
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
   
  
 

 
 

 

 
 

 

 

أوتشا     

 في ھذا العدد
 1ص.  شھر لمدة النار إلطالق وقفاًً الشمال قطاع  الشعبیة الحركة أعلنت

 2ص. شرق دارفوربشخص من منازلھم الف  144العون اإلنساني: فرار 

 3ص.  الغذائي ملیون شخص یعانون من عدم إستتباب األمن 4,3

 4ص.تواصل االستجابة للفیضانات 

 

  

 

 

 

 

 
 

  التطورات أبرز
الشعبیة لتحریر أعلنت الحركة  •

قطاع الشمال عن  –السودان 
وقف إلطالق النار لمدة شھر 

واحد في والیتي جنوب 
كردفان والنیل األزرق من 
 .أجل االستجابة للفیضانات

نزوح ما یقدر بنحو  •
شخص، في  144,000

شرق دارفور منذ التاسع من 
أغسطس، بسبب القتال الدائر 

بین قبیلتي الرزیقات والمعالیا، 
لما أفادت بھ مفوضیة وفقا 

 .العون اإلنساني
من المرجح أن یزداد عدد  •

األشخاص الذین یعانون من 
انعدام األمن الغذائي في 

 4,3إلى  4السودان من 
ملیون شخص خالل موسم 

الجدب (الجوع) في الفترة من 
أغسطس إلى سبتمبر، وفقا لما 

أفادت بھ شبكة نظام اإلنذار 
 .المبكر بالمجاعة

اإلجمالي وصل العدد  •
لألشخاص المتأثرین 

بالفیضانات إلى ما یقدر بنحو 
شخص، وكانت  340,000

والیات الخرطوم، والجزیرة، 
والنیل االزرق من أكثر 

 الوالیات تأثرا بالفیضانات.

 أرقام
1,400,000 

 
 

 ن فيومسجل نونازح
 دارفور في المعسكرات

  النازحین خارج باستثناء(
 )المعسكرات

155,900 
 
 

  السودان في نوالالجئ
 األمم المتحدة (مفوضیة
 )للالجئین

 في السودانیین نوالالجئ 225,500
 السودان دولة جنوب

  وإثیوبیا
مفوضیة األمم المتحدة ( 

  )للالجئین

330,000 
 

 في ونسودانیال ونجئاللا
 تشاد

مفوضیة األمم المتحدة  (
 ) للالجئین

 التمویل

 984 ملیون
 )أمریكي دوالرمطلوبة (

 415 ملیون
 )أمریكي دوالر(التمویل المقدم مبلغ 

42.1% 
 )أمریكي دوالر( ھالتمویل المقدمنسبة 

 وكالة السودان لإلغاثة وإعادة التأھیل) جنوب كردفان (ب ،قطاع الشمال ،مناطق الحركة الشعبیةبن ومدنی
 

 
 قطاع الشمال وقفاًً إلطالق النار لمدة شھر –أعلنت الحركة الشعبیة لتحریر السودان 

 
أفادت بھ تقاریر وسائل اإلعالم، أغسطس، وفقا لما  31قطاع الشمال، في  –أعلنت الحركة الشعبیة لتحریر السودان 

عن وقف األعمال العدائیة في جنوب كردفان من جانب واحد ولمدة شھر، وذلك من أجل االستجابة للتأثیرات 
قطاع الشمال، قد طلبت من  –الناجمة عن الفیضانات.  وأضاف التقریر أن قیادة الحركة الشعبیة لتحریر السودان 

د العون للسكان المدنیین بأي وسیلة ممكنة، السیما في والیتي جنوب كردفان والنیل جمیع المحاربین أن " یقدموا ی
األزرق".  وفي نفس الیوم، أفاد السید محمد الحسن األمین، رئیس لجنة العالقات الخارجیة والدفاع في البرلمان 

لخارجیة والدفاع ترحب بإعالن السوداني، لجریدة  "االنتباھة" التي یقع مقرھا في الخرطوم، بأن لجنة العالقات ا
قطاع الشمال بوقف األعمال العدائیة من جانب واحد، من أجل تمكین االستجابة  –الحركة الشعبیة لتحریر السودان 

 .للفیضانات
 

وقد نزح ما یزید عن ملیون شخص أو تأثروا بشدة بالنزاع الدائر بین القوات السودانیة المسلحة وقوات الحركة 
في والیة جنوب كردفان، وامتد إلى والیة  2011قطاع الشمال، الذي نشب في یونیو  –یر السودان الشعبیة لتحر

في السودان، بینما فر ما تتواجد .  وال تزال الغالبیة العظمى من ھؤالء األشخاص 2011النیل األزرق في سبتمبر 
 .شخص إلى جنوب السودان أو إثیوبیا 225,000یقرب من 

 
أغسطس  28قطاع الشمال بأنھا وقَّعت مع منظمة " نداء جنیف"، في  –الشعبیة لتحریر السودان  كما أفادت الحركة

في مدینة جنیف، على وثیقة التزام تحظر بصورة تامة األلغام المضادة لألفراد.  وُتعرف منظمة  " نداء جنیف" 
علة المسلحة من غیر الدول صوب بأنھا منظمة إنسانیة محایدة وغیر متحیزة، تكرس عملھا إلشراك الجھات الفا

اإلمتثال لقواعد القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان.  ووفقا لما أفادت بھ الحركة الشعبیة لتحریر السودان 
قطاع الشمال، سیتم إنشاء منظمة غیر حكومیة محلیة في المناطق الخاضعة لسیطرة الحركة الشعبیة لتحریر  –

ال إلزالة األلغام المزروعة في حقول األلغام، السیما في المناطق الالزمة للحراثة الزراعیة قطاع الشم –السودان 
 والمناطق الالزمة لحریة تحرك المدنیین، وكذلك لتقدیم ید العون إلى ضحایا األلغام األرضیة.

 
 تواصل تقدیم المساعدات إلى المحتاجین في جنوب وشمال كردفان

في جنوب  تقدیم المساعدات إلى األشخاص األكثر عرضة للمخاطر والمتأثرین بالنزاع تواصل المنظمات اإلنسانیة
المنظمة الدولیة غیر الحكومیة، بتوزیع بذور محاصیل  ،مركز الیابان الدولي للمتطوعین كردفان.  وقد قام

 لیة كادوقلي.من األشخاص المتأثرین في قریة تلو، الواقعة جنوب شرق مح 1,200وخضراوات على ما یقرب من 

شخص لمدة ثالثة  8,000الدولیة غیر الحكومیة بإمدادات طبیة لدعم السویدیھ  –إنقاذ الطفولة كما تبرعت منظمة 
 8,000أشھر، إلى وزارة الصحة بالوالیة، الستخدامھا في مرافق منطقتي تندك وتجماال في محلیة رشاد.  وقد فر 
ة، التي شخص من منازلھم بسبب القتال الذي نشب بین القوات المسلحة السودانیة وقوات الجبھة الثوریة السودانی

قطاع الشمال، وحركة العدل والمساواة، في منطقة  أبو كرشوال في أبریل  –تضم الحركة الشعبیة لتحریر السودان 
 من ھذا العام.

من جھة أخرى، تواصل األمم المتحدة والمنظمات الشریكة الدعوة إلى إتاحة الوصول الكامل ودون إعاقة إلى 
المتأثرین بویالت النزاع في والیتي جنوب كردفان والنیل األزرق.  وال تزال األمم المتحدة وشركاؤھا غیر قادرین 

ة إلى المناطق الخاضعة لسیطرة الحركة الشعبیة لتحریر على إجراء تقییمات إنسانیة، أو توصیل المساعدات اإلنسانی
 قطاع الشمال. –السودان 

 النشرة اإلنسانیة
 السودان
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شخص من منازلھم بسبب االشتباكات بین  144,000مفوضیة العون اإلنساني: فرار  
  القبائل في شرق دارفور

 
شخص في شرق دارفور، عقب اندالع قتال بین قبیلتي الرزیقات والمعالیا الذي نشب  144,000نزح ما یقدر بنحو 

أغسطس في محلیتي عدیلھ وأبو كرنكا، وذلك وفقا لما أفادت بھ مفوضیة العون اإلنساني التابعة للحكومة  9في 
 2,730شخص)، والجیالبي ( 2,460سودانیة.  وأفادت التقاریر بأن ھؤالء قد فروا إلى منطقتي المیناء البري (ال

شخص) في محلیة عدیلة؛  10,000شخص)، وشارف ( 40,000شخص) في محلیة الضعین؛ وإلى منطقتي عدیلة (
شخص)، وجاد السید  3,895شخص)، وأم راكوبة ( 6000شخص)، وبخیت ( 67255وإلى مناطق أبو كارنكا (

شخص)،  1,590شخص) في محلیة أبو كارنكا؛ وإلى مناطق أبو سفیان ( 3,265شخص)، وعز الدین ( 3,375(
شخص) في شمال دارفور.  وتتمثل االحتیاجات الرئیسیة لھؤالء  850شخص)، ودلیل بابكر ( 1,175وجودة (

إغاثة غیر غذائیة، والمآوي لحاالت الطوارئ، والتعلیم، النازحین في تلقي مساعدات فیما یتعلق بالغذاء، وإمدادات 
والمیاه، والمرافق الصحیة، والصحة، وفقا لما أفادت بھ مفوضیة العون اإلنساني.  ویصعب الوصول إلى محلیتي 
عدیلھ وأبو كرنكا بسبب القیود المفروضة من الحكومة على تحرك األفراد نتیجة المخاوف األمنیة.  وسیتم قریبا 

 سال بعثات مشتركة بین الوكاالت لتقییم االحتیاجات في ھذه المناطق.إر
 

كم من محلیة الضعین) ھذا  20وقد زارت منظمة "تیرفند" الدولیة غیر الحكومیة قریة جیالبي (الواقعة على بعد 
یخ دھب.  من النازحین قد وصلوا من محلیة دار السالم إلى قریة ش 2,730األسبوع، وأفادت بأن ما یقدر بنحو 

ویحتاج ھؤالء النازحون إلى تلقي مساعدات فیما یتعلق بالغذاء، وإمدادات إغاثة غیر غذائیة، والمآوي في حاالت 
الطوارئ، والصحة، والتغذیة، والمیاه والمرافق الصحیة والتعلیم.  وقد ُأحرقت قریة دار السالم جزئیا وفر جمیع 

محلي للنازحین.  كما أفادت التقاریر بأن جمیع سكان قریة شیخ دھب قد فروا سكانھا، وفقا لما أفاد بھ قادة المجتمع ال
أیضا من القریة.  وأفادت منظمة "میرلین" الدولیة غیر حكومیة، بأن العیادة الواقعة في قریة دار السالم قد تعرضت 

 للنھب.
 

 االستجابة للنازحین إثر القتال الذي اندلع بین القبائل

اإلنسانیة تقدیم المساعدة إلى النازحین من جراء القتال الذي نشب بین قبیلتي الرزیقات والمعالیا.  فقد قام تواصل المنظمات 
أغسطس، بتوزیع حصص غذائیة لحاالت الطوارئ تكفي لمدة  29برنامج الغذاء العالمي وجمعیة الھالل االحمر السودانیة، في 

من النازحین  50,000المیناء البري والجیالبي في محلیة الضعین، وإلى  من النازحین الجدد في قریتي 5,190یوما على  15
من النازحین الجدد في ست مناطق في  84,910الجدد في قریتي عدیلھ والشارف في محلیة عدیلة.  وبدأ توزیع الغذاء على 

 محلیة أبو كرنكا، في األول من شھر أغسطس.

یتي عدیلھ وأبو كرنكا ضغطا على الخدمات الصحیة القائمة التي تقدمھا منظمة وشكل العدد الكبیر من النازحین الجدد في محل
"میرلین" الدولیة غیر الحكومیة في سبع عیادات في المحلیتین.  كما تأثرت الخدمات الصحیة نتیجة أعمال النھب التي تعرضت 

 رئة من األدویة والمكمالت الغذائیة.لھا عیادة دار السالم في محلیة أبو كرنكا.  وھناك حاجة ماسة إلى إمدادات طا

وتعد المخزونات غیر الكافیة من مواد اإلغاثة غیر الغذائیة واإلمدادات الطبیة في محلیة الضعین، واحدة من التحدیات الرئیسیة 
تیرفند" الدولیة التي تواجھھا الوكاالت اإلنسانیة عند تقدیم المساعدات للنازحین الجدد.  وال یتوافر حالیا في مستودع منظمة "

أسرة).   550شخص ( 2,750غیر الحكومیة في محلیة الضعین من إمدادات إغاثة غیر غذائیة إال ما یكفي لما یقدر بنحو 
أسرة لتلبیة احتیاجات جمیع  30,000فھناك حاجة إلى توفیر إمدادات إغاثة غیر غذائیة إضافیة لمساعدة ما یقدر بنحو 

اجد المحدود للشركاء في محلیتي عدیلھ وأبو كرنكا، فھناك حاجة ماسة إلى تحدید الشركاء النازحین الجدد.  ونظرا للتو
 المحتملین، بما في ذلك المنظمات غیر الحكومیة المحلیة لزیادة القدرة على االستجابة.

 تقاریر عن اندالع اشتباكات جدیدة بین رجال القبائل من الرزیقات والمعالیا

تلقت األمم المتحدة تقاریر تفید باندالع قتال جدید بین قبیلتي الرزیقات والمعالیا، بالرغم من توقیع القبیلتین على 
 اتفاقیة السالم األخیرة.

فقد أفادت مصادر محلیة، بمقتل أحد الرعاة التابعین لقبیلة الرزیقات على ید رجلین من قبیلة المعالیا في منطقة 
أغسطس.  وأفادت التقاریر  25كم جنوب شرق محلیة مھاجریة وذلك في  12كاالجو الواقعة على بعد ما یقرب من 

 ین لقبیلة المعالیا انتقاما. بأن رجاال من قبیلة الرزیقات قاموا بقتل الرجلین التابع

أغسطس، بإصابة رجل من قبیلة الرزیقات في أعقاب القتال الذي اندلع بین رجال  26كما أفادت التقاریر، في  
كم شرق محلیة  35قبیلتي الرزیقات والمعالیا في قریة دار السالم في محلیة كرنكا، الواقعة على بعد ما یقرب من 

 الضعین.

 144,000نزح ما یقدر بنحو 
 9شخص في شرق دارفور منذ 

أغسطس، نتیجة اندالع قتال 
قبیلتي الرزیقات والمعالیا، بین 

 وفقا لمفوضیة العون اإلنساني

بإندالع أفادت التقاریر 
اشتباكات مسلحة جدیدة بین 
قبیلتي الرزیقات والمعالیا، 
بالرغم من توقیع القبیلتین على 

 اتفاقیة السالم األخیرة
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 )2013سبتمبر  –النتائج الحالیة لألمن الغذائي ( أغسطس 
 المصدر : شبكة نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة

 یواجھ عمال اإلغاثة في دارفور مخاطرًا أمنیة

بع للجنة الدولیة للصلیب األحمر على ید رجال مسلحین بالقرب من ثمانیة موظفین وشاحنتین تت أغسطس،  26اخُتطف، في 
كم شرق محلیة زالنجي) في وسط دارفور، أثناء عودتھم من نرتتي إلى زالنجي.  وقد  30ھبیال (الواقعة على بعد مایقرب من 

 ُأطلق سراح ستة أفراد منھم في الیوم التالي، بینما لم ُیفرج بعد عن السائقین والشاحنتین.

أغسطس.  وتجري  26(الیونیسیف) في محلیة زالنجي في كما حاول خمسة رجال اقتحام مكتب منظمة األمم المتحدة للطفولة 
 الشرطة تحقیقا بشأن ھذا الحادث.

أغسطس، باقتحام مكتب ودار ضیافة تابعین لمنظمة أطباء بال  30أما في شمال دارفور، فقد قام أربعة رجال مسلحین، في 
ة معدات مكتبیة وحافلة صغیرة مستأجرة.  وترك اإلسبانیھ الدولیة غیر الحكومیة، في محلیة طویلة، وتمكنوا من سرق –حدود 

 المسلحون الحافلة الصغیرة في وقت الحق والزوا بالفرار بعد مطاردة الشرطة لھم.  ولم یصب أحد خالل ھذا الحادث.
 

  شبكة نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة: توقعات بموسم حصاد متوسط

لشبكة نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة فیما یتعلق باألمن الغذائي، فمن  2013وفقا آلخر التحدیثات المتعلقة بتوقعات أغسطس 
المرجح أن تتسبب السیول والنزاع المستمر في أغسطس، في زیادة مؤقتة ألعداد األشخاص الذین یواجھون انعدام األمن 

 في الفترة من أغسطس إلى سبتمبر. –في السودان خالل موسم الجدب (الجوع) ملیون شخص  4.3إلى  4الغذائي لتصل من 
 

ومن المتوقع أن تصل مستویات الطوارئ من انعدام األمن الغذائي الحاد (المرحلة الرابعة) خالل موسم الجدب (الجوع) إلى 
قطاع الشمال في جنوب  –أعلى المستویات بین النازحین في المناطق الخاضعة لسیطرة الحركة الشعبیة لتحریر السودان 

 كردفان، بینما یتوقع أن تواجھ األسر الفقیرة في ھذه المناطق مستویات األزمة من انعدام األمن الغذائي (المرحلة الثالثة).
ومن المرجح أن تستمر مستویات اإلجھاد 
من انعدام األمن الغذائي (المرحلة الثانیة) 
بصورة أساسیة في المناطق الخاضعة 

لحكومة في والیتي جنوب لسیطرة ا
وصول لكردفان والنیل األزرق، نتیجة 

المساعدات اإلنسانیة، وتوافر العمالة 
الزراعیة الموسمیة، واالنخفاض الموسمي 
في أسعار الحبوب، وفقا لما أفادت بھ 

 شبكة نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة. 
 

أما في في دارفور، فمن المرجح أن 
اإلجھاد من یواجھ النازحون مستویات 

انعدام األمن الغذائي (المرحلة الثانیة) 
خالل موسم الجدب (الجوع)، نتیجة 
المساعدات طویلة األمد الكافیة لتلبیة 
االحتیاجات الغذائیة الدنیا للنازحین، رغم 

من  300,000أنھ قد یواجھ ما یقرب من 
والذین لم  2013النازحین الجدد في 

ألزمة من یتلقوا مساعدات بعد، مستویات ا
 انعدام األمن الغذائي (المرحلة الثالثة).

 
تتوزع أن بد من شبكة نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة أنھ على الرغم من ھطول أمطار غزیرة في أغسطس، إال أنھ ال وأفادت

األمطار جیدا حتى نھایة سبتمبر لضمان نضوج محاصیل الحبوب في مناطق اإلنتاج الفائض في وسط وجنوب شرق السودان.  
مع عجز تراكمي في نسبة ھطول األمطار یقدر  –ھطول األمطار  ونظرا لتأخر بدء موسم ھطول األمطار وانخفاض معدل

في المائة عن العام  30فإن معدل المساحات المزروعة یعتبر متوسطا، رغم أنھ یقل بنسبة  –في المائة  50 – 20بنحو 
 الماضي. ومن المحتمل أن یحدث انخفاض كبیر في إنتاج المحاصیل، إذا لم یتحسن معدل ھطول االمطار.

 
ومن المرجح أن یكون انعدام األمن الغذائي لألشخاص المتأثرین بالفیضانات مؤقتا، حیث أن العدید من ھؤالء األشخاص من 
السكان الحضریین الذین ال تتأثر مصادر دخلھم بتأثیرات الفیضانات، بینما سیواصل األشخاص المتأثرین بالفیضانات في 

یعني أن عدد األشخاص الذین یواجھون مستویات (األزمة) من انعدام األمن الغذائي في المناطق الریفیة عملھم بالزراعة.  وھذا 
ملیون شخص في بدایة موسم الحصاد في شھر أكتوبر، وفقا  3,3 – 3المرحلة الثالثة أو ما بعدھا، سوف ینخفض إلى ما بین 

 لشبكة نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة.

زداد عدد األشخاص الذین قد ی
األمن إستتباب عدم یواجھون 

 4,3إلى  4الغذائي لیصل من 
ملیون شخص في السودان 

 –خالل موسم الجدب (الجوع) 
في الفترة من أغسطس إلى 
سبتمبر، وفقا لشبكة نظام 

 اإلنذار المبكر بالمجاعة

وقوع حوادث تفید تقاریر ب
أمنیة مختلفة شملت موظفي 
المنظمات اإلنسانیة واألصول 
في مناطق مختلفة في دارفور 

 األسبوع الماضي
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

  الفیضاناتتواصل تقدیم المساعدات للمتأثرین ب
 

والیة من  17وقد تأثرت   تقوم حكومة السودان بقیادة وتنسیق االستجابة الشاملة لحاالت الطوارئ الناجمة عن الفیضانات.
جراء الفیضانات وفقا لما أفادت بھ مفوضیة العون اإلنساني.  ووصل عدد األشخاص المتأثرین بالفیضانات إلى ما یقرب من 

شخص، وكانت والیات الخرطوم، والجزیرة، والنیل األزرق من أكثر الوالیات تأثرا بالفیضانات.  وتواصل  340,000
وأفاد قطاع المواد غیر  .قدیم المساعدة إلى األشخاص المتأثرین بالفیضانات في جمیع أنحاء السودانالمنظمات اإلنسانیة ت

أسرة) قد تلقوا مآوي طوارئ  29,000شخص من المتأثرین بالفیضانات ( 145,000الغذائیة ومآوي الطوارئ بأن مایقدر بنحو 
شخص  65,000وسیتلقى عدد إضافي من األشخاص یقدر بنحو وإمدادات إغاثة غیر غذائیة من المخزونات المتاحة.  

 .أسرة) مساعدات خالل األیام واألسابیع القادمة 13,000(
مصادر المیاه بمادة الكلور؛ وتنفیذ مصدر من  2,900وعلى جانب آخر، قام قطاع المیاه والمرافق الصحیة والنظافة بتزوید 

 300حمالت لما یقرب من 
حملة لمكافحة النواقل، 

حملة لتعزیز  180و
 400النظافة الصحیة، و

حملة إلدارة النفایات 
من  108الصلبة؛ وتوفیر 

طوارئ لتقدیم ال اتعیاد
الرعایة الصحیة إلى 
األشخاص المتأثرین 
بالفیضانات.  وقام القطاع 

بق الصحي بشكل مس
بالفعل،  قبل بدایة 
الفیضانات، بتوفیر 
مخزونات كافیة من 
الرعایة الصحیة األولیة، 
واالستجابة السریعة، 
والرعایة الصحیة 
األساسیة، ومستلزمات 
الصحة اإلنجابیة في جمیع 

 .أنحاء السودان

 
ُدمرت المدارس أو فقد بالفیضانات.   مرحلة األساستعلیم طفل في سن  140,000ا یقدر بنحو وأشار قطاع التعلیم إلى تأثر م

مدرسة في والیة  185تأثرت بسبب أضرار میاه األمطار، والفیضانات، والمیاه الراكدة.  وتم االنتھاء من تقییم حاالت 
خیمة على المدارس األكثر تضررا في محلیة شرق النیل بوالیة الخرطوم، وقامت وزارة التعلیم  120الخرطوم.  وُوزعت 

كتاب مدرسي.  ویجرى حالیا تحدید الفجوات المتعلقة بتقدیم المساعدات في جمیع أنحاء السودان من أجل  12,000بتوفیر 
 االستجابة إلى احتیاجات جمیع األشخاص المتأثرین.

 
 مالیین دوالر أمریكي 10الصندوق المركزي لمواجھة الطوارئ یمنح دارفور وكردفان 

 
مالیین دوالر أمریكي لتلبیة االحتیاجات الطارئة في منطقتي  10لة السودان مبلغ منح الصندوق المركزي لمواجھة الطوارئ دو

دارفور وكردفان في السودان، مما یجعل السودان أعلى متلق لتمویل الصندوق المركزي لمواجھة الطوارئ لھذا العام حتى 
الت الطوارئ المفاجئة فضال عن حاالت اآلن.  ویقدم الصندوق المركزي لمواجھة الطوارئ التمویل من أجل التعامل مع حا

 .نقص التمویل في جمیع أنحاء العالمالتي تعاني من الطوارئ 
 

قوات الحكومیة، فضال عن التي اندلعت بین جماعات مسلحة و سلسلة من االشتباكات 2013وقد شھد النصف األول من عام 
وقال السید علي الزعتري، منسق األمم المتحدة المقیم ومنسق العدید من االشتباكات التي اندلعت بین القبائل في السودان.  

" لقد ازداد الطلب على تقدیم المساعدات اإلنسانیة بصورة مفاجئة وبما یتجاوز االحتیاجات  ،الشؤون اإلنسانیة في السودان
 ."جنوب وشمال كردفان المتوقعة بسبب فرار آالف األسر من منازلھم نتیجة لھذه النزاعات الدائرة في دارفور، ووالیتي

وفي نفس السیاق، أثر عدد النازحین الجدد الذین یصلون المعسكرات، بشدة على الخدمات واإلمدادات القائمة.  فعلى سبیل 
شخص.  وسیعمل تمویل الصندوق المركزي لمواجھة  250,000المثال، ازداد حجم حاالت قطاع الصحة بما یقدر بنحو 

  .مم المتحدة والشركاء على تلبیة احتیاجات ھؤالء األشخاص األكثر عرضة للمخاطرالطوارئ على ضمان قدرة األ
 

شخص من الذین  300,000مالیین دوالر أمریكي في دارفور، لدعم الخدمات المنقذة للحیاة لما یزید عن  8وسیتم استخدام مبلغ 
سیتم استخدام كما خالل العامین الماضیین معا.   .  وھذا العدد أكثر من عدد النازحین في دارفور2013نزحوا حدیثا في عام 

ملیون دوالر لدعم برامج معالجة انعدام األمن الغذائي والتعلیم، في والیتي شمال وجنوب كردفان التي اندلعت فیھما  1,9مبلغ 
  .شخص ھذا العام 90,000اشتباكات بین جماعات مسلحة والقوات الحكومیة والتي تسببت في نزوح ما یقرب من 

 صورة توضح تأثیر الفیضانات األخیرة في والیة الخرطوم (تصویر األمم المتحدة)

ألشخاص ل الكلي عددالوصل 
المتأثرین بالفیضانات إلى ما 

شخص،  340,000یقرب من 
وكانت والیات الخرطوم، 
والجزیرة، والنیل األزرق من 
 أكثر الوالیات تأثرا بالفیضانات

منح الصندوق المركزي 
 10مبلغ لمواجھة الطوارئ 

لسودان لمالیین دوالر أمریكي 
لتلبیة االحتیاجات الطارئة في 
منطقتي دارفور وكردفان 
بالبالد، مما یجعل السودان 
أعلى متلق لتمویل الصندوق 
المركزي لمواجھة الطوارئ 

 لھذا العام حتى اآلن
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