
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
   
  
 

أوتشا     

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

2ص. حاالت عودة في واليتي وسط وجنوب دارفور 

3ص.مليون شخص في والية شرق دارفور  1,5نقص الغذاء يؤثر على    

4.ص القادمين من دولة جنوب السودانتزايد عدد 

  التطورات أبرز
  من المتوقع أن يعاني ما يزيد

شخص بما  163,000عن 
في ذلك النازحين الجدد 
والعائدين والقادمين من دولة 

درجات جنوب السودان من 
متفاوتة من االحتياجات 

  اإلنسانية.

  أفادت مفوضية العون
 3,000اإلنساني بعودة نحو 
 5,000الجئ من تشاد ونحو 

إلى أم شخص من النازحين 
  دخن في والية وسط دارفور.

 لسلطات الوالئية بأن أفادت ا
يقدر  في الغذاء ًاعجز هناك

في والية في المائة  60بنحو 
الذي من شرق دارفور 

المحتمل أن يؤثرعلى ما 
مليون شخص  1,5يقرب من 
شخص  215,000من بينهم 

  من النازحين الجدد.

  وصل العدد اإلجمالي
لألشخاص الذين وصلوا من 
دولة جنوب السودان إلى 

ب من السودان ما يقر
شخص بمعدل  80,000

قادم يوميا  1,150يقرب من 
وفقا لما أفادت به مفوضية 
األمم المتحدة لشؤون 

  الالجئين.

 أرقام

 
2,000,000  

301,000 

 النازحون في دارفور
    2013في عام 

(حتى  2014في عام 
 تاريخه)                  

157,000  

  
 

   السودان في نوالالجئ
 األمم المتحدة (مفوضية

 )الجئينل

 في نوالسوداني نوالالجئ 250,000
 السودان دولة جنوب

   وإثيوبيا
مفوضية األمم المتحدة ( 
  )الجئينل

353,000  

 
 في ونسودانيال ونجئاللا

  تشاد
مفوضية األمم المتحدة  (
 ) الجئينل

 التمويل

  )أمريكي دوالر( مليون 995
  2014مطلوبة في عام 

33,2%  
 نسبة التمويل المقدمه

 

  ر اليوناميد)أشخاص نازحون في مليط في والية شمال دارفور ( تصوي
 

  
 إنسانية جديدة في واليتي جنوب آردفان والنيل األزرق إحتيجات

  
الذي اندلع في قطاع الشمال  –القتال بين قوات األمن الحكومية والحرآة الشعبية لتحرير السودان وتيرة  تزايدت

.  2014مايو  - ، في الفترة ما بين شهري أبريل2011 وأجزاء من واليتي جنوب آردفان والنيل األزرق منذ يوني
وجاء هذا بعد إعالن الحكومة السودانية في أوائل شهر أبريل عن المرحلة الثانية من حملة " الصيف الحاسم".  

وهي قوة شبه  -الدعم السريع اتقوأسفر الهجوم األخير الذي شنته القوات المسلحة السودانية بدعم من وقد 
قطاع  –في المناطق الخاضعة لسيطرة الحرآة الشعبية لتحرير السودان  -لية للحكومة السودانيةعسكرية موا

الشمال خالل األسابيع القليلة الماضية عن وقوع عدد من اإلصابات في صفوف المدنيين وحالة نزوح هائلة 
النزاع والقيود المفروضة على بب بسأدت إلى خلق احتياجات إضافية في المنطقة التي تأثرت متكررة للمدنيين و

  الوصول منذ ما يقرب من ثالث سنوات. إتاحة
  

المناطق بقطاع الشمال  –المناطق الخاضعة لسيطرة الحرآة الشعبية لتحرير السودان من األشخاص بعض  الذوقد 
أخرى داخل  أماآنأفادت التقارير بنزوح العديد من األشخاص إلى و  .الخاضعة لسيطرة الحكومة السودانية

قطاع الشمال.  وأفادت الحرآة الشعبية لتحرير  –المناطق الخاضعة لسيطرة الحرآة الشعبية لتحرير السودان 
في جنوب آردفان خالل الشهر الماضي.  شخص 90,000ما يقدر بنحو لبنزوح إجمالي قطاع الشمال  –السودان 

أن هناك بقد قدرت قبل الجولة األخيرة من القتال والنزوح قطاع الشمال  –آانت الحرآة الشعبية لتحرير السودان و
مدني في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في واليتي جنوب آردفان والنيل  800,000ما يقرب من 

إلى المناطق الخاضعة الوصول وآاالت األمم المتحدة ل يتاحالنزاع.  وال باألزرق إما قد نزحوا أو تأثروا بشدة 
نزوح  مدىقطاع الشمال ومن ثم فهي غير قادرة على التحقق من  –لحرآة الشعبية لتحرير السودان لسيطرة ا
   .بالمساعدات األشخاص المتأثرينإلى  الوصول ناهيك عن احتياجاتهمالمدنيين و

  
ا من وآاالت مغيرهوالتابعة للحكومة، ومنظمة الهجرة الدولية  مفوضية العون اإلنسانيآال من وأفادت 
أن عدد األشخاص الذين وصلوا من المناطق الخاضعة لسيطرة الحرآة الشعبية لتحرير  اإلنسانية اتالمساعد

النشرة اإلنسانية
السودان

  2014 مايو  11 – 5|    19العدد
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يبلغ قطاع الشمال إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في واليتي جنوب آردفان والنيل األزرق  –السودان 
 12,500يد في جنوب آردفان ونازح جد 13,400شخص.  ويشتمل هذا العدد على ما يقرب من  25,900 نحو

شخص من الذين عادوا  4,300النيل األزرق ( بما في ذلك ما يقرب من والية شخص آخر من النازحين في 
في المائة تقريبا) بعض أشكال المساعدة في آال الواليتين.   80شخص ( 21,000بالفعل).  وقد تلقى ما يقرب من 
مليون شخص في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في واليتي جنوب  1,2هذا باإلضافة إلى ما يقدر بنحو 

مستهدفين لتلقي مساعدات إنسانية وهم  2011عام  النزاع الذي نشب فيبآردفان والنيل األزرق من الذين تأثروا 
  .2014في عام 

  
عن  2014عام من يناير  شخص من دولة جنوب السودان منذ 17,000وبحث باإلضافة إلى ذلك ما يزيد عن 

من شخص  30,000مأوى في واليتي جنوب آردفان والنيل األزرق.  بينما عاد في الوقت ذاته ما يقدر بنحو 
ندالع القتال بين القوات المسلحة السودانية والحرآة الشعبية إ بسبب 2013من عام   الذين نزحوا في أواخر أبريل

قطاع الشمال، إلى مناطقهم األصلية خالل األشهر القليلة الماضية.  ويشير هذا إلى أنه منذ  –لتحرير السودان 
في الواليتين لدرجات متفاوتة من المساعدات اإلنسانية شخص  163,000قد يحتاج ما يزيد عن  2014بداية عام 

   واهتمام من الجهات الفاعلة اإلنسانية.
  

  وسط وجنوب دارفورواليتي حاالت عودة في 
  

  شخص إلى أم دخن في وسط دارفور 8,000عودة ما يقرب من 
  

للحكومة السودانية قد أفادت أفادت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين أن مفوضية العون اإلنساني التابعة 
وين، وبلتيبا، وتيرتيرا في محلية أم علا فوداني من دولة تشاد إلى قرى سوالجئ س 3,000بعودة ما يقرب من 

مساليت، الاألسابيع القليلة الماضية.  وآان معظم هؤالء العائدين من قبائل المسيرية، و فيدخن في وسط دارفور 
دولة تشاد عقب نشوب نزاع في المحلية بين قبيلتي المسيرية والسالمات.  وستزور و من الذين فروا إلى قبرالو

  بعثة تقييم مشترآة بين الوآاالت المحلية لتقييم احتياجات هؤالء العائدين.
  

ات من دولة شخص آخر من قبيلتي المسيرية والسالم 5,000وأفادت مفوضية العون اإلنساني بعودة ما يقدر بنحو 
.  وبذلك يرتفع العدد أبريل 24منذ  وأم فروت في محلية أم دخنن، بيلتيبا، َقلية في ُممناطقهم األصتشاد إلى 

شخص وفقا لما  8,000أبريل إلى ما يقرب من  20تشاد إلى محلية أم دخن منذ من اإلجمالي لألشخاص العائدين 
  أفادت به مفوضية العون اإلنساني.

  
ندالع إبسبب  2013شخص من بيوتهم منذ أبريل  45,000لدولية بفرار ما يزيد عن وأفادت المنظمات اإلنسانية ا

قتال قبلي بين قبيلتي المسيرية والسالمات في محلية أم دخن.  وأفادت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين أن 
  .شخص 15,000 وهو شخص ممن فروا إلى دولة تشاد، مع نزوح العدد المتبقي 30,000هذا العدد يشتمل على 

  
  في جنوب دارفور حاالت عودة إلى أم قونيه

  
نازح إلى بيوتهم في  750واألمم المتحدة في دارفور ( اليوناميد) بعودة ما يقرب من  - أفادت بعثة االتحاد األفريقي

 ادليب ء واألطفال من الذين الذوا بسانيافي جنوب دارفور.  وآان معظم هؤالء العائدين من النسا قرية أم قونيه
وجيش تحرير السودان قطاع  –التي تدعمها قوة الدعم السريع  -عقب اندالع قتال بين القوات المسلحة السودانية 

مايو لتقييم احتياجات هؤالء  14في  وستزور بعثة تقييم منطقة أم قونيهفي مارس.  هاوي في منطقة أم قونينَّي ِمنِِّم
  العائدين.

  
  وسط دارفوروالية في  للنازحين حميديهنازح إلى معسكر  1,000يزيد عن  وصول ما

  
ورود تقارير تفيد بوجود أعداد آبيرة من حاالت العودة في محلية أم دخن في وسط دارفور، تلقت األمم المتحدة أيضا وسط 

تقاريرا تفيد بنزوح مدنيين في محليات أخرى في الوالية.  ففي محلية زالنجي، تحققت المنظمات اإلنسانية من أعداد القادمين 
األسبوع الماضي.  وأفاد  نازح في معسكر حميديه 1,000هم عن في والية شمال دارفور الذين يزيد عدد همن سرف عمر
مع توقع عودة مزيد من  منالمحيطة بها بسبب عدم استتباب األوالقرى  هم قد فروا من بيوتهم في سرف عمرهالقادمون الجدد أن

طارئة، فضال عن  أسريةئيسية لهؤالء القادمين الجدد في الغذاء، ومواد األشخاص خالل األيام القادمة.  وتتمثل االحتياجات الر
    والنظافة. ةالصحي قفارمخدمات المياه، وال

أفادت مفوضية العون 
 3,000اإلنساني بعودة نحو 

تشاد ونحو الجئ من دولة 
 إلى أم دخن في نازح 5,000
  وسط دارفور. والية

  

أن ما يزيد عن ب ُيقدَّر
 هم في منشخص ب 163,000

 ،نووالعائد ،ن الجددوالنازح
ن من دولة جنوب ولقادموا

درجات  يعانون السودان
متفاوتة من االحتياجات 

 اإلنسانية



      3| نشرة السودان اإلنسانية
  
 

 

www.unocha.org/sudan | www.unocha.org | ochasudan_feedback@un.org | Facebook: UNOCHASudan | Twitter: @UNOCHA_Sudan   
  اإلنساني المجال في الشرآاء مع بالتعاون التقرير هذا اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب أعد

وهذه هي المجموعة الثانية لألشخاص القادمين من سرف حتياجات.  إلوتحاول المنظمات اإلنسانية تعبئة الموارد لتلبية هذه ا
 7قمر الذي اندلع في الللنازحين منذ اندالع القتال بين قوات شبه عسكرية يقودها موسى هالل وقبيلة  هإلى معسكر حميدي هعمر
  .مارس

  
  

  معسكر زمزم للنازحين في وسط دارفور يكتظ بنازحين جدد
  

شخص من  28,000التدفق األخير لما يزيد عن  شكل
الذين فروا من جراء العنف في محلية الفاشر وشرق جبل 

آبيرة على أماآن  اضغوطإلى معسكر زمزم للنازحين  همر
استقر النازحون الجدد بالقرب حيث المعيشة في المعسكر. 

 ممابسبب قلة األماآن في المعسكر من مجرى الوادي 
خطر خالل موسم األمطار القادم.  وباإلضافة يعرضهم لل

إلى ذلك، يؤدي بناء المراحيض في هذه األماآن إلى تلويث 
إصحاح قسم توفير المياه و ويدعممصادر المياه الجوفية.  

نقل من حاليا ما قامت به مفوضية العون اإلنساني  البيئة
آمنة منطقة أخرى ن الجدد من الوادي إلى يمهؤالء القاد

 يلقداخل المعسكر.  ولكن بسبب مسألة حيازة األراضي، 
لقادمين الجدد بأن عليهم شراء قطع من األرض من مالك ل

   األراضي المحليين.
 
  

  شرق دارفور والية مليون شخص في 1,5نقص في الغذاء يؤثر على 
  

من المحتمل أن يؤثرعلى ما يقرب من في المائة  60يقدر بنحو في الغذاء  ًاعجزبأن هناك  دارفورشرق والية سلطات أفادت 
عن تقييم أخير عن فترة ما  هذه النتائج وتمخضت  .واليةال في شخص من النازحين 215,000من بينهم  -شخص مليون  1,5

  األآثر تضررا. هماياسين شعيرية و حليتاموأفادت السلطات الوالئية أن  بعد الحصاد ُأجرته وزارة الزراعة الوالئية. 
  

 هويرجع نقص الغذاء هذا إلى موسم حصاد ضعيف بسبب قلة هطول األمطار وانتشار اآلفات، والنزاع القبلي في محليتي عديل
ولبدو، وعدم استتباب األمن على طول الطرق الرئيسية لإلمدادات،  مهاجريه، ونزوح األشخاص في مدينتي وأبو آارينكا

عن القيود  وزيادة أسعار المواد الغذائية في السوق المحلي.  وقد أدى الوجود المحدود للمنظمات اإلنسانية في المنطقة فضًال
قدرة الجهات  خالل العام الماضي إلى إعاقة هشعيريوفي محليتي ياسين  المفروضة على الوصول لتقديم المساعدات اإلنسانية

تقديم المساعدات الضرورية التي يحتاجها األشخاص بشدة. وقد ورد في تقرير أخير لوسائل اإلعالم، أن الفاعلة اإلنسانية على 
الحفر في "تالل النمل" للحصول على على  هناك إفادات تفيد بأن النقص الشديد في الغذاء في محلية شعيرية قد أجبر األشخاص

  حتياجات األشخاص هناك.شعيرية األسبوع القادم لتقييم إ وستزور بعثة تقييم مشترآة بين الوآاالت محليةالذرة.  
  

ستخدام الطرق لسوء إ يتعذرشرق دارفور خالل موسم األمطار عندما والية وهناك مخاوف من زيادة تدهور األمن الغذائي في 
نازح في  30,268رفور، فهناك ما يقرب من شرق داوالية ثة التي تتعلق بأعداد النازحين في حدَّحالتها.  ووفقا لألرقام الُم

شرق والية في  الغالب من مهاجريه نازح في محلية ياسين.  وقد  نزح هؤالء األشخاص في 20,000حو ون محلية شعيريه
عقب اندالع قتال بين القوات المسلحة  2014 - 2013جنوب دارفور في الفترة ما بين عامي والية وأم دخن في  دارفور

  .وحرآات مسلحةالسودانية 
  

إلى األشخاص المحتاجين.  فقد  اتبعض المساعد تْمدِّوعلى الرغم من القيود التي تواجه المنظمات اإلنسانية في المنطقة، ُق
شخص) في  2,000ما يقدر بنحو أسرة نازحة ( 336وزعت منظمة تيرفند الدولية غير الحكومية إمدادات أسرية طارئة على 

 3,000أسرة نازحة إضافية ( ما يقدر بنحو  600إمدادات أسرية طارئة على بتوزيع آذلك تيرفند  منظمةوستقوم  .هة صليعمدين
ة ياسين والنظافة في محلي ةالصحي قفارماه والتتعلق بتوفير المي تاأفندو.  آما ستوفر منظمة تيرفند مساعد سانياشخص) في 

ت مياه في بعض ست مضخا صالحإجديد في قرية أبو حديد و مياهساحة المياه في مدينة ياسين، وبناء  ساحةمن خالل ترميم 
والنظافة في مدينتي  ،ةالصحي قفارموال ،م خدمات إضافية تتعلق بتوفير المياهقَدُتمن مدينة ياسين.  وس المستوطنات القريبه

، بما في ذلك مراقبة نوعية المياه، وتنظيم حمالت عن إدارة النفايات الصلبة، وأنشطة تعزيز النظافة الصحية هياسين وصليع
ر ثة الميثودية المتحدة الدولية غي.  وستقوم منظمة لجنة اإلغاةالصحي قفارمالالنظافة و ترقيةوتدريب المجتمع المحلي على 

ستقدم منظمة لجنة الالجئين األمريكية الدولية غير و .مدينتين األسبوع القادمالحكومية بإرسال حبوب وأدوات زراعية إلى ال
  .دمات صحية في مدينتي ياسين وصليعهالحكومية خ

  
آيس من الذرة على األسر المتأثرة،  400عيرية ستقوم بتوزيع الوالئية في مدينة ش وأفادت مفوضية العون اإلنساني أن السلطات

فور  هتوزيع غذاء في مدينة شعيريبدأ برنامج الغذاء العالمي بيغير آاف لتلبية احتياجات األسر المتأثرة.  آما س هذارغم أن 
  األسبوع القادم. يفنتهاء بعثة التقييم المشترآة من تقييم الوضع إ

  
  
  

أفادت السلطات الوالئية بأن 
في  60هناك ما يقدر بنحو 

 والية  المائة عجز في الغذاء في
من المحتمل الذي شرق دارفور 

 1,5يؤثرعلى ما يقرب من  أن
شخص من بينهم مليون 

شخص من  215,000
 النازحين الجدد

 )اليوناميد تصوير(  دارفور شمال والية  في زمزم معسكر في نازحون

 1,000يحتاج ما يزيد عن 
شخص من القادمين الجدد في 

 في  للنازحين همعسكر حميدي
شرق دارفور إلى تلقي والية 

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

  شخص من دولة جنوب السودان 80,000وصول ما يقرب من 
  

 السوداناإلجمالي لألشخاص الذين قدموا من دولة جنوب السودان إلى  أفادت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين أن العدد
قادم يوميا.  وأفادت لجنة األعمال اإلنسانية التطوعية  1,150 ما يقرب من شخص بمعدل يصل إلى 79,700ما يقدر بنحو لغ ب

 22,700التابعة للحكومة السودانية في الخرطوم أن العدد اإلجمالي للقادمين الجدد في الخرطوم قد وصل إلى ما يقرب من 
العراء" في الخرطوم والمناطق لمجتمعات المحلية التي تعيش في "مع أقربائهم وا األشخاص ليعيشوشخص.  وقد انضم هؤالء ا

من المتوقع أن يزيد عددهم  لموجودين في مدينة الخرطوم، والذيالسكنية في المدينة، إضافة إلى سكان دولة جنوب السودان ا
لشؤون الالجئين.  وأفادت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين مفوضية األمم المتحدة شخص حسبما أفادت  300,000 نحو
طقة من " مناطق العراء" في من 32شخص في خمس مناطق من أصل  6,000مناقشات بشأن نقل ما يقرب من جرى حاليا ُتأنه 

أصول من دولة جنوب وآان هؤالء األشخاص من .  ءاوليأم إلى منطقة تابعة للحكومة السودانية في محلية جبل الخرطو
  السودان يقطنون في مدينة الخرطوم قبل نشوب النزاع في دولة جنوب السودان في شهر ديسمبر.

  
وفي والية النيل األبيض، ومع بدء موسم األمطار، ينتاب المنظمات اإلنسانية مخاوف متزايدة بشأن رفاه هؤالء القادمين الجدد، 

واللقايا، بسبب طبيعة الفيضانات التي تتعرض لها هذه المواقع.   10االنتقال الكيلو في موقعي  دينوجوالم ال سيما األشخاص
آم عن مدينة آوستي، لكن سيتم تأآيد  50وأفادت السلطات المحلية أنها ستقوم بنقل موقعي االنتقال إلى مواقع بديلة تبعد حوالي 

مان وجود تخطيط جيد للمواقع الجديدة ُيمكن فيها تنفيذ تحاول ضالتفاصيل بشأن هذا فيما بعد.  آما أفادت السلطات أنها 
الخدمات المنقذة للحياة مثل الرعاية الصحية وتنفيذ إمدادات المياه بصورة سريعة، حتى يتسنى نقل األشخاص إلى هذه المواقع 

 الجديدة بدون أدنى مشكلة.

  
  
  

بلغ العدد اإلجمالي لألشخاص 
وصلوا إلى السودان من الذين 

دولة جنوب السودان وفقا 
لمفوضية األمم المتحدة لشؤون 

 79,700الالجئين ما يقدر ب 
ما يقرب  وصول شخص مع

من القادمين الجدد  1,150من 
  يوميًا


