء برنامج( دارفور شمال في للنازحين شوك أبو معسكر في بالقسائم الغذاء محل

قسائم الجديد لل نظاماليمّكن 
الذي يطبق في معسكر  النقدية

 زمزم أآبر معسكرات دارفور
األشخاص عن طريق تزويدهم 
بطريقة توفر لهم الحصول على 

بكرامة وحرية  ألسرهم الغذاء
 االختيار
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  .ختيارإحرية بن نظام القسائم النقدية األشخاص عن طريق تزويدهم بطريقة توفر لهم الحصول على الغذاء بكرامة وويمّك
ويمكن لألشخاص اختيار المواد الغذائية وفقا لما يفضلونه.  ويساعد النظام النازحين في المناطق التي يتوافر فيها الغذاء في 

  .  آما يفيد النظام أيضا االقتصاد المحلي.عدم قدرتهم الماليةه بسبب ءال يمكنهم شرا يالذاألسواق 
   

وزيت فول  ،لقد طلبنا من برنامج الغذاء العالمي أن يزودنا بذرة بيضاء"للنازحين وقالت سيدة نازحة تعيش في معسكر زمزم 
  سعداء بهذا البرنامج نظرا ألنه يسمح لنا بالشراء وفقا الختيارنا".اآلن  نحنووفاصوليا محلية  ،سوداني

  

  عمليات التحقق في معسكر السريف في جنوب دارفور
  

 نازح في معسكر السريف  31,628يشارك ما مجموعه 
لتحقق آم غرب مدينة نياال) في عملية ا 15(تقريبا 

أجرتها منظمة الهجرة الدولية، وبرنامج  المشترآة التي
وترتكز الغذاء العالمي ومتطوعون من مجتمع النازحين.  

يناير  29إلى  19الفترة من  في عملية التحقق التي تستمر
على بصمات األصابع الرقمية للنازحين الموجودين 
والقادمين الجدد.  ويتم أخذ بصمات األصابع الرقمية 

جنبا  - األصبع الوسطى لليدين اليمنى واليسرى و بابةسلل
وتسجيلها  –إلى جنب مع غيرها من بيانات تحديد الهوية 

من  قت الحقوفي  الدولية الهجرة منظمةتتحقق و مرآزيا.
النازحين بيانات  بالمقارنة معالمعلومات التي تم جمعها 

األخرى من أجل تجنب التسجيل  المعسكراتالمسجلين في 
  نفس الشخص.لالمزدوج 

  
من خالل قادة المجتمع المحلي، عملية التحقق في مكتب الشكاوي المخصص،  بانإويمكن للنازحين أن يقوموا بتقديم شكوى 

وبجانب عملية التحقق هناك فحص ( محيط منتصف أعلى الذراع) ومنسق معسكر مفوضية العون اإلنساني أو بشكل مستقل.  
شهور وخمس سنوات من أجل الكشف عن سوء التغذية الشديد الذي تجريه منظمة  6لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

اس نسبة سوء قتث الهجرة الدولية.  ويحال األطفال الذين يتم تشخيصهم بسوء التغذية الشديد إلى مرآز التغذية العالجية، حي
  ة تمتد لثالثة أشهر.دمخالل التغذية آل أسبوعين 

  

 )الدولية الهجرة منظمة/ مونافروف تصوير( دارفور جنوب في السريف معسكر في النازحين من التحقق

 31,000شارك ما يزيد عن 
نازح في معسكر السريف 
بالقرب من نياال في عملية 
التحقق المشترآة التي أجرتها 
منظمة الهجرة الدولية، 
وبرنامج الغذاء العالمي 
ومتطوعون من مجتمع 

 النازحين 


