
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
   
  
 

أوتشا     

 في هذا العدد
1ص. الوصول إلى النازحين الجدد في دارفور إتاحةتحسن  

2ص. حتياجات في أجزاء من دارفورإلا اتإجراء تقييم

3ص.  ناالسود من دولة جنوب نيالقادم  وصولستمرار  إ

4.ص  آرشوالمنطقة العودة في أبوخائر غير المنفجرة في تهديدات الذ

  التطورات أبرز
  199,268نزوح ما يقرب من 

مارس في  31 تىحنازح جديد 
دارفور عقب موجة من العنف 
بين قوات األمن الحكومية 

  والحرآات المسلحة

  تمكنت وآاالت المساعدة
اإلنسانية من الوصول إلى 

شخص من النازحين  132,000
إتاحة الجدد عبر بعض أشكال 

في  66الوصول، وهو ما يمثل  
المائة من األشخاص الذين 

  مازالوا نازحين. 
  المنظمات اإلنسانية أن ما أفادت

شخص  106,600يقرب من 
من النازحين الجدد والمتأثرين 
في دارفور قد تلقوا بعض أشكال 
المساعدة التي تشمل غذاء 

  وإمدادات إغاثة غير غذائية.

  و  59,000بحث ما بين
شخص من دولة  61,000

جنوب السودان عن مأوى في 
 25وذلك حتى دولة السودان 

  .2014مارس 

 رقامأ

األرقام متقلبة  و 
تجري مراجعتها 

  حاليًا
 

  دارفور في نونازحال
 

157,000  

  
 

 ودانــالس في نوالالجئ
 األمم المتحدة (مفوضية
 )للالجئين

 في السودانيين نوالالجئ 238,700
 السودان دولة جنوب

مفوضية األمم ( وإثيوبيا
  )المتحدة للالجئين

353,000  

 
 ونسودانيال ونجئاللا

مفوضية  ( تشاد في
 ) لمتحدة للالجئينااألمم 

 التمويل

 )أمريكي دوالر( مليون 995
 مطلوبة 

 

27,9%  
 )أمريكي دوالره (التمويل المقدمنسبة 

 

 أسرة من النازحين الجدد في آورما في شمال دارفور (تصوير اليوناميد)
 

  

  تياجات النازحين الجدد في دارفورحتقييم ا
  

عقب اندالع موجة عنف بين  2014مارس  31 حتىشخص في دارفور  200,000نزح مجددا ما يقرب من 
مليوني شخص من الذين  ضافة إلىباإلقوات األمن الحكومية والحرآات المسلحة فضال عن النزاع القبلي.  هذا 

لم و.  2005و  2003هم بين عامي يواجهون النزوح على المدى الطويل في دارفور، والذين فر معظمهم من بيوت
الوصول إلى المناطق المتأثرة بسبب القيود  خالل المراحل األولى من األزمة الحاليةالوآاالت اإلنسانية تستطع 

  الوصول.إتاحة المفروضة على 
  
شخص من النازحين  132,000من الوصول بطرق مختلفة إلى نحو  حتى اآلنالوآاالت اإلنسانية قد تمكنت و

في المائة من األشخاص الذين مازالوا نازحين.  ويعني هذا أن على المنظمات  66الذين يمثلون  في دارفور الجدد
في المائة من العدد اإلجمالي للنازحين في عام  34شخص (  67,268اإلنسانية الوصول إلى ما يقرب من 

نت عملية الوصول لتقديم أنشطة ) من أجل تقييم احتياجاتهم ولتقديم مساعدات حيوية لهم.  ولقد تحس2014
أتاحت مفوضية العون  خالية.  ففي والية شمال دارفورالمساعدة اإلنسانية في دارفور تحسنا آبيرا خالل األيام ال

في  طوبايشنقل الطويلة، و مدينتي والتي شملتاإلنساني التابعة للحكومة السودانية الوصول إلى مختلف المواقع 
شخص من األشخاص الذين لم يتم  85,000ر بنحو دجد فيها ما يقووالفاشر، التي ي محليات اللعيت، والطويشه

 مارس 30في سمحت السلطات ولفه النزاع األخير.  عدم استتباب األمن الذي خلالتحقق منهم والذين نزحوا نتيجة 
 –ظف من صندوق األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) معا مع مو –العالمي  اءغذلبعثة تقييم تابعة لبرنامج ال

  بالوصول إلى محليتي الطويشة واللعيت.
  
بأنها سوف تسمح بإجراء تقييمات مشترآة بين  ذلكباإلضافة إلى  مارس 30في قالت مفوضية العون اإلنساني و

ي شمال دارفور بما في ذلك الوآاالت في الفترة ما بين بداية ومنتصف أبريل في عدد من المواقع األخرى ف
  ، وآورما، وشنقل طوباي.طويال

  
شخص من النازحين الجدد والمتأثرين في دارفور قد تلقوا  106,600وأفادت المنظمات اإلنسانية أن ما يقرب من 

ويزيد هذا العدد بقليل عن نصف عدد   التي تشمل غذاء وإمدادات إغاثة غير غذائية. اتبعض أشكال المساعد
.  ومن المحتمل أن يزيد هذا العدد مع التوسع األخير في 2014اص الذين نزحوا خالل الربع األول من عام األشخ
شخص من المحتاجين في  70,000العالمي ما يصل إلى  اءغذالوصول.  ومن المتوقع أن يساعد برنامج ال إتاحة

ريبا جميع مخزوناتها المتاحة وإمداداتها واللعيت.  وقد استخدمت جميع المنظمات اإلنسانية تق همحليتي الطويش
المسبقة لتلبية احتياجات النازحين الجدد.  وتحتاج المنظمات اإلنسانية إلى تجديد مخزوناتهم لمواصلة تنفيذ 
العمليات التي تم التخطيط لها وإلتاحة إمدادات طارئة لالستجابة إلى أية احتياجات جديدة إضافية خالل موسم 

  وغيرها من االحتماالت األخرى.  وسيحتاج هذا إلى دعم إضافي من المانحين. األمطار القادم 
  

   دارفور جنوبوالية بعثة تقييم مشترآة بين الوآاالت في خور أبشي في 
  

مارس على متن رحلة طيران تابعة  26جنوب دارفور في والية إلى خور أبشي في  جواسافرت بعثة مشترآة بين الوآاالت 
شخص من الذين الذوا  3,100واألمم المتحدة في دارفور (اليوناميد) لتقييم احتياجات ما يقرب من  –لبعثة االتحاد األفريقي 

 هجوم عنيف من قبل جماعة مسلحةفي خور أبشي عقب معسكر للنازحين  إلى بموقع فريق اليوناميد.  وقد فر هؤالء األشخاص
تتمثل احتياجاتهم ذات األولوية في توفير الحماية واالمن.   ه قادة المجتمع المحليقامت بنهب وحرق البيوت.  ووفقا لما أفاد ب

لتلبية احتياجات األشخاص.  من المراحيض غير آاف مع توفر عدد  آان حرجًا ةالصحي قفارموأوضح هذا التقييم أن وضع ال
مخزوناتها من ه.  آما تقوم اليوناميد بدعم النازحين وتقوم بعثة اليوناميد بتزويد النازحين بالمياه من خالل نظام متنقل لضخ الميا

عن األغذية البرية.  آما يوجد نقص  حثالوصول إلى األسواق آما يمنع عدم استتباب األمن الباح المحدودة للغذاء حيث ال يت

النشرة اإلنسانية
السودان

2014 مارس 30 –24|    13العدد
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صول على الخدمات الصحية ويستطيع النازحون الحفي إمدادات الوقود والحطب المستخدم للطبخ وفقا لما أفادت به اليوناميد.  
في المرآز الصحي التابع لليوناميد، إال أن اإلمدادات الطبية في طريقها إلى النفاد.  وستقوم منظمة الرؤية العالمية الدولية غير 
الحكومية بنشر موظفين إضافيين عاملين في المجال الصحي لمساعدة اليوناميد في المرآز الصحي.  وقد خصصت مفوضية 

 26يع.  وفي بمجرد تحديد موقع للتوز عتوزمجموعة إغاثة غير غذائية والتي س 500لمتحدة لشؤون الالجئين مسبقا نحو األمم ا
  العالمي حصص غذائية طارئة إلى جميع النازحين في موقع فريق اليوناميد في خور أبشي. اءغذمارس، قدم برنامج ال

 
  

آما ذهبت بعثة تقييم مشترآة بين الوآاالت 
جنوب دارفور أيضا إلى معسكر والية في 

خالل األسبوع الماضي، السريف للنازحين 
نازح من  2,200يقرب من جد ما وحيث ي

 هالذين فروا من بيوتهم في منطقة أم قوني
 –عقب اندالع القتال بين القوات الحكومية 

التي تدعمها قوات الدعم السريع، وهي 
 –ميليشيا شبه عسكرية مؤيدة للحكومة 

ني مناوي.  قطاع م –يش تحرير السودان جو
قرى بوقد الذ هؤالء األشخاص بصورة أولية 

 ال أنهمإة في محليتي بليل والسالم مختلف
 21في إلى معسكر السريف للنازحين  حِّلواُر

الدولية لهجرة امارس.  وستقوم المنظمة 
 لبالتحقق من هؤالء النازحين الجدد.  ويحص

النازحون الجدد على جميع الخدمات في 
  لمعسكر.  من قبل شبكات دعم  األسر الممتدة في ا جدون الدعمالمعسكر وي

  
  

  بعثة تقييم مشترآة بين الوآاالت في شمال دارفور
  
  

لتقييم  2014مارس  27و  25في شمال دارفور في الفترة ما بين  هزارت بعثة تقييم مشترآة بين الوآاالت مدينة سرف عمر
مارس  7والذي اندلع في القتال بمن الذين تأثروا  شخص 61,300عددهم بنحو  احتياجات جميع السكان في المدينة، الذين يقدر

 مارس 12في وقامت جمعية الهالل االحمر السوداني .  اللبين القوات الحكومية وقوات شبه عسكرية يقودها موسى ه 2014
شخص في  61,300العالمي على ما يقرب من  ءاغذمن  برنامج ال قبل بعثة التقييم المشترآة بين الوآاالت بتوزيع غذاءأي 

إمدادات إغاثة غير غذائية.   حتاجونيوأآثر تعرضًا للمخاطر هم  نَممن شخصِ  1,900.  وحددت البعثة ما يقرب من المدينة
مضخة يدوية في المدينة.  وتدعم منظمة الصحة  11حاليا بإصالح بئرين للمياه و الحكومي إصحاح البيئهالمياه وويقوم قسم 

من المستشفى  خالل النزاعهبت العالمية في الوقت نفسه وزارة الصحة الوالئية بمعدات طبية وأدوية لتعويض اإلمدادت التي ُن
  .هف عمرالريفي في سر

  
  
من مدينة الفاشر في شمال دارفور) حيث  آم 60رما ( حوالي وموقع فريق اليوناميد في آ مارس 25في  زارت بعثة ميدانيةو

آوبي والقرى المحيطة بها.   لدةب لىع نيف من قبل جماعة مسلحةعهجوم شخص عقب  3,000إلى  2,000الذ ما يقدر بنحو 
ت اإمدادات إغاثة غير غذائية.  وتوفر اليوناميد مساعدو ،غذاءو ،م يحتاجون إلى توفير حماية لهمووفقا لما أفاد به النازحون، فه

يم أمن غذائي سريع العالمي بإجراء تقي ءاذغج الملنازحين فيما يتعلق بتوفير المياه والخدمات الصحية.  وقد قام برنالمحدودة 
شخص في حاجة إلى  3,000ما حيث وجد أن ما يقرب من بموقع فريق اليوناميد في مدينة آور لألشخاص الذين الذوا

طن متري من الغذاء الذي يكفي لتغطية احتياجاتهم لمدة تكفي شهرين آما بدأ  27مساعدات غذائية.  وقد تم إرسال ما مجموعه 
.  وهناك حاجة إلى توفير المزيد من التدخالت الخاصة 2014وزيع غذاء في األول من شهر أبريل العالمي بت الغذاءبرنامج 
ن النازحين ومواشيهم يتشارآون نفس وحقيقة أد المراحيض غير الكافية اعدأوالنظافة الصحية نتيجة  ةالصحي قفارمبالمياه وال

الحتياجات لتقييم من ال المزيدجل يل من أأبر 6ن الوآاالت في وتم اإلعداد إلجراء بعثة تقييم مشترآة بياألماآن الموفرة لهم.  
  .والتحقق من عدد النازحين

  
 

 هإلى األشخاص المتأثرين في الطويشطن متري من الغذاء من مدينة الفاشر  228العالمي ما مجموعه  الغذاءوقد ارسل برنامج 
التزمت الحكومة بتقديمها.  وسيكمل هذا طن متري  626من  جزءآطن متري  150تبرعت الحكومة بنحو  من هذهواللعيت.  و

.  ويقوم اآلن فريق مكون من ضيَِّبي لمدينة اُألطن متري من الغذاء الذي تم إرساله من المحور اللوجست 217ما يقرب من 
 58,000الفريق أن نحو  ربإجراء تقييم سريع يعقبه توزيع للغذاء.  وقد هالعالمي واليونيسيف في بعثة في الطويش الغذاءبرنامج 
  قد نزحوا في المحليتين.  وال تزال عملية التقييم مستمرة. ًاشخص

  
  
  

ثل االحتياجات الرئيسية تتم
في  موقع فريق  للنازحين

اليوناميد في خور أبشي  البالغ 
شخص في  3,100عددهم 

فير الحماية واالمن والنظافة تو
 رف الصحي موال

 2,000يحتاج ما يقدر بنحو 
نازح من الموجودين في موقع 
فريق اليوناميد في آورما إلى 
توفير حماية وغذاء وإمدادات 

 إغاثة غير غذائية

 )اليوناميد تصوير( أبشي خور في اليوناميد فريق موقع في ماوى عن بحثوا الذين من أشخاص
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  دارفور شرق يةوال في همهاجريبعثة تقييم مشترآة بين الوآاالت في 
  

اجات األشخاص يشرق دارفور لتقييم احتوالية في  همهاجريمدينة  2014مارس  24لوآاالت في زارت بعثة تقييم مترآة بين ا
.  ويشتمل هذا العدد على مهاجريهشخص في مدينة  5,000ه النتائج، يعيش حاليا ما يقرب من يووفقا لما أشارت إل  في المدينة.

ني مناوي في من الذين بقوا في المدينة عقب اندالع القتال بين القوات الحكومية وجيش تحرير السودان قطاع م –مقيم  4,000
  يزالفي مدينة الضعين.  والمن معسكر النيم للنازحين  شخص من العائدين 1,000وما يقرب من  – 2013المنطقة في أبريل 

نازحين في مدن  2013في أبريل  مهاجريهشخص من الذين فروا من مدينة  3,000عددهم بنحو  ن المقدرقياباألشخاص ال
  .هرييعشوسيال، وأبو حديد، وأبو دنقل، والضعين، ونياال، وياسين، 

  

.  وبينما يتوفر عدد آاف من مهاجريهصحة تمثل الحاجة ذات األولوية بالنسبة لألشخاص في مدينة ائج البعثة أن الوأوضحت نت
دوية والمعدات الطبية.  ويبحث األشخاص إال أنه يوجد نقص في األفي المجال الصحي في المرآز الصحي  الموظفين العاملين

  .مهاجريهفي أيضا عن تلقي مساعدات طبية في مستشفى موقع فريق اليوناميد 

باإلضافة إلى األمطار القليلة أما فيما يتعلق بالغذاء، منع عدم استتباب األمن خارج المدينة النازحين من الوصول إلى مزارعهم 
واآلفات التي أدت إلى ضعف المحصول هذا العام.  والسوق في المدينة مفتوح إال أنه يحتوي على أطعمة أو سلع أساسية قليلة.   

 عمن طول وشدة فجوة الجوهذه العوامل ومن المتوقع أن تزيد آما أدى عدم استتباب األمن أيضا إلى زيادة في أسعار السوق.  
من إجمالي ال فقط نوفمبر) من هذا العام.  أما فيما يتعلق بالخدمات التعليمية، تعمل مدرسة واحدة  –سطس غفي الفترة (يوليو/ أ

التحق فقط ما  غلقت المدرستين الثانويتين.  ووفقا لما أفاد به مدرس من المدرسينمدرسة المخصصة للتعليم األساسي وُأ 11

إمدادات المياه الحالية في المدينة آافية طفل في المدينة.  وتعد  850بالمدرسة من إجمالي لمدرسة طفل في سن ا 450يقرب من 
  .األشخاصلتلبية احتياجات 

    استمرار الوصول من دولة جنوب السودن
  

شخص من دولة جنوب السودان قد بحثوا عن  61,000و  59,000أفادت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين أن ما بين 

ديسمبر  15الذي نشب في  –منذ نشوب النزاع في دولة جنوب السودان  2014مارس  25مأوى في دولة السودان اعتبارا من 

والذي أجبر األشخاص على الفرار إلى البلدان المجاورة. وهؤالء األشخاص في حاجة ماسة إلى تلقي مساعدات تتعلق  – 2013

 ةصحي قفارمبتوفير غذاء وإمدادات إغاثة غير غذائية، وتوفير مأوى في حاالت الطوارئ، وتغذية، وصحة، ومياه، وتعليم، و
ب جميع األجانبحدة لشؤون الالجئين، أصدرت الحكومة السودانية بيانا تهيب فيه وحماية.  ووفقا لما أفادت به مفوضية األمم المت

 القادمينوبالتالي، يتعين على جميع ول من أبريل.  من األ ة بدءًاقسم الجوازات والهجر اناتهم فيالمقيمين في السودان بتسجيل بي
  األجانب. تسجيلالخاصة ب المدنية ةتمشيا مع هذه السياس بياناتهم جنوب السودان تسجيلدولة الجدد من 

  
  
  

تتمثل االحتياجات ذات األولوية 
شخص  5,000لما يقرب من 

في الصحة،  همهاجريفي مدينة 
ل العيش، ائسووالغذاء، و

 والتعليم 
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  اإلنساني المجال في الشرآاء مع بالتعاون التقرير هذا اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب أعد

  صول من دولة جنوب السودان في محليتي الليري وأبو جبيهة في جنوب آردفانأاألشخاص من 
  

أوضحت نتائج بعثة تقييم مشترآة بين الوآاالت 
 9,800مارس أن ما يقدر بنحو  25ُأجريت في 

لى إدولة جنوب السودان شخص قد وصلوا مؤخرا من 
ومحلية الليري في جنوب آردفان.  جبيهة محلية أبو
ن القادمين الجدد في حاجة ماسة إلى البعثة أوأفادت 
  غذائية. ، وإمدادات إغاثة غيرةصحي قفارممياه، و

واستجابة لهذه األوضاع، يتم حاليا توزيع إمدادات 
إغاثة غير غذائية أرسلتها مفوضية األمم المتحدة 

شخص من  3,600على ما يقرب من  لشؤون الالجئين
 ضيضجبيهة ( قريتي ِقالقادمين الجدد في محلية أبو

شخص في محلية  4,000) وما يقرب من ضوقري
 االعالمي حصص الغذاءآما وزع برنامج الليري. 

 3,100غذائية تكفي لمدة عشرة أيام على ما يقرب من 
شخص.  أما فيما يتعلق بالتغذية، وزعت منظمة إنقاذ 

سن الخامسة وعقدت دورات توعية عن آرتونة من المكمالت الغذائية لألطفال دون  80الدولية غير الحكومية  يهالطفولة السويد
 ،ةالصحي قفلرموال ،المياه لتوفيرعلى الرغم من هذا، ال يزال هناك حاجة ولفي شخص.  النظافة الصحية لما يقرب من أ

  .أنشطة النظافة الصحيةوتعزيز  ،والصحة ،والمأوى
  
  

  تقارير غير مؤآدة عن وصول أشخاص من دولة جنوب السودان إلى النيل األزرق
  

شخص من دولة جنوب السودان إلى  1,500يفيد بوصول ما يقدر بنحو  من مصادر محلية تلقت األمم المتحدة تقريرا غير مؤآد
رنك في والية اللية التضامن بوالية النيل األزرق.  وهناك إفادات أن هؤالء األشخاص قد قدموا من مدينة قرية قيلي في مح

أعالي النيل بدولة جنوب السودان وهم في حاجة ماسة إلى مواد مأوى مع اقتراب موسم األمطار وفقا لما أشار إليه التقرير.  
  الجدد. ينمالقادقدم المساعدة لهؤالء لم ُتو

  
  العثور على ذخائر غير منفجرة في منطقة العودة في أبو آرشوال في جنوب آردفان

  
ي ف ةنفجرير مغ ذخائرصابات بعاما من جراء تعرضهم إل 12أشارت التقارير الواردة إلى مقتل رجل وصبي يبلغ من العمر 

فان بمثابة منطقة مارس.  وقد أصبحت منطقة أبو آرشوال في جنوب آرد 28آرشوال في جنوب آردفان في في مدينة أبو قتال
عودة منذ أن بدأت مفوضية العون اإلنساني ولجنة العودة الطوعية وإعادة التوطين في جنوب آردفان بتنظيم عمليات العودة لما 

نازح في منطقتي الرهد وأم روابة في والية شمال آردفان.  وستحتاج المنطقة لعملية تطهير من الذخائر  30,000يقرب من 
ووفقا لما أفادت به مفوضية   الذين يعيشون في المنطقة. لألشخاصينبغي أن تقدم توعية بمخاطر األلغام منفجرة آما الغير 

  في المائة من النازحين إلى بيوتهم في منطقة أبو آرشوال خالل شهر مارس. 70، عاد ما يصل إلى العون اإلنساني

  
ية وإعادة التوطين أنه يجب أن تكتمل عملية العودة قبل بدء موسم األمطار وأفادت مفوضية العون اإلنساني ولجنة العودة الطوع

حاالت التي يصعب خاللها استخدام الطرق.  وناشدت السلطات المحلية ومفوضية العون اإلنساني المنظمات اإلنسانية لدعم 
وقد لعملية العودة.   لهجرة دعما لوجستيا وفنياقبل بدء موسم األمطار.  وستقدم المنظمة الدولية ل اهمن أجل إآمالهذه العودة 

  أن العودة يجب أن تكون طوعية مع مراعاة اعتبارات الحماية. اإلنسانية أآدت وآاالت المساعدات
  

منظمة مر السوداني، وجمعية الهالل األحوأفادت التقارير الواردة من مصادر مختلفة بما في ذلك مفوضية العون اإلنساني، آما 
وهي تحالف من حرآات مسلحة يتضمن  –أن اندالع القتال بين القوات الحكومية والجبهة الثورية السودانية الدولية هجرة لا

 63,000، قد أدى إلى نزوح ما يقدر بنحو 2013الذي اندلع في شهر مايو  –الحرآة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال 
  . هطشخص من منطقتي أبو آرشوال وأم برمبي

 
 

  
 
  

رجل وصبي يبلغ من ُقتل 
مارس  28في عاما  12العمر 

جراء تعرضهم لذخائر غير 
آرشوال في مدينة أبو منفجرة

 جنوب آردفان  والية في

 )المتحدة األمم تصوير( آردفان جنوب والية في الليري مدينة في السودان جنوب دولة من وأطفال نساء

 9,800ما يقدر بنحو  وصل
دولة جنوب  نم شخص
محلية أبو  لىإمؤخرا  السودان
والية ومحلية الليري في  جبيهة

 جنوب آردفان


