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أنشطة اللجنة الدولیة للصلیب 

 .في البالد األحمر

سالم بین ات یتفاقإوقیع جرى ت •

الرزیقات بني حسین وقبیلتي 

في والیة شمال دارفور،  الشمالیة

وكذلك بین قبیلتي المعالیا والحمر 

  .في والیة غرب كردفان

ھناك  وفقا لقادة المجتمع المحلي •

عائد في محلیة أم  34,000نحو 
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 التمویل

 )أمریكي دوالر( ملیون 986
  2014مطلوبة في عام 

 47.2 % 
 ةتوفرنسبة األموال الم

 

 

 سیستأنف الصلیب األحمر عملیاتھ في السودان 
 

 1الذي ظل ساریًا منذ  سبتمبر قرارھا بتعلیق أنشطة اللجنة الدولیة للصلیب األحمر 22رفعت الحكومة السودانیة في 
الذي ما زالت تدور فیھ المناقشات حول الترتیبات العملیة لتعزیز التنسیق جاء ذلك في الوقت  .2014فبرایر عام 

 الفعال بین الصلیب األحمر والسلطات في البالد.
 

وقالت اللجنة الدولیة للصلیب األحمر أن ھذه الخطوة ستسمح لھا بإستئناف العمل اإلنساني وأن اإلغاثة والمساعدات 
ات والعنف. وستقوم اللجنة الدولیة للصلیب األحمر عقب غیاب دام لسبعة ستصل مرة أخرى الى المتأثرین بالنزاع

حوار مع جمیع األطراف المشاركة في أو المتأثرة بالنزاعات لضمان  إعادة بدءأشھر من المناطق المتأثرة بالنزاع ب
توف ساندوز رئیس وفد قبول الجمیع للدورالمحاید وغیر المتحیز الذي تقوم بھ اللجنة. وفي ھذا الصدد قال جان كریس

في السودان: "إن أولویتنا ھي أن نعید موظفینا مرة أخرى الى العمل المیداني في  اللجنة الدولیة للصلیب األحمر
ونظرًا لتغیر الوضع اإلنساني منذ فبرایر، فإننا سوف نبدأ بإجراء تقییم ". وأضاف قائال: "أسرع وقت ممكن

ون قادرین على إتخاذ قرار حول ما یمكن القیام بھ، وإعادة تكییف قدراتنا وفقا لإلحتیاجات في مناطق النزاع بحیث نك
 ".لذلك التقییم

 
وقد مددت عملیاتھا إلى  .1978وجدیر بالذكر أن اللجنة الدولیة للصلیب األحمر ظلت تعمل في السودان منذ عام 

تأثروا بالنزاعات المسلحة وحاالت العنف حیث قامت بتقدیم المساعدات لألشخاص الذین   2003دارفور في عام 
  ملیون شخص في السودان. 1,5حوالي  2013وقد إستفاد من خدماتھا في عام  .األخرى

 
 دارفور  شرقشرق جبل مرة وعدیلة في والیة  جھود للوصول إلى

 
كجزء ذلك و سبتمبر 30 من نیاال إلى دریبات وفینا یوم ینالمسؤولین اإلنسانی جویة من المفترض أن تأخذ رحلةكان 

رحلة اللوصول إلى منطقة شرق جبل مرة في دارفور،. ومع ذلك، فإن لمن الجھود التي تبذلھا الوكاالت اإلنسانیة 
بسبب مخاوف  ریحالتص منحتلم  والمخابرات العسكریة ،أجھزة المخابرات واألمن الوطني ألن تحدث ممقررة لال

وكاالت اإلغاثة قادرة على الوصول إلى معظم شرق جبل مرة (حیث  لم تكنتتعلق بالسالمة. وألكثر من أربع سنوات 
 .)اتشخص في حاجة للمساعد 100,000ما یقدر بنحو 

 
في  عدیلة إلى 2014سبتمبر  25و  23بین  ستغرق یومینتمشتركة بین الوكاالت  بعثة تقییمالوقت، فإن  ذات وفي

 بعثةلھذه الألسباب أمنیة). وكان من المخطط أنھ یقال لما شرق دارفور لم تتم بسبب رفض جھاز األمن والمخابرات (
 16 یوم یونامید) إلى عدیلة فيالتحاد األفریقي في دارفور (اإلوألمم المتحدة ا بعثةلالرحلة الجویة  فورًا أن تلي

العالمي. المعلومات األولیة التي تم جمعھا في  اءاإلنسانیة وبرنامج الغذ مكتب تنسیق الشؤون اشارك فیھالتي سبتمبر و
 المیدان تؤكد احتیاجات إنسانیة كبیرة بین السكان المحلیین.

 
  وغرب كردفان شمال دارفور يتفي والیات سالم یتفاقإتوقیع 

 
مجتمعات محلیة في والیات شمال تسھیل جھود المصالحة والسالم بین عدة عملیة  تباشرظلت السلطات الحكومیة 

 بدعوىالماضي المواقع في تلك المجتمعات في العدید من شتباكات مسلحة بین إقد نشبت و  .دارفور وغرب كردفان
  .بما في ذلك األرض لرعي الماشیة ومصادر المیاه السیطرة على الموارد المحلیةو وصول إلىالرغبة في ال
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 في والیة شمال دارفور رزیقات الشمالیةسالم بین قبیلتي بني حسین وال یةتفاقإتوقیع 

 
ارفور، سالم في بلدة كبكابیة في والیة شمال دیة تفاقإعلى  سبتمبر 19في رزیقات الشمالیةوقعت قبائل بني حسین وال

محلیات الثالث التي فتح جمیع الطرق بین ال ةإعاد تتم یةتفاقاإللك تومنذ التوقیع على   ة.بإشراف من السلطات المحلی
والسلع دون الحاجة إلى  ،والشاحنات التجاریة ،، وسرف عمرة، وكبكابیة مما سمح بحریة تنقل األفرادتشمل السریف

ندالع العنف حول إ في أعقاب 2013قد قامت بإغالق الطرق منذ ینایر  المحلیة المیلیشیاتكانت و  .مرافقین مسلحین
نحو في نزوح العنف حینذاك  تسبب عندما ، 2013في أوائل عام  ة جبل عامرحقوق تعدین الذھب في منطق

بسبب  2013شخص نزحوا حدیثا في عام  380,000كان ما یقدر ب وفقا لمنظمات اإلغاثة، و .شخص 100,000
 منظمة عطاشل فقًاوو نزحوا بسبب أزمة جبل عامر.الذین  100,000العنف بین القبائل إلى حد كبیر، بما في ذلك 

 .فتتاح الطرقإانخفضت بشكل كبیر بعد فإن أسعار السلع في سوق السریف قد ، الوطنیة
 

  .ألفراد الذین قتلوا من القبیلتینادفع دیة  جريوطنھم وسیماع إلى نزاء الالنازحین جرجمیع وفقًا لإلتفاقیة وسیعود 
لتأمین الطرق بین  ،على أھبة اإلستعداد على مدى ستة أشھر ستبقى، والتي قوة مسلحة مشتركة سوف تشكلو

  90تشكیل لجنة مشتركة من  إلىأیضا  یةتفاقاإل تودع .سرف عمرة، وكبكابیة)( السریف، و المحلیات الثالث
 .اعتقال المجرمین من القبیلتینكذلك لتساعد في شتباكات في المناطق واألسواق العامة وقبیلة لمنع اإلشخصا من كل 

 
 مصالحة في والیة غرب كردفان یةتفاقلتا المعالیا والحمر توقعان على إقبی

 
سبتمبر، في مدینة الفولة عاصمة، والیة غرب  27تفاق مصالحة  یوم إالمعالیا والحمر على  تيلوقع ممثلون عن قبی

 .یةتفاقتوقیع اإل.  وقد حضر نائب الرئیس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن حفل كردفان
 

من منازلھم في منطقة أم دیبون  2,000أكثر من  نزحو 2013في دیسمبرعام شخصا من المعالیا  35فقد قتل نحو 
مدینتي عدیلة وشارف فر ھؤالء الناس إلى وقد في والیة غرب كردفان، بالقرب من الحدود مع والیة شرق دارفور. 

خالف بین القبیلتین حول نشوب ندلع بعد إقد أوردت التقاریر بأن القتال كان في والیة شرق دارفور. و ة عدیلةمحلیب
 الرعي.حقوق 

 

العائدین بحاجة إلى المساعدات اإلنسانیة في محلیة أم دخن بوالیة  من 34,000ھناك نحو 
 وسط دارفور 

 
ترْأسھا مفوضیة  لبعثة بین الوكاالتوفقا 

 قادة المجتمعالعون اإلنساني الحكومیة أورد 
العائدین في تسع  من 34,000ھناك نحو بأن 

قرى في محلیة أم دخن بوالیة وسط دارفور 
وحسب ھذه  .اإلنسانیةبحاجة إلى المساعدات 

ة للعائدین، ولیاإلفادات، فإن اإلحتیاجات األ
، ةالطارئالمنزلیة مستلزمات التتمثل في توفیر 

، والنظافة، وكذلك ةالصحی قفارموالمیاه وال
مجاالت التعلیم، واألمن  في اتالمساعد

  .الغذائي، وسبل كسب العیش

القتال الذي ب نزحون ھؤالء العائدین قد وكا
والسالمات في ، بین قبیلتي المسیریةنشب 

 . أبریل من ھذا العام

ستضع  ،وستبدأ المنظمة الدولیة للھجرة  تسجیل ھؤالء العائدین بعد عطلة عید األضحى. وحالما تتاح نتائج التسجیل
ذلك   وكاالت المعونة خطط االستجابة وفقا لذلك. وبدأت المنظمات الشریكة في قطاعات الصحة والتغذیة  في غضون

الكشف عن سوء التغذیة بین األطفال دون عبر في توفیر فرص الحصول على الخدمات الصحیة عبر عیادات متنقلة و
 سن الخامسة. وتفید وكاالت المعونة انھ لم یتضح بعد ما ھي خطط استجابة الحكومة لھؤالء العائدین.

بسبب القتال بین قبیلتي المسیریة والسالمات، نازح آخرین، قد فروا أیضا من قراھم   30,000ھناك أیضا حوالي و
  .مكجروعمار جدید في محلیة   ،قریة كبار في محلیة أم دخن، وأیضا في قرى مورالنقبحالیًا  لوذونوی

 

جرى توقیع إتفاقیات سالم بین 
قبیلتي بني حسین والرزیقات 
الشمالیة في والیة شمال 
دارفور، وكذلك بین قبیلتي 
المعالیا والحمر في والیة غرب 

 كردفان.
 
 

 )عدسة تیرفند( 2013نازحون فروا من القتال بین السالمات والمسیریة یحصلون على العون في أم دخن في عام 

من  34,000ما یقدر ب 
العائدین في محلیة أم دخن 

وسط دارفور في حاجة  بوالیة
 إلى المساعدات اإلنسانیة، وفقًا

 لقادة المجتمع.
 
 
 

 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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  الجنوبیین في السودانمن السودانیین تصاعد أعداد الالجئین 
 

 من ھذا العام سبتمبر  25حتى و 2013دیسمبر  السودان منذ الذین لجأوا إلى الجنوبییننیین االسود بلغ عدد
األمم  ووفقا لمفوضیة .األسبوع الماضي الوافدین الجدد على مدى عدد طفرة ملحوظة في مع شخص،  96,600

تجدد القتال  األبیض في أعقاب والیة النیل قد عبروا الحدود إلى الجئ 3,500أكثر من  فإن الالجئین المتحدة لشؤون
المناطق  تعمل حالیًا  في بعثة تقییم و قد تم تسییر .في دولة جنوب السودان أعالي النیل في والیة منطقة الرنك في

النساء واألطفال. وفي الوقت  من ھم الوافدین الجدد منالغالبیة العظمى  إلى أن المعلومات األولیة، وتشیرالحدودیة
إلستیعاب ھؤالء  الزلیطایة في مدینة موقع جدید حتافتاب النیل األبیض حكومة والیة بقرار فیھ المفوضیة الذي ترحب

الجدد  القادمینإلى المزید من المواقع الجدیدة على ضوء  تكون ھناك حاجة فمن المرجح  أیضًا أن، الالجئین
 .األمطار مع انتھاء موسم ینالمتوقع

  
 والدمازین بوالیة النیل األزرق ،محلیات التضامن، والروصیرصیصلون إلى الجئ  8,000ب ما یقدر 

أسرة من  1,500وفقا إلفادات إحدى المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة في والیة النیل األزرق، ھناك 
شخص) قد فروا  من القتال الناشب ھناك ولجأوا إلى  8,000الالجئین من دولة جنوب السودان (حوالي 

تسمح ، ولكن لم اتھؤالء الناس ھم في حاجة إلى المساعد .محلیات التضامن، و الرصیرص، والدمازین
 .حتیاجاتھمإلجھات الفاعلة اإلنسانیة بتقییم ل بعد السلطات الحكومیة

 
 دارفوررما في والیة شمال نازح في مدینة ُك18,000عون إغاثي ل 

  
موقع ساعد التحسن الذي طرأ على عملیة إیصال المساعدات اإلنسانیة إلى النازحین الذین لجأوا إلى مكان بالقرب من 

إلى الناس المحتاجین المساعدات إمكانیة وصول  على شمال دارفوررما، في والیة بعثة الیونامید في مدینة ُك فریق
سبانیة بتشیید وحدة شبھ دائمة للرعایة الصحیة األولیة، لتعزیز قدرة ھناك. وقد بدأت منظمة أطباء بال حدود اإل

صحیة األولیة جزء یقتدي بمعاییر الرعایة اللعیادات الخارجیة، وكالمرضى الوطنیة زلفى، التي توفر الدعم  المنظمة
وباإلضافة إلى ذلك، فإن اإلغاثة الدولیة، المنظمة غیر الحكومیة الدولیة، تعمل في المنطقة وھي  لمقابلة اإلحتیاجات.

و منظمة أطباء بالحدود  ،وستقوم وزارة الصحة بالوالیة أیضا توفر فرص الحصول على الخدمات الصحیة.
الموظفین. ووفقا لمنظمة أطباء بال ضمان مستویات كافیة من در الصحي لاألسبانیة، ومنظمة زلفى الوطني بتوفیر الكا

حدود األسبانیة، فإنھا ستقوم بدعم برامج الصحة والتغذیة في المركز الصحي لمدة ما بین ثالثة إلى ستة أشھر، بما في 
ایة المطاف إلى زلفى. كما و سوف تسلم منظمة أطباء بال حدود  المركز في نھ. الداخلیین ذلك إدارة العنایة بالمرضى

  .أن زلفى تعمل  بشكل وثیق مع وزارة الصحة بالوالیة، وخاصة من حیث الموظفین و توفیر األدویة

 األمم المتحدة وفقا لمفوضیة
شؤون الالجئین بلغ عدد ل

 من السودانیین  الالجئین
الجنوبیین في السودان 

96,600.   
 
 
 

حصل على المساعدات 
كانوا قد نازح  18,000نحو

بعثة  فریقموقع الذوا بقرب 
 رما الیونامید في ُك

 
 
 

 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 ،والنظافة الصحیة. وقد قامت إدارة المیاه واإلصحاح البیئي ة،الصحی قفارموال ،كما یجري توفیر أنشطة المیاه
من أوعیة المیاه وإمدادات الصابون لتشجیع  2,200من مراحیض الطوارئ، ووزعت  250والیونیسیف بتشیید 

 النظافة. 

 
لحفر ثالث آبار  وإصحاح البیئة وقطاع المیاه ،آبار عاملة في المنطقة، وتخطط كل من الیونسیف حالیا ثالث ھناكو

. و توفر اآلبار العاملة حالیًا حوالي ، سالكةبسبب األمطار حالیًایتعذر الوصول إلیھا التى ، الطرق صبحتما أخرى حال
لتر في الیوم الذي أوصت بھ  15سبعة لترات من الماء لكل شخص في الیوم الواحد، وھو أقل بكثیر من معدل ال 

ك حاجة للمزید وھناواللوازم المنزلیة للطوارئ حالما تتحسن حالة الطرق.  ،معاییر (إسفیر). وسترسل المواد الغذائیة
الصندوق المركزي لمواجھة  مطلوبة منالمن التمویل لتلبیة احتیاجات ھؤالء الناس باإلضافة للثمانیة ملیون دوالر 

 دارفور.وحنوب، ووسط  ،شمال اتلنزوح الجدیدة في والیلحاالت ا الطوارئ
 

 لمساعداتلوسنار بحاجة  ،ونھر النیل ،الفیضانات في والیات كسالبن وال یزال المتأثر
  
الفیضانات بإلى األشخاص المتأثرین  اتالحكومیة في تقدیم المساعدوكاالت بینما تستمر الجھات الفاعلة اإلنسانیة وال 

وتعتبر ھذه  في والیات كسال، ونھر النیل، وسنار.معالجتھا  تجرفي أنحاء السودان، ما زالت ھناك إحتیاجات لم 
في المائة من مجموع السكان   35شخص، یشكلون حوالي   92,000الوالیات ھي األكثر تأثرًا لوجود أكثر من 

 . 2014منذ یولیو  المتضررین بسبب االمطار الغزیرة والفیضانات
 

شخص في   277,000ووفقا لمفوضیة العون اإلنساني فقد أثرت األمطار الغزیرة والفیضانات الموسمیة على نحو 
ووفقا   والبنیة التحتیة، فضال عن فقدان الماشیة والمحاصیل. ،و ألحقت أضرارًا كبیرة بالمنازل والیة  13البالد في 

ووفقا لجمعیة الھالل  .بجروح، غالبیتھم من كبار السن واألطفال 227شخصا وأصیب  77فقد قتل  ،لوزارة الصحة
باإلضافة إلى ذلك،  .ًاآخر منزالًً 21,930وأتلفت  منزل 19,000ر من فقد دمرت الفیضانات أكث ،األحمر السوداني

یحتاج الناس الذین و .من المؤسسات العامة، ومعظمھا من المدارس  175و مرحاض 3,000أكثر من  فقد تأثر
وأشارت جمعیة الھالل األحمر   .تدمرت منازلھم إلى األغطیة البالستیكیة والبطانیات وحصر النوم وجراكن المیاه

 .تغطیة احتیاجات جمیع المتأثرین تكتملإلى أنھ حتى تاریخ الیوم، لم 
 المساعدات اإلنسانیة للمتأثرین بالفیضانات (جمعیة الھالل األحمر)

 عدد المتأثرین الوالیة
مستلزمات وا بالزود

للطوارئ المنزلیة 
  يوآوالم

خدمات الب وازود
 الصحیة الطارئة

 هبخدمات المیا وازود
و  ةالصحی قفارمو ال

 النظافة
 بالطعام وازود

 1,125 0 9,876 5,125 19,536  نھر النیل

 1,000 0 11,770 6,170 35,112 كسال

 0 16,655 10,415 2,000 37,656 سنار

 2,125 16,655 32,061 13,295 92,304 جماليإلاالعدد 

 

سبتمبر خطة عملھ لمواجھة طوارئ  25في أعلن اإلتحاد الدولي لجمعیات الھالل األحمر والصلیب األحمر 
وقد كانت شخص متأثر بالفیضانات في والیات كسال، ونھر النیل، وسنار.  18,000ة الفیضانات السودان لمساعد

دوالر أمریكي) ویتوقع أن تستمر لثالثة  318,664فرنك سویسري (ما یعادل  303,916میزانیة الخطة نحو 
  .أشھر

 
تحاد الدولي تقدیم المساعدة اإلنسانیة الطارئة واإلغاثة إلى ما یقدر بنحو وستھدف العملیات في إطار خطة اإل

د مخزون الھالل األحمر السوداني َدَجوسوف ُی  .الفیضانات في والیات كسال، ونھر النیل، وسناربمتأثر  15,000
حالة الطوارئ في بالفعل في بدایة  تمأستخد والتي كانت قدشخص   3,000من المواد اإلغاثة غیر الغذائیة ل  

باإلضافة إلى توفیر المواد غیر الغذائیة، ستقوم جمعیة الھالل األحمر السوداني بحمالت و. وكسال ،والیات الجزیرة
 .ةة البیئصحالتثقیف الصحي، و

وفقا لجمعیة الھالل األحمر 
في  35حوالي  فإن السوداني

المائة من العدد اإلجمالي 
األمطار بللسكان المتأثرین 

الغزیرة والفیضانات الموسمیة 
 ،یوجدون في والیات كسال

 .وسنار ،ونھر النیل
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