
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
   
  
 

أوتشا     

 في هذا العدد
1ص. نزوح في واليتي جنوب آردفان والنيل األزرق تحاال

2ص. دارفورفي جديدة  عودةنزوح  تحاال

3ص. وسط دارفور والية في آخرقبيلة السالمات إلى مكان من نقل أفراد 

4.ص شخص 62,000تصل إلى  دولة جنوب السودانقادمين من ال أعداد

  التطورات أبرز
  أفادت مفوضية العون

اإلنساني والجهات الفاعلة 
اإلنسانية بنزوح ما يقدر بنحو 

في  جددشخص  16,500
واليتي جنوب آردفان والنيل 

  األزرق.
  عودة ما يقدر بنحو

شخص في  106,000
واليتي شمال وجنوب دارفور 

العنف الذي  بسببممن نزحوا 
إلى  2014اندلع منذ فبراير 

مناطقهم األصلية وفقا لما 
مفوضية العون أفادت به 

اإلنساني والجهات الفاعلة 
  اإلنسانية.

  أفادت وزارة الصحة الوالئية
في والية النيل األزرق بتأثر 

شخص  6,500ما يقدر بنحو 
من جراء اندالع القتال بين 
القوات المسلحة السودانية 
والحرآة الشعبية لتحرير 

قطاع الشمال  –السودان 
  خالل األسابيع الماضية.

 ية العون أفادت مفوض
اإلنساني بأنه سيتم نقل ما 

فرد من  15,000يقرب من 
ر َبالسالمات من قرية ُآ ةقبيل

إلى قرى أخرى في محلية أم 
  دخن في وسط دارفور.

 أرقام

  
2,000,000  

330,000 

  دارفور في نونازحال
   2013في عام 

(حتى  2014في عام 
 تاريخه)                  

157,000  

  
 

   السودان في نوالالجئ
 األمم المتحدة (مفوضية
 )لالجئين

 في نوالسوداني نوالالجئ 239,700
 السودان دولة جنوب

   وإثيوبيا
مفوضية األمم المتحدة ( 
  )الجئينل

353,000  

 
 في ونسودانيال ونجئاللا

  تشاد
مفوضية األمم المتحدة  (

 ) للالجئين

 التمويل

 )أمريكي دوالر( مليون 995
  2014في عام  مطلوبة

31.5%  
 نسبة التمويل المقدمه

 

  خور أبشي يتلقون التطعيم ضد شلل األطفال (تصوير اليوناميد) ، قاعدة اليوناميدبأطفال 
 

  

 في واليتي جنوب آردفان والنيل األزرق جديدة نزوح تحاال
  
ووزارة الصحة  ،منظمة الهجرة الدوليةو ،آل من مفوضية العون اإلنساني التابعة للحكومة السودانية تأفاد

والنيل األزرق خالل األسبوعين  ،الوالئية في النيل األزرق أن اندالع القتال في أجزاء من واليتي جنوب آردفان
 شخص. 16,500الماضيين قد أدى إلى نزوح أو تأثر ما يقدر بنحو 

 
أبريل بحث ما يقدر بنحو  27وحتى  منظمة الهجرة الدوليةبه آل من مفوضية العون اإلنساني وت فوفقا لما أفاد

طفل دون سن الخامسة) عن مأوى لهم في مدينة رشاد في جنوب  1,900شخص ( بما في ذلك  10,000
التي  –آردفان.  فقد وصل هؤالء األشخاص إلى مدينة رشاد عقب وقوع اشتباآات بين القوات المسلحة السودانية 

قطاع الشمال في عدد من المواقع في محلية  –ير السودان والحرآة الشعبية لتحر –تدعمها قوة الدعم السريع 
رشاد.  ويلوذ الغالبية العظمى من النازحين الجدد في مبان مدرسية.  وتشير األرقام األخيرة المتعلقة بعدد النازحين 

ابق شخص مقارنة بتقارير أجريت في وقت س 3,000الجدد في مدينة رشاد إلى ازدياد عدد النازحين بما يزيد عن 
  عن أعداد النازحين.

  
أبريل أن حكومة والية جنوب آردفان قد حثت المنظمات الدولية  27وأفاد المرآز السوداني للخدمات الصحفية في 

أفادت به مفوضية  والوطنية على العمل في الوالية لتقديم المساعدات اإلنسانية إلى هؤالء األشخاص.  فوفقا لما
اجات الرئيسية للقادمين الجدد في توفير الغذاء، وإمدادات إغاثة غير غذائية، تتمثل االحتي العون اإلنساني

  والحصول على الخدمات األساسية.
  

وشرآاؤه من المنظمات عملية التحقق من أعداد النازحين  برنامج الغذاء العالميواستجابة لهذه األوضاع، أآمل 
شخص من الذين تم التحقق منهم.  آما أنشأت  8,500على نحو  بتوزيع حصص غذائية تكفي لمدة شهروقام 

عيادتين صحيتين في حاالت الطوارئ في  -وبدعم من منظمة الصحة العالمية - جمعية الهالل األحمر السوداني
ضافة إلى ذلك، قام آل مدينة رشاد.  وباإل

من صندوق األمم المتحدة للطفولة 
(اليونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية 
بدعم وزارة الصحة الوالئية في جنوب 

بأدوية ومعدات طبية  وتزويدها آردفان
في حاالت الطوارئ، بما في ذلك 

إدارة متكاملة ألمراض مجموعات 
، ومجموعات رعاية صحية أولية، الطفولة
ات صحية أساسية تكفي لتلبية ومجموع

 10,000االحتياجات الصحية لنحو 
ر. آما تلقى شهأشخص لمدة ثالثة 

النازحون أيضا دعما فيما يتعلق 
بالمكمالت الغذائية فضال عن خدمات 

  .ةالصحي قفارمتوفير المياه وال
  

وفي والية النيل األزرق، أفادت وزارة 
كرمك بتأثر الالصحة الوالئية في محلية 

شخص من  6,500قدر بنحو ما ي
الموجودين في أجزاء مختلفة من المحلية 

النشرة اإلنسانية
السودان

  2014  أبريل 27 –21|    17العدد
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قطاع الشمال خالل  –الشعبية لتحرير السودان الحرآة القوات المسلحة السودانية ومن جراء اندالع القتال بين 
شخص آخر في  2,200نحو مبردا وق قرية شخص في 4,500األسابيع الماضية.  ويشتمل هذا العدد على نحو 

وزارة الصحة الوالئية في المحلية بتقييم احتياجات األشخاص المتأثرين وقدمت خدمات قرية دنقلوك.  وقامت 
الستكمال تعويضية حملة  محليةالصحية إليهم من خالل عيادة متنقلة.  آما أجرت وزارة الصحة الوالئية في 

للمرافق الصحية القائمة في القريتين.  وقد  طفل وقدمت أدوية أساسية 400الحصبة لما يقرب من التطعيم ضد 
  .ُحدد تقديم الدعم النفسي وإمدادات إغاثة غير غذائية على أنهما من االحتياجات األآثر إلحاحا

  
  س أباباأديقطاع الشمال في  –استئناف المفاوضات بين الحكومة السودانية والحرآة الشعبية لتحرير السودان 

  
في  الشمال قطاع –والحرآة الشعبية لتحرير السودان بدأت جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة السودانية 

لدولتي السودان  فريق االتحاد األفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذأبريل تحت رعاية  22مدينة أديس أبابا في 
في الثاني من مارس بسبب حالة الجمود التي وجنوب السودان.  وقد تم تأجيل الجولة السابقة من المفاوضات 

بما  فريق االتحاد األفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذوصل إليها الطرفان فيما يتعلق بالمقترح الذي قدمه 
يتوافق مع التوجيهات السابقة لمجلس السلم واألمن التابع لالتحاد األفريقي ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة.  
وقامت األمم المتحدة في الوقت ذاته بإعادة تقديم المقترح المتكامل المعني بالصحة والتغذية إلى آل من الحكومة 

شلل األطفال باإلضافة إلى التدابير ضد  التطعيمبشأن  الشمال قطاع – والحرآة الشعبية لتحرير السودانالسودانية 
في  الواقعةو خاضعة لسيطرة الحكومة السودانيةغير الائية في المناطق ذالمستهدفة المعنية بالغذاء والمكمالت الغ

  .واليتي جنوب آردفان والنيل األزرق
  

  في دارفور جديدةعودة ونزوح  حاالت
  

اإلنسانية، وقادة المجتمع  تا، وغيرها من وآاالت المساعدمنظمة الهجرة الدولية، ولعون اإلنسانيمفوضية اأفادت 
العنف الذي سبب بشخص في واليتي شمال وجنوب دارفور ممن نزحوا  106,000عودة ما يقدر بنحو المحلي ب

شخص آخر مازالوا  203,000إلى مناطقهم األصلية.  وتشير التقديرات إلى أن نحو  2014فبراير اندلع منذ 
نازحين، ليصل العدد اإلجمالي 

 2014المقدر للنازحين منذ فبراير 
 نازح ( بما في ذلك 309,000إلى 

العائدين واألشخاص الذين مازالوا 
نازحين).  ويرجع التراجع التراآمي 

ين إلى عملية في أعداد النازح
منظمة الهجرة التحقق التي أجرتها 

أن .  فعلى سبيل المثال، ُوجد الدولية
 مدينتي في المقيمينمن  ًاآبير ًاعدد

أنفسهم  تسجيل واحاولنياال والفاشر 
 معسكريفي  ن جددينازح على أنهم
من أجل  زحينللنا المزمزم وآ

المقدمة في  المساعداتاالستفادة من 
  .النازحين معسكرات

 

  وسط دارفور والية م دخن فيأشخص إلى محلية  5,000عودة ما يقرب من 
  

مفوضية العون اإلنساني أن تحسن الوضع األمني في محلية أم دخن قد شجع على عودة ما يقدر بنحو أفادت 
شخص إلى مناطقهم األصلية قادمين من مناطق أخرى في المحلية ومن دولة تشاد المجاورة.  ويشتمل  5,000

ة تشاد ووالية جنوب شخص من قبيلة السالمات من الذين عادوا من دول 2,400عدد العائدين هذا على نحو 
من الذين عادوا من دولة  شخص آخر من قبيلة المسيرية 2,600ان، ونحو قادارفور إلى مدينة أم دخن وقرية م

في المحلية.  ولم تتحقق الجهات الفاعلة رت وإلى مختلف معسكرات النازحين تشاد إلى قريتي بيرتابا وأم ُف
  .اإلنسانية بعد من أعداد هؤالء العائدين

  
.  2014شخص إلى محلية أم دخن في يناير  20,000آما أفادت مفوضية العون اإلنساني بعودة ما يقرب من 

.  إال بعد ذلك نسانيةاإلمساعدات الإليهم  تدمشخص من هؤالء العائدين وُق 4,000وقد تم التحقق مما ال يقل عن 
المسيرية  قبيلتيالقتال بين  اندالعاستمرار  شخص من هؤالء العائدين بسبب 10,000أنه قد فر أآثر من 

  .سالمات في شهر مارسالو
  

أفاد فريق تابع لوزارة الصحة 
الوالئية في والية النيل األزرق 

 6,500بتأثر ما يقدر بنحو 
شخص من جراء اندالع القتال 

القوات المسلحة السودانية بين 
والحرآة الشعبية لتحرير 

قطاع الشمال خالل  –السودان 
األسابيع الماضية في أجزاء 

 مختلفة من المحلية

أفادت مفوضية العون اإلنساني 
 5,000عودة ما يقدر بنحو ب

 شخص إلى مناطقهم األصلية
 في محلية أم دخن

 )اليوناميد تصوير( دارفور شمال في للنازحين زمزم معسكر في الجدد القادمين من أشخاص
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 شمال دارفوروالية شخص من النازحين الجدد إلى معسكر زمزم في  46,500وصول ما يقرب من 
  

وصول ما يقرب من لى إشير ت ًافي شمال دارفور بأن هناك تقاريرالدولية  هجرةالمنظمة التعقب التابع لأفاد مرآز 
القتال الذي سبب بإلى معسكر زمزم للنازحين بعد فرارهم  2014شخص من النازحين الجدد في عام  46,500

منظمة مدينة آرما.  وُتجرى حاليا عمليات تحقق ألعداد النازحين الجدد تقوم بها بو ،وآتم ،اندلع في محليتي الفاشر
 ، ومن المتوقع أن يقل هذا العدد بصورة آبيرة بعد إجراء هذه العملية من التحقق.الهجرة الدولية

  
.  وهناك أماآن للنازحين خدمات القائمة في معسكر زمزميرة على البويشكل تدفق النازحون الجدد هذا ضغوطا آ

(الوادي).  وهذا من  محدودة في األجزاء القديمة من المعسكر، واستقر القادمون الجدد في مجرى النهر الموسمي
اك يغمر الوادي بالمياه.  آما أن هن ينحخالل موسم األمطار المقبل شأنه أن يعرض هؤالء األشخاص للمخاطر 

نقص في المياه في المعسكر، حيث يشكل تدفق األشخاص ضغوطا آبيرة على مصادر المياه المحدودة.  وقد 
عذر بناء آبار مياه تاستنفدت احتياطيات المياه الجوفية الموجودة تحت المعسكر بصورة آبيرة مما يجعل من الم

ال ولكن بجلب المياه في شاحنات  -  المياه و إصحاح البيئهوبدعم من قسم توفير  - قوم اليونيسيف حالياتجديدة.  و
  .هذا حال مستداما على المدى الطويليعد 

  
  ر لمساعداتوشمال دارفوالية في  طليتلقي النازحون في موقع فريق اليوناميد في م

  
إلى ما يقرب  ةصحيال قفلمراامياه، والتغذية، والغذاء، والر قامت المنظمات اإلنسانية بتقديم مساعدات تتعلق بتوفي

النازحون في شمال دارفور.  وما يزال  طلياليوناميد في منازح من الذين يلوذون بموقع فريق  4,300من 
في حاالت الطوارئ، إال أن السلطات المحلية غير راغبة  يوآإلى إمدادات إغاثة غير غذائية وتوفير م ونيحتاج

ومعظم هؤالء  . جديد للنازحين ال ترغب في إنشاء معسكرأنها بذلك معللة  السماح بتقديم مثل هذه المساعداتي ف
آم شمال  50تبعد تقريبا التي اء واألطفال ممن فروا من بيوتهم في باو والقرى المحيطة بها (النازحون هم من النس

  .) عقب شن جماعة مسلحة هجوما عليهم.  ووفقا لما أفاد به النازحون ُدمرت بعض القرى تماماطليشرق مدينة م
  

  ر في وسط دارفورَبقرية ُآ مننقل أفراد قبيلة السالمات 
  
أفادت مفوضية العون اإلنساني أنه سيتم نقل ما  

فرد من قبيلة السالمات من  15,000يزيد عن 
ر إلى قرى سرف، وأمدوجو، أومديجو، َبقرية ُآ

وسار في محلية أم دخن بوسط دارفور.  وانتقل 
ر إلى أجزاء مختلفة َبهؤالء األشخاص من قرية ُآ

في واليتي وسط دارفور وجنوب دارفور في 
سبب تحسن الوضع األمني في محلية أم فبراير ب

دخن.  وقد فر هؤالء األشخاص من محلية أم 
قبيلة و قبيلتهم دخن عقب اندالع قتال بين

.  وجاء 2013عام  عظممام دالمسيرية الذي 
قرار حكومة والية وسط دارفور بشأن نقل هؤالء 
األشخاص بعدما قام قادة المجتمع المحلي في 

إلى اليوناميد ووالي  ديم التماسفور بتقالقبيلة 
 ملكيتهم لألرض.  ووفقا لما الوالية يدعون فيه

قامت السلطات  أفادت به مفوضية العون اإلنساني
المحلية بتوزيع أغطية بالستيكية وأآياس من 

 ًاستعدادإر َبالذرة على أفراد قبيلة السالمات في ُآ
  .لنقلهم إلى مكان آخر

  

   في والية النيل األزرق مساعدات إنسانيةأشخاص  ىتلق
  

 الغذاء العالميبرنامج  نمقدمة م قامت منظمة مبادرون الوطنية غير الحكومية حتى اآلن بتوزيع مساعدات غذائية
شخص في والية النيل األزرق منذ بدء عملية التوزيع في شهر أبريل. وُتوزع  40,000على ما يقدر بنحو 

برنامج المساعدات الغذائية في محليات آل من قيسان، وباو، والكرمك، والروصيرص، والتضامن.  آما يقوم 
التي ئية بصورة مسبقة في المناطق النائية في الوالية بإعداد إمدادات غذاوشرآاؤه من المنظمات  الغذاء العالمي

برنامج الغذاء يبلغ عدد األشخاص الذين تلقوا مساعدات غذائية من لوصول إليها خالل موسم األمطار.  وا تعذري
لنازحين، والمتأثرين ذا العدد على ا.  ويشتمل هشخص 102,600في والية النيل األزرق ما يقرب من  العالمي

 .2013النزاع، والالجئين واألشخاص الذين لم يستفيدوا من توزيعات الغذاء في عام ب

إلى تدفق النازحون الجدد 
يشكل معسكر زمزم للنازحين 

ضغطا على الخدمات القائمة 
 في المعسكر

بلغ عدد األشخاص الذين تلقوا 
مساعدات غذائية من برنامج 

العالمي في والية النيل  الغذاء
األزرق ما يقرب من 

  شخص 102,600
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  اإلنساني المجال في الشرآاء مع بالتعاون التقرير هذا اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب أعد

 دي في محلية التضامن في والية النيل األزرققوجود نقص في المياه في مدينة أ
  

دي في محلية قة أن مدينة أإصحاح البيئ(اليونيسيف) وقسم توفير المياه وأفاد آل من صندوق األمم المتحدة للطفولة 
شخص في المدينة.   وبدأ نقص المياه عندما  15,000التضامن تواجه نقصا مائيا خطيرا يؤثر على ما يقرب من 

ير) في المدينة خالل شهر أبريل.  وتقوم حاليا أربع شاحنات تجارية احفالوحة األربعة (جفت مصادر المياه المفت
وال  مرتفعة المياه شراء تكلفة فإن ذلك، . ومعديقألشخاص في مدينة أل جلبتها من مدينة الدمازينالتي بتقديم المياه 

المدينة تحملها.  آما بدأت السلطات الحكومية المحلية بجلب المياه عن طريق  في األشخاص يستطيع معظم
متر مكعب فقط من المياه، والذي يكفي لنحو  60ان إال حمل نحو احنتشستطيع الت، لكن ال لنقل المياه ينتشاحن

 -  فوبدعم من اليونيسي -  التابع للحكومة السودانية ةصحاح البيئإقسم توفير المياه و وقامشخص فقط.   4,000
والنظافة جلب  ةالصحي قفارمللمياه في المدينة.  آما ينوي قطاع المياه والب) َر(ِقمرنة بتوفير أربعة خزانات 

 . ديقمدينة أبنازح من الذين يلوذون  1,500المياه عن طريق الشاحنات إلى نحو 
  

  استمرار وصول أشخاص من دولة جنوب السودان
  

السودان قد بلغ نحو  أفادت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين أن العدد اإلجمالي للقادمين من دولة جنوب السودان إلى
أبريل. ويبين هذا العدد انخفاضا بسيطا مقارنة بأعداد األسبوع الماضي بسبب المعلومات  25شخص حتى تاريخ  62,313

شخص من أصول  347من هذا تتواصل عملية التدفق مع وجود تقارير تفيد بتسجيل نحو  الجديدة التي تم تحديثها.  وبالرغم
من دولة جنوب السودان حديثا في والية النيل األبيض خالل األسبوع الماضي.  ويعد القتال الدائر في والية أعالي النيل في 

السودان أن نحو وتوقعت سلطات والية النيل األبيض في قلق.  للدولة جنوب السودان، السيما في مدينة الرنك، بمثابة مصدر 
بيانات دعم يسف حدث هذا نإشخصا إضافيا قد يعبرون الحدود إلى داخل دولة السودان خالل األسابيع المقبلة.  و 15,000

لة استمرار العنف في دولة جنوب مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين التي أصدرتها في وقت سابق التي تفيد بأنه في حا
   .السودانشخص من دولة جنوب السودان عن مأوى في  100,000السودان فقد يبحث ما يصل إلى 

 
  جنوب آردفانوالية " في المجموعة "بمدارس ب حملة االلتحاق

  
في " مدارس المجموعة "بلتحاق بحملة اإلأبريل  15يونيسيف في أطلقت وزارة التعليم الوالئية في جنوب آردفان وال

" الجدير بالذآر أن حملة االلتحاق بالمدارس المجموعة "ب.  وبوالية جنوب آردفان السودان في محلية الريف الشرقي
ومن نوفمبر إلى نهاية  وسية من أبريل إلى نهاية شهر يونيبصورة رئي -مخصصة لألطفال الذين يدرسون خالل موسم الجفاف

الت االلتحاق بالمدارس وسيتم إطالقها في خمس محليات يناير.  وتستهدف هذه الحملة المحليات التي تنخفض فيها معد
 50إجمالي  تغطية ريف الشرقي، ورشاد) في جميع أرجاء الوالية.  وتستهدف الحملةالدير، وأبو جبيهة، و(الليري، وغ

ب مدارس في آل محلية) مع إتاحة برامج تشتمل على تسجيل األطفال، وتوزيع إمدادات للطال 10مدرسة في خمس محليات (
لى عوالمدرسين، وإدارة المدرسة، وتدريب المدرسين، ورابطة اآلباء والمعلمين، وتدريب اإلناث من قائدات المجتمع المحلي 

في  طفل 6,000الحديث عن أهمية تعليم الفتيات والتحديات التي تواجههن أثناء عملية التعليم.  وتهدف الحملة لتسجيل نحو 
  .جميع أنحاء المحليات الخمس

مدارس ة االلتحاق بُأطلقت حمل
" في السودان المجموعة "ب

لنحو  في محلية الريف الشرقي
فل في والية جنوب ط 6,000

آردفان من الذين يدرسون 
  خالل موسم الجفاف 

 15,000يواجه ما يقرب من 
دي في قشخص في مدينة أ

 محلية التضامن في والية النيل
  األزرق نقصا مائيا خطيرا

 


