
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
   
  
 

أوتشا     

 في هذا العدد
1ص. جنوب آردفان والنيل األزرق واليتي فرار آالف األشخاص في

2ص. شمال دارفور والية العودة فيمزيد من حاالت 

3ص. تقديم مساعدات إلى النازحين الجدد في دارفور

4.ص ن دولة جنوب السوداناستمرار تدفق األشخاص م

  التطورات أبرز
  أفادت مفوضية العون

اإلنساني بفرار ما يقرب من 
شخص من بيوتهم  6,700

في شرق والية جنوب آردفان 
خالل األسبوع الماضي عقب 
نشوب اشتباآات بين قوات 
األمن الحكومية والحرآة 

 –الشعبية لتحرير السودان 
  قطاع الشمال.

  2014أبريل  21حتى عاد 
 105,000ما يقدر بنحو 

ال دارفو شموالية شخص في 
ممن نزحوا منذ فبراير 

إلى مناطقهم األصلية  2014
مفوضية  به حسبما أفادت

السلطات  والعون اإلنساني 
المحلية ووآاالت المساعدات 

  اإلنسانية.
  ال يزال ما يقدر بنحو

شخص ممن فروا  224,000
شمال  واليتي من بيوتهم في

وجنوب دارفور منذ فبراير 
  في عداد النازحين. 2014

  أفادت مفوضية األمم المتحدة
لشؤون الالجئين بوصول ما 

شخص  63,400يقدر بنحو 
ادمين من دولة جنوب ق

السودان حتي  السودان إلى 
  أبريل. 15

 أرقام

يجرى حاليا 
مراجعة 
  األرقام

 

  دارفور في نونازحال
 

157,000  

  
 

   السودان في نوالالجئ
 األمم المتحدة (مفوضية
 )للالجئين

 في السودانيين نوالالجئ 239,600
 السودان دولة جنوب

   وإثيوبيا
مفوضية األمم المتحدة ( 

  )للالجئين

353,000  

 
 في ونسودانيال ونجئاللا

  تشاد
مفوضية األمم المتحدة  (

 ) للالجئين

 التمويل

  مليون 995
  2014في عام  مطلوبة) أمريكي دوالر(

30.5%  
 نسبة التمويل المقدمه

 

  األمم المتحدة)، رنينازحون جددفي معسكر السالم قرب نياال  في والية جنوب دارفور (تصوبر  أنا هج
 

  
جنوب آردفان والنيل األزرق آالف األشخاص  واليتي القتال فيتجدد أجبر 

 على الفرار من بيوتهم
  

شخص من بيوتهم في عدد  6,700أفادت مفوضية العون اإلنساني التابعة للحكومة السودانية  بفرار ما يقرب من 
وات األمن واقع في شرق والية جنوب آردفان خالل األسبوع الماضي عقب نشوب اشتباآات بين قممن ال

قطاع الشمال.  وأفادت مفوضية العون اإلنساني أن هذا النزوح  –الحكومية والحرآة الشعبية لتحرير السودان 
صور، وآلوبا، وأبو ، والمنقلبو، وتينديمن، وتومي، وتقالِزنلورا المآل من ِآقرى للمدنيين قد وقع وفقا للتقارير في 

الواقعة في غرب وجنوب مدينة رشاد في محلية رشاد.  والذ العديد من النازحين  هلطاي، وزهالتالحسن، وسرف ف
.  نزحواقد يكونوا يقل عن ألفي شخص ربما  بمدينة رشاد.  وتشير التقارير الواردة إلى األمم المتحدة أن ما ال

ل على الخدمات النازحين في توفير مساعدات تتعلق بالغذاء، والحصو لهؤالءوتتمثل االحتياجات الفورية 
وقد   غذائية.إغاثة غير  ، والنظافة، فضال عن إمداداتالمرافق الصحيةاألساسية، بما في ذلك الصحة، والمياه، و

  أولية إلى هؤالء النازحين. اتبدأت الوآاالت اإلنسانية بتقديم مساعد
  

شخص في  70,000قطاع الشمال في بياٍن لها بنزوح ما يقرب من  –وأفادت الحرآة الشعبية لتحرير السودان 
بسبب تجدد القتال هناك.  وال تستطيع األمم المتحدة الوصول إلى المناطق  جنوب آردفانوالية أجزاء من 

غير قادرة على هي جنوب آردفان و والية قطاع الشمال في –الخاضعة لسيطرة الحرآة الشعبية لتحرير السودان 
   من هذه التقارير. التحقق

  
شخص من بيوتهم في دنقلوك وانتقلوا إلى مديتني  4,300ما يقدر بنحو وفقا للتقارير الواردة إلى األمم المتحدة  فرَّ

حة السودانية والحرآة الشعبية لتحرير السودان قب اندالع قتال بين القوات المسلكرمك عال بلناق ودندرو في محلية
   .قطاع الشمال.  وآانت هناك تقارير تشير إلى بدء عودة بعض النازحين إلى بيوتهم –

النشرة اإلنسانية
السودان

  2014  أبريل 20 –14|    16العدد
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وقد جاءت هذه التقارير األخيرة عن نزوح مدنيين جدد في واليتي جنوب آردفان والنيل األزرق بعد نزوح ما يزيد 
.  ويأتي هذا العدد 2014رفور منذ فبراير شخص من جراء اندالع القتال في أجزاء من دا 300,000عن 

إلى ما يزيد عن مليوني شخص من الذين يعيشون آنازحين لفترات طويلة منذ نشوب النزاع في دارفور باإلضافة 
  .منذ ما يزيد عن عشر سنوات

  

  شمال دارفور والية حاالت العودة في بإزديادتقارير تفيد 
  
آل من مفوضية العون اإلنساني، والسلطات المحلية، ووآاالت المساعدات اإلنسانية بعودة ما يقدر بنحو ت أفاد

إلى مناطقهم األصلية  2014شمال دارفور منذ فبراير  والية شخص من الذين نزحوا بسبب العنف في 105,000
نازح من العائدين إلى مناطقهم األصلية  خالل  40,000.  ويمثل هذه العدد زيادة قدرها 2014حتى أبريل 

نسبة آبيرة من حاالت العودة التي حدثت خالل األسبوع الماضي في مدينة باألسبوع الماضي.  وهناك إفادات 
من عدد في المائة من من األشخاص الذين فروا  95شخص، أو  38,000د إليها ما يقرب من عا حيثالطويشة، 

من المواقع في محلية الطويشة ( انظر الجدول ادناه).  ويرجع سبب الزيادة األخيرة في عدد األشخاص العائدين 
منية خالل األسبوع حوادث أ إلى تحسن الوضع األمني في أجزاء في دارفور، مع عدم وجود أية تقارير تفيد بوقوع

الماضي وآذلك تحسن تقديم الخدمات األساسية في مناطق العودة.  إال أن العديد من العائدين يحتاجون إلى تلقي 
م وماشيتهم.  وباإلضافة إلى مساعدات إنسانية من أجل إعادة بناء حياتهم حيث فقد عدد آبير منهم بيوتهم وممتلكاته

في غضون األسابيع القليلة  الذي يحل إلى التحضير للزراعة قبل بدء موسم األمطاريحتاج األشخاص هناك ذلك 
  .المقبلة

  
  مساعدات إلى العائدين في مدينة الطويشةالتقديم 

  
في المائة من األشخاص  95بعثة تقييم مشترآة بين الوآاالت إلى مدينة الطويشة التي عاد إليها تقريبا  ترسلأ

أبريل.  وقد فر هؤالء األشخاص من بيوتهم في أوائل شهر مارس  17- 13الذين فروا من المدينة في الفترة ما بين 
شخص في المدينة  1,400ت بيوت ما يقرب من عقب اندالع قتال بين القوات الحكومية وحرآة مسلحة.  وقد ُحرق

والقرى المحيطة بها أثناء اندالع القتال.  وباإلضافة إلى ذلك، تم تدمير ثالثة مولدات لضخ المياه واآلبار مما جعل 
  .في المدينة واعيشأن يشخاص بالنسبة لألاألمر مستحيال 

  
لنقل الناس إلى البلدة في أعقاب إعادة تأهيل مصادر المياه  رتبت السلطات المحليةفقد  البعثةوفقا لنتائج غير أنه و

ووآالة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف). وقد وزع برنامج الغذاء  يالمياه وإصحاح البيئه الحكومقسم عن طريق 
 126 ال سرألشخص. وقد وفرت اليونيسف مواد بناء المراحيض ل 39,300العالمي المعونات الغذائية لنحو 

في  يوآوآالة األمم المتحدة لالجئين  الموزع ستوأنشطة تعزيز النظافة والتوعية. بينما توالت آثر تضررا، األ
الذين فقدوا منازلهم. ال تزال هناك  شخاصاألمن  1,400حاالت الطوارئ وإمدادات اإلغاثة غير الغذائية إلى 

  .الريفيالطويشه مستشفى تكاليف الموظفين ل المالي لتغطيةصحية، ال سيما في توفير األدوية والدعم ات فجو
  

  أشخاص عائدون من/إلى
  

  عدد العائدين

  61,307  من موقع فريق اليوناميد بسرف عمرة إلى مدينة سرف عمرة في شمال دارفور

  5,166  وسط دارفور إلى سرف عمرة والية من فاسي في

  3,500  من غبيش في والية غرب آردفان إلى شرق والية شمال دارفور

من توم بشارة، أم جماما، حمودة، المنارة، الدميرة، البشام، عيال أمين، الزرنخ، 
  في محلية الطويشة إلى مدينة الطويشة، أوزبانند آارويا

34,570  

  104,543  اإلجمالي
السوداني، المنظمات الدولية غير الحكومية، المنظمات : مفوضية العون اإلنساني، السلكات المحلية، قادة المجتمع المحلي، جمعية الهالل االحمر المصدر

 لدولية ا الهجرةمنظمة يوناميد، مراآز التعقب التابعة ل، ال الوطنية غير الحكومية ، التقييمات المشترآة بين الوآاالت
  

  من النازحين الجدد لم يعودا من دارفور بعد شخص 224,000ما يزيد عن 
  

شخص نازح في جميع  224,000ما يقدر بنحو  2014أبريل  24 وحتىفي الوقت نفسه  هناك ال يزالبينما 
شمال وجنوب دارفور واليتي  أنحاء منطقة دارفور منذ اندالع القتال بين القوات الحكومية والحرآات المسلحة في 

بعض المناطق في دارفور شخص من الذين نزحوا في  273,000.  حيث تلقى ما يقرب من 2014منذ فبراير 
( يشتمل هذا العدد على بعض األشخاص الذين ال يزالون نازحين وعلى األشخاص الذين عادوا  2014منذ فبراير 

، مع وجود 2014ذه الموجة الجديدة من العنف في فبراير بالفعل) بعض أشكال المساعدات اإلنسانية منذ اندالع ه
لهؤالء  اتسبب عدم تقديم المساعد رجعشخص مازالوا في حاجة إلى تلقي مساعدات.  وي 67,000ما يقرب من 

أفادت مفوضية العون اإلنساني 
وغيرها من الوآاالت اإلنسانية 

في  95بعودة ما يقرب من 
األشخاص الذين  المائة من

 فروا من مدينة الطويشة

 273,000تلقى ما يقرب من 
شخص من النازحين الجدد 

 لبعض أشكال المساعدات 
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الوصول ووجود مشاآل لوجيستية، فضال عن المسائل المتعلقة بالتحقق من عدد إتاحة األشخاص إلى عدم 
  .ت ومواقع االنتقال باإلضافة إلى عدد العائدين إلى منطقهم األصليةالنازحين في المعسكرا

  

 عدد النازحين أشخاص نازحون من
  56,971  أم قونيه

  45,788  شرق والية شمال دارفور

  21,396  سرف عمرة

  97,030  غرب والية شمال دارفور

  3,094  خور أبشي

  224,278  اإلجمالي
ات المحلية، قادة المجتمع المحلي، جمعية الهالل االحمر السوداني، المنظمات الدولية غير الحكومية، المنظمات طالسل: مفوضية العون اإلنساني، المصدر

  .لدوليةا الهجرةلمنظمة ليوناميد، مراآز التعقب التابعة ، ا الوطنية غير الحكومية ، التقييمات المشترآة بين الوآاالت
 

  شمال دارفور  والية شقرة فيالي فإلى تلقي مساعدات شخص من النازحين الجدد  8,900من يحتاج ما يقرب 
  

شمال دارفور التي  والية شقرة في غرب مدينة الفاشر فيالأظهرت نتائج بعثة مشترآة بين الوآاالت في منطقة 
تتعلق  نازح في المدينة بحاجة إلى مساعدات 8,900أن ما يقدر بنحو  2014أبريل  17ُأجريت مؤخرا في 

فضال عن الغذاء، والخدمات الصحية، وتوفير مأوى في حاالت الطوارئ  المرافق الصحيةتوفير المياه، وب
فقد فر هؤالء النازحون، الذين معظمهم من مجتمع المحلي وإمدادات إغاثة غير غذائية.  ووفقا لما أفاد به قادة ال

النساء واألطفال، من بيوتهم في المناطق الريفية في محلية الفاشر عقب شن جماعات مسلحة هجوما عنيفا عليهم.  
مع المجتمعات المضيفة.  واستجابة الحتياجات  - بما في ذلك الغذاء –ويتقاسم هؤالء األشخاص حاليا الموارد 

آيلو جرام من  470آيلو جرام من الذرة البيضاء، و 4,000الء األشخاص قامت حكومة الوالية بتوزيع هؤ
 70آيلو جرام من العدس، وأواني الطبخ.  آما وزع صندوق األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)  100السكر، و

 500المرأة الوطنية غير الحكومية مة تنمية نة من المكمالت الغذائية وُحصر النوم لألطفال.  ووزعت منظآرتو
مواقع إضافية  ةالدولية بالتحقق من عدد هؤالء النازحين.  وهناك سبعالهجرة منظمة وستقوم قطعة من المالبس.  

  أبريل. 30 - 28م في الفترة ما بين في المناطق الريفية في محلية الفاشر التي الذ بها الالجئون ستقيَّ
  

  ةمناسبالوى آمالمياه والالنازحون الجدد في معسكري السالم وآلما الواقعين بالقرب من نياال إلى يحتاج 
  

وجدت بعثة مراقبة تابعة للصندوق 
رافقها اإلنساني المشترك 

المستشار البيئي لفريق األمم 
المتحدة في السودان آانت قد 
ُأجريت مؤخرا في معسكري 

أن السالم وآلما بالقرب من نياال 
إمدادات المياه والبنية األساسية 
غير آافية لتلبية احتياجات العديد 

الذين وصلوا إلى من األشخاص 
المعسكر خالل األسابيع القليلة 
الماضية.  ووفقا لما أفاد به 

ة للحصول على المياه.  وباإلضافة إلى ذلك، أفاد األشخاص طويلالنازحون الجدد في المعسكرين، هناك طوابير 
ونة من متوسط خمسة لترا) يوميا لكل أسرة مك 30للمياه ( تقريبا  وعائينفي المعسكرين بأنهم يحصلون فقط على 

الميثاق اإلنساني لترا للشخص الواحد وفقا لمعايير 15أفراد، الذي يقل عن الحد األدنى المطلوب المتمثل في 
أنهم في حين .  وباإلضافة إلى ذلك، أفاد النازحون الجدد )سفير(إ والمعايير الدنيا في مجال اإلستجابة للكوارث

إال أنهم لم يتلقوا بعد أية  ،الطوارئ وإمدادات إغاثة غير غذائية يوآفي ميتلقون أغطية بالستيكية الستخدامها 
 .يوآأعمدة خشبية أو إطارات هياآل لبناء الم

  
  غرب دارفور إلى تلقي مواد غير غذائيةوالية كرنك في النازح في محلية  1,900يحتاج ما يقرب من 

نازح في قرى آل من أم  1,900بتسجيل ما يقرب من  قامت منظمة اإلغاثة العالمية الدولية غير الحكومية
وسنيدادي، وأبو جوآا.  ويحتاج النازحون هناك إلى إمدادات إغاثة غير غذائية.  وطلبت منظمة  ب،اطاجوك، وهش

تزويدها بإمدادات إغاثة غير غذائية على تحدة لشؤون الالجئين في الخرطوم اإلغاثة العالمية من مفوضية األمم الم
دأ عملية التوزيع األسبوع المقبل.  وقد فر هؤالء النازحون من بيوتهم في منطقة سرف عمرة في شمال أن تب

 )المتحدة األمم( دارفور جنوب في السالم معسكر فيالمياه على للحصول طابور فييصطفونجددنازحون

وفقا لما أفاد به قادة المجتمع 
المحلي تتلقى آل أسرة من 

في معسكر  النازحين الجدد
ما السالم في جنوب دارفور 

لمياه من ا فقط وعائينمقداره 
 يوميا 
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شهر  لر في أوائِمِقالدارفور عقب نشوب اشتباآات بين قوات شبه عسكرية يقودها موسى هالل وأفراد من قبيلة 
  .مارس

  

  شخص 63,400عدد تدفق األشخاص من دولة جنوب السودان إلى وصل 
  

ال يزال يتواصل تدفق األشخاص من دولة جنوب السودان إلى السودان بسبب استمرار العنف في دولة جنوب 
شخص قادمين من  63,400األمم المتحدة لشؤون الالجئين بوصول ما يقدر بنحو السودان.  فقد أفادت مفوضية 

  .أبريل 15دولة جنوب السودان إلى السودان حتي تاريخ 
  

أبريل.  ووفقا لما أفادت به مفوضية األمم المتحدة  13وقد هطلت األمطار للمرة األولى في والية النيل األبيض في 
بنقل موقعي  النيل األبيض رسميا توصيات لجنة الطوارئ على مستوى الواليةلشؤون الالجئين أيد والي والية 

.  وتم اختيار ةقع جديداواللقايا الذين يستضيفان األشخاص من دولة جنوب السودان إلى مو 10االنتقال في الكيلو 
ثالثة مواقع قريبة من مدينة آوستي.  إال أن هذه المواقع تقع على مقربة من نهر النيل، وهو ما يعني أن الوصول 

ن على أهبة االستعداد لدعم .  ويقف الشرآاء اإلنسانيومعضلةإلى هذه المواقع خالل موسم األمطار سيظل بمثابة 
لقادمين غ المبلغ المطلوب لالستجابة ل.  ويبلاتقع الجديدة وتقديم المساعدإلى الموا نتقالجهودها لالالحكومة في 

  .في المائة 16,7حاليا منها مليون دوالر أمريكي، وُغطي  40,17الجدد من دولة جنوب السودان نحو 
  

  اليونيسيف نحو ألفي طفل من القادمين من دولة جنوب السودان إلى جنوب آردفانتدعم 
  

دعم صندوق األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وزارة الرعاية االجتماعية بإمدادات وأموال لدعم نحو ألفي طفل 
 40على توفير الدعم من القادمين من دولة جنوب السودان من الذين الذوا بوالية جنوب آردفان.  ويشتمل هذا 

أدوات للمدرسين  اتمجموعمجموعة أدوات ترفيهية، ومكانا مؤقتا للتعليم، ولوازم مدرسية، وُحصر بالستيكية، و
فرق من األخصائيين ية في جنوب آردفان بإرسال أربعة مدرسا.  وستقوم وزارة الرعاية االجتماع 40لنحو 

ألطفال من أصول من يهي في األماآن الصديقة لألطفال إلى ااالجتماعيين لتقديم أنشطة تتعلق بالدعم النفسي والترف
  السودان.  آما ستقوم الوزارة بتسهيل عملية الوصول إلى المدارس.دولة جنوب 

  

  مخاطر األلغام في السوانباالحتفال بيوم التوعية 
  

احتفل المرآز الوطني لمكافحة األلغام باليوم 
أبريل  19في مخاطر األلغام بالدولي للتوعية 

حضرها نائب رئيس جمهورية في مناسبة 
مختلف المسؤولين من وعدد السودان 

  .يالحكوميين وأعضاء من المجتمع الدول
  
عد السودان واحد من أآثر البلدان التي بها يو

ألغام بكثرة في العالم، وفقا لما أفادت به الحملة 
الدولية لحظر األلغام األرضية. وقد أحرز 
برنامج مكافحة األلغام السوداني تقدما ملحوظا 

مليون متر مربع من  90خالل تطهير نحو من 
اضي التي آانت ملغومة من قبل من أجل راأل

مخاطر األلغام إلى باستخدامها، وتقديم توعية 
مليون شخص في المجتمعات  2,7ما يزيد عن 

األلغام، ومساعدة ما يزيد عن بالمتأثرة 
شخصا من جراء التعرض  23بجرح ضحية من ضحايا األلغام وأسرهم.  ولكن مع وجود إفادات تفيد  1,500

مليون متر مربع أخرى لم يتم تطهيرها بعد، ال يزال  أمام  35، ومع وجود  حتى اآلن وحده لأللغام هذا العام
  السودان طريقا طويال من أجل تطهير أراضيه من األلغام.

  

في قرية برديك في محلية آتم في شمال دارفور عندما انفجرت فيهم  اثنان آخران مؤخرًا َحوقد ُقتل طفل وُجِر
ذخائر غير منفجرة آانوا يلعبون بها.  وتم إجالء األطفال الباقين على قيد الحياة إلى مستشفى آتم لتلقى العالج.  

ق العمليات وهناك حاجة مستمرة إلزالة الذخائر غير المنفجرة والتوعية بمخاطر األلغام في المجتمع في مناط
  .العسكرية النشطة األخيرة، وخاصة بين األطفال

أفادت مفوضية األمم المتحدة 
لشؤون الالجئين بوصول ما 

شخص  63,400يقدر بنحو 
قادمين من دولة جنوب 

السودان حتي  السودان إلى
 أبريل 15تاريخ 

اثنان آخران  وجرح طفل مقتل 
عندما انفجرت فيهم ذخائر غير 

يسلط  منفجرة آانوا يلعبون بها
الضوء على مخاطر األلغام 
األرضية والذخائر غير 

 المنفجرة في السودان

 )لأللغام المتحدة األمم دائرة تصوير( السودان في موبوءة منطقة الغام إزالة


