
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
   
  
 

 

 في هذا العدد
1ص.  نازح 262,555صل إلى حاالت النزوح في دارفور ي عدد

2ص.   النازحون في دارفور يتلقون مساعدات

3ص.  استمرار وصول األشخاص من دولة جنوب السودان

4.ص  النيل األزرقوصول مساعدات إلى األشخاص في 

  التطورات أبرز
  بنزوح آالف  من  تقاريرتفيد

دارفور النازحين الجدد في 
خالل األسبوع الماضي 

شمال  والية معظمهم من
دارفور وفقا لما أفادت به 

  الوآاالت اإلنسانية.
 الوآاالت اإلنسانية  حصلت

الوصول  على قدر من إتاحة
 249,828إلى ما يقرب من 

 14حتى في دارفور  نازح
 أبريل.

  أفادت مفوضية األمم المتحدة
لشؤون الالجئين بوصول ما 

شخص  60,600يقدر بنحو 
من دولة جنوب السودان إلى 

  أبريل. 10 حتىالسودان 
 العالمي  ءاغذبرنامج ال

وشرآاؤه من المنظمات 
يوزعون مساعدات غذائية 

 102,600على ما يقرب من 
شخص في والية النيل 

  األزرق.

 أرقام

  دارفور في نينازحالأرقام 
 متقلبة  و تجري مراجعتها حاليًا

 

157,000  

  
 

   السودان في نوالالجئ
 األمم المتحدة (مفوضية
 )للالجئين

 في السودانيين نوالالجئ 239,500
 السودان دولة جنوب

   وإثيوبيا
مفوضية األمم المتحدة ( 

  )للالجئين

353,000  

 
 في ونسودانيال ونجئاللا

  تشاد
مفوضية األمم المتحدة  (

 ) للالجئين

  التمويل

 مليون  995
 مطلوبة   )أمريكي دوالر(

 

30.2%  
 ه التمويل المقدمنسبة 

 

  نازحون جدد عند قاعدة تابعة لليوناميد في خور أبشي (تصوير اليوناميد)
 

  
  
  
  

  نازح جديد في دارفور 262,000من  آثرأنزوح 
  

 262,300بنحو ر ما يقدهناك فرار األشخاص من بيوتهم في دارفور بسبب العنف.  فال يزال ال يزال يتواصل 
  ف نشبت فينازح حتى الرابع عشر من أبريل في واليات مختلفة من دارفور، عقب اندالع موجة من العن شخص
، 2014أجزاء من شمال دارفور في مارس وانتشرت في  2014شهر فبراير جنوب دارفور في أواخر  والية

  يقدر بزيادةوفقا لما ورد في التقارير الواردة إلى األمم المتحدة.  وأفادت التقارير أن عدد األشخاص الذين نزحوا 
  شخص من بيوتهم. 214,500ن عدد األسبوع الماضي حينما أفادت التقارير بفرار نحو عشخص  47,800

  
حيث أفادت التقارير بوصول ما والية شمال دارفور.  ربغوترجع الزيادة إلى حد آبير إلى النزوح الجديد في 

بالقرب من مدينة الفاشر عاصمة والية شمال  نازح جديد يوميا إلى معسكر زمزم للنازحين 3,000يقرب من 
، مع ذلك، قد يتم مراجعة هذا العدد تنازليا بعد االنتهاء من الدولية  لهجرةامنظمة ووفقا لما أفادت به   دارفور.

في معسكر زمزم نحو  منظمة الهجرة الدولية التحقق من أعداد القادمين الجدد.  وقد سجل حاليا مرآز تعقب 
هناك عددا آبيرا من النازحين الجدد في المناطق  يبدو أنوباإلضافة إلى ذلك،   قادم جديد إلى المعسكر. 26,498
  شمال دارفور. والية فيالفاشر  محلية الريفية في

  
ووفقا للتقارير الواردة إلى األمم المتحدة، أسفر القصف الجوي الذي تعرضت له محلية أم بارو في شمال دارفور 

زا، م ريم قرى آتم، وقدارا، وبعن مقتل شخص وجرح أربعة آخرين.  وقد هاجمت ميليشيات مسلحة في نفس اليو
وبردك في محلية آتم في شمال دارفور.  وأفادات التقارير أن الميليشيات قامت بنهب المتعلقات الشخصية والماشية 

أبريل،  أفادت التقارير بشن مجموعة من الميليشيا المسلحة  8رت عن إصابة العديد من األشخاص.  ففي فآما أس
خميس،  ْةَلِحو، ضهرأم أ ْةَلِحو جبل، ْةَلِح، ومالش، ونبارو وبنبما في ذلك نبارو ج، هجوما على عدد من القرى

شمال دارفور.  وأفادت التقارير أن المهاجمين أحرقوا والية سس في ن، وبريكا، وسارافاي، وجنجونا، وأم ُأوتواِز
نتقال عدد غير محدد من إ.  آما أفادت التقارير بهاليألالشخصية ل متعلقاتالعددا غير محدد من البيوت وسرقوا 

، وفقا لما أفاد به قادة المجتمع المحلي.  ولم يتم التحقق عن األمان والحماية بحثااألشخاص المتأثرين إلى آورما 
   من هذه المعلومات بعد.

  
  2104أبريل  14النزوح في دارفور منذ أواخر شهر فبراير حتى  تحاال

  عدد النازحين  نزحوا من
  61,722  أم قونيه
  80,358  والية شمال دارفورشرق 
  21,395  عمرةسرف 

  95,759  غرب والية شمال دارفور
  3,094  خور أبشي

  262,328  اإلجمالي
  
  

المنظمات ات المحلية، قادة المجتمع المحلي، جمعية الهالل االحمر السوداني، المنظمات الدولية غير الحكومية، ط: مفوضية العون اإلنساني، السلالمصدر
 لدولية ا لهجرةاانظمة ميوناميد، مراآز التعقب التابعة ل، المشترك بين الوآاالتالقييم تال، الوطنية غير الحكومية

  

النشرة اإلنسانية
السودان
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  تقديم مساعدات إلى النازحين في دارفور
  

شخص من خالل تقييمات  232,000أبريل إلى ما يقدر بنحو  14حتى تاريخ ت الوآاالت اإلنسانية وصل
بدرجات متفاوتة إلى ما يقرب حصلت الوآاالت اإلنسانية على قدر من إتاحة  الوصول االحتياجات اإلنسانية، آما 

.  تانازح جديد لبعض أشكال المساعد 203,500وتلقى ما يقرب من جديد في دارفور.   نازح 249,800من 
 122,200أن ما يقرب من وهذا يعني 

شخص مازالوا لم يتلقوا مساعدات إنسانية 
  بعد.

  
وفي وسط دارفور، يحتاج ما يقرب من 

معظمهم من النساء  –نازح  300
من الذين سجلتهم المنظمات   - واألطفال

  اإلنسانية في معسكر حميدية للنازحين 
الواقع بالقرب من زالنجي عاصمة والية 

مساعدات تتعلق بتوفير  وسط دارفور، إلى
غذاء، ومواد ُأسرية طارئة، ورعاية طبية.  ال

وقد فر هؤالء األشخاص من بيوتهم في 
شمال دارفور والية مدينة سرف عمرة في 

واألمم المتحدة في دارفور (اليوناميد) في سرف عمرة،  –بموقع فريق بعثة االتحاد األفريقي  في البدايةوالذوا 
ر وقوات شبه عسكرية يقودها موسى هالل، والتي أسفرت عن نزوح ما ِمِقالقبيلة  عقب اندالع عنف بين أفراد من

شخص.  وقد وجد هؤالء األشخاص عند عودتهم إلى بيوتهم في سرف عمرة بيوتهم مدمرة  65,000در بنحو قي
الء األشخاص تماما باإلضافة إلى إما نهب أو تدمير ممتلكاتهم.  وقد ُاعتبر هذا بمثابة السبب الرئيسي الذي دفع هؤ

  .إلى االنتقال إلى معسكر حميدية في وسط دارفور
  
  

  تامساعدالشرق دارفور إلى والية ب هنازح في صليع 2,100يحتاج ما يقرب من 
  

 6مؤخرا في التي ُأجريت شرق دارفور والية في  همدينة صليع فيأظهرت نتائج بعثة مشترآة بين الوآاالت 
حاالت الطوارئ، ل يوآنازح في المدينة بحاجة إلى مساعدات غذائية، وم 2,100أن ما يقدر بنحو  2014أبريل 

في جنوب دارفور  هنازح من منطقة أم قوني 200ومواد ُأسرية طارئة.  وتشتمل هذه المجموعة على ما يقرب من 
.  وتعاني مدينة صليعة من نقص 2013في أبريل  هيمهاجرنازح من مدينة  1,900و نحو  2014في فبراير 

دعم النازحين الجدد والسكان المضيفين البالغ عددهم  انتملاعالالمياه  احتاسستطيع تخطير في المياه، حيث ال 
  شخص وفقا لما أشارت إليه نتائج البعثة. 30,000

  
منظمة تيرفند الدولية غير الحكومية طط وقد أدى عدم استتباب األمن والقيود المفروضة على الوصول إلى تأخر خ

والنظافة الرديئة حول  ةالصحي قفارمشكل الت.  و2013منذ يوليو  هلتشييد مضخات مياه جديدة في مدينة صليع
آال من األشخاص والماشية مصادر المياه نفسها.  ويستطيع آال  اسمقمراآز توزيع المياه مخاوف آبيرة، حيث يت

لمضيفة الحصول على الخدمات الصحية التي تقدمها منظمة ميرلين الدولية غير من النازحين والمجتمعات ا
الخدمات القائمة بالفعل.  ضغطا على  كل العدد المتزايد من النازحينيشمع ذلك الحكومية في مدينة صليعة.  و

المجتمع المحلي  مايو.  ويشعر قادة 31لتوقف عن إدارة المراآز الصحية في لاألمر الذي اضطر منظمة ميرلين 
بقلق إزاء تأثير هذا الوضع على الخدمات الصحية المتاحة.   وقامت حكومة الوالية بالتواصل مع منظمة اللجنة 

، وفقا لما أشارت إليه نتائج البعثة.  وبالرغم من وجود الفجوةسد هذه لة غير الحكومية لياألمريكية لالجئين الدو
ناك حاجة إلى توفير مزيد من المواد التعليمية لتلبية االحتياجات التعليمية سبع مدارس في مدينة صليعة إال أن ه

  .للقادمين الجدد
  

    استمرار وصول األشخاص من دولة جنوب السودان
  

وصول أشخاص من دولة جنوب السودان إلى واليتي أفادت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين باستمرار 
شخص يوميا، ليصل إجمالي تدفق الالجئين من دولة  200النيل األبيض وجنوب آردفان بمتوسط معدل يصل إلى 

  أبريل. 10حتى شخص  60,600جنوب السودان إلى ما يقرب من 
  

ولياء في الذين يمرون بنقطة تفتيش جبل األ شخص من 7,890بتتبع ما يقرب من  منظمة الهجرة الدولية وقامت 
  .  والية الخرطوم منذ بدء نشوب النزاع في ديسمبر

  

حصلت الوآاالت اإلنسانية 
الوصول   على قدر من إتاحة

بدرجات متفاوتة إلى ما يقرب 
نازح جديد في  249,828من 

 أبريل 14حتى  دارفور

 2,100يقدر بنحو  يحتاج ما
 في هشخص في مدينة صليع

شرق دارفور إلى والية 
 مساعدات غذائية

 عمرة سرف في اليوناميد فريق بموقع يلوذون جدد نازحون 
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عن قلقها  – وفي يوني الذي من المتوقع أن يبدأ –بدء موسم األمطار المقبل  دنومع قد أعربت المنظمات اإلنسانية و
وب آردفان في الفترة ما بين بشأن عدم الوصول إلى موقعي االنتقال في والية النيل األبيض ومناطق في والية جن

 رحيلتأن حكومة والية النيل األبيض قد بدأت في إلى سبتمبر.  وأفاد المرآز السوداني للخدمات الصحفية  ويوني
لية حإلى أم جالل في م 10وقع االنتقال في الكيلو الجئ من أصول من دولة جنوب السودان من م 20,000

السالم وذلك آجزء من تدابير تخفيف المخاطر قبل بدء موسم األمطار المقبل.  وتقوم الجهات الفاعلة اإلنسانية 
  . بتحضير إمدادات مسبقة من أجل تقديم دعم أفضل إلى القادمين الجدد

مليون دوالر امريكي.  وقد ُغطي حتى  40,17وتبلغ تكلفة مساعدة القادمين الجدد من دولة جنوب السودان نحو 
إلى الصندوق المرآزي لمواجهة الطوارئ لتقديم  ولذا ُأرسل مقترحفي المائة فقط من المبلغ المطلوب.   4,4اآلن 
مليون دوالر امريكي لالستجابة إلى احتياجات واليتي جنوب آردفان والنيل األبيض.  وحتى تاريخه، تم  6,5

 224,917في حاالت الطوارئ ومواد ُأسرية طارئة ومبلغ  يوآدوالر أمريكي لتوفير م 1,358,369تقديم مبلغ 
.للتعليم

 

  نوب السودان إلى واليتي جنوب آردفان والنيل األبيضمساعدات إلى القادمين من دولة جم تقدي
  

إلى واليتي النيل نسانية بتقديم مساعدات إلى األشخاص القادمين من دولة جنوب السودان تقوم المنظمات اإل
  األبيض وجنوب آردفان. 

شخص من  38,087ب آردفان مساعدات إلى نحو العالمي في واليتي النيل األبيض وجنو ءاغذوقدم برنامج ال
السويد  –نقاذ الطفولة إ أصول من دولة جنوب السودان تمثلت في تقديم حصص غذائية طارئة.  فقد فتحت منظمة

الدولية غير الحكومية في جنوب آردفان مرآز برنامج الغذاء العالجي للمرضى الخارجيين في مدينة الليري حيث 
الخامسة مكمالت غذائية وحيث يجرى تنظيم دورات عن التثقيف الصحي والتغذوي.  وقد  يتلقى األطفال دون سن

في محلية الليري.  وقد  مسبقةالتغذوية المدادات المزيد من اإلأعد صندوق األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) 
 تافي حاجة إلى مساعدشخص في الليري  2,100أفادت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين أن ما يزيد عن 

  إغاثية غير غذائية.
تقوم آال من وزارة الصحة الوالئية، واليونيسيف، والشرآاء العاملين في المجال ف أما في والية النيل األبيض

شخص  11,500الصحي بتقديم مساعدات تغذوية. وأفادت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين أن ما يزيد عن 
  حاالت الطوارئ.ل يوآم توفير يعيشون في أماآن عراء وفي حاجة ماسة إلى 10لو في موقع انتقال الكي

  

  تقديم مساعدات إلى أشخاص في واليتي النيل األزرق وجنوب آردفان
  

   جنوب آردفانوالية  الوصول إليها في يمكنطفل في المناطق التي  248,000تطعيم أآثر من 
  

محلية من المحليات  14في  طفل دون سن الخامسة 248,222نحو  أنه قد تم تطعيمأفاد برنامج التحصين الموسع 
والحصبة، والتهاب السحايا.  ونظمت وزارة  ضد مرض شلل األطفال، التي يمكن الوصول إليها في جنوب آردفان

الصحة الوالئية هذه الحملة بدعم من اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.  وأشار  برنامج التحصين الموسع أن 
 1,575، بما في ذلك  طفل 248,222إال أنه استطاع الوصول بالفعل إلى  طفل 244,665دد المستهدف آان الع

في  في الوقت نفسه لم يتم تطعيم مئات األطفالو.  الليري وأبو جبيهة في محليتي دولة جنوب السودان نمطفل 

مفوضية األمم المتحدة أفادت 
بوصول ما  الالجئينلشؤون 

شخص  60,600يقدر بنحو 
 من دولة جنوب السودان إلى 

 أبريل 10السودان حتى تاريخ 

طفل  248,000نحو  َمعُِّط
المناطق  دون سن الخامسة في

التي يمكن الوصول إليها في 
ضد جنوب آردفان والية 
شلل األطفال والحصبة مرض 

 والتهاب السحايا
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الشمال في واليتي جنوب آردفان والنيل قطاع  –المناطق الخاضعة لسيطرة الحرآة الشعبية لتحرير السودان 
  األزرق ضد هذه األمراض لما يقرب من ثالث سنوات.

  
  النيل األبيضوالية شخص من المتأثرين في  102,000توزيع غذاء على ما يزيد عن 

  
العالمي، ومفوضية العون اإلنساني التابعة للحكومة السودانية، وجمعية الهالل األحمر السوداني،  ءاغذبدأ برنامج ال

في والية النيل األزرق،  حلياتمومنظمة مبادرون الوطنية غير الحكومية، عقب أجراء عملية تحقق في خمس 
مل هذه التوزيعات على تن من جراء النزاع.  وتششخص من المتأثري 103,000بتوزيع غذاء على ما يقدر بنحو 

حالة  17,000جديدة لما يقرب من  حاالتحجم شخص باإلضافة إلى  86,000حاالت قديمة لما يقرب من حجم 
  .ياتلحمتم تحديدها في عملية للتحقق ُنفذت في الخمس 

   
  

  شخص في الدمازين 6,500تقديم أنشطة تتعلق بالنظافة إلى ما يقرب من 
  

التابع للحكومة في والية النيل األزرق حملتين لتعزيز النظافة الصحية لما يقدر  المياه و إصحاح البيئهنظم قسم 
  .2013بالفيضانات في عام  تالتي تأثر حية مدينة الدمازينشخص في منطقتين واقعتين في ضا 6,500بنحو 

جريت الزيارات المنزلية ووزعت بعض مستلزمات النظافة وُأوخالل الحملة تم جمع النفايات الصلبة وحرقها، 
  الشخصية.

الدولية غير الحكومية، ومنظمة  اإلغاثةوآالة السبتيين الدولية للتنمية ووفي والية النيل األزرق أيضا، قامت 
للمياه في ثالث قرى في محلية شخصا من قادة المجتمع المحلي بشأن اإلدارة المتكاملة  24مبادرون بتدريب 

المضخات  إصالح صيرص.  واشتمل التدريب على تعزيز النظافة الصحية، وحمالت التنظيف، وحفر اآلبار، والُر
ه تشخص من هذا المشروع الذي مول 5,500ومن المتوقع أن يستفيد ما يقرب من .  وحفر المراحيض ،اليدوية

  .الوآالة الدانمرآية للتنمية الدولية
  

سوف عدد األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي في السودان 
منظمة األغذية  – المقبلةماليين شخص خالل األشهر  4يصل إلى 
  والزراعة

  

مليون سوداني يعانون حاليا من  3,3أبريل أن ما يقرب من  10في منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة أفادت 
ويرجع هذا إلى ماليين شخص خالل األشهر المقبلة.   4ارتفاع العدد ليصل إلى  انعدام األمن الغذائي مع احتمال

ة جنوب السودان المجاورة، النزاع والنزوح في دارفور، وتحرآات الالجئين من دول تمزيج من زيادة حاال
انعدام  سيعاني من سودانيينمن آل تسعة  اواحد أن وهذا يعني.  المحاصيل وارتفاع أسعار الغذاء غلة فوضع

  األمن الغذائي.
آما أفادت منظمة األغذية والزراعة أنه من المتوقع أن تتدهور مستويات األزمة القائمة النعدام األمن الغذائي في 

صل إلى درجة أعلى تل بعض المناطق في السودان لتصل إلى مستويات الطوارئ خالل األسابيع القليلة المقبلة، 
  .اطرآثر عرضة للمخاألقب مدمرة بالنسبة للفئات من سوء التغذية الحاد مع عوا

ودان أزمة منسية التزداد إال " إن الس في السودان نظمة األغذية والزراعةممثل من جاما دعالسيد عبدي وقال 
أن يكون الرعاة والفالحين المتأثرين في وضع يسمح لهم إلى ضمان  في حاجة ماسة" وأضاف " نحن ًاسوء

  ى المساعدات الغذائية وإعادة بناء حياتهم".ل عيشهم، وإطعام أسرهم، وتقليل اعتمادهم علائسوباستعادة 

  ضعيف لعام ، بما في ذلك موسم حصاد عدةويرجع الوضع الحالي النعدام األمن الغذائي في السودان إلى أسباب 
بسبب سقوط أمطار متأخرة وأقل من المتوسط في مناطق المحاصيل الرئيسية، مع انخفاض  2014 - 2103

في المائة من متوسط الخمس سنوات الماضية.  وشهدت أسعار الحبوب المحلية  70 -  65أنتاج الحبوب بنسبة 
ما م، 2014س ر، وقد وصلت إلى أرقام قياسية في معظم األسواق في ما2013 ويوني - ارتفاعا مطردا منذ مايو

منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة .  وأفادت آثر عرضة للمخاطرأحد بشكل آبير من القوة الشرائية لألسر الم
مقارنة بمارس  2014في المائة في مارس  70 آانت أعلى بأآثر منة، المحصول الرئيسي، أن أسعار الذر

 و.  ومن المتوقع أن يتواصل ارتفاع أسعار المواد الغذائية األساسية بصورة مطردة من فبراير إلى يوني2013
  في المائة. 15 - 10 بمعدل زيادة يصل إلى  2014

 منظمة األغذيةمثل قال م
إن في السودان "والزراعة 

سودان أزمة منسية التزداد إال ال
 "ًاءسو


