
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
   
  
 

أوتشا     

 في هذا العدد
1ص.جنوب آردفان  بواليةاندالع القتال يؤثر على المدنيين 

2ص. انعدام األمن الغذائي في المناطق الخاضعة للحرآة الشعبية

3ص. 10دولة جنوب السودان من موقع الكيلو ص من تخطيط لنقل أشخا

4.ص الحاجة إلى مزيد من التمويل في السودان

  التطورات أبرز
  ال يزال اندالع القتال بين

القوات الحكومية والحرآة 
 –الشعبية لتحرير السودان 

قطاع الشمال يؤثر على 
ن، مع نزوح المزيد من المدنيي

أت المنش إصابةالمدنيين و
المدنية في المناطق الخاضعة 

حرآة الشعبية لسيطرة ال
أفادت منظمات حسبما 

  المساعدة اإلنسانية.

  تتوقع شبكة نظام اإلنذار
في  40المبكر بالمجاعة أن 

 المائة من النازحين 
والمجتمعات المضيفة في 
المناطق الخاضعة للحرآة 
الشعبية سوف يواجهون 
مستويات الطوارئ من انعدام 
األمن الغذائي خالل شهر 

  .2014سبتمبر 
  أفادت مفوضية األمم المتحدة

لالجئين أنها قررت لشؤون ا
الجئ من  30,000نقل نحو 

 أصول من دولة جنوب
من موقع االنتقال  السودان
في النيل األبيض  10الكيلو 

 إلى خمسة مواقع بديلة. 

  أفاد منسق األمم المتحدة المقيم
ومنسق الشؤون اإلنسانية في 
السودان بأن هناك زيادة حادة 
في االحتياجات اإلنسانية في 
السودان التي تتطلب زيادة في 

 احتياجاتعملية التمويل لتلبية 
  األشخاص المعرضين للخطر.

 أرقام

 
2,000,000 

322,000 

 النازحون في دارفور
   2013في عام 
(حتى  2014ام في ع

 تاريخه)                  

157,000  

  
 

   السودان في نوالالجئ
 األمم المتحدة (مفوضية
 )للالجئين

 في السودانيين نوالالجئ 250,000
 السودان دولة جنوب

   وإثيوبيا
مفوضية األمم المتحدة ( 

  )للالجئين

353,000  

 
 في ونسودانيال ونجئاللا

  تشاد
مفوضية األمم المتحدة  (

 ) للالجئين

 التمويل

 )أمريكي دوالر( مليون 995
  2014مطلوبة في عام 

36.6%  
ةقدماألموال المنسبة

  وآالة السودان لإلغاثة وإعادة التأهيل) جنوب آردفان (ب ،قطاع الشمال ،مناطق الحرآة الشعبيةبن ومدني
 

  
 تأثر المدنيين من جراء القتال في جنوب آردفان

 
واليتي جنوب آردفان والنيل األزرق، وهي تحالف دولي لوآاالت المساعدات لبين أشارت تقارير واردة من وحدة التنسيق 

اإلنسانية ومنظمات المجتمع المحلي في منطقتي جنوب آردفان والنيل األزرق الخاضعة لسيطرة الحرآة الشعبية لتحرير 
ع الشمال والقوات المسلحة السودانية قطا –قطاع الشمال، إلى أن اندالع القتال بين الحرآة الشعبية لتحرير السودان  –السودان 

  عسكرية المؤيدة لها ال يزال يؤثر على المدنيين.الوالقوات شبه 
  

قذيفة جوية على مدينة آاودا، وهي بلدة رئيسية تقع  59وأفادت وحدة التنسيق بين واليتي جنوب آردفان والنيل األزرق بسقوط 
الشمال.  وفي حين لم ترد أنباء عن وقوع أية إصابات بين صفوف  قطاع -تحت سيطرة الحرآة الشعبية لتحرير السودان

المدنيين، إال أن القصف الجوي قد ألحق األضرار بعدد من المنشآت المدنية بما في ذلك مكتب تابع لمنظمة مساعدات إنسانية 
تنسيق بين واليتي جنوب محلية، وسوق، ومدرسة لأليتام، ومبنى سابق آان يستخدم آمستشفى، وذلك حسبما أفادت وحدة ال

النشرة اإلنسانية
السودان

  2014  يونيو 01 –مايو 26|    22العدد
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يت حرج آردفان والنيل األزرق.  وباإلضافة إلى ذلك، منعت هذه الهجمات المزارعين من فالحة حقولهم التي جاءت في توق
وال تستطيع األمم   وحدة التنسيق بين واليتي جنوب آردفان والنيل األزرق. به حسبما أفادت هتونظرا لبدء موسم الزراعة ل

قطاع الشمال في جنوب آردفان والنيل  –ى المناطق الخاضعة لسيطرة الحرآة الشعبية لتحرير السودان المتحدة الوصول إل
 األزرق آما أنها غير قادرة على التحقق من هذه التقارير.

 
 
قطاع  - والمجتمعات المضيفة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحرآة الشعبية لتحرير السودان في المائة من النازحين 40

  الشمال يعانون من انعدام األمن الغذائي
كة نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة، وهي منظمة عالمية لمراقبة نقص الغذاء وانعدام األمن ذاته، أفاد آخر تقرير لشبفي الوقت 

في جنوب آردفان والنيل األزرق تواجه  قطاع الشمال -المناطق الخاضعة لسيطرة الحرآة الشعبية لتحرير السودانالغذائي، أن 
أن كة نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة شبوتوقعت أعلى مستوى (الطوارئ) من مستويات انعدام األمن الغذائي في السودان.  

لغذائي من انعدام األمن ا( المرحلة الثالثة والرابعة من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي) مستويات األزمة والطوارئ 
في جنوب آردفان والنيل األزرق سوف تستمر  قطاع الشمال - المناطق الخاضعة لسيطرة الحرآة الشعبية لتحرير السودانفي 
  .2014وبين أسر المجتمعات المضيفة خالل شهر سبتمبر  في المائة من النازحين 40بين 

  
 المناطق الخاضعة لسيطرةالموجودة في  أن تواجه غالبية األسركة نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة أنه من المحتمل شبوقدرت 

اإلجهاد ( المرحلة الثانية من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي) مستويات  الحكومة في جنوب آردفان والنيل األزرق
المناطق ة للخطر في ض.  ويرجع هذا إلى حقيقة أن معظم األسر المعر2014خالل شهر سبتمبر  من انعدام األمن الغذائي

المناطق الحكومة لديهم فرصا أفضل نسبيا للوصول إلى األسواق والمساعدات اإلنسانية مقارنة باألسر في  الخاضعة لسيطرة
  كة نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة.شب به وذلك حسبما أفادت قطاع الشمال -الخاضعة لسيطرة الحرآة الشعبية لتحرير السودان

  
  يبحثون عن مأوى لهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة مزيد من األشخاص

  
شخص خالل األسبوع  1,130أفادت مفوضية العون اإلنساني التابعة للحكومة السودانية في جنوب آردفان بفرار ما يقدر بنحو 

في جنوب  رة الحكومةالخاضعة لسيطالماضي من منطقة شرق جبال النوبة إلى محليات الليري والعباسية وتلودي في المناطق 
آردفان عقب اندالع القتال.  وأفادت مفوضية العون اإلنساني أن هؤالء النازحين في حاجة ماسة إلى مساعدات غذائية، 

  النازحين هم من النساء واألطفال. دعم حماية األطفال حيث أن غالبيةوإمدادات إغاثة غير غذائية، وصحة، وتغذية، و
  

المناطق الخاضعة نساني ومنظمة الهجرة الدولية أن العد اإلجمالي للذين فروا من جراء القتال في وأفادت مفوضية العون اإل
 الخاضعة لسيطرةشخص، الذين الذوا بالمناطق  13,000قد وصل إلى  قطاع الشمال - لسيطرة الحرآة الشعبية لتحرير السودان

  الحكومة في جنوب آردفان خالل األسابيع القليلة الماضية.
  

  لالجئين في دولة جنوب السودان إلى النيل األزرق المابان حاالت عودة من معسكر
  

أفادت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين بعودة مئات 
لالجئين في والية أعالي النيل إلى  المابان الالجئين من معسكر 

النيل األزرق بسبب نقص الغذاء الشديد في المعسكرات.  آما 
النيل والية الواقع في  ثة العاملة على أرضأفادت منظمات اإلغا

المناطق الخاضعة عودة بعض الالجئين إلى  األزرق باحتمال
في  قطاع الشمال -لسيطرة الحرآة الشعبية لتحرير السودان

  الوالية.
  
طمأن آل من مفوضية األمم المتحدة ، يونيوفي الثاني من و

 لالجئين السودانيين في الشؤون الالجئين وبرنامج الغذاء العالمي 
مي يخطط لتوزيع حصص غذائية أن برنامج الغذاء العال المابان

باإلضافة إلى ذلك، .  ويونيوآاملة على الالجئين خالل شهر 
وصل برنامج الغذاء العالمي إلى مراحل متقدمة بشأن مناقشاته 

عدد من المناطق  إنسانية عبر الحدود.  ويقعالتي تحمل مساعدات  مع الحكومة السودانية من أجل استعادة حرآة الشحنات
، فضال عن األقصر التي تعد ، حيث أن هذه المسافةجنوب السودان بالقرب من الحدود السودانيةدولة في  النزاعن م المتأثرة

  .المعرضين للخطر أمرا أيسرتوفير المساعدات لألشخاص  تجعلالبنية التحتية اللوجستية المتاحة، 
  
  
  

تتوقع شبكة نظام اإلنذار المبكر 
في المائة من  40بالمجاعة أن 

والمجتمعات المضيفة  النازحين
في المناطق الخاضعة للحرآة 
الشعبية سوف يواجهون 
مستويات الطوارئ من انعدام 

شهر  األمن الغذائي خالل
 2014سبتمبر 

 )UNHCRل األزرق بحثًا عن الطعام (سافر عائدًا إلى والية النيآلجئ 
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  النيل األبيضالتخطيط لنقل أشخاص من أصول من دولة جنوب السودان في والية 
  

بنقل جميع القادمين ا أعلنت وزارة الرعاية والضمان االجتماعي، عقب دعوات من المنظمات اإلنسانية، بأنها قد اتخذت قرار
في والية النيل األبيض إلى خمسة مواقع بديلة، بسبب احتمالية  10الكيلو  في من دولة جنوب السودان في موقع استقبال القادمين

الجئ من أصول من دولة جنوب السودان في موقع الكيلو  30,000لفيضانات.  وهناك ما يقدر بنحو  10يلو تعرض موقع الك
الالجئين من أصول من دولة جنوب السودان.   أعدادفي المائة من جميع  35، معظمهم من النساء واألطفال وهو ما يمثل 10

ال أنه من المتوقع أن يرآز االجتماع القادم الذي سيعقد مع وفي حين لم يحدد بعد تفاصيل وميعاد نقل هؤالء األشخاص، إ
المفوض العام لمفوضية العون اإلنساني على معرفة هذه التفاصيل.  وقد تم تأآيد تخصيص الموقع األول وهو موقع خيرة توآلنا 

تحدث عملية النقل  من الممكن ان أفادت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين أنهتقريبا.  و10آم شمال الكيلو  80والذي يبعد 
  .الطريق على محطاتتوفير لترتيبات االنتقالية مثل للن تكون هناك حاجة في غضون يوم ومن ثم 

  
 وقد بدأت.   ضطلع بها آل قطاعيحدد خطوات فورية ، تخطة نقل مشترآةمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ع وستجم

نقل أيضا الخطة  ما ستحدد.  آلخدمات اللوجستية والنقلالخاصة با بالفعل االستعدادات مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين
  الذين سيتم نقلهم أوال.األشخاص فئات 

  
وبصفة عامة، لم يتغير عدد القادمين الجدد من دولة جنوب السودان بصورة آبيرة خالل األسبوع الماضي والذي يتوقف عند 

  شخص حسبما أفادت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين. 84,734
  

  إجراء تقييمات لالحتياجات في مناطق العراء في الخرطوم
  

مايو، يغطي آل من  25أنها قد بدأت إجراء تقييم احتياجات في الخرطوم في  ضية األمم المتحدة لشؤون الالجئينأفادت مفو
العراء" في سكني مختلف وفي " وقعم 33حجم الحاالت الجديدة والقديمة لألشخاص من أصول من دولة جنوب السودان في 

 وسيتم الترآيز على آل من.  عن تحديد أولويات االستجابة ويرآز التقييم على االحتياجات اإلنسانية العاجلة، فضال  .الخرطوم
 ، للحاالت األآثر عرضة للخطر، خالل إجراءيةتدخالت التغذوواإلحالة للبحث عن األسرة، الطوارئ،  اإلحالة في حاالت

شخص  350,000استضافت دولة السودان ما يقدر بنحو ، مم المتحدة لشؤون الالجئينلما أفادت به مفوضية األقا ووف.  تقييمال
أشخاص آخرين من أصول من دولة جنوب السودان الذين فروا من جراء  من أصول من دولة جنوب السودان قبل وصول

  النزاع في دولة جنوب السودان.
  
من أصول من دولة جنوب السودان ( الذين هم جزء من حجم شخص  6,000خطة نقل ما يقرب من في الوقت ذاته، تم تأجيل و

ويرجع ذلك إلى عدم تناسب الموقع الذي تم اختياره  ولياءأشخص) إلى منطقة األمل في جبل  350,000الحالة القديمة التي تبلغ 

لذين سيتم نقلهم والذي بسبب شكاوي من الشرآات المحلية.  وسيتم تحديد الموقع الثاني الحقا، وأن العدد األولي لألشخاص ا
مختلفة.  وسيتم إتاحة مزيد من  محلية شخص سيكون قابل للتغيير حيث قد يتم استهداف نقل مجتمعات 6,000يقدر بنحو 

  التفاصيل بمجرد تحديد الموقع البديل.
   

  وصول مزيد من األشخاص من دولة جنوب السودان إلى جنوب آردفان
شخص من دولة جنوب السودان إلى محلية الليري في  147أفادت مفوضية العون اإلنساني في جنوب آردفان بوصول نحو 

غير إغاثة مواد و ،الغذاء في توفيراالحتياجات العاجلة لهؤالء الالجئين جنوب آردفان خالل هذا األسبوع.  وتتمثل والية 

أفادت مفوضية األمم المتحدة 
لشؤون الالجئين أنها قررت 

الجئ من  30,000نقل نحو 
 أصول من دولة جنوب

من موقع االنتقال  السودان
في النيل األبيض  10الكيلو 

 إلى خمسة مواقع بديلة
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ق من األعداد واالحتياجات اإلنسانية بعد.  وبصفة عامة، وصل نحو .  ولم يقم الشرآاء بالتحقوالمرافق الصحية ،غذائية
حسبما أفادت منظمة الهجرة الدولية.  ويمثل هذه  2014شخص من دولة جنوب السودان إلى جنوب آردفان منذ يناير  13,713

  في المائة من جميع اعداد القادمين من دولة جنوب السودان منذ بداية هذا العام. 16العدد 
  

شمال  والية ومعسكر زمزم في مليطللنازحين الجدد في  ةالصحي قفارملوجود نقص في المياه وخدمات ا
  دارفور

  
  في مليط يهدد صحة النازحين الجدد  تدهور الوضع الصحي

  
النازحين الجدد  شخص من 4,400لنحو غاثة في والية شمال دارفور بالقلق إزاء الحالة الصحية المزعجة وآاالت اإلتشعر 

 الموقع منذ مارسمليط الذين يلوذون ب واألمم المتحدة في دارفور (اليوناميد) في -بعثة االتحاد األفريقي بالقرب من موقع فريق
أنهم  قالوا النازحينبعد، إال أن لم يكشف عنه  آخر النازحين الجدد إلى مكان نقلوقد أصرت السلطات المحلية على .  2014

  .سالمتهمتتعلق باوف غير مستعدين لالنتقال من الموقع الحالي بسبب مخ
  

التفاوض مع السلطات المحلية للسماح بالشهر الماضي منذ   )أوتشا(مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ويقوم 
، . إال أنهفي الموقع الحالي مشترآة التظماألساسية في حاالت الطوارئ، ال سيما لبناء مراحيض مؤقتة و التدخالت اإلنسانيةب

والمنظمات  )ليونيسيف(ااألمم المتحدة للطفولة طالب آل من صندوق السلطات المحلية بناء المراحيض،  وبسبب رفض
للحد من آإجراء مؤقت  هممراحيضلف يصرتلتعبئة النازحين لبناء  والنظافة ةالصحي قفارملادعم تدخالت المياه وباإلنسانية 

  .ممكنأي مرض  تفشي
  

طن متري من  50,3 بتوزيع برنامج الغذاء العالميقام حيث  األنشطة الصحيةاالضطالع ب، ُيجرى حاليا وفي الوقت نفسه
مكتب تنسيق سيقود يونيو،  .4ية تكفي لمدة شهر واحد.  وفي تغذالحصص الغذائية في حاالت الطوارئ، بما في ذلك إمدادات 

خالل  ستجابةعملية االك السلطات المحلية لتسهيل من الجهود إلشراإلى مليط مع بذل مزيد الشؤون اإلنسانية بعثات مراقبة 
  توقف عملية نقل األشخاص.  

  
    زمزم  معسكرتعليق إمدادات المياه إلى النازحين الجدد في 

 
 إلى توفير الرامي الفنياالتفاق مفوضية العون اإلنساني لم توافق على أن أفادت منظمة بالن سودان الدولية غير الحكومية 

 إلىوقد أدى هذا .  زمزم قرب الفاشر في شمال دارفور معسكرفي  الجددنازحين لل ةالصحي قفارمالحصول على المياه وال
من أآبر  واحدا يعد الذي، المعسكرالنازحين الجدد في  شخص من 28,000المقدمة إلى  ةالصحي قفارمتعليق أنشطة المياه وال

 قامت، المحيطة، بسبب النزاعات في القرى 2014 في شهر أبريل الجديدةنزوح ال حالة منذ بدايةور.  وفي دارف المعسكرات
 نقل المياه بالشاحنات.  وأفادت الجدد، بما في ذلك للقادمين ةالصحي قفارمتوفير المياه وخدمات المنظمة بالن السودان ب

المتعلقة بنقل  اريحصالت روضة علىالمفزمزم بسبب القيود  معسكروقود إلى إمدادات مايو، لم يتم توفير  16 اليونيسيف أنه منذ
 للحكومة التابع ةحاح البيئصإوقسم توفير المياه واليونيسيف وتقوم  المياه.   توفير خدمات تعطليل األمر الذي أدى إلىالوقود، 

  .المطلوبة اريحصالحصول على الت بمتابعة هذا األمر مع مفوضية العون اإلنساني من أجل
  

    حتياجات في السودان بسبب تزايد االمزيد من التمويل الحاجة إلى 
 

ملحوظة الزيادة الالعميق إزاء عن قلقه  يونيوفي األول من  ومنسق الشؤون اإلنسانية في السودانأفاد منسق األمم المتحدة المقيم 
مئات اآلالف من عرض والتي ُت، آاٍفعلى نحوالمساعدات اإلنسانية التي لم تلبيها في االحتياجات اإلنسانية في السودان، 

في المائة  36,6نحو  يونيوحتى تاريخ الثاني من األمم المتحدة وشرآاؤها تلقت وقد في جميع أنحاء البالد.   المتأثرين للخطر
  .لتلبية االحتياجات اإلنسانية في البالد الالزم دوالر أمريكي مليون 995المبلغ المقدر بنحو  فقط من

  

الغذائي  يعد قطاع األمن
العيش من أآثر  ئلاسوو

 التي تتلقى التمويل القطاعات
%) بينما يعد قطاع 49(

اعات طالحماية من أقل الق
 ) %3,8(تمويال 

ن نقص أفادت وآاالت اإلغاثة أ
 ةاآلمن ةالصحي قفارملا خدمات
شخص من  4,400لنحو 

النازحين الجدد بالقرب من 
ع فريق اليوناميد في مليط موق

مخاطر لاألشخاص  قد يعرض
لتفشي صحية مع احتمال 

 األمراض


