
 
 
 
 

 
   
 
 
 

   
   

   
   

 
 

 

 
 

 

    
النشرة اإلنسانیة     
السودان      
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أوتشا     

 )الوكاالتنازحون جدد في مدینة یاسین بوالیة شرق دارفور (المصدر: بعثة مشتركة بین 

 في ھذا العدد                                        
 

 1ص.  نزوح اآلالف إلى ملیط     

 2ص.   2,200  إلى حوالي تصل حاالت اإلصابة بالحصبة

 3ص.   األعجف موسملل مساعدات غذائیة برنامج الغذاء العالمي یحصل على

 4ص.  السوید ملیون دوالر من 6.4المشترك  یتلقى  الصندوق اإلنساني 

  التطورات أبرز  
القتال  الذین نزحوا جراء ھالياألاآلالف من  •

شمال  لوالیة التابعةملیط محلیة في القبلي 
 اإلنسانیة.ات دارفور بحاجة إلى المساعد

سیرت مؤخرًا  وكاالتالة مشتركة بین بعثوفقا ل •
إلى مدینة یاسین التابعة لوالیة شرق دارفور، 

نازح جدید یتخذون مأوًى تحت  600ھناك نحو 
 .األشجار

العالمي مساعدات غذائیة  اءذغبرنامج ال تلقى •
من وكالة  ملیون دوالر أمریكي 135بقیمة 

لمساعدة وذلك  الدولیة األمریكیةالتنمیة 
 .الموسم األعجفإبان المحتاجین  شخاصاأل

ن األمم المتحدة لشؤون الالجئیوفقًا لمفوضیة  •
من دولة جنوب  ًاالجئ 133,626فقد وصل 

 .أبریل 22 وذلك حتى السودان
 

 أرقام

 
 

 ملیون 3,1
 
 

 ملیون 2,5
 
 

 ملیون 2

 
 النازحون في السودان

 
 النازحون في دارفور

 (حتى تاریخھ)  
 

 عدد المصابین بسوء التغذیة 
          الحاد الشامل 

 
 
 

168,000          

بإستثناء  السودان في نوالالجئ
 الالجئین من دولة جنوب السودان

شئون ل األمم المتحدة (مفوضیة
 )لالجئینا

 
 
 

133,625 

 دولة جنوب من نوالالجئ
 15منذ   في السودان السودان

مفوضیة األمم ( 2013دیسمبر، 
  )لالجئینشئون االمتحدة ل

 التمویل  

 )أمریكي دوالر( ملیون 1,004
  2015مطلوبة في عام 

 

  
26 % 

 المتوفر من التمویل المطلوب
 

    
     

 )األمم المتحدة :المصدر( نازحون جدد یتحدثون مع موظفي اإلغاثة في معسكر عباسي للنازحین في ملیط
 

 
 

في ملیط  تابحاجة إلى المساعد القبليالنزاع من جراء آالف النازحین 
 شمال دارفوروالیة ب
 

بین مشتركة زارت بعثة 
التابعة ملیط محلیة  الوكاالت

  ة شمال دارفور لمدةلوالی
تقییم حیث قامت بیومین 

احتیاجات األشخاص الذین 
بعد القتال   لجأوا إلى المنطقة

 قبیلتيبین الذي اندلع ھناك 
الزیادیة. جدیر و ،برتيال

في بدأ  قد النزاعبالذكر، أن 
 فردي ثم تطورنزاع شكل 

اع نزإلى لیتحول بسرعة 
قد ن القتال قد ورد أو .قبلي

اآلالف من تسبب في نزوح 
في جمیع أنحاء  شخاصاأل

  .والكومةملیط محلیتي 
 

 ،والغذاء ،لى المیاه النظیفةعصول حال فيتتمثل والتي  األكثر إلحاحًا االحتیاجاتوقد حددت النتائج األولیة للبعثة 
واللوازم  ،حاالت الطوارئل مآويعن ال واألدوات) فضًال تقاوىوالمستلزمات الزراعیة (ال ،والرعایة الصحیة

في مناطقھم األصلیة، للنازحین نسانیة إ اتتقدیم أي مساعد زعماء كًل من القبیلتین على أھمیة اتفققد و  .المنزلیة
ھؤالء أعداد  بحصر المنظمة الدولیة للھجرةستقوم و .زوحالن في معسكراترین البقاء للمتاثنھم ال یریدون أل
 .لھم ة تقدیم المساعدات اإلنسانیةغاثمنظمات اإلأن تباشر قبل  شخاصاأل
 

في والیة من النازحین الجدد تحت األشجار في مدینة یاسین،  600یعیش نحو 
 شرق دارفور

 
یاسین التابعة  في المائة من النازحین الجدد في مدینة  60أكثر من ، یعیش لنتائج بعثة مشتركة بین الوكاالتوفقا 

لتقییم احتیاجات النازحین الجدد ذلك وأبریل  20یوم في ة مدینزارت البعثة القد . وتحت األشجاردارفور شرق لوالیة 
 10حوالي كلیكلي التي تبعد قریة  منمارس  31عن سرقة ماشیة في  التي نجمتال العنف عقب أعمیھا القادمین إل

خالل أعمال العنف وخسر السكان كلیكلي تمامًا قریة  فقد جرى إحراقلمنظمات اإلغاثة،  فقًاوة یاسین. ومدینمن  كلم
 كل ممتلكاتھم.

 
نازح في مدینة  1,000یقدر عددھم بنحو ن الذین من النازحی 400المحلي باستضافة  قام المجتمع للمھمة،وفقا 
 ،جمیع النازحین الجدد ھم في حاجة إلى الغذاءإن  ،شخص تحت األشجار. وقالت البعثة 600بقاء نحو مع ، یاسین

 .مآويمستلزمات الكذلك إلى و ،والمستلزمات المنزلیة الضروریة
 

وأشارت كذلك إلى رغبة ھؤالء عودة لھي اآلن آمنة ل يكلیكقریة فإن  ،ةیلحكومالمفوضیة العون اإلنساني  ووفقًا
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ھؤالء تزوید بومنظمات اإلغاثة  ،تقوم مفوضیة العون اإلنساني، سوف وبناًء علیھلعودة إلى دیارھم. النازحین في ا
 إمكانیة درسیالعالمي   غذاءبرنامج الظل ، كلیكليق قریة ارتمنذ أحھذا، وفي قراھم األصلیة. ات مساعدالب شخاصاأل

 إعادة بناء القریة.عملیة برنامج الغذاء مقابل العمل خالل تنشیط البدء في 
 
وأدوات ، أوعیة حفظ المیاه (الجركانات)بما في ذلك  ،تیرفند الدولیة لتوفیر إمدادات الطوارئ المنزلیةمنظمة تخطط و

توزیع باللجنة األمریكیة لالجئین ستقوم وأباریق الماء لھؤالء النازحین. و ،والبطانیات ،واألغطیة البالستیكیة ،الطبخ
 النازحین.لھؤالء  تغذیة أولي اختبارأیضا إجراء عملیة  اللجنةتعتزم وبناء وإعادة تأھیل المراحیض. و ،الصابون

مسافة یبعد أقرب مصدر للمیاه حیث أن و، الھجوم دواب أثناءتجرھا الالتي  عرباتالتدمیر معظم  نظرًا ألنھ جرىو
وھم ھذه المسافة كل على المشي مجبرون  شخاصاألھؤالء أصبح اآلن فقد  قریةالساعتین سیرا على األقدام من 

 األحمال الثقیلة.ن تحت وطأة یرزحو
 

الحصبة، اإلصابة بحاالت من  2,169ورود تقاریرعن تسجیل السودان: 
 حالة وفاة 27 حدوثو
 

فقد ارتفع عدد حاالت اإلصابة بوباء الحصبة في  ،الیونیسیفو ،منظمة الصحة العالمیةو ،لوزارة الصحة وفقًا
حاالت اإلبالغ عن  قد جرىول. ھذا أبری 26 حتىذلك و، حالة وفاة 27حالة بما في ذلك  2,169السودان إلى 

 في جمیع أنحاء السودان. والیة 14في محلیة  32الحصبة في اإلصابة ب
 
وستستمر  لتصدي للوباءلكاستجابة في جمیع أنحاء القطر إطالق حملة تطعیم ضد الحصبة ابریل  22في  قد جرىو

عاما  15و ،ملیون شخص تتراوح أعمارھم بین ستة أشھر 1.7نحو ھذه الحملة . وتستھدف مایأ 10لمدة ھذه الحملة 
 ،وشرق، وغرب ،وسنار ،وكسال ،البحر األحمروالیات في  محلیاتھذه التقع و. رًااألكثر تأثالمحلیات من  28في 

حملة بدعم  ،منظمة الصحة العالمیة والیونیسیف، بالتعاون مع المنظمات غیر الحكومیةكٌل من  تقوموشمال دارفور. و
 .والرصد ،الخدمات اللوجستیة، واإلشراف عبر تقدیمالتطعیم 

 

موسم القبیل  األمریكیةالغذائیة  ةمساھمستصل ال :العالمي الغذاءبرنامج 
 عجفاأل

 
من المقدمة المساعدات الغذائیة التي تشتمل على مساھمة أن ال 2015عام أبریل  21في أعلن برنامج الغذاء العالمي 

في السودان  اتمساعدة البرنامج في توفیر المساعدترمي ل ملیون دوالر 135بقیمة  وكالة التنمیة الدولیة االمریكیة
 .األعجف موسمالخالل 

 
حتیاجات الغذائیة بین اإل تكون ما عادًةحیث عجف، الذي یبدأ في شھر مایو، ألموسم االوتأتي ھذه المساھمة قبیل 

 باعتبارھا والذرة الرفیعة ،والزیت ،وتتألف مساھمة الغذاء من العدس  .أوجھافي  عرضًة للمخاطراألشخاص األكثر 
 النعدام للتصدي شخاصألادعم لوستساعد ھذه المساھمة البرنامج   ي.البیت السودان في الرئیسیة لغذاءا صراعنتشكل 

لمدة ستة ودعم أیضا، توسوف  .ملیون نازح في دارفور 1.8األمن الغذائي في جمیع أنحاء السودان، بما في ذلك 
األطفال في وسط وشرق من  262,000 نحوو ،من أطفال المدارس في دارفور 500,000أشھر، أكثر من 

 .ا البرنامجبرنامج التغذیة المدرسیة التي ینفذھ عبر ،السودان
 يلسوداناالتقویم الموسمي 

 شبكة اإلنذار المبكر بالمجاعةالمصدر: 
 

 
 

نازح تحت  600یعیش حوالي 
األشجار في مدینة یاسین،  في 

 .والیة شرق دارفور

تزود وكالة التنمیة الدولیة 
برنامج الغذاء االمریكیة 

ساعدات غذائیة بمالعالمي 
ملیون دوالر  135بقیمة 
لمساعدة المحتاجین  أمریكي
 .فعجموسم األالخالل 

 
 
 
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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من خالل تقدیم المساعدات الغذائیة  2015في عام  ملیون شخص في السودان 3.7مساعدة لیخطط البرنامج و
لمساعدة المجتمعات المحلیة المرونة  عن االنتعاش وأنشطة بناء قسائم النقدیة وبرامج التغذیة، فضًالالالمباشرة، و

ملیون  ونحو ،النزاع في دارفوربرة أثملیون شخص في المنطقة المت 2.8وھذا یشمل   .على أنفسھم االعتماد على
 .والنیل األزرق ،جنوب كردفانوالیتي و ،وكذلك في أبیي، السودانشرق ووسط في  معرضین للمخاطرشخص 

 
عدد الشركاء في المجال  إزداد العام الجاري،أربعة أشھر من  ومع مرور .توقیت التمویل مھم للعملیات اإلنسانیة

 .الذین یجدون صعوبة في الحفاظ على مستویات العملیات بسبب نقص التمویل ،اإلنساني في جمیع القطاعات

غالبیة الالجئین من دولة جنوب تستضیف والیة النیل األبیض السودانیة 
 السودان

 
الجئ من دولة جنوب السودان إلى  133,625وصل  أبریل 22وحتى  األمم المتحدة لشئون الالجئینوفقا لمفوضیة 

الت المعونة في تستمر وكاو . 2013السودان في دیسمبر عام  ذلك  منذ اندالع القتال في دولة جنوبوالسودان، 
. ویعیش غالبیة الالجئین من دولة تضافتھم في ست والیات في السودانلالجئین الذین تجري استقدیم المساعدات 

 .التي خصصتھا لھم الحكومة) حالیًا في والیة النیل األبیض في المواقع 77,798جنوب السودان (
 
 بحلول نھایة عام ا للمفوضیة فوفق ھأن إلىاریو األرجح" في الخطة اإلقلیمیة لالستجابة لالجئین "السین یشیرو 

 الجئ من دولة جنوب السودان. 196,000سیكون قد وصل الى السودان  2015
 

 جودة الفخار منقادمین ي الحدود همعبر جودلشخص  7,000عبور نحو 
 

 9  حتىوذلك  جودة الفخار مدینة منقادمین  الحدودي همعبر جود شخص 7,000 نحوعبر فقد  ،للمفوضیةوفقا 
من جودة الفخار  الذین فروامواطني دولة جنوب السودان و ،المواطنین السودانیین من ھم شخاصھؤالء األو .أبریل
 .المدینة إلىوصول النزاع من خوفًا 

 
 السودان في حتى اآلن جنوب السودانمواطن من دولة  132,900 نحوقد جرى تسجیل 

 
فقد سجلت إدارة الجوازات  وفقا للمفوضیة

 مواطن 132,989نحو  السودانیة والھجرة
سلمت أكثر من و جنوب السودانمن دولة 

ما زالت و .بطاقات الھویة من 110,000
من تجري مباشرتھا و مستمرة عملیة التسجیل

 .المفوضیةفني من و مالي بدعماإلدارة  قبل
 
دولة جمیع مواطني  تمكن بطاقات الھویةو

مجموعة  لىعصول حلمن ا السودان جنوب
 بما في ذلك، الخدمات األساسیة واسعة من

الحصول كذلك و ،والتعلیم ،الرعایة الصحیة
 .على فرص العمل

 
 
 
 في الخرطوم  نقل مواطني دولة جنوب السودان من المناطق المفتوحة ارستمرا
 

 (375 مواطن من دولة جنوب السودان 2,000لنقل ما یقرب من  الخرطومفي والیة  ما زالت األعمال التحضیریة
جري توالیة الخرطوم  الجدید في محلیة جبل األولیاء في موقع بانتیوإلى في األندلس  منطقة المفتوحةالمن  أسرة)

نقل مواطني  انیتھألول مرة العام الماضي عن  السلطات الحكومیة المحلیة قد أعلنت ھذا، وقد كانت ساق.وعلى قدٍم 
األندلس إلى منطقة أفضل یتمكنون فیھا من الحصول على الخدمات  في مفتوحةالمنطقة الدولة جنوب السودان من 

، قامت جمعیة الھالل األحمر السوداني، بدعم من المفوضیة، بإجراء عملیة 2014وفي شھرنوفمبر عام  .األساسیة
لكنھا وابریل،  28البدء في علمیة إعادة التوطین بصورة مبدئیة في  جرى قدو . ألسر ھذه الفئة من السكانتسجیل 

  .دیدستظل مرھونًة بعملیة استكمال أدني متطلبات البنیة التحتیة في الموقع الج
 

من الجئ  133,626وصل 
 دولة جنوب السودان إلى

وفقًا  لیأبر 22حتى  السودان
ؤون لشاألمم المتحدة  لمفوضیة
 .الالجئین

 
 
 
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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ملیون دوالر  6.4تلقى ی السودانالصندوق اإلنساني المشترك في 

 السوید منأمریكي 

 اإلنساني لصندوقل أمریكي) دوالرملیون  6.4ملیون كرونة سویدیة ( 55 بمبلغ أبریل 21في  السوید تبرعت
ھذه  وتأتي .2006في عام  إنشائھ منذ صندوقلل داعما ملتزما لسویدقد ظلت ا. 2015لعام  في السودان  المشترك
 .السودان االحتیاجات اإلنسانیة فيفیھ وتتزاید  العمل اإلنساني تمویل یشح فیھ في وقت حرج المساھمة

الصندوق اإلنساني المشترك في السودان ھو صندوق لتجمیع األموال من العدید من الجھات المانحة التي تدعم 
تلقى الصندوق وتخصیص وصرف األموال في الوقت المناسب لمقابلة إحتیاجات السودان اإلنسانیة األكثر أھمیة. 

خرین، بما في ذلك المملكة المتحدة، ملیون دوالر أمریكي من المانحین اآل 22.2ما جملتھ  2015في عام 
المنظمات وتخصیص ھذه األموال للمنظمات غیر الحكومیة الدولیة،  جريسیوسویسرا. و، إیرلنداوالدنمارك، و

 .العاجلة المنقذة للحیاة المشاریعتمكینھا من تنفیذ لالوطنیة، ووكاالت األمم المتحدة 

ملیون  6.4 مبلغالسوید تتبرع ب
امریكي للصندوق  ردوال

اإلنساني المشترك  السودان 
 .2015لعام 
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