
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
   
  
 

أوتشا    

 في هذا العدد
1ص. من جنود حفظ السالم في جنوب دارفورمقتل سبعة   

2ص. تواصل المساعدات الى دارفور رغم إنعدام األمن  

3ص.جنوب آردفان والنيل األزرق  

4ص.ال يزال الدخول إلى أبيي يشكل تحديا    

  التطورات أبرز
  مقتل سبعة من قوات يوناميد

عندما  17لحفظ السالم وأصابة 
تعرضت دوريتهم لهجوم في 

  .جنوب دارفور
  أستؤنفت عمليات االغاثة في

جنوب دارفور برغم الحوادث 
األمنية في نياال في وقت سابق 
من هذا الشهر والتي اسفرت 
عن مقتل اثنين من عمال 

  .االغاثة
  ذآر بعض العائدين لمهاجرية

بأن هناك مخاوف متزايدة بشأن 
الوضع األمني في مهاجرية، 

  ولبدو بوالية شرق دارفور
 100,000 تلقى ما يقرب من 

شخص في المناطق التي 
تسيطر عليها الحكومة في 
جنوب آردفان المساعدات 

  .2013الغذائية في شهر يونيو 

 أرقام
1,430,000  

  
 

 المعسكرات في نازحين
 يتلقون دارفور في

  الغذائية المساعدات
 لعالمي)الغذاء ا برنامج(

153,000  
  
 

   السودان في الالجئين
 األمم المتحدة (مفوضية
 )للالجئين

 في السودانيين الالجئين 191,400
   السودان دولة جنوب

مفوضية األمم المتحدة ( 
  )للالجئين

330,000  
 

  تشاد في سوداني الجئ
مفوضية األمم المتحدة  (

 ) للالجئين

 التمويل

 984 مليون
 )ريكيأم دوالرمطلوبة (

  382 مليون
 )أمريكي دوالر(التمويل المقدم 

       39%    
 )أمريكي دوالر( التمويل المقدمنسبة 

 

)يتعافى أفراد من قوات يوناميد بعد هجوم في جنوب دارفور (تصوير اليوناميد
 

  
  مقتل سبعة من جنود حفظ السالم في آمين في جنوب دارفور

  
في آمين نصب لدورية من بعثة األمم المتحدة واإلتحاد اإلفريقي في قتل سبعة من قوات حفظ السالم التنزانيين 

آلم إلى الغرب من خور أبشي، موقع  25يوليو. وتقول  يوناميد، ان الحادث وقع على بعد حوالي  13دارفور(يوناميد) يوم 
. وقد أستخرجت فريق يوناميد في جنوب دارفور. وقد تعرضت الدورية الطالق نار آثيف من مجموعة آبيرة مجهولة

 17الدورية بعد معرآة طويلة، من قبل التعزيزات التي وصلت من مواقع فريقي اليوناميد في خور أبشي، ومنواشي. وأصيب 
من  51من األفراد العسكريين والشرطة، من بينهم اثنين من مستشاري الشرطة اإلناث باإلضافة إلى قتلى اليوناميد. وقد قتل 

  .2007ديسمبر  31ألعمال عدائية منذ النشر األولي للعملية المختلطة في  جنود حفظ السالم نتيجة
  

وقال محمد بن شمباس ممثل اليوناميد الخاص المشترك، "إن البعثة تدين بأشد العبارات الممكنة المسؤولين عن هذا الهجوم 
ه الجريمة واإلنتهاك الصارخ للقانون الشنيع على قواتنا لحفظ السالم". وأضاف، "يجب أن يعلم الجناة بأنهم سيالحقون لهذ

  ".الدولي اإلنساني
  

وأعرب بان آي مون األمين العام األمم المتحدة عن غضبه إزاء الهجوم. وقالت االمم المتحدة في بيان لها أن األمين العام 
  .يتوقع أن تتخذ حكومة السودان إجراءات سريعة لتقديم الجناة إلى العدالة

  
منسق األمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية في السودان أيضا عن الصدمة والغضب إزاء آما أعرب علي الزعتري 

الهجوم المميت. وحث السيد الزعتري جميع األطراف المعنية على اتخاذ تدابير عاجلة لوقف العنف الذي ال يزال يعرض 
  .ل المساعدات اإلنسانية في دارفوروصوإتاحة المدنيين للخطر ويهدد 

  
الرؤية العالمية الدولية غير  ةالهجوم على اليوناميد بعد اسبوع من مقتل اثنين من الموظفين السودانيين من منظموجاء 

الحكومية وإصابة موظف آخر بجروح خطيرة إثر قتال عنيف بين أفراد قوات األمن السودانية ومجموعة شبه عسكرية في 
  نياال، عاصمة والية جنوب دارفور .

  
  

النشرة اإلنسانية
السودان

 2013 يوليو 14 – 8|  28العدد

 )اليوناميد آاميرا( دارفور جنوب في يوليو 13 يوم آمين في قتلوا والذين السالم حفظ لقوات التابعين السبعة لجنودا تأبين
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   تواصل أعمال اإلغاثة في دارفور على الرغم من انعدام األمن 
  استئناف العمليات اإلنسانية ببطء في جنوب دارفور

 
ين بقوا تحسن الوضع األمني في مدينة نياال منذ القتال الذي دار هناك في األسبوع الماضي، وفقا لموظفي المساعدة اإلنسانية الذ

في جنوب دارفور. ومع ذلك، فقد تم تقليص عمليات المساعدات نتيجة لحالة انعدام األمن السائدة وخفض وجود العاملين في 
المجال اإلنساني. وتعرض عدد من مكاتب، وبيوت ضيافة المنظمات اإلنسانية للنهب والتلف، وانتقل معظم الموظفين الدوليين 

نشطة األآثر إلحاحا األحكومية إلى الخرطوم مؤقتا. وترآز المنظمات اإلنسانية حاليا على مواصلة من المنظمات الدولية غير ال
المنقذة للحياة. وقد انتقل موظفو األمم المتحدة الدوليون وآذلك بعض الموظفين الوطنيين إلى معسكر يوناميد السوبر ولكنهم و

  .ستأنفوا العمليستمرون في المداومة بمكاتبهم في مدينة نياال ومعظمهم ا
  

ذآرت منظمة الرؤية العالمية أنها فقدت قاعدة بيانات النازحين الخاصة بها إثر تعرض مكتبها للنهب. وعلى الرغم من هذا، 
في معسكرات  - بما في ذلك الرعاية الصحية والمياه وتوزيع األغذية  -يوليو توفير الخدمات األساسية  15استأنفت المنظمة في 
سكلى، وموسيي للنازحين. ويقدم برنامج منظمة الرؤية العالمية لتوزيع المساعدات الغذائية الدعم ألآثر من عطاش، ودريج، و

  .نازح في معسكرات في أنحاء جنوب دارفور 400,000
  

لإلعمار وال تزال العمليات اإلنسانية في المناطق الريفية التي ينفذها الشرآاء الوطنيين متواصلة. آما واصلت المنظمة الشعبية 
والتنمية، والمؤسسة الخيرية لجبل مرة (الشرآاء المنفذين لمنظمة أوآسفام أمريكا الدولية غير الحكومية) عمليات المياه 
والمرافق الصحية والنظافة، وسبل العيش في المناطق الريفية من محليات آاس، وبليل، والسالم، وتقديم المساعدة لعدد 

شخص بمدهم  35,000في معسكر آلما للنازحين، لمساعدة حوالي عملهاسفام أمريكا شخص. وتواصل منظمة أوآ 25,000
  .بخدمات المياه والمرافق الصحية

  
  قود تصل مدينة نياالقوافل الغذاء والو

   
) بأن  قوافل المواد الغذائية والوقود قد وصلت إلى مدينة نياال  لتجديد المخزونات ترافقها SMCأورد مرآز اإلعالم السوداني (

شاحنة وصلت في  221عربات القطار و من  72يوليو. وذآر السيد أحمد جادالدين معتمد مدينة نياال، أن  12قوات االمن في 
بالسلع. وقد بدأت محطات الوقود في مدينة نياال بيع الوقود. في وقت سابق من األسبوع، آانت هناك تقارير لوسائل  نياال محملة

االعالم عن ارتفاع أسعار الوقود في نياال نتيجة للندرة. ويمثل نقص الوقود مصدر قلق آبير ألنه يؤثر على العمليات اإلنسانية في 
  .المياه في العديد من المعسكراتالميدان، بما في ذلك مرافق ضخ 

  
 تدهور الوضع االمني في أجزاء من شرق دارفور

   
ذآرت اليوناميد بأن الوضع األمني في، وحول مدينة مهاجرية في الشرق دارفور يتدهور، مع تقارير عن زيادة حرآة 

ين من مواقع مختلفة، بما في ذلك الجماعات المسلحة حول المدينة. وعلى الرغم من الوضع األمني المتدهور عاد بعض النازح
من بلدة شعيرية، وأبو دنجل إلى بلدة مهاجرية، وفقا لمفوضية العون اإلنساني الحكومية. ودعا مفوض محلية ياسين المنظمات 
ينة اإلنسانية لتقديم المساعدات إلى هؤالء العائدين. ومن المتوقع ان تزور بعثة مشترآة بين الوآاالت بمرافقة اليوناميد مد

  .مهاجرية في األيام المقبلة للتحقق من أعداد العائدين وتقييم احتياجاتهم  .
  

  شخص جراء التوتر بين القبائل في عسالية والفردوس 500فرار حوالي 
  

بين قبائل الرزيقات والمعالية في آليكل أبو سالمة في محلية عسالية، شرق دارفور، وفقا لتقارير وردت من قبل  تزايد التوتر
شخص  200ل نحو األمم المتحدة. ووفقا لقادة المجتمع في الضعين، يرتبط التوتر بخلفية نزاع حول ملكية األرض. وقد وص

من قبيلة المعالية األسبوع الماضي إلى المحلية قادمين من آليكل أبو سالمة خوفا من مواجهات محتملة بين القبيلتين، وفقا 
  .  لمفوض محلية أبو آارينكا

  
بي بلدة شخصا من قرية آيكا بارا، جنو 275وقد أدى التوتر بين اثنتين من عشائر الرزيقات في محلية الفردوس إلى نزوح 

الفردوس، إلى معسكر خور عمر للنازحين، وفقا لنتائج البعثة األخيرة المشترآة بين الوآاالت. النازحين حديثا وصلوا إلى 
المعسكر منذ ثالثة أسابيع تارآين وراءهم آل موجودات أسرهم المعيشية وهم في حاجة إلى مساعدات الماء، والغذاء، ومواد 

تعليم، والمرافق الصحية. ووفقا لزعماء القبائل، فقد هرب هؤالء الناس من بيوتهم بعد أن قتل واحد من اإلغاثة غير الغذائية، وال
عشيرة أخرى. وهم غير قادرين على العودة إلى منازلهم حتى يتم حل الوضع من خالل النظم  أقاربهم رجال من

   نازعات.القبلية التقليدية لتسوية ال
  
  
  

استئناف تقديم منظمة 
الرؤية العالمية  للخدمات 
األساسية  في معسكرات 

  موسيووسكلي،  عطاش،
 للنازحين

تتناول تقارير لمفوضية 
العون اإلنساني عودة 
النازحين إلى مدينة  
مهاجرية في شرق 
دارفور رغم التحديات 
 األمنية في المدينة وحولها
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 قلدو في وسط دارفورالعودة إلى قولو و 
  

إلى مدينة نرتتي في وسط دارفور وفقا للمفوضية العون  -شخص  17,000من بين  –نازح  7,000عاد أآثر من 
اإلنساني، عادوا إلى ديارهم في محليات قولو، وقلدو، وروآيرو على التوالي. ووفقا لقادة المجتمعات المحلية من 

ماء، والمأوى في حاالت الطوارئ وتقديم المساعدات الصحية. وتؤآد مناطق العودة، فالعائدين في حاجة إلى ال
فقط من الناس من هذه  6,000هذه مع  تقارير توزيع برنامج الغذاء العالمي بشكل غير مباشر حرآة العودة

المجموعة ظهروا إلستالم الحصص الغذائية لشهر يونيو. وقد فرَّ هؤالء الناس من بيوتهم في أعقاب القتال بين 
. الفاعلون اإلنسانيون لم يتمكنوا من التحقق 2012القوات المسلحة وحرآة مسلحة في منطقة جبل مرة في ديسمبر 

من وتقييم احتياجات هؤالء العائدين بمناطق قولو وقلدو في جبل مرة، والتي آان يتعذر الوصول إليها إلى حد آبير 
  .ونصف الماضيينبالنسبة للعاملين في المجال اإلنساني على مدى العام 

   جنوب آردفان / النيل األزرق: مواصلة عمليات االغاثة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة
 

وزع برنامج الغذاء العالمي المعونات 
  شخص في   99,500الغذائية لنحو 

في سبع محليات في جنوب    يونيو
  .آردفان

 
أما في والية النيل األزرق، فقد واصل 

ي وبدعم من منظمة برنامج الغذاء العالم
مبادرون الوطنية غير الحكومية، 
وجمعية الهالل األحمر السوداني، توزيع 
المواد الغذائية في المناطق من الوالية 
التي تسيطر عليها الحكومة خالل الفترة 
المشمولة بالتقرير، حيث تم توزيع 

طن متري من المواد   155حوالي 
من الناس في   5,500الغذائية لحوالي 

لعزازه، (محلية الروصيرص)، وأقدي ا
(محلية التضامن)  والشهيد األفندي 

   .)(محلية باو 
  
  

  شخص في جنوب آردفان 55,000المساعدات الزراعية إلى  
  

ي طن متري من البذور واألدوات الزراعية ف 390،   يةئالوال لزراعةاوزعت منظمة األغذية والزراعة، ووزارة 
نازح والمجتمعات المضيفة المعرضة للمخاطر في محليات التضامن، ورشاد، وأبو  55,000جنوب آردفان إلى 
رأس من   90,000في تطعيم  الدلنج. وتدعم المنظمة أيضا وزارة الثروة الحيوانية الوالئية وجبيهة، و العباسيه، 

ادية تجري آل عام قبل موسم األمطار. ووفقا لمنظمة الماشية في المناطق المجلد وأبيي. وهذه حملة تطعيم ع
  ..مليون رأس من الماشية 18األغذية والزراعة، فلدى والية جنوب آردفان أآثر من 

  طفل معرضين للمخاطر في جنوب آردفان منذ يناير 2,300تحديد أآثر من 

ان خالل األسبوع من األطفال المتأثرين بالنزاع في محلية أبو جبيهة، جنوب آردف  70 تم تسجيل
آثر عرضة للمخاطرء الذين قد انفصلوا عن طفال من األطفال األ  19الماضي. وشملت هذه المجموعة 

من األطفال غير المصحوبين بذويهم الذين ليس  ينآخر15وعائالتهم، والذين لديهم بعض إشراف الكبار، 
جنوب األطفال في حضانة وزارة  لديهم إشراف من شخص بالغ. وحتى اآلن، لم يتم وضع  سوى اثنين من

والتي تطلب  مساعدة  المنظمات لتقديم المساعدات اإلنسانية ية ئوالالآردفان للتنمية االجتماعية والرعاية 
 لحماية الطفل ةئيوالالرعاية االجتماعية لاوزارة فرق الباقين. ووفقا لليونيسف، حددت  لدعم األطفال

  .013من األطفال المعرضين للخطر ما بين يناير ويونيو من عام   2,311

  

  

تلقى ما يقرب من 
شخص  100,000

ي تحالمساعدات الغذائية 
في المناطق  2013يونيو 

التي تسيطر عليها 
الحكومة في جنوب 

  آردفان

األهالي الذين حصلوا على المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي
   2013في جنوب آردفان في يونيو 

 المصدر: برنامج الغذاء العالمي)(

تم تحديد أآثر من 
من األطفال  2,300

المعرضين للمخاطر في 
جنوب آردفان منذ يناير، 
  وفقا للحكومة واليونيسيف
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في جميع المحليات لتي يتاح الوصول إليها في جنوب آردفان. من هذا  ) من الفتيات  913من الفتيان و 398( 
من األطفال (    227تم لم شمل و) بنات 112بنين  ،  251( و منهمر المصحوبين هم من األطفال غي 363العدد، 
  مع أسرهم. والجهود جارية للعثور على أسر األطفال غير المصحوبين المتبقين.) بنات 58بنين و  169

  إنشاء ثالث عيادات متنقلة في شرق والية جنوب آردفان

في إنشاء ثالثة عيادات متنقلة لبرامج لوالئية بجنوب آردفان دعمت اليونيسف قسم التغذية في وزارة الصحة ا
عالجية جديدة للمرضى الخارجيين في قرية السهل  (بمحلية أبو جبيهة)، وفي بلدة ليري (بمحلية اليري)، وفي قرية 

ين من تغطية معالجة سوء التغذية تجماال (بمحلية رشاد). سوف  تزيد العيادات المتنقلة الجديدة للمرضى الخارجي
  الحاد في المناطق النائية، وسوف تمأل الفجوات في التنفيذ في مواقع محددة خالل موسم العجاف (الجوع).

  أول خبير دولي في النيل األزرق

للوآاالت اإلنسانية (األمم لم يسمح 
غير المتحدة وآذلك المنظمات الدولية 

منذ اندالع القتال في سبتمبر الحكومية)
ر موظفين دوليين ليكون شنب ،2011

لهم مقار في والية النيل األزرق، على 
الرغم من انه ومنذ وقت سابق من هذا 
العام آان قد سمح لهم بالسفر إلى 
هناك لفترات محدودة من الزمن 
بغرض الزيارة. ومع ذلك، سمحت 
سلطات الوالية للمرة األولى بوجود 

مة األغذية طويل األجل لخبير من منظ

والزراعة. ويعمل الخبراء في وزارة 
في إطار برنامج  يةئالواللزراعة ا

مدته ثالث سنوات بتمويل من المعونة اإلنسانية التابعة للمفوضية األوروبية وإدارة الحماية المدنية. ويجري أيضا 
  وآسال. ،والبحر األحمر ،تنفيذ برامج مماثلة في واليات القضارف

   الرئيس يؤسس والية جديدة في غرب آردفان

كلة واليات شمال وجنوب وفقا لوآالة األنباء السودانية (سونا)، أصدر الرئيس عمر البشير مرسوما بإعادة هي
آردفان إلنشاء ثالث واليات هي شمال، وجنوب، وغرب آردفان. وعين الرئيس الوالي السابق لجنوب آردفان، 

المهندس آدم الفكي أحمد الطيب باعتباره الوالي الجديد لجنوب واحمد هارون محمد، واليًا جديدًا لشمال آردفان، 
  لي الجديد لوالية غرب آردفان.الواآردفان، واللواء أحمد خميس بخيت 

  ال تزال إتاحة الوصول إلى أبيي من السودان ممنوعة لموظفي الشؤون اإلنسانية

إلى منطقة أبيي في مطلع يوليومن   )لم تتمكن بعثة من مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا
لوصول إلى ابعثة الالموافقة من المؤسسات الحكومية ذات الصلة في الخرطوم، وبالتالي آان على  الحصول على

، أرسل المنسق المقيم لألمم المتحدة ومنسق 2013أبريل عام  22جنوب السودان. في بدولة أبيي من جوبا، 
موظفي األمم المتحدة  السفر إلى أبيي لوزارة الشؤون الخارجية، يفوض جميع نعالشؤون اإلنسانية مذآرة شفوية 

للوصول إلى أبيي بأية وسيلة للسفر متاحة لألمم المتحدة بما في ذلك من الدول المجاورة . وآان على موظفي 
وآاالت األمم المتحدة العاملة في منطقة أبيي وفي عدد من المناسبات السفر إلى أبيي عبر جنوب السودان.  وحتى 

فاألنشطة اإلنسانية في أبيي سوف تمول ويتم تشغيلها من آل من السودان  يتم حل الوضع النهائي لمنطقة أبيي،
  وجنوب السودان.

 توزيع البذور في والية النيل األزرق   (تصوير المنظمة األفريقية لإلغاثة والتنمية)

قام موظفو وآاالت األمم 
المتحدة العاملة في عدد 

بالسفر إلى  تمن المناسبا
منطقة أبيي عبر جنوب 

  السودان


