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أوتشا     

 ) 2016میاه في سورتوني، بشمال دارفور (األمم المتحدة المن جبل مرة في نقطة  اتنازحنسوة 

 في ھذا العدد                      
 

 1ص. دارفور شمال  والیة أعداد نازحي جبل مرة في

 2ص. جنوب دارفور  والیة المزید من نازحي جبل مرة في

 3ص. انخفاض عدد مواطني دولة جنوب السودان في خور عمر 
 4ص. ورود تقاریر عن نازحین جدد في والیة جنوب كردفان 

  أبرز التطورات  
•  ً عملیة مراجعة عدد النازحین  تجري حالیا

من منطقة جبل مرة في سورتوني، في والیة 
شمال دارفور من قبل الوكاالت اإلنسانیة، 

لمنظمة الدولیة للھجرة لبینما لم یُسمح 
  فبرایر 17بتسجیل النازحین منذ 

•  ً ، الحكومیة لمفوضیة العون اإلنساني وفقا
یقف عدد النازحین في والیة وسط دارفور 

ً عند   70بزیادة قدرھا نحو  14,439حالیا
 ً   عن ما ورد في االسبوع الماضي شخصا

•  ً غاثة، فقد وصل ما یقدر لوكاالت اإل وفقا
من مواطني دولة جنوب  55,400 وـبنح

 السودان منذ أواخر شھر ینایر إلىالسودان 
  2016عام 

 الحكومیة نسانيأشارت مفوضیة العون اإل •
ً  720نزوح نحو إلى  في والیة جنوب  شخصا

كردفان بسبب القتال الدائر بین القوات 
 والحركة الشعبیة لتحریر السودان ،الحكومیة

 طاع الشمالق -
 

من خطة االستجابة االنسانیة لعام  أرقام
2015 

 ملیون 3.1
 
 

 ملیون 2.5
 
 

 ملیون 2

 النازحون في السودان
 

 النازحون في دارفور
 ) 2015(حتى دیسمبر  
 

عدد المصابین بسوء 
             الحاد الشامل  التغذیة 

 
 
 

222,665          

الالجئون من دولة جنوب 
منذ   السودانالسودان في 

 2013دیسمبر،  15
(مفوضیة األمم المتحدة 

 لشئون الالجئین)

 
 
 

173,441 

من الالجئون في السودان 
(مفوضیة  جنسیات أخرى

األمم المتحدة لشئون 
 الالجئین)

 

 التمویل   

 )دوالر أمریكي( * ملیون67.2
  2016في عام  ھاجرى استالم

 

  
ً أالمبلغ *سیجرى تتبع  على خطة  عاله خصما

 متى  2016نسانیة للعام االستجابة اإل
 منھا  غَ رِ فُ 

    
     

 

سورتوني، بوالیة شمال  مراجعة أعداد النازحین الجدد من جبل مرة في
  دارفور

 
 ً من قبل  شمال دارفورللنازحین في والیة  سورتوني مراجعة عدد النازحین من منطقة جبل مرة في موقع تجري حالیا

منذ  شمال دارفورلنازحین في والیة لإجراء تسجیل ب الوكاالت اإلنسانیة، نظراً ألنھ لم یسمح للمنظمة الدولیة للھجرة
 .فبرایر 17تاریخ 

 
ً  كبیر صعوداً  ویمكن أن تتذبذب أعداد السكان في مناطق النزوح بشكلٍ  من مكان إلى  شخاصمع انتقال األ أو ھبوطا

عملیة تسجیل قامت بھا المنظمة الدولیة  آخرمنذ  سورتوني أن الوضع قد تغیر في نھ من المرجحإف ،آخر، وعلیھ
على مدى الشھرین الماضیین، واحتمالیة  سورتوني لتصاعد حركة العودة من ونظراً  للھجرة قبل شھرین تقریباً.

مفترض أن تنخفض سورتوني في قوائم التسجیل األولیة، من ال إدراج المجموعات السكانیة التي تقیم في منطقة
منظمة الدولیة للھجرة حول لبشكٍل كبیر في األسابیع المقبلة عن الرقم السابق ل سورتوني األرقام المعمول بھا في

 .شخص 68,000 عددبلغ عنھم / أو المسجلین) الذي قدر ب(المُ 
 

في  سورتوني جرى تسجیلھا فيحالیاً بعملیة التحقق من أرقام التوزیع مقارنةً بتلك التي  ویقوم برنامج الغذاء العالمي
عملیة تحدیث  ىوحالما تكتمل ھذه العملیة، ستجر اإلمكان. قدررقام الحالیة المعمول بھا بدقة األلضمان  ،وقت سابق

 ً ویقوم الفریق القطري اإلنساني والمنظمة الدولیة للھجرة بمواصلة جھود الدعوة الستئناف  .لذلك أرقام التخطیط وفقا
 .ي تضطلع بھا المنظمة الدولیة للھجرة في والیة شمال دارفورأنشطة التسجیل الت

 
  سورتوني فياستمرار االستجابة للنازحین الجدد 

 
وفي الوقت نفسھ، تواصل منظمات اإلغاثة االستجابة الحتیاجات النازحین من منطقة جبل مرة في أماكن مختلفة في 

ً   201,177سورتوني  إلىالوالیة. وقد بلغت كمیة المیاه المنقولة بالشاحنات   .خالل األسبوع الماضي لتر یومیا
ً ـلتر یوم 65,000ذلك، یقوم النازحون بجمع حوالي  إلىوباإلضافة  من اآلبار المحلیة. وقد حدد المسح  یا

ن في وستبدأ بعثة الیونامید في حفر بئری ،المحتملة الجیوفیزیائي الذي أجري في اآلونة األخیرة العدید من مواقع اآلبار
بریل. وحتى اآلن، فقد جرت عملیة تشیید أ 13من الفاشر في  ابریل. وتخطط الیونیسیف إلرسال ماكینة حفر 14

 700. وھناك من قبل منظمة أوكسفام الدولیة 300وشیدت  ،منھا 500ببناء  الیونیسیفمن المراحیض، قامت  800
 .إضافیة قید اإلنشاء من قبل منظمة أوكسفاممرحاض 

 
 والتغذیة في العیادات الثالث في المنطقة، والتي یرتادھا ما بین ،النازحین الحصول على الخدمات الصحیة وبإمكان

غیر الحكومیة الوطنیة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي للبدء  أنھار وتخطط منظمة  ص یومیاً.اشخأ 210 - 190
ً  .برنامج تغذیة تكمیلیة تستھدف المنطقةتنفیذ في   621ثالث مساحات صدیقة لألطفال في المنطقة، تخدم  وھناك أیضا

وسیجري فتح مركزین للتغذیة في المنطقة. وقد أرسل برنامج  .في الفترة المسائیة 726و ،في الفترة الصباحیة طفالً 
لك وكذ ،(الجوز المغذي) لعالج سوء التغذیة المعتدل الحاد"جاھزة لالستخدام الغذاء العالمي بالفعل "أغذیة تكمیلیة

 .والمرضعات ،والنساء الحوامل ،ستھدف األطفال دون سن الخامسةیبرنامج تغذیة تكمیلیة شاملة في حاالت الطوارئ 
 

مراكز التغذیة منذ األسبوع الماضي. وقد  إلىدخلت التي أُ  أما في طویلة، فقد تضاعف عدد حاالت سوء التغذیة الحاد
التغذیة خالل األسبوعین  لمراكز من حاالت الدخول 191الدولیة عن عدد سبانیة اإلبلغت منظمة أطباء بال حدود أ

وقد جرى  حالة.  388مراكز التغذیة حتى اآلن عدد  إلىدخالھا إجمالي عدد الحاالت التي جرى إلیبلغ  ،الماضیین
ولالستجابة   عنھا.والتھابات الجھاز التنفسي المبلغ  ،الوضع الغذائي بارتفاع عدد حاالت اإلسھال تدھوریة لعمربط 

قامت وزارة الصحة بالوالیة بافتتاح مركز جدید للعیادات الخارجیة  سوء التغذیة الحادللعدد المتزاید من حاالت 
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ً  طویلة.لمباشرة البرنامج العالجي في  ً في طویلة  ووفقا للمنظمة الدولیة للھجرة، تبلغ كمیة المیاه المتوفرة حالیا
336,000  ً والمنظمة الدولیة للھجرة بحفر بئر ، الحكومي البیئةرنامج المیاه واصحاح بكل من  دأ.  وقد بلتر یومیا

المنظمة الوطنیة  وكذلك قامت المنظمة الدولیة للھجرة عبر ة.وتركیب اثنین من خزانات المیاه المرتفعة في المنطق
رسال مواد إوقد جرى  مرحاض أخرى. 200وإعادة تأھیل  ،من المراحیض 70وبالن سودان، ببناء عدد  ،للتخطیط

 شخص).  8,000أسرة (حوالي  2,039طویلة لعدد  إلىواللوازم المنزلیة ،مآوي الطوارئ 
 

من خالل جمعیة  الالجئینمم المتحدة لشئون فقد قامت مفوضیة األأما في معسكر شداد للنازحین في شنقلي طوبایة، 
 .شخص) 1,200أسرة (حوالي  301 إلىلتنمیة الوطنیة بتوزیع اللوازم المنزلیة الطارئة لالسالم  دار

 
 من نازحي جبل مرة بوالیة وسط دارفور  14,400ھناك أكثر من الحكومیة نساني وفقاً لمفوضیة العون اإل

 
شخص، بزیادة  14,439حالیاً  وسط دارفوروالیة  ووفقا لمفوضیة العون اإلنساني الحكومیة، یبلغ عدد النازحین في

ً  70قدرھا نحو  بالغ عنھ في االسبوع الماضي. وتوجد ھذه الزیادة بشكل رئیسي في معسكر ما جرى اإلع شخصا
 من سورتوني. شخاصلیھ األإالحصاحیصا للنازحین حیث وصل 

 
ً  إلى شخاصوھناك أیضا تقاریر من مصادر محلیة عن وصول مستمر لأل لمفوضیة  تور، وجلدو، ونرتتي. ووفقا

ً نازح 750أبریل نحو  1، فقد نقلت السلطات المحلیة في الحكومیة العون اإلنساني من قولو لجلدو بسبب  اً جدید ا
ً من الناز 60مخاوف أمنیة، مع ترك نحو  ذلك، ھناك  إلىضافة في مدینة قولو. وباإل حین الجدد من جبل مرة حالیا

 ً لجلدو  شخاصمغادرة األ ىلإشارة من قادة المجتمع المحلي في جلدو عن انعدام األمن في المنطقة، مع اإل تقاریر أیضا
 تاحة الوصول.إم ن تأكید ھذا المعلومات بسبب عدمدینة نرتتي. ولم تتمكن منظمات اإلغاثة م إلى اهتجاالو
 

. ومنظمات اإلغاثة عملیة تقدیم المساعدات اإلنسانیة للنازحین من منطقة جبل مرة في الوالیة ،وتواصل السلطات
 ً والتمور، وكذلك   ،، فقد قامت السلطات بتوزیع الغذاء بما في ذلك الذرةالحكومیة لمفوضیة العون اإلنساني ووفقا

نازحي جبل مرة في مدن نرتتي، وتور وجلدو، بما  ىلعاألطفال ومالبس النساء  إلى باإلضافةالبطانیات والمعلبات 
) في القریب یاتوالبقول الطعام زیوتقییم آخر لالحتیاجات الغذائیة (في ذلك المواد الغذائیة.  ومن المقرر إجراء ت

 العاجل.
 

التدخالت الصحیة. وتشمل ھذه فق والمرا ،بإجراء تدخالت المیاه سالمیةاإلغاثة اإل رابطةتقوم فأما في مدینة نرتتي، 
 مراض المعدیة.وأنشطة التوعیة حول األ ،وحمالت التنظیف ،لجان للمیاهإنشاء 

 
لنازحین الجدد في نرتتي، وثور، وجلدو، وقولو، لوتواصل السلطات منع وصول الجھات الفاعلة اإلنسانیة الدولیة  

ال یوجد تأكید من الفریق القطري االنساني في المنطقة ألرقام مناطق النزوح األخرى في الوالیة. وعلیھ،  إلىوكذلك 
الوصول على مستوى الوالیات  إلتاحةواالحتیاجات اإلنسانیة في ھذه المواقع. وتتواصل جھود الدعوة  ،النزوح

 والحكومة االتحادیة.
 

  والیة جنوب دارفور إلىالنزوح من جبل مرة  : استمرارالحكومیة مفوضیة العون االنساني
 

 ً المعسكر من منطقة جبل مرة. وقد قام برنامج  إلىأسرة كانت قد لجأت  756في معسكر كاس للنازحین  توجد حالیا
ألمن الغذائي للوافدین الجدد في احالة عملیة تقییم سریع ل بإجراء أبریل 5 لىإمارس  29الغذاء العالمي في المدة من 

ُ  ، أوتركوه وراءھمقد  كانواإما  سرأن معظم المخزون الغذائي لھذه األ إلىئج المدینة. وقد أشارت النتا أو قد  ،قَ حرِ أ
خالل النزاع. وقد بدأ الموسم األعجف مبكراً ھذا العام، وارتفعت أسعار الحبوب بسبب ضعف المحصول، وقلة  بَ ھِ نُ 

عتبر تالوافدین الجدد  لھؤالءفرص العمل على غیر المعتاد. ونتیجة لھذه العوامل مجتمعة، فإن حالة األمن الغذائي 
وذلك لمعالجة حالة نقص الغذاء الحالیة.  -واحد دة شھرسیئة للغایة. وأوصى فریق التقییم بتوزیع حصص غذائیة لم

 عملیة تقییم للتحقق والمتابعة لضمان حصول النازحین الجدد على ما یكفي من الغذاء. بإجراءوسوف یقوم البرنامج 
 

ً  شخاصوقد فر األ مختلف المحلیات في والیة جنوب دارفور. ففي  إلىووصلوا  ،من محلیة شرق جبل مرة أیضا
أقاربھم  إلىطاش للنازحین. وكان العدید من ھؤالء النازحین قد لجأوا معسكر عُ  إلىأسرة  322وصلت  نیاال محلیة

ً  31من تاریخ  معسكر عطاش للنازحین اعتباراً  إلىولكنھم بدأوا في االنتقال  ،في مدینة نیاال في البدایة  مارس. ووفقا
ً  شخاصللوافدین الجدد، فمن المتوقع أن یصل المزید من األ  إلىأسرة  180. أما في محلیة الوحدة، فقد وصلت قریبا

مواقع مختلفة في محلیة میرشنق.  إلىأسرة قد وصلت  236ر أن ھناك حوالي مدینة الملم، وفي نفس الوقت ذُكِ 
 مدینة كاس، ومدینة الملم في إلى، وعطاش للنازحین معسكر إلىفرق تحقق  بإرسالوستقوم المنظمة الدولیة للھجرة 

ً لتسییر يمحلیة میرشنق للتحقق من أرقام النازحین ھذه. وتجر بعثة مشتركة بین الوكاالت لتقییم  الترتیبات حالیا
ومیرشنق. والتزال الجھات الفاعلة اإلنسانیة الدولیة غیر قادرة على  ،احتیاجات النازحین الجدد في محلیتي الوحدة

وتحدید االحتیاجات.   ،ربات، للتحقق من عدد النازحین الجددمناطق في شرق جبل مرة، بما في ذلك د إلىالوصول 
 الوصول على مستوى الوالیات والحكومة الفدرالیة. إلتاحةوتتواصل جھود الدعوة 

 لمفوضیة العون اإلنسانيوفقا 
في  بلغ عدد النازحین، الحكومیة

ً ـــــحور ـــوالیة وسط دارف  الیا
 70و ، بزیادة قدرھا نح14,439

ً ـــــشخص ما ورد في األسبوع ع ا
 الماضي

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 إلىجنوب السودان  من مواطني دولة 55,400معلومات عن وصول نحو  
 السودان

 
 ً  إلىجنوب السودان  من مواطني دولة 55,400ما یقدر بنحو  منذ أواخر ینایرلمنظمات اإلغاثة فقد وصل  وفقا

والیة غرب كردفان. ویعتقد أن یكون انعدام األمن الغذائي المتعلق بالنزاع  إلىوجنوب دارفور، وكذلك  ،والیتي شرق
رئیسیة. وتعمل الموسم الزراعي وارتفاع أسعار الحبوب ھي الدوافع ال عن فقر في دولة جنوب السودان، فضالً 

ً مفوضیة األ ركاء على وضع خطة والش ،جنب مع وكاالت األمم المتحدة األخرى إلى مم المتحدة لشئون الالجئین، جنبا
وجنوب دارفور، وكذلك  ،والیتي شرق إلىالوافدین من مواطني دولة جنوب السودان  من 120,000استعداد لنحو 

مم المتحدة لتنسیق الشؤون . ویقوم مكتب األ2016حتي یونیو غرب كردفان تغطي الفترة من أبریل  والیة إلى
لالستجابة لالجئین في والیة شرق دارفور، حیث ال  لشئون الالجئینمفوضیة األمم المتحدة بدعم  (أوتشا) اإلنسانیة

 .ع األخیرة حتى اآلن بوجود دائم، وھناك جھود للدعوة جاریة للسماح للمفوضیة بتوسیع وجودھا في الوالیةتتتم

 
 في المائة من الوافدین الجدد من دولة جنوب السودان 77والیة شرق دارفور تستضیف 

 
 في المائة) من جمیع الوافدین الجدد من مواطني دولة جنوب السودان، 77األغلبیة ( دارفور تستضیف والیة شرق

 24,944بتسجیل عدد یل قامت المنظمة الدولیة للھجرة برأ 11وفي تاریخ  عمر. معسكر خور إلىومعظمھم قد لجأوا 
شخص مقارنة بالعدد الذي  4,000أقل بحوالي ھو وھذا العدد  من مواطني دولة جنوب السودان الجدد في المعسكر.

ً  .جرى االبالغ عنھ في األسبوع الماضي لفریق التسجیل، فقد انخفض معدل الوصول الیومي  وفي الوقت نفسھ، ووفقا
ً  264حوالي  إلى ً  إلىیصلون  شخصا  .أبریل 09إلى  03في المدة بین  المعسكر یومیا

 
دولة جنوب السودان، قامت وزارة الصحة بالوالیة بدعم من وفي استجابة الحتیاجات الوافدین الجدد من مواطني 

في سن  طفالً  1,935 إلىأبریل، وتمكنت من الوصول  7إلى  4الیونیسیف بحملة تطعیم ضد الحصبة في المدة بین 
ً  15التسعة أشھر و  ً  نتھاءاال جرىوسی .عاما المي في لبرنامج الغذاء الع من عملیة توزیع المواد الغذائیة الجاریة حالیا

ً  األیام المقبلة. ومنظمة أسست غیر الحكومیة الوطنیة باستخدام  ،وتقوم بعثة الیونامید وال تزال المیاه تشكل تحدیا
ً  27,000الشاحنات لنقل ما مجموعھ  . وتخطط منظمة زوا الدولیة للبدء في وقت قریب بنقل لتر من المیاه یومیا

التابع لوزارة  يالحكومبرنامج المیاه وإصحاح البیئة وقد قام  وم.لتر إضافي من الماء بالشاحنات كل ی 10,000
الصحة بالوالیة وقطاع المیاه بتشیید خمسة مراحیض إضافیة لیصل بذلك إجمالي عدد المراحیض التي شیدت في 

ً مرحاض 15 إلىالمعسكر   .خرىاألمراحیض المن  10أیضا قامت منظمة أسست الوطنیة بتشیید  .ا
 

 معسكر بلیل للنازحین، في والیة جنوب دارفور إلىاستجابة للوافدین الجدد من مواطني دولة جنوب السودان 

 )2016أبریل  11 –والیة شرق دارفور (نھایة ینایر  إلىن الجدد من مواطني دولة جنوب السودان والوافد
 المصدر )أفراد( الوافدینعدد  الموقع الوالیة

 المنظمة الدولیة للھجرة 24,944 خور عمر شرق دارفور
 ياإلنسان العونالھالل االحمر/ مفوضیة  1,691 أبومطارق 

 الحكومیة
 مفوضیة العون االنساني 2,531 عسالیھ 
 مفوضیة العون االنساني 725 الفردوس 
 السودانيجمعیة الھالل االحمر  1,340 قرى متنوعة –أبوكارنكا  
 مفوضیة العون /الھالل االحمر 3,295 أبوجابرة 
 مفوضیة العون االنساني 6,042 قرى متنوعة –عدیلة  
 مفوضیة العون االنساني 602 مھاجریھ 

  41,170  اجمالي فرعي

 معتمدیة شئون الالجئین 4,125 معسكر بلیل للنازحین جنوب دارفور

  4,125  اجمالي فرعي

 مفوضیة العون االنساني 4,920 خرسانة غرب كردفان
 مفوضیة العون االنساني 5,155 المیرم 

  10,075  اجمالي فرعي

  55,370  اجمالي

فقد وصل ، ةوفقا لوكاالت االغاث
من   55,400 وــــــنحبما یقدر 

جنوب السودان  ةـــــمواطني دول
ودان منذ أواخر شھر ـــــالس إلى

 . 2016ینایرعام 
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

بتوزیع  عبر منظمة المعونة الكنسیة النرویجیة الدولیةوأبریل   7بتاریخقامت مفوضیة االمم المتحدة لشئون الالجئین 
من مواطني دولة جنوب السودان الجدد في معسكر بلیل للنازحین. وبدأ  4,047إمدادات الطوارئ المنزلیة على 

 .بریلأ 11برنامج الغذاء العالمي بتوزیع المواد الغذائیة للوافدین الجدد یوم 
 

 والمیرم بوالیة غرب كردفان خرصانھمنطقتي  إلىالقادمون 
  

منطقتي  إلىجنوب السودان قد وصلوا  من مواطني دولة 10,075أن الحكومیة  نسانيذكرت مفوضیة العون اال
ً  4,920والمیرم بوالیة غرب كردفان منذ شھر فبرایر، بما في ذلك  ،خرصانھ شخصاً  5,155و خرصانھفي  شخصا

بالنسبة لألطفال دون سن في المائة  34وفي المیرم، اتضح أن معدل سوء التغذیة الحاد الشامل یبلغ   .في مدینة المیرم
من  556ومن أصل عدد  الخامسة وذلك بعد اجراء حملة فحص للوافدین في المنطقة مدعومة من قبل الیونیسف.

 26.4( 147و  ،في المائة) منھم یعاني من سوء التغذیة الحاد الشدید 7.7( 43األطفال الذین جرى فحصھم، وجد أن 
 .د المتوسطفي المائة) مصابون بسوء التغذیة الحا

 

 جنوب كردفان والیة نزوح المدنیین في -الحكومیة مفوضیة العون االنساني 
 

 ً بدأ المدنیون بالفرار من منازلھم بسبب اندالع القتال بین القوات الحكومیة الحكومیة لمفوضیة العون اإلنساني  ووفقا
محلیات رشاد،  إلىفي الوالیة. وقد بدأ النازحون في الوصول  شمالالقطاع  –والحركة الشعبیة لتحریر السودان 

 ً ً  720لمفوضیة العون االنساني ففي الوقت الذي جرى اإلبالغ فیھ عن  والعباسیة وأبو جبیھة. ووفقا من  شخصا
 النازحین الجدد، من المتوقع وصول عدد أكثر من النازحین خالل األیام المقبلة نظراً الستمرار القتال.

  
ً  263لعالمیة الوطنیة وصول أما في محلیة رشاد، فقد ذكرت منظمة ید المعونة ا قرى الدویم،  إلىعائلة)  47( شخصا

 ابریل. 7وقورتانق القدیمة في محلیة رشاد من قریة اركاال یوم  ،ودار قاشا
 

ً  423وصول  إلىوفي محلیة العباسیة أشارت مفوضیة العون االنساني  منطقھ سوق الجبل  إلىعائلة)  80( شخصا
أبریل. واستجابةً  لذلك، قدمت الیونیسف طقم رعایة صحیة  06إلى  04دة من من قرى تورو، وطھ، وتوال في الم

سوق الجبل. وتوجد منشأة  إلىشخص لمدة شھر واحد، للقادمین الجدد  10,000أولیة، یكفي لتغطیة احتیاجات 
دات الطبیة األثاث والمع إلرسالصحیة جدیدة في سوق الجبل لكنھا بحاجة للمعدات. وتخطط وزارة الصحة بالوالیة 

من أطقم  80ذلك، قد ارسلت منظمة كونسیرن الدولیة عدد  إلىالمرفق الصحي الجدید. وباإلضافة  إلىومساعد طبي 
 سوق الجبل. فيالمستلزمات المنزلیة الطارئة للنازحین الجدد 

 
ً  30وصول  إلى، فقد أشارت مفوضیة العون االنساني أیضاً أبو جبیھةأما في محلیة  قریة  إلىئالت) عا 10( شخصا

الطوارئ واللوازم  مآويعن  الغذاء فضالً  إلىھم بحاجة  شخاصجدید من قریة كاو نیارا. وقد ورد أن ھؤالء األ
ً  300عن  فضالً  شخاصنقل ھؤالء األبالمنزلیة. وستقوم السلطات المحلیة  قریة  إلى عائلة من المتوقع أن تصل قریبا

وقام بتوفیر الخدمات الصحیة بما في ذلك  ،زار فریق تابع لوزارة الصحة قریة الجدید ،السھل. واستجابةً لذلك
وشلل  ،االستشارات الطبیة المجانیة واألدویة، والتطعیم ضد األمراض التي یمكن الوقایة منھا بما في ذلك الحصبة

في الجدید. وقد أرسلت منظمة المركز الصحي  إلىوكذلك توفیر األدویة الطارئة  ،فحص حالة التغذیةواألطفال، 
خیام الستیعاب الوافدین الجدد  10وكذلك  ،أطقم من المستلزمات المنزلیة الطارئة للنازحین في الجدید 10كونسیرن 

 قریة السھل. إلىمؤقتا لحین نقلھم 
 

ریق االتحاد األفریقي الرفیع ف طریقحول خارطة لترویكا لبیان مشترك 
 المستوى المعني بالتنفیذ

 
ً   8في  مشتركا شجعت فیھ  أبریل، أصدرت حكومات الوالیات المتحدة األمریكیة، والمملكة المتحدة، والنرویج بیانا

األطراف السودانیة على الموافقة على اتفاق خارطة الطریق من قبل فریق االتحاد األفریقي الرفیع المستوى المعني 
إذا وافقت جمیع أطراف النزاع، یمكن لخارطة الطریق أن تسمح  :وقال البیان .على إنھاء النزاع  في السودان بالتنفیذ
ى المستویین اإلقلیمي والوطني لمعالجة األسباب الكامنة وراء النزاعات المسلحة التي حوار سیاسي حقیقي عل بإجراء

ابتلي بھا السودان لفترة طویلة. وقد أعربت حكومات الوالیات المتحدة االمریكیة، والمملكة المتحدة، والنرویج عن 
قطاع الشمال في كل  –عبیة لتحریر السودان والحركة الش ،قلقھا العمیق إزاء ارتفاع وتیرة القتال بین القوات الحكومیة

من والیتي النیل األزرق وجنوب كردفان، وحثت كال الجانبین على ضبط النفس وتجنب نصب الكمائن، وشن 
ً  ،الھجمات العسكریة والصاروخیة، وكذلك القصف الجوي ً بوغال  .على السكان المدنیین التي تؤثر سلبا ما تنشأ  ا

 .وانعدام األمن الغذائي ،بدوره یتسبب في النزوح ي السودان بسبب النزاع المسلح الذياالحتیاجات اإلنسانیة ف

 مفوضیة العون االنساني تشیر
 720و ـــــنحأن  إلى یةــــالحكوم

ً ـــشخص  محلیات  إلىقد نزحوا  ا
رشاد، والعباسیة، وأبوجبیھة في 

نوب كردفان بسبب ـــــــجوالیة 
ر بین القوات ـــــــتال الدائـــــالق

 الشعبیةركة ـــوالح ومیةـــــــالحك
 قطاع الشمال –لتحریر السودان 

ومات الترویكا ـــــــــــــحكتحث 
سودانیة على الموافقة األطراف ال

التحاد افریق طریق على خارطة 
المعني األفریقي الرفیع المستوى 

  التنفیذ ب
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