
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
   
  
 

أوتشا     

 في هذا العدد
1ص.  نازح  213,400 في دارفور يصل إلى نزوحت الحاال عدد 

2ص.  أشخاص يلوذون بموقع فريق اليوناميد في مليط

3ص. اندالع قتال قبلي في دارفور

4.ص استمرار وصول األشخاص من دولة جنوب السودان

  التطورات أبرز
  لم تصل الوآاالت اإلنسانية

بعد إلى ما يقرب من 
نازح لتقييم  40,000

احتياجاتهم أو لتقديم مساعدة 
  لهم.  

  2,000الذ ما يقدر بنحو 
شخص بموقع فريق اليوناميد 

  في مليط في شمال دارفور.

 مدنيا وجرح  18 حوالي مقتل
ن في شرق دارفور يآخر 20

وغرب آردفان عقب نشوب 
لتي اشتباآات قبلية بين قبي

  .هر والمعاليَمالَح
  أفادت مفوضية األمم المتحدة

لشؤون الالجئين بوصول ما 
إلى  62,000يقدر بين 

شخص من دولة  64,000
جنوب السودان إلى دولة 

الثاني من  حتىالسودان 
  أبريل.

 أرقام

األرقام 
متقلبة  و 

تجري 
مراجعتها 

  حاليًا
 

  دارفور في نونازحال
 

157,000  

  
 

   السودان في نوالالجئ
 األمم المتحدة (مفوضية
 )للالجئين

 في السودانيين نوالالجئ 239,000
 السودان دولة جنوب

  وإثيوبيا
مفوضية األمم المتحدة ( 
  )الجئينل

353,000  

 
 في ونسودانيال ونجئاللا

  تشاد
مفوضية األمم المتحدة  (

 ) لالجئين

  التمويل

 مليون  995
 )أمريكي دوالرمطلوبة (

 

28.3%  
 )أمريكي دوالره (التمويل المقدمنسبة 

 

  السويدية) - أشخاص من دولة جنوب السودان يردون الماء في أم آوارو بوالية جنوب آردفان (تصوير إنقاذ الطفولة 
 

  

  نازح جديد في دارفور 213,400نزوح ما يقرب من 
  

واليات مختلفة من دارفور ب 2014حتى التاسع من أبريل عام  شخص نازح 213,400ال ما يقرب من ال يز
اندلع بين القوات الحكومية والحرآات المسلحة، قتال وقع ، 2014لعنف واألزمة األخيرين. فمنذ فبراير لنتيجة 

نزح ما فقد جنوب دارفور.  والية فضال عن هجمات الميليشيات في غرب وشرق والية شمال دارفور وأجزاء من 
قمر وقوات شبه عسكرية الالعنف الذي نشب بين أفراد من قبيلة  بسببفي سرف عمرة  شخص 65,000يزيد عن 

شخص من  58,300غرب ووسط دارفور.  وقد عاد حتى اآلن نحو  إلى واليتي إمتد ذييقودها موسى هالل وال
  النازحين من جراء هذه األزمات إلى مناطقهم األصلية وعاد معظمهم إلى مدينة سرف عمرة.

  
ع اوضزال األال تل األسابيع القليلة الماضية، بصورة ملحوظة خالاإلنساني الوصول  إتاحةوعلى الرغم من تحسن 

الوآاالت  قد حصلتشمال ووسط دارفور.  وواليتي الوصول إلى بعض المناطق في  تعذر إتاحةمع  غامضة
الذين تلقوا من  نازح 229,000 حوالي إلى  الوصول بطرق مختلفةعلى قدر من إتاحة  بصفة عامةاإلنسانية 

إلى ما يقرب من  لوآاالت اإلنسانية حالياصول بالنسبة ليتاح الوالعالمي.  وال  الغذاءمن برنامج  مساعدات غذائية
 منظمة الهجرة الدولية وتواصل.  مساعداتشخص إلجراء تقييم احتياجات وتقديم درجات متفاوتة من ال 40,000

ما  الرئيسية لمجتمع المساعدات اإلنسانية على مباعث القلقعملية تسجيل األفراد والتحقق من بياناتهم.  وتشتمل 
ظروف من؛ وضعف مناخ حماية المدنيين؛ والقيود المفروضة على : استمرار النزوح والعنف/عدم استتباب األيلي

  خرى، والقدرة على التنفيذ.األموارد ال؛ والتمويل، والتشغيل
  

 انيالوضع اإلنس
 

  الفترة الزمنية  الوصف  عدد األشخاص الرقم
، بما في ذلك العدد التراآمي للنازحين   281,279   1

التي تم التحقق منها  ةالعودعدد حاالت 
تاريخ  حتى  نازحين ال صافي عدد(

عدد حاالت التحديث باإلضافة إلى 
  التي تم التحقق منها)  العودة  

عدد ال( 2014منذ يناير 
شامل لألشخاص في 

2014(  

(الثاني من أبريل)  227,443      واحديوم في  للنازحين  2014ذروة  
للمتأثرين من جراء العدد التراآمي    278,261   3

  "األزمات"
 2014منذ أواخر فبراير 

"أزمات جديدة" : غرب (
شمال دارفور،  ةوالي

شمال  ةواليوشرق 
جنوب والية دارفور و

 دارفور)
 

  

، بما في ذلك  العدد التراآمي للنازحين    271,719   4
  التي تم التحقق منها ةعودحاالت ال

5  
  
  
  
  
  
  

 ابريل) 9 حتى( 213,394   حتى تاريخ   للنازحين  صافي عدد  
هذا باإلضافة إلى ما يزيد عن التحديث. 

مليوني شخص من الذين يعيشون في 
نزوح طويل األمد منذ بدء نشوب النزاع 

  في دارفور منذ أآثر من عشر سنوات.

التي تم التحقق منها  عدد حاالت العودة   58,325   6
    حتى تاريخ التحديث

  

النشرة اإلنسانية
السودان

  2014  أبريل 6 – مارس 31|    14العدد
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في موقع فريق اليوناميد في لهم يبحث ما يزيد عن ألفي شخص عن مأوى 
  شمال دارفوروالية بمليط 

  
واألمم المتحدة في دارفور (اليوناميد) أن ما يقدر بنحو ألفي  –أفادت بعثة العمليات المختلطة لالتحاد األفريقي 

.  2014شمال دارفور منذ بداية شهر أبريل من عام والية شخص قد الذوا بموقع فريق اليوناميد في مليط في 
تبعد التي وآان معظم هؤالء األشخاص من النساء واألطفال ممن فروا من بيوتهم في باو والقرى المحيطة بها (

نة مليط) وذلك عقب هجوم شنته عليهم جماعة مسلحة.  وقد أفاد هؤالء النازحون يم شمال شرق مدآ 50تقريبا 
 6وقد زارت بعثة مشترآة بين الوآاالت مدينة مليط في دمرت بعض القرى تماما.  ما آبمقتل بعض األشخاص 

ت البعثة إليهم مواد مأوى أبريل من أجل تقييم احتياجات األلفي شخص الموجودين في موقع فريق اليوناميد.  وقدم
 بعثة اليوناميد تقوموالنظافة.  آما  ةالصحي قفارموال ،عن تقديم مساعدات تتعلق بتوفير المياه ومواد منزلية، فضًال

  طبية.ال المعيناتمياه وال مساعدات بتقديم
  

  نازح في قاعدة اليوناميد في خور أبشي 3,100بقاء ما يقرب من 
  

ال يزال يوجد ما 
 3,100يقرب من 

في موقع فريق  نازح
اميد في خور اليون

جنوب  والية أبشي في
عقب الهجوم  دارفور

الذي شنته جماعة 
مسلحة  على معسكر 

في خور للنازحين 
أبشي في أواخر 

الشهر الماضي.  
وقدمت اليوناميد 
مساعدات تتعلق 
بتوفير المياه وتقديم 
الخدمات الصحية 
لهؤالء األشخاص، 

 برنامجقام في حين 
 محيط .  آما تعمل اليوناميد على تأمين آفاءة في استهالك الوقود تاذطحن ومواقد للبتوزيع آالت  العالمي الغذاء
عودتهم.  آما ستقوم  الحمتر مربع حول المعسكر من أجل توفير حماية أفضل لألشخاص  70,000نحو 
  .عيينمراحيض ومرآزين اجتماتشييد وشمسية، بناء أبراج مراقبة، وإتاحة مصابيح بوناميد الي
  

  شخص من الذين الذوا هناك 15,000واجد ما يصل إلى في شمال دارفور حيث ي طويالإرسال بعثة إلى 
  

أبريل لتقييم  3القريبة منها في  والقرى ومعسكرات النازحين طويالعثة مشترآة بين الوآاالت مدينة زارت ب
بتلك المناطق ) من الذين الذوا من العدد بعديتم التحقق  نازح ( لم 15,000إلى  10,000احتياجات ما يقدر بنحو 

المحلي والسلطات المحلية.  وقد فر هؤالء األشخاص من بيوتهم عقب هجوم  هناك، وفقا لما به أفاد قادة المجتمع
على قراهم شنته عليهم جماعة مسلحة.  ويحتاج هؤالء النازحون إلى تقديم مساعدات تتعلق بتوفير مواد إغاثة غير 

   نظافة.الو ةالصحي قفارلملياه وغذائية، وم
  شمال دارفوروالية  واللعيت في هالطويشإرسال مساعدات إنسانية إلى محليتي 

  
طن متري من الغذاء من مدينة الفاشر إلى  228العالمي في بداية شهر أبريل ما مجموعه  الغذاءأرسل برنامج 
.  وقد تبرعت الحكومة السودانية بجزء من هذا الغذاء.  وقد وصل فريق واللعيت هالطويشمحليتي المتأثرين في 

أبريل وأجروا  4في  هشليونيسيف) إلى مدينة الطوياألمم المتحدة للطفولة (ا قالعالمي وصندو الغذاءمن برنامج 
الموقعين التاليين:   شخص قد نزحوا في 58,000تقييما سريعا لالحتياجات اإلنسانية.  وقدر الفريق أن نحو 

شخص في مدينة اللعيت والمناطق  22,000، وشخص في مدينة الطويشة والمناطق المحيطة بها 36,000
األمم  قآل من منظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، وصندو تلتقييم جاريا.  وقد أرسلالمحيطة بها.  وال يزال ا

 المتحدة للسكان، ووزارة الصحة الوالئية إمدادات طبية إلى الموقعين تكفي لمدة ثالثة أشهر.
 

 ر معسكر خور أبشي بعد هجوم عنيف شنته جماعة مسلحة (تصوير اليوناميد)ادم

ما يقدر بنحو ألفي شخص  الذ
بموقع فريق اليوناميد في مليط 

هجوم عقب  في شمال دارفور
هم جماعة قريت ىشنته عل
مسلحة
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  شرق دارفور وغرب آردفانواليتي اندالع قتال قبلي في 
  

قتال بين قبيلتي الحمر  تلقت األمم المتحدة تقاريرا تفيد بمقتل عدد من األشخاص وجرح آخرين عقب اندالع
أبريل ومؤخرا في  4في  في شرق دارفور) هآم شمال شرق محلية عديل 58راف ( تبعد ِح في شق هوالمعالي

لما ورد في تقارير وسائل اإلعالم، أفاد  أبريل.  ووفقا 5غرب آردفان في والية ية) في ضسات ( محلية الُعامََّخال
بإصابات خطيرة عقب نشوب هذه االشتباآات آخرين  20شخصا وإصابة  18ية بمقتل ضمفتش شرطة محلية الع

لى وقف القتال.  وتنظم الحكومة مؤتمرا إقادة القبيلتين  وفقا لما ورد في التقاريردعا مفتش الشرطة قد ويفة.  العن
  .مدنيينللأية تقارير عن نزوح  ردتالقادم.  ولم سيعقد األسبوع  لحصلل
  

 2013ديسمبر في شخص  35ُقتل ما يقرب من قد ن.  فاشتبك فيها القبيلتتولم تكن هذه هي المرة األولى التي 
شرق دارفور وذلك والية إلى محليتي عديلة وأبو آرنكا في  هقبيلة المعاليل ارجمن  2,100ونزح ما يقرب من 

  .ية ملكية األراضي وسرقة الماشيةندالع قتال على أحقإعقب 
  

  استمرار وصول األشخاص من دولة جنوب السودان
  

إلى دولة السودان بسبب استمرار العدائيات في دولة دولة جنوب السودان  نماألشخاص  وصول ىلواتال يزال ي
والية النيل األبيض قادمين جدد من والية أعالي النيل في دولة جنوب السودان  استقبلتجنوب السودان.  حيث 

جنوب آردفان خالل والية شخص يوميا.  آما وصل أشخاص من دولة جنوب السودان إلى  150بمعدل يصل إلى 
وصل ما  قدآان الثاني من شهر أبريل تى حاألسبوع الماضي.  وأفادت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين انه 

.  وقامت الحكومة السودانية 2013شخص إلى دولة السودان منذ ديسمبر  64,000إلى  62,000يقدر بنحو 
  .نقاط المعابر الحدودية لوالية النيل األبيضند عبتسجيل بيانات القادمين من دولة جنوب السودان 

  

جل مليون دوالر أمريكي من أ 40 توفيروأفادت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين أن هناك حاجة إلى 
في المائة فقط من  0.5 حتى اآلن طيَُّغقد االستجابة إلى احتياجات القادمين الجدد من دولة جنوب السودان.  و

مليون دوالر  6,5الصندوق المرآزي لمواجهة الطوارئ من أجل تقديم ل طلب إلى رسُأ ذالالمبلغ المطلوب.  و
  .جنوب آردفان والنيل األبيضواليتي جات في أمريكي لالستجابة إلى االحتيا

  

 
 

قبيلتي اندالع قتال قبلي بين 
شرق  والية في هالحمر والمعالي

 دارفور

أفادت مفوضية األمم المتحدة 
لشؤون الالجئين أن هناك حاجة 

مليون دوالر  40إلى توفير 
تلبية  أمريكي من أجل

احتياجات األشخاص القادمين 
 من دولة جنوب السودان
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  السودانشخص من دولة جنوب  3,500 مدينة الليري في جنوب آردفان تستقبل تدفق
  

شخص من دولة جنوب السودان  3,500ما يزيد عن استقبلت مدينة الليري في جنوب آردفان تدفقا لألشخاص بلغ 
وأفادت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين أن العديد من هؤالء األشخاص خالل األسبوعين الماضيين.  

 منظمة الهجرة الدولية .  وأفادت نقطة تفتيش الطويلة الشاقةيعانون من مشاآل صحية وسوء تغذية بسبب رحلتهم 
  . في جبل أولياء باستمرار تحرك األشخاص إلى مدينة الخرطوم

 6,400ما يقدر بنحو  مفوضية العون اإلنساني قد نقلت السلطات الحكومية و وأفادت مفوضية العون اإلنساني بأن
وصلوا إلى مدينة الليري من دولة جنوب السودان والذين الذوا في البداية بمنطقة أديمبلو إلى  شخص من الذين
منطقة أديمبلو هي منطقة عراء ال يوجد بها مياه وغير مناسبة ُيذآر أن دار بيتي وأم آوارو.  و في موقعي االنتقال

شخص من هؤالء  6,200م نقل ما يقدر بنحو الستقرار األشخاص.  فوفقا لما أفادت به مفوضية العون اإلنساني، ت
شخص إلى أم آوارو.  وفي دار بيتي، قامت منظمة إنقاذ الطفولة  200ي ونقل ما يقرب من تِّاألشخاص إلى دار ِب

مياه إضافية بواسطة ناقالت مياه.  آما وفرت  وجلبالسويد الدولية غير الحكومية بإصالح نقاط توزيع المياه  –
العالمي، ووزارة الصحة  الغذاءوقام آال من اليونيسيف، وبرنامج   في موقعي االنتقال. مياهربة مولدا للكهرباء وق

  .الوالئية بتقديم مساعدات تغذوية وطبية
  

 زالةإفي  مساعداتاليوم الدولي للتوعية باأللغام وال –الرابع من أبريل 
  األلغام

  
بكثرة في العالم، وفقا لما أفادت به الحملة الدولية لحظر األلغام من أآثر البلدان التي بها ألغام  عد السودان واحدي

 ماآاأللغام، بموبوءة والية سودانية  17من أصل  10األرضية.  وأفادت الحملة الدولية لحظر األلغام األرضية أن 
منطقة النيل األزرق وجنوب آردفان فضال عن ال يتجد أعلى نسبة من مخلفات الحرب من المتفجرات في واليتو

  الشرقية لدولة السودان.
  

وغيرها  اضي من األلغامرمليون متر مربع من األ 90وعلى مدي السنوات االثنتى عشرة الماضية، تم تطهير نحو 
 35من مخلفات الحرب من المتفجرات بدعم من دائرة األمم المتحدة لإلجراءات المتعلقة باأللغام.  وال يزال هناك 

دولة طرف في  ي أصبحذال -  قوم السودانيتم تطهيرها بعد.  وآان من المتوقع أن مليون متر مربع أخرى لم ي
أبريل  األول من قبل  جميع األلغام المضادة لألفراد من أراضيه بإزالة -  2004معاهدة حظر األلغام في عام 

بسبب القتال الدائر في  2019 لى تمديد الموعد النهائي إلى عامحصلت الحكومة السودانية ع.  ولكن 2014
قطاع  –واليتي جنوب آردفان والنيل األزرق بين القوات المسلحة السودانية والحرآة الشعبية لتحرير السودان 

  .الشمال
  

الحق  وأفاد السيد جافيد حبيُب
وهو مستشار فني رفيع 

في األمم المتحدة أنه  المستوى
منذ بداية البرنامج الخاص 

، 2002بإزالة األلغام في عام 
في المائة  73تم تطهير نحو 

ة ئيمن إجمال المناطق المل
 2013باأللغام.  وفي عام 

 مساحة إجمالية قدرها تملُس
مليون متر مربع خالية من  11

األلغام ومخلفات الحرب من 
المتفجرات إلى المجتمعات 
المحلية في شرق السودان.  ويبقى 
شرق السودان ذي أولوية لعملية 

  .2014إزالة األلغام في عام 
  
  

ني مفوضية العون اإلنسانقلت 
والسلطات الحكومية ما يقدر 

شخص من الذين  6,400بنحو 
وصلوا إلى أديمبلو إلى موقعي 
االنتقال دار بيتي وأم آوارو 

 في جنوب آردفان

 )جسمار تصوير( األلغام إلزالة سوداني فريق بها يقوم الشرق في األلغام إزالة


