
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
   
  
 

أوتشا     

 في هذا العدد
1ص.تدفق محتمل لألشخاص من دولة جنوب السودان 

2ص. شخص بسبب نشوب نزاع قبلي 45,000نزوح 

3ص. وتحرآات النازحينعودة الالجئين 

4.صشخص يتلقون مساعدات صحية   46,000

  التطورات أبرز
  يستعد المجتمع اإلنساني في

تدفق لشرق دارفور لالستجابة 
 10,000محتمل يقدر بنحو 

شخص من القادمين من دولة 
  جنوب السودان.

 45,000يحتاج ما يقدر بنحو 
شخص ممن نزحوا بسبب 

نشوب نزاع قبلي في شرق 
تلقي مساعدات لدارفور 
  إنسانية.

  1,000فرار ما يقدر بنحو 
ردفان من آشخص في جنوب 

بيوتهم في محليتي العباسية 
ورشاد عقب اندالع القتال 

األخير بين القوات المسلحة 
ثورية السودانية والجبهة ال

  .السودانية
  1,000عودة ما يقدر بنحو 

الجئ سوداني إلى محلية 
قيسان في والية النيل األزرق 
قادمين من دولة إثيوبيا، وفقا 

لما أفادت به منظمة غير 
حكومية تعمل على تعقب 

  تحرآات السكان.

 أرقام
يجرى حاليا 

مراجعة 
  األرقام

 

  دارفور في نونازحال
 

156,000  
  
 

   السودان في نوالالجئ
 األمم المتحدة (مفوضية
 )للالجئين

 في يونالسودان نوالالجئ 233,000
 السودان دولة جنوب

   وإثيوبيا
مفوضية األمم المتحدة ( 

  )للالجئين

346,000  
 

 في ونسودانيال ونجئاللا
  تشاد

مفوضية األمم المتحدة  (
 ) للالجئين

 التمويل

 995 مليون
 )أمريكي دوالر( 2014مطلوبة في عام 

 

 

 

  أطفال يقفون أما فصلهم الدراسي في محلية لبدو (تصوير اليوناميد)
 

  
لتدفق محتمل لألشخاص شرق دارفور والية المجتمع اإلنساني في  يستعد

 من دولة جنوب السودان
  

عن تحرآات محتملة لألشخاص من دولة  ًاتلقت المنظمات اإلنسانية في محلية الضعين الواقعة في والية شرق دارفور تقارير
  جنوب السودان إلى والية شرق دارفور.

ولة جنوب دمن شخص من أصول  6,000ديسمبر أن ما يقدر بنحو  31وأفادت وزارة التعليم الوالئية في شرق دارفور في 
السودان، أغلبهم من النساء واألطفال، قد عبروا الحدود من محلية بحر الغزال الواقعة في دولة جنوب السودان ودخلوا منطقة 

في محلية بحر الغزال بأنه لم سماحة في والية شرق دارفور. وخالفا لهذه المعلومات، إّدعت سلطات دولة جنوب السودان 
قبيلة الدينكا في  زعيميناير أخبر  4ن دولة جنوب السودان إلى والية شرق دارفور.  وفي تحدث أية تحرآات لألشخاص م

لم يتمكنوا من عبور الحدود إلى شرق دارفور  ًاأن أشخاصأيضا معسكر خورعمر في شرق دارفور الجهات الفاعلة اإلنسانية 
قبيلة  قادةمن  ًالجهات الفاعلة اإلنسانية تقاريربسبب توقيفهم عند الحدود من قبل سلطات دولة جنوب السودان.  آما تلقت ا

على دولة جنوب السودان من تفيد بتجمع أشخاص من أصول  الرزيقات في محلية بحر العرب الواقعة في دولة جنوب السودان
  .يناير 8 حتى الحدودعدد األشخاص الذين يعبرون من لم يجر أي تحقق والية شرق دارفور. الحدود استعدادا للعبور إلى و

شخص من  10,000وقد أعدت الجهات الفاعلة اإلنسانية في شرق دارفور خطة استجابة للتدفق المحتمل الذي يقدر بنحو 
برة، ا، أبو جشرق دارفور، بما في ذلك معسكرات أبو مطارقوالية دولة جنوب السودان إلى معسكرات في من أصول 

وزارة التعليم و ،التابعة للحكومة لعون اإلنسانيومفوضية ا ،والفردوس، وخورعمر.  آما قامت آال من منظمة الهجرة الدولية
يتألف من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  مهامبتحديد تحرآات السكان وتتبع نقاط االتصال الخاصة بهم.  آما تم إنشاء فريق 

الميثودية المتحدة الدولية اإلغاثة لجنة اء العالمي، ومنظمة غذللطفولة (اليونيسيف)، وبرنامج ال(أوتشا)، وصندوق األمم المتحدة 
. ومن إلنسانيومفوضية العون ا ،ومنظمة ميرلين الدولية غير الحكومية، وجمعية الهالل األحمر السودانية، غير الحكومية

 يوآوالم ،توفير الغذاء :اجاتهم الحرجةتيحإ تضمنفي حالة وصول هؤالء األشخاص من دولة جنوب السودان أن تالمتوقع 
  . ةالصحي قفارموخدمات ال ،والمياه ،والصحة ،فضال عن التعليم ،غذائيةالغاثة غير اإلحاالت الطوارئ، وإمدادات ل

وتشعر الجهات الفاعلة اإلنسانية 
في الضعين بالقلق إزاء عدم 

إغاثة آافية في إمدادات وجود 
شرق دارفور، وخاصة  والية

ومواد ، يوآالمتعلقة بتوفير الم
غذائية فضال عن غير الغاثة اإل
  .يةية والتعليمئاغذمدادات الاإل

وصول األشخاص  شكلآما سي
المزيد من دولة جنوب السودان 

قدرات على  ضغًطمن ال
ميرلين،  – لمنظمات اإلنسانيةا

اإلغاثة لجنة وتيرفند، و
 زوا منظمةالميثودية المتحدة، و
مكتب تنسيق لرعاية الالجئين، و

الشؤون اإلنسانية (أوتشا)، 
العالمي،  اءوبرنامج الغذ

وصندوق األمم المتحدة للطفولة 
العاملة في  –(اليونيسيف) 

النشرة اإلنسانية
السودان

  2014 يناير  5 –ديسمبر   30|    1العدد

 األمم المتحدة)مرأتان من أصول من دولة جنوب السودان في معسكر خور عمر في شرق دارفور (تصويرإ
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  .محملة فوق طاقتها صًالأوالتي هي  محلية الضعين

  أشخاص من دولة جنوب السودان يعبرون الحدود إلى دولة السودان
مربع أبيي  شخص إلى 2,500و  2,000ا بين م بدخولاإلنسانية العاملة على أرض الواقع في أبيي  الفاعلة أفادت الجهات

عدد قليل من األشخاص عودة مع  - نتقلوا إلى منطقة أجوك أنهم قد اقادمين من والية الوحدة الواقعة في دولة جنوب السودان و
األقارب ب ذوامعظم هؤالء األشخاص من النساء واألطفال من الذين الإلى والية واراب الواقعة في دولة جنوب السودان.  وآان 

جرى حاليا تقييٌم لتحديد احتياجات هؤالء األشخاص.  ووفقا لما أفادت به الجهات الفاعلة اإلنسانية فإن اإلمدادات واألصدقاء.  وُي
  المتوفرة حاليا في أبيي ليست آافية لتلبية احتياجات هؤالء األشخاص.

 حتى الرابع منشخص إلى الوالية  2,700جنوب آردفان من وصول ما يقدر بنحو  والية منظمة الهجرة الدولية في وتحققت
 950مدينة الليري، و إلىشخص  924آانت الغالبية العظمى منهم من الرُّّحل.  فوفقا لمنظمة الهجرة الدولية، لجأ نحو ويناير، 

 ميرة.اللإلى مدينة شخص  800مدينة تلودي، و إلىشخص 

نشوب  جنوب دارفور بسبب والية شخص في 45,000نزوح ما يقدر بنحو 
  هلبه نزاع بين قبيلتي القمر وبني

ديسمبر أن ما  24- 22ديسمبر و 17-15التي توصلت إليها بعثتان مشترآتان والتي أجريت في الفترة ما بين أظهرت النتائج 
على أحقية ملكية األرض في بسبب النزاع شخص قد نزحوا عقب اندالع القتال بين قبيلتي بني هلبه والقمر  45,000يقدر بنحو 

في جنوب  همحليتي عد الفرسان وآتيلل يةحدودالمنطقة ال.  وقد نزح هؤالء األشخاص من قرية واقعة على 2013مارس 
والسالم.  وعلى الرغم من محاولة الجهات اإلنسانية الفاعلة الوصول إلى هذه  ،سُلوُت ،هوآتيل ،دارفور إلى محليات عد الفرسان

  .بالسفر والوصول إلى المناطق المتأثرة فحسب، إال أنه قد ُسمح لهم اآلن 2013س المناطق منذ مار

شخص في مدينة آتيال  25,500شخص في محلية عد الفرسان؛ وما يقدر بنحو  8,000ويشتمل هذا النزوح على ما يقدر بنحو 
شخص في قرية أم مشتور  2,400نحو شخص في مدينة تلس (محلية تلس)؛ وما يقدر ب 4,600(محلية آتيال)؛ وما يقدر بنحو 

  ل (محلية السالم).اشخص في قرية طو 4,300وما يقدر بنحو 

ويحتاج هؤالء النازحون إلى 
مساعدات تتعلق بالغذاء، وإمدادات 

خدمات غذائية، و إغاثة غير
والمرافق  ،والمياهتعليم، الصحة، وال

.  واستجابة لهذه والنظافة ،الصحية
األمم من صندوق  قام آلاألوضاع، 

المتحدة للطفولة ومنظمة الرحماء 
الوطنية غير الحكومية، ومنظمة 
شبكة التنمية الريفية الوطنية غير 
الحكومية، والمنظمة الشعبية 
لإلعمار والتنمية الوطنية غير 

نظمة الشروق الوطنية مالحكومية، و
غير الحكومية، بإرسال مواد تعليمية 

 ،وقريتي أم مشتور ،إلى مدينة آتيال
ل.  وسيتم توزيع غذاء اوطو

وإمدادات إغاثة غير غذائية بعدما 
إجراء تقوم منظمة الهجرة الدولية ب

   هذه المسألة. يفالتحقق مزيد من 

     عودة الالجئين وتحرآات النازحين 
  أنحاء البالد.في واليات مختلفة في جميع  - الالجئين والنازحين –وردت تقارير خالل هذا األسبوع تفيد بتحرآات السكان 

أشخاص عقب اندالع القتال بين القوات المسلحة السودانية والجبهة الثورية جنوب آردفان: نزوح والية 
  السودانية

( الواقعتان على الحدود بين  دهوأدو ،شخص من بيوتهم في محليتي العباسية ورشاد إلى الفخرين 1,000فر ما يقدر بنحو 
ندالع إليجة النزوح نتون اإلنساني.  وآان هذا مفوضية العبه شمال وجنوب آردفان) ومدينة العباسية، حسبما أفادت  واليتي

وهي ائتالف لحرآات المعارضة المسلحة بما في ذلك  – القتال األخير بين القوات المسلحة السودانية والجبهة الثورية السودانية
أن هؤالء بقطاع الشمال.  ووفقا لما أفادت به مفوضية العون اإلنساني فإن هناك تقارير تفيد  –الحرآة الشعبية لتحرير السودان 

والنظافة.  ومن المتوقع أن  ،والمرافق الصحية ،المياهوالنازحين في حاجة إلى مساعدات تتعلق بالغذاء، والمأوى، والصحة، 
  مفوضية العون اإلنساني. به يتزايد عدد النازحين مع تواصل القتال في المنطقة، حسبما أفادت 

 1,000نزوح ما يقدر بنحو 
 يةالحدود اطقنشخص إلى الم

، بين شمال وجنوب آردفان
القوات بسبب اندالع القتال بين 

السودانية والجبهة  المسلحة
حسبما ، الثورية السودانية

مفوضية العون  به أفادت
 اإلنساني.

 إلى 2,000ما بين  دخول
شخص إلى مربع أبيي  2,500

قادمين من والية الوحدة الواقعة 
في دولة جنوب السودان 

  إلى منطقة أجوك وانتقالهم
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   النيل األزرق: تحرآات الالجئين والنازحين إلى الوالية
أن هناك رصد لتحرآات الجئين ونازحين بأفادت التقارير الواردة من منظمة غير حكومية تعمل على تعقب تحرآات السكان 

  إلى داخل والية النيل األزرق.في وسودانيين 

 مراماوُأ ،ققادمين من منطقتي أولوِب الواقعة في والية النيل األزرق محلية قيسانإلى الجئ  600وقد عاد ما يقرب من 
.  ووفقا لما أفادت به المنظمة غير الحكومية فإن أغلب هؤالء العائدين من الواقعتين في وحدة أصوصا اإلدارية في دولة إثيوبيا

من المناطق التي الذوا إليها على طول المناطق الحدودية في  الجئ سوداني أيضا سيرا على األقدام 400األطفال.  آما عاد 
واقعة في محلية قيسان.  وقد أفادت التقارير أن هؤالء األشخاص قرروا العودة إلى السودان بعدما إثيوبيا إلى جبال أمورا ال

و لالجئين أو العودة إلى دولة السودان، وذلك حسبما أفادت به قنتقال إلى معسكر تونتهم السلطات اإلثيوبية ما بين اإلخير
  المنظمة غير الحكومية. 

ن      رب م ا يق ر م ا ف  140آم
ازح ن   ن او م ة ب ي محلي ف

ي ة    منطقت رن ( الواقع و ق أب
ي      ين محليت دود ب ى الح عل

او)  دمازين وب ُروُبال ك م
ة ب( ي م  محلي ى منطقت او) إل و ب
ماد بما    ،ي زا، حس ور مقن وخ

ادت  ه أف ة  ب ارير نتيج دالع إالتق ن
عبية     ة الش ين الحرآ ال ب القت

ودان  ر الس اع  –لتحري قط
لحة    وات المس مال، والق الش

ودانية.  د والس ارير تفي اك تق هن
ة ب ي حاج ازحين ف ؤالء الن أن ه

ذاء،      ق بالغ م يتعل ي دع ى تلق إل
أوى يش و ،والم ائل الع .  وس

ل آم ر  160ا انتق ازح آخ ن
دام  ى األق يرا عل ى  ،س وعل

دواب   اتعرب ا ال ل تجره ن  نق م
ة     ي محلي دي ف يد أفن ة الش منطق

او ى  ،ب اءإل ك أحي ح بال  ،ري
تاوب ة   ،ن ي مدين ور ف والزه

ارير أن    ادت التق دمازين.  وأف ال
وا   د انتقل خاص ق ؤالء األش ه

ة  وعلنتيج ص الم  ،لج  ي،وآونق
  .وسائل العيشوقلة فرص 

  وسط دارفور: الالجئون العائدون من دولة تشاد إلى أم دخن يتلقون مساعداتوالية 
، ومنظمة تيرفند الدولية غير الحكومية، ومنظمة الهيئة من منظمة مثلث جيل العمل اإلنساني الدولية غير الحكومية وزعت آل

الجئ  3,000غذائية على ما يقدر بنحو غير وإمدادات إغاثة ،حاالت الطوارئل يوآالدولية غير الحكومية م –الطبية الدولية 
وسط دارفور في شهر ديسمبر.  وتشتمل  يةوال ري فيطومنطقة الب ،سوداني من الذين عادوا من دولة تشاد إلى مدينة أم دخن

 ،بالستيكية مياهوأوعية  ،وأغطية ،وحصائر، بطانيات :غاثة غير غذائية علىاإلوإمدادات  ،حاالت الطوارئل يوآحزمة الم
  .ال تصدأوأآواب 

جنوب  والية شخص مساعدات صحية في 46,000ما يزيد عن  ىيتلق
  آردفان

صحية إلى ما يقرب  اتجنوب آردفان لتقديم مساعد بواليةوزارة الصحة الوالئية بتقديم دعم إلى منظمة الصحة العالمية  قامت
  .2014و يناير  2013ودالمي في الفترة ما بين ديسمبر  ،ومحليتي القوز ،شخص في مدينة آادوقلي 46,000من 

اعدات صحية في مرآزين صحيين تديرهما وزارة الصحة شخص في مدينة آادوقلي مس 28,000وقد تلقى ما يقرب من 
  .هناك للكوادر الصحية ًاحوافز تقدمآما  ذين المرآزين بالمعدات الطبية، واألدويةهالوالئية.  وزودت منظمة الصحة العالمية 

في محلية القوز شخص  6,000ما يقدر بنحو ومنظمة مبادرون الوطنية غير الحكومية  ،زودت منظمة الصحة العالميةو
محلية القوز موطنا لعدد من السكان  وتعديوما.   15 على مدار تالتي عمل مساعدات صحية من خالل العيادات المتنقلةالب

  واألسواق. ،وتنظيف المدارس ،حمالت للتشجيع على النظافة الصحيةأيضا  ظمتُن.  وباإلضافة إلى الخدمات الصحية، لحَّالُر

دالمي فقد ساعدت منظمة الصحة العالمية منظمة سبرو الوطنية غير الحكومية على تحسين مراآز الرعاية أما في محلية 
  ة.دمية في هذه المرآز خالل هذه الشخص مساعدات صح 12,000حية في المحلية.  وقد تلقى ما يقدر بنحو الص

  

 28,000تلقى ما يقرب من 
شخص في مدينة آادوقلي 
مساعدات صحية في مرآزين 
صحيين تديرهما وزارة الصحة 

في الفترة ما بين  الوالئية
و يناير  2013ديسمبر 

2014. 

 3,000تلقى ما يقدر بنحو 
من الذين عادوا ئ سوداني الج

وسط  والية من دولة تشاد إلى
دارفور في شهر ديسمبر 

في  يوآمساعدات تتعلق بالم
وإمدادات  ،حاالت الطوارئ
 .إغاثة غير غذائية



      4| نشرة السودان اإلنسانية
  
 

 

www.unocha.org/sudan | www.unocha.org | ochasudan_feedback@un.org  
  اإلنساني المجال في الشرآاء مع بالتعاون التقرير هذا اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب أعد

  في جنوب دارفور تلميذة 1,000ندالع حريق يؤثر على تعليم إ
  

 اتمعسكرالإحالة تلقى موظف 
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ب

ديسمبر مكالمة  30(أوتشا) في 
أن حريقا قد دمر مدرسة بهاتفية تفيد 

للبنات في معسكر أبو شوك  أساس
للنازحين.  وقد دمر الحريق جميع 

 ،والمكاتب ،الفصول الدراسية
واألثاث في  ،والمواد التعليمية

أثر على تعليم ما يقرب  مماالمدرسة 
.  وُنقلت هذه تلميذة 1,000من 

 ،وزارة التعليم المعلومات إلى
 صندوق األمم المتحدة للطفولةو

  .)اليونيسيف(

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا)، زار وفد من وزارة التعليم الموقع بعد يوم ب اتمعسكرالموظف إحالة واستجابة لدعوة 
من اندالع الحريق لتقييم الوضع وتقديم بعض المواد التعليمية على الرغم من أنه ال تزال هناك حاجة إلى توفير المزيد من 

رسال المزيد من المواد التعليمية إلى المدرسة. وقد قام الترتيبات الالزمة إل عدتُأ.  ووالسبورات ،المعدات مثل األثاث
 السادس منفي ع النازحون بالفعل بإعادة بناء المدرسة باستخدام المواد المحلية عندما زار مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية الموق

  يناير.

 رستفادة جميع النازحين من استخدام الخط الساخن في دارفوإالفاعلة بعقد دورات توعية لضمان وقد قامت الجهات اإلنسانية 
دورة توعية في الفترة ما بين  102ما يقرب من  توفي الوقت المناسب.  وقد ُعقد ،ضمان استجابة إنسانية سريعة وتمكينهم من

استفاد منها ما يقدر بنحو وشمال دارفور والية في  وزمزم للنازحين ،والسالم ،ديسمبر في معسكرات أبو شوك  31- 19
  نازح. 8,000

  النازحون في حاجة إلى تلقي مساعدات إنسانية
شرق دارفور وجنوب آردفان في حاجة إلى تلقي مساعدات من المجتمع واليتي لنزاع في اال يزال النازحون المتأثرون ب

  اإلنساني.

قرب موقع فريق بعثة االتحاد األفريقي ب ممن لجأوا شرق دارفور والية أسرة) في 254شخص ( 1,600ما يقدر بنحو ويحتاج 
 ،غذاءتتعلق بالماسة مساعدات ل –ديسمبر  29دمر الحريق مآويهم في آان قد  الذينو –رفور في لبدو اواألمم المتحدة في د –

الدولية غير الحكومية بتوزيع مواد  غذائية.  واستجابة لهذا، ستقوم منظمة المعونة الكنسية النرويجيةالغاثة غير اإلوإمدادات 
  إغاثة غير غذائية في وقت الحق هذا األسبوع.

آم  16( الواقعة تقريبا على بعد  هابرََّضالعاملين في المجال الطبي في مدينة الموظفين  ونقص ،وقد أجبر عدم استتباب األمن
الصحية في المدينة.  والجدير بالذآر أن العيادة  ق عيادتهاغالإجنوب مدينة رشاد) جمعية الهالل األحمر السودانية على 

شخص.  وينبغي على األشخاص الذين يبحثون عن خدمات صحية في الوقت الحاضر السير  3,000الصحية تخدم ما يقرب من 
 .هناك ) لتلقي المساعدة الطبيةهابرََّضآم جنوب مدينة  2دينة تنديك ( الواقعة تقريبا على بعد على األقدام إلى م

 1,600يحتاج ما يقدر بنحو 
شخص ممن لجأوا بالقرب من 
موقع فريق بعثة االتحاد 

واألمم المتحدة في  –األفريقي 
دارفور في لبدو  إلى مساعدات 
ماسة تتعلق بالغذاء وإمدادات 

 إغاثة غير غذائية

 )المتحدة األمم تصوير( للنازحين شوك أبو معسكر في بناؤها ُأعيد التي مدرستهن أمام يقفن تلميذات


