
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
   
  
 

أوتشا     

العددفي ھذا   
1ص. فرار آالف األشخاص من بيوتھم في جنوب دارفور

2ص. لي في وسط دارفورباندالع قتال ق

3ص. وصول مزيد من األشخاص إلى دولة جنوب السودان

4.ص بناء قدرات الجھات الفاعلة الوطنية العاملة في مجال المساعدات

  التطورات أبرز
  فرار آالف األشخاص من

أم قونية في  بيوتھم في منطقة
جنوب دارفور عقب اندالع 

قتال بين قوات األمن 
الحكومية وجيش تحرير 

قطاع مني مناوي  –السودان 
  خالل األسبوع الماضي. 

  أفادت مفوضية العون
اإلنساني بفرار ما يقرب من 

من بيوتھم  شخص 10,000
في محلية أم دخن في وسط 
دارفور وانتقالھم إلى جنوب 
دارفور أو عبورھم الحدود 

متجھين إلى دولة تشاد عقب 
نشوب اشتباكات بين قبيلتي 

المسيرية والسالمات في 
المنطقة خالل األسبوع 

  الماضي.
  وصول ما يقرب من

 42,000إلى  40,000
من دولة جنوب  شخص

 26السودان اعتبارا من 
فبراير، وفقا لما أفادت به 

  المنظمات اإلنسانية.
  أعلن االتحاد األفريقي في

الثاني من شھر مارس أن 
المحادثات التي أُجريت بين 
الحكومة السودانية والحركة 

 -الشعبية لتحرير السودان
قطاع الشمال في مدينة أديس 

أبابا قد تم تأجيلھا وإحالتھا إلى 
مجلس السلم واألمن التابع 

  التحاد األفريقي.ل

 أرقام

يجرى حاليا 
مراجعة 
  األرقام

 

  دارفور في نونازحال
 

156,000  

  
 

   السودان في نوالالجئ
 األمم المتحدة (مفوضية
 )للالجئين

 في السودانيين نوالالجئ 237,000
 السودان دولة جنوب

   وإثيوبيا
مفوضية األمم المتحدة ( 

  )للالجئين

350,000  

 
 في ونسودانيال ونجئاللا

  تشاد
مفوضية األمم المتحدة  (

 ) للالجئين

 التمويل

 995 مليون
 )أمريكي دوالر( 2014في عام  مطلوبة

1.4%  
 من األموال المطلوبة

  )المتحدة األمم(  نياال مدينة من بالقرب السالم معسكر في قونية أم من نازحون
 

  

   دارفور جنوب في األشخاص آالف نزوح
  

 المصادر من وغيرھا الواقع أرض على العاملين اإلنسانيين الشركاء من تقاريرا فبراير 27 في المتحدة األمم تلقت
 جيش بين مسلحة اشتباكات نشوب عقب بيوتھم من شخص 40,000 إلى 30,000 بين ما بفرار تفيد  المحلية
 التي وحولھا، قونية أم منطقة في القتال واندلع.  السودانية المسلحة والقوات مناوي ميني قطاع – السودان تحرير
 اشتباكات بنشوب تفيد تقارير ھناك كانت كما.  دارفور جنوب والية عاصمة نياال شرق جنوب كم 50 حوالي تبعد
 المنطقة في كبير بشكل العنف تزايد وقد.  نياال شرق جنوب كم 24 حوالي تبعد التي ،قالدي قرية محيط في أيضا
 في مؤخرا نشرھا تم التي الحكومة مع متحالفة ميليشيا وھي السريع، الدعم قوة انخرطت عندما فبراير 26 منذ

  .المسلحة الحركات ضد السودانية المسلحة القوات لدعم القتال في كردفان، شمال من دارفور جنوب

 دونكيو مة،شو تولي، وبركا حجير، أم قرى من المدنيين بنزوح تفيد تقارير ھناك كانت القتال، اندالع وعقب
 للنازحين السالم معسكر في لھم مأوى عن شخص 14,000 بنحو يقدر ما وبحث.  المحيطة والقرى وغريقا ،دريسة

 وذلك دليبة، سانية قرية في شخص 20,000 و 10,000 بين وما كلما معسكر في شخص 5,500بنحو يقدر وما ،
 السريعة االحتياجات لتقييم ووفقا.  المحلية والمصادر للحكومة التابعة اإلنساني العون مفوضية به أفادت لما وفقا

 اإلغاثة ادومو الغذاء، في للنازحين الرئيسية االحتياجات تتمثل دليبة، سانية في أُجري الذي الوكاالت بين المشترك
 وتقوم.  الحماية وتوفير الصحية، والخدمات الصحي، والصرف نظيفة، شرب مياه على والحصول الغذائية، غير

 والتحقق الجدد النازحين سجيلبت الدولية الھجرة منظمة تقوم كما.  احتياجاتھم لتلبية الموارد بتعبئة اإلغاثة وكاالت
 الدولية الھجرة منظمة تلقت كما.  بعد فيما متاحة الفعلية النازحين أعداد تكونوس دليبة سانية ةقري في عدادھمأ من

 ولم.  - للنازحين بليل معسكر إلى شخص 7,800 إلى يصل األشخاص من إضافي عدد وصول عن تقاريرا أيضا
 األفريقي االتحاد بعثة وأفادت.   داخليا للنازحين بليل ومعسكر دليبة سانية في األشخاص عدد من بعد التحقق يتم

.  حجير قرية من قادمين دارفور شرق في لبدو قرية إلى نازح 200 من يقرب ما بوصول دارفور في المتحدة واألمم
 للنازحين السالم لمعسكر نازح 250 بنحو يقدر ما بمغادرة الدولية الھجرة منظمة أفادت ذلك، إلى وباإلضافة
 .نياال مدينة إلى ووصولھم

  
  

النشرة اإلنسانية
السودان

  2014  مارس 2 – فبراير 24|    9العدد
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المنظمات اإلنسانية مساعدات إغاثية إلى النازحين الجدد في معسكري كلما والسالم.  وتقوم منظمة اللجنة  وتقدم
المياه  لتوزيع حوضاألمريكية لالجئين الدولية غير الحكومية في معسكر كلما للنازحين داخليا بمد أنابيب المياه من 

 سويسرا الدولية كير ومنظمة لالجئين األمريكية اللجنة منظمة وستقوم.  الجدد النازحون بھا الذ التي قإلى المناط
.  محليا مرحاضا 24 بتوفير سويسرا الدولية كير منظمة وستقوم المياه إمدادات لزيادة إضافية مياه قربتين بتوفير
 الحكومية غير الدولية ميرلين منظمة تديرھا التي الصحية العيادات ستوفر الصحية، بالخدمات يتعلق فيما أما

 لالجئين األمريكية اللجنة منظمة بدأت وقد.  الجدد للقادمين المساعدة الحكومية غير الدولية الطبية الھيئة ومنظمة
 ومعداتالعيادة اإلضافية باألدوية  سكانلل المتحدة األمم صندوق زود كما.  عسكرتشغيل عيادة صحية إضافية في الم

.للنساء صحية ولوازم اإلنجابية الصحة  

جميع احتياجات األشخاص في المعسكر، بما في ذلك القادمين  لتلبيةيوجد مياه كافية في معسكر السالم للنازحين  وال
الجدد.  وكثف كل من صندوق األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وقسم توفير المياه واإلصحاح البيئي التابع 

 األخرى المياه أحواض من المياه ضخ ساعاتية معطلة، لزيادة للحكومة من جھودھما إلصالح أربع مضخات يدو
 المعسكر في الدولية الطبية الھيئة بتشغيله يقوم للتغذية مركزٌ  ويوجد.  الصھاريج بواسطة المياه من مزيد ولجلب
 القادمين احتياجات لتلبية إضافية متنقلة عيادة توفير إلى حاجة ھناك كانت إذا ما لمعرفة مناقشات حاليا وتجرى
.الجدد  

القادمون الجدد إلى المعسكر حصة غذاية طارئة من برنامج الغذاء العالمي ومجموعة كاملة من األدوات  وسيتلقى
.أعددادھم من التحقق بمجرد وذلك ،جئينالال شؤوناألمم المتحدة ل مفوضةالمنزلية الطارئة من   

 

 نشوب بعد تشاد دولة أو دارفور جنوب إلى األشخاص فرار
دارفور وسط في دخن أم في قبلية اشتباكات  

 
 بيوتھم من السالمات قبيلة من شخص 10,000 من يقرب ما بفرار فبراير 26 في اإلنساني العون مفوضية وأفادت

أو عبروا الحدود إلى دولة تشاد عقب نشوب  دارفور جنوب إلى انتقلوا حيث دارفور وسط في دخن أم محلية في
 17 عن اليقل ما تلوقُ  فبراير. 20-17اشتباكات بين قبيلتي المسيرية والسالمات في المنطقة في الفترة ما بين 

 شرق شمال كم 40 حوالي تبعد التي سالي قرية في اشتباكات نشوب عقب وذلك التقارير به أفادت لما وفقا شخصا
.اإلنسانية المنظمات به أفادت لما وفقا دخن أم مدينة  

 الشھور خالل المحيطة والقرى دخن أم مدينة إلى شخص 20,000 بنحو يقدر ما عودة بعد االشتباكات ونشبت
 وفقا المنطقة في األمنية األوضاع تحسن نتيجة الماضية الثالثة
 العائدين معظم وكان.  اإلنساني العون مفوضية به أفادت لما
 نتيجة المنطقة في بيوتھم من فروا ممن السالمات قبيلة من

.2013 أبريل في اندلعت اتي القبيلتين بين القتال اندالع  

األوضاع  زالت فال اإلنساني العون وضيةمف به أفادت لما ووفقا
في محلية أم دخن متقلبة وقد ُنصحت الجھات الفاعلة اإلنسانية 

 وتتفاوض.  القادمة األسابيع في عمل بعثات أية إرسال بتأجيل
 وقف أجل من القبيلتين مع الحكومة تقودھا مصالحة لجنة حاليا
 وفتح المسلحين القبائل رجال حشود ووقف القبلية الحشود تعبئة
.  ولم ترد تقارير تفيد بنشوب اشتباكات خالل األسبوع الطرق

الماضي، واستأنفت خدمات األمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدة 
 19م دخن التي أُلغيت منذ اإلنسانية رحالتھا الجوية إلى أ

فبراير بسبب عدم استتباب األمن ھناك.  كما استؤنفت العمليات 
.اإلنسانية أيضا في مدينة أم دخن ومعسكرات النازحين  

  

  أبيي منطقة في نقوك نكايود المسيرية قبيلتي بين اشتباكات نشوب
  

 نشوب عقب أبيي منطقة من الشمالي الجزء في األشخاص من العديد بمقتل مارس من الثاني في محلية تقارير أفادت
 إلى مختلفة تقارير وتشيرنھاية األسبوع.   عطلة خالل المنطقة في نقوك نكايود المسيرية قبيلتي أفراد بين اشتباكات

  .اآلخرين من العديد وجرح.  صاشخ 14 إلى 3 مقتل بين ما تتراوح والتي الضحايا، من مختلفة أعداد

تعد منطقة أبيي  نقوك دينكا قبيلة من والمزارعين المسيرية قبيلة من الّرّحل بين المعقدةالعالقات  تاريخ وبسبب
 انفصال عقب أبيي منطقة وضع بعد حليُ  لم حيثبمثابة نقطة اشتعال محتملة بين دولتي السودان وجنوب السودان 

  .2011 في السودان جنوب دولة

قوة األمم المتحدة األمنية المؤقتة ألبيي في بياٍن لھا أنھا " تعتبر االشتباكات األخيرة، التي راح ضحيتھا عدد  وقالت
غير محدد من األشخاص حسبما أفادت التقارير وُجرح العديد من اآلخرين، انتھاكا صارخا لوضع منطقة أبيي 

 تقدم اإلنسانية المنظمات
 النازحين إلى إغاثية مساعدات

 كلما معسكري في الجدد
 والسالم

 األنساني العون لمفوضية وفقا
 شخص  10.000 نحو نزح
 دخن ام محلية في منازلھم من

 والية الي دارفور وسط بوالية
 تشاد الي او دارفور جنوب
 قبيلتي بين للقتال نتيجة وذلك

 في والسالمات المسيرية
 األسبوع خالل المنطقة
 الماضي
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أنھا قد كّثفت دورياتھا حول المناطق  ألبيي المؤقتة منيةاأل المتحدة األمم قوة أعلنت كما".  األسلحة من الخالية
  المضطربة من أجل ضمان عودة الوضع األمني المتوتر إلى حالته الطبيعية.

 

  دولة جنوب السودان منمزيد من األشخاص  وصول
  
 السودان دولة حدود على الواقعة الواليات إلى السودان جنوب دولة من أصول من األشخاص من المزيد وصل وقد

 من الثاني من واعتبارا.  السودان جنوب دولة في األمن استتباب وعدم الدائر القتال بسبب الماضي األسبوع خالل
 أفادت لما وفقا شخص 42,000 و 40,000 بين ما السودان جنوب دولة من أصول من القادمين عدد يقدر مارس،

فبراير  26وغيرھا من المنظمات.  وأقامت منظمة الصحة العالمية في  الالجئين لشؤون المتحدة األمم مفوضية به
رة أسبوعية منتديا صحيا في الخرطوم لالستجابة إلى القادمين في والية النيل األبيض.  وُيعقد ھذا المنتدى بصو

ويحضره جميع الشركاء العاميلن في المجال الطبي المشاركين في العمليات الصحية الطارئة، ويشتمل على  وزارة 
إسبانيا  الدولية غير الحكومية ومنظمة بالن الدولية غير الحكومية. وبصفة  –الصحة، ومنظمة أطباء بال حدود 

 السودان جنوب دولة من وصلوا الذين من شخص 19,500 من بيقر ما تلقىواعتبارا من الثاني من مارس  امةع
  .منذ ديسمبر لمساعدات إنسانية

 
 

 لتحرير الشعبية والحركة السودانية الحكومة بين المحادثات تعليق
  الشمال قطاع – السودان

  
 بين المفاوضات السودان وجنوب السودان دولتي بشأن بالتنفيذ المعني المستوى الرفيع األفريقي االتحاد فريق أجل

 األزرق النيل واليتي في بالنزاع المتعلقة الشمال قطاع – السودان لتحرير الشعبية والحركة السودانية الحكومة
 قدمه مقترح بشأن الطرفان إليھا وصل التي الجمود حالة إلى المحادثات تعليق أسباب وترجع.  كردفان وجنوب
 واألمن السلم لمجلس السابقة التوجيھات مع يتماشى الذي بالتنفيذ المعني المستوى الرفيع األفريقي االتحاد فريق
 المعني المستوى الرفيع األفريقي االتحاد فريق وقال  .المتحدة لألمم التابع األمن ومجلس األفريقي لالتحاد التابع
 جعل مما جذريا مختلفا مقترحا قدمت الشمال قطاع – السودان لتحرير الشعبية الحركة أن له بيانٍ  في  بالتنفيذ
 االتحاد فريق[ الفريق أن"  بالتنفيذ المعني المستوى الرفيع األفريقي االتحاد فريق بيان في وجاء.  المنال بعيد االتفاق
 من فإنه الطرفين، بين األوضاع إليه وصلت الذي للجمود نظرا أنه يرى ]بالتنفيذ المعني المستوى الرفيع األفريقي
 السلم مجلس وھو المكلف، المسؤول إلى أخرى مرة المسألة تحيل سوف ثم ومن الطرفين بين الھوة سد المستحيل
  ".التوجيه من لمزيد األفريقي، لالتحاد التابع واألمن

 األزرق والنيل كردفان جنوب في شخص مليون 1.2 من يقرب ما يحتاج اإلنسانية المنظمات به أفادت لما ووفقا
 شخص 800,000 من يقرب ما أن الشمال قطاع – السودان لتحرير الشعبية الحركة وقالت.  إنسانية مساعدات إلى
 إما الواليتين في الشمال قطاع – السودان لتحرير الشعبية الحركة لسيطرة الخاضعة المناطق في يقطنون الذين من
 عن تقارير أية تقديم عن عاجزة المتحدة األمم تقف ولكن.  النزاع جراء من بشدة تأثروا أو داخليا نزحوا قد

 لتحرير الشعبية الحركة لسيطرة الخاضعة المناطق إلى الوصول لصعوبة نظرا وذلك األشخاص ھؤالء احتياجات

ول ما وص فبراير 26حتي 
و   40,000يقرب من 
من دولة جنوب   42,000

به السودان وفقا لما أفادت 
 المنظمات اإلنسانية

أعلن االتحاد األفريقي في 
الثاني من مارس أن 

المحادثات بين الحكومة 
الحركة الشعبية  السودانية و

قطاع  –لتحرير السودان 
التي عقدت في مدينة  الشمال

أديس أبابا قد تم تأجيلھا 
وإحالتھا إلى مجلس السلم 

 واألمن التابع لالتحاد األفريقي
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 لتنسيق المتحدة األمم ومكتب اإلنساني العون مفوضية عمل ورشة في مشاركون
   )المتحدة األمم(  كردفان جنوب في كادوقلي في) أوتشا( اإلنسانية الشؤون

 كردفان جنوب من الجئ 242,000 من يقرب ما استضافة تمت ذلك، إلى وباإلضافة.  الشمال قطاع – السودان
  .وإثيوبيا السودان جنوب دولتي في لالجئين معسكرات في األزرق والنيل

  

 والمنظمات اإلنساني العون مفوضية قدرات لبناء عمل ورشة عقد
  كردفان جنوب في كادوقلي في الحكومية غير الوطنية

  
 ورشة عقد فبراير 26 في) أوتشا( اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم ومكتب اإلنساني العون مفوضية اختتمت
  اإلنساني العون مفوضية قدرات بناء أجل من كردفان، جنوب في كادوقلي في أيام أربعة استغرقت عمل

 األمم ومكتب اإلنساني العون مفوضية من كال نظمھا التي العمل ورشة وحضر.  الحكومية غير الوطنية والمنظمات
 الوطنية والمنظمات  اإلنساني العون مفوضية من مشتركا 85 عن يزيد ما) أوتشا( اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة
 ورشة عقد من األساسي الھدف وتمثل.  الحكومية غير الدولية والمنظمات التنفيذية، والوزارات  الحكومية، غير
 في اإلنسانية المساعدات تقديم كيفية في ھذه العمل
و شاركت  .وكفاءة فعالية أكثر بطريقة كردفان جنوب

مفوضية العون االنساني و اوتشا وبرنامج االمم 
ومنظمة الھجرة الدولية واليونسيف المتحدة االنمائي 

في تنفيذ برامج الورشة. وقد دعمت اوتشا الورشة 
وذلك بمساھمات من برنامج االمم المتحدة االنمائي 

 ومنظمة الھجرة الدولية.

 على العمل ورشة تناولتھا التي الموضوعات وشملت
 تمويل على الحصول ومعايير اإلنسانية، المبادئ

 العمل خطة وعملية المشترك، اإلنساني الصندوق
 التي القائمة الحكومة وتوجيھات للسودان، اإلنسانية
 جنوب في اإلنسانية المساعدات تقديم عملية تحكم

 بالتنسيق المتعلقة الترتيبات عن فضال كردفان،
 المستويات على بالفعل القائم الوطني اإلنساني
  .والمحلية والوالئية االتحادية

 تنظيم على التالية الخطوات وستشمل.  كردفان جنوب في نوعھا من األولى الورشة بمثابة ھذه العمل ورشة وتعد
.   يةلالما واإلدارة ،المنسقة االحتياجات ورصد تقييم في المشاركة الحكومية غير الوطنية للمنظمات عمل حلقات
 تيسير على الحكومية غير الدولية المتحدة المملكة – الطوارئ حاالت في لإلغاثة المھندسين سجل منظمة وستعمل
  .المقبلة العمل حلقات

 من أنھم حيث ومعرفة، مھارات الكتساب الحكومية غير الوطنية المنظمات كردفان والية حكومة ممثلو ودعا
 وبناء المبكر، اإلنعاش نحو واالنتقال اإلنسانية المساعدات بتقديم يتعلق فيما نشاطا أكثر دورا لعبواي أن المتوقع
  .النزاعات وحل السالم

  

  
 
  

تھدف ورشة العمل المشتركة 
مفوضية العون اإلنساني بين 

ومكتب األمم المتحدة لتنسيق 
 الشؤون اإلنسانية (أوتشا)

مفوضية الخاصة ببناء قدرات 
والمنظمات  العون اإلنساني

الوطنية غير الحكومية إلى 
تقديم المساعدات اإلنسانية في 

جنوب كردفان بطريقة أكثر 
 فعالية وكفاءة


