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أوتشا     

 )عملیة تسجیل االطفال من دولة جنوب السودان في والیة النیل االبیض (المصدر: برنامج الغذاء العالمي

 في ھذا العدد                                        
 

 1ص.  جنوب السودان من دولة مواطن 13,000 تدفق    

 2ص.  اللجوء من طالبي 14 یختطفون مسلحونرجال 

 3ص.  شرق جبل مرةب بحاجة ماسة للمساعدات شخص 20,000من أكثر

 4ص.  شخص إلى دیارھم في والیة وسط دارفور 3,500 منعودة اكثر

  التطورات أبرز   
وفقًا لمفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین  •

مواطن من دولة جنوب  13,000تدفق نحو 

السودان إلى السودان جراء موجة العنف 

 المتزاید ھناك. 

ووكاالت المعونة  ،وفقا للسلطات المحلیة •

شخص بحاجة  20,000الوطنیة، ھناك أكثر من 

 إلى المساعدات في محلیة شرق جبل مرة. 

أكثر من  وفقًا لمفوضیة العون اإلنساني فقد فر •

في من والیة شرق دارفور شخص   4,000

 إلى والیة غرب كردفان.ولجأوا شھر مایو 

وفقًا لمفوضیة العون اإلنساني، بدأ أكثر من  •

نازح  في العودة إلى دیارھم في محلیة  3,500

 .أم دخن في والیة وسط دارفور

 

 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 

األمم  (مفوضیة السودان
 )لالجئینشئون ال المتحدة

 
 
 

157,088 

 دولة جنوب من نوالالجئ
 15منذ   في السودان السودان

مفوضیة ( 2013دیسمبر، 
  )لالجئینشئون ااألمم المتحدة ل

 التمویل   

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

 

  
31 % 

 المتوفر من التمویل المطلوب
 

    
     

 
 

مؤخرًا إلى  جنوب السودانمواطن من دولة  13,000تدفق نحو 
 السودان

 
إلى والیتي الجئ  13,000نحو  ،وصل على مدى األسبوعین الماضیین مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئینلوفقا 

قد و .جنوب السوداندولة والوحدة في  ،لصراع المحتدم في والیات أعالي النیللالنیل االبیض وجنوب كردفان نتیجة 
مرافق الو ،المزید من الضغوط على خدمات المیاه للمواطنین من دولة جنوب السودانھذا التدفق المفاجئ وضع 
صعوبة الحصول على مصادر من بالفعل  نیاناعتان تلال 2ردیس لوا ،تي العلقایةالقائمة، ال سیما في منطق ةالصحی
 .المیاه

 
. جنوب السودانمن دولة اإلنسانیة لالجئین  اتتقدیم المساعد تباشروال تزال منظمات اإلغاثة في والیة النیل األبیض 

من دولة جنوب الجئ  69,229من المواد الغذائیة إلى  طن متري1,069.557جرى توزیع فقد ووفقا للمفوضیة، 
 مرضلاألطفال  فحص أیضًایجرى ض. ووالیة النیل األبیفي  ةالتوطین السبع في جمیع مواقعفي شھر مایو  السودان

 أصل منحالة  20فقد جرى اكتشاف ھذا األسبوع، في أما  .المواقعسوء التغذیة على أساس أسبوعي في كافة 
سوء حالة من اإلصابة ب 86 كذلك، وسوء التغذیة الحاد الشامل مرض انتشارھم لتحدید فحصجرى طفل  1,834

 .رینأثجمیع األطفال المتلیجرى توفیر العالج الالزم . والتغذیة الحاد المعتدل
 
، جنوب السودانلة مواطن من دو 157,088 نحو یونیو، 3 تاریخ اعتبارا من، فقد لجأ  إلى السودان وفقا للمفوضیةو

منھم شكال من أشكال  88,783 نحوقد تلقى . و2013في منتصف دیسمبر عام  تلك الدولةمنذ اندالع القتال في  وذلك
 .اإلنسانیة اتالمساعد
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

 جنوب كردفان التضامن في والیة ةیمحلفي جنوب السودان مواطن من دولة  600ستقرار ا
 

ة، یلحكوماوفقا لمفوضیة العون اإلنساني 
 ،ستقوم كٌل من مفوضیة العون اإلنساني

وتقییم  ،وبرنامج الغذاء العالمي بتسجیل
 من دولةالجئ  600 احتیاجات نحو

محلیة  إلىحالیًا لجأوا  السودان جنوب
بدأت  قد. وجنوب كردفانالتضامن بوالیة 

ھذه المجموعة من األشخاص الذین 
 2013المنطقة في عام  إلىوصلوا 

، ویسعون دائم ھناك بشكٍل االستقرارب
اإلنسانیة في  اتالمساعدعلى للحصول 

على  التضامن ةیمحلتقع و .موقعھم الحالي
ھي و ،الحدود مع والیة النیل األبیض

غالبا ما تستخدم كطریق عبور من قبل 
والوحدة  ،أعالي النیل والیتيالالجئین من 

جنوب السودان للوصول إلى دولة في 
 .أجزاء أخرى من السودان

 
 السودان جنوبمن دولة حدیثا  قادمینال استمرار تسجیل

 
 

من تسجیل المواطنین عملیة  وجمعیة الھالل األحمر السوداني ،الالجئین لشئون المتحدة األمم كٌل من مفوضیةتواصل 
جرى مؤخرا االنتھاء من ھذا، وقد  .في والیة النیل األبیضالتوطین مواقع  إلىالذین لجأوا  ،دولة جنوب السودان

 موقع  ومنھا بعد ذلك ستنتقل إلىإلى موقع الكشافة،  العملیةانتقلت  ص. ثمشخ 8,092 لنحوجوري الفي  العملیة
 .الردیس

 

 شرق السودان في اللجوء اختطاف طالبي
 

 یةعتمدنظمتھا م قافلة ضمن كانوا یسافرون الذین اإلرتیریینمن طالبي اللجوء   14اختطافب مسلحون قام رجال
من طالبي   49 نحوإجماال  تنقل القافلةوكانت  .یونیو 4 تاریخوذلك ب السودان في شرق السودانیة شؤون الالجئین

 عندما فتحت لالجئین شقرابمعسكر  إلى ،كسال بالقرب من ود الشریفي مركز استقبال من اللجوء اإلریتریین
 أوالد،ستة باسرھم، و غیر مصحوبین بینھم سبعة أطفالمن ، شخصا 14اختطفت وعلى القافلة  النار مجموعة مسلحة

خالل  بجروح طفیفة اآلخرین اللجوء طالبي فقد أصیب ستة من، للمفوضیة ووفقًا .خمس نساء ورجلینوفتاة واحدة، و
فیھ تقوم ، في الوقت الذي القضیة في السلطات السودانیةتحقق و .محاولة للھرب في الشاحنة من واقفز بعد أن الھجوم

 المتعلق من التحسن بعد فترة وتأتي ھذه الحادثة. شقراب معسكرفي  اآلنالذین ھم ، إلى الناجین تقدیم الدعمبالمفوضیة 
بین مستمرة ال تعاونال جھود، وذلك بفضل السودان في شرق بالبشرحاالت االتجار و ،عملیات الخطف عدد بتناقص

 .لحكومة والمفوضیةا
 

محلیة شرق جبل  شخص بحاجة ماسة للمساعدات في 20,000 أكثر من
 دارفور جنوببوالیة ، مرة

 
جنوب بوالیة شرق جبل مرة محلیة تسیطر علیھا الحكومة في التي جزاء األإلى  سیرت مؤخراوفقا لبعثة تقییم 

واللوازم  ،وى الطوارئآمالمساعدات في مجاالت شخص في حاجة ماسة إلى   20,000أكثر من ھناك دارفور، 
 .ل العیشئاسوو ،واألمن الغذائي ،والتغذیة ،والخدمات الصحیة ،والمیاه ،المنزلیة

. 
التابعة الخیریة  نظماتوالم ،ت ممثلین عن السلطات المحلیةضمیونیو، و 3 إلىمایو  31 فيالبعثة  سیرتوقد 

 .من أجل السالم والتنمیة شمو آل منظمة، و(مبادرون) المبادرة الوطنیة للتنمیة ومنظمة ،الوطنیة رةجبل ملمنظمة 
ارت اللجنة الدولیة عندما ز،  2014نوفمبر شھر في قد سیرت شرق جبل مرة محلیة إنسانیة إلى  آخر بعثةوكانت 

 .كدنقیرو ،فینافنقا،  رللصلیب األحم
 
 

شخص   20,000أكثر من 
بحاجة إلى المساعدات في 

 محلیة شرق جبل مرة

 

مواطن من  13,000 وعبر نح
دولة جنوب السودان إلى السودان 
على مدى األسبوعین الماضیین 

القتال في تلك  وتیرة تصاعدمع 
 .الدولة

 
 

 السودان إلى والیة جنوب كردفان (صورة ارشیفیة لألمم المتحدة)مواطنون وصلوا حدیثا من دولة جنوب 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 وسط دارفورفي والیة غرب جبل مرة، منطقة لبزیارة یقومون شركاء ال
 

والوكاالت الحكومیة  ،والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة ،وكاالت األمم المتحدة یضمقام فریق مشترك بین الوكاالت 
 3ن م روسط دارفو ، في والیةونرتتي في منطقة غرب جبل مرة ،جلدومحلیتي في الحتیاجات لتقییم بإجراء عملیة 

الذي بسبب النزاع  2015إلى المنطقة منذ ینایر  ازحن 17,000فر نحو إلى أنھ قد  ،تجدر اإلشارةو .یونیو 7إلى 
 وركرو ،عبد الواحد في مناطق قولوجناح  – الشعبیة لتحریر السودانالحركة و بین القوات المسلحة السودانیةاندلع 

خمس محاوالت سابقة لزیارة المنطقة ھذا العام من  نظرًا لمنعوتمثل البعثة تطورا إیجابیا،  .شمال جبل مرةفي محلیة 
مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشئون اإلنسانیة  قوموی .نتائج البعثة قریبا الكشف عنسیجرى و  .قبل السلطات األمنیة

  .والسلطات المحلیةمفوضیة العون اإلنساني  لمتابعة معلبعثة إمكانیة ارسال مناقشة بحالیا 
 

غرب والیة  إلىنازح  4,000 ول نحووص :نسانيمفوضیة العون اإل
 مایو في شھرشرق دارفور من والیة كردفان 

 
أكثر من  ،في شھر مایو من ھذا العامإلى الوالیة قد وصل ففي والیة غرب كردفان،  وفقا لمفوضیة العون اإلنساني

تقییم احتیاجات ب عونلمنظمات ال مفوضیة العون اإلنساني تسمحسو .والیة من شرق دارفور مننازح  4,000
یحتاج  ووفقا لتقدیرات مفوضیة العون اإلنساني األولیة، التي تتمتع بمستوى أمني جید.النازحین في المناطق 

 .والخدمات الصحیة ،والمواد الغذائیة ،والمستلزمات المنزلیة ،وى الطوارئآإلى من والنازح
 

 موجات نزوح جدیدة من والیة شرق دارفور إلى والیة جنوب كردفان  :مفوضیة العون اإلنساني
 مفوضیة العون اإلنساني المصدر:

 عدد االفراد عدد االسر الموقع
 565 113 التضامن

 245 49 أدمیرا الِحَلة فوق
 215 43 أبو خبوب

 360 72 المجلد
 425 85 المقدمة

 900 180 أبو بطیخ
 1,175 235 أبو حمید

 220 44 غبیش
 4,105 821 الجملة

 
 مساعدات إنسانیة للنازحین في والیة جنوب كردفانتقدیم 

 
وقد تلقى . والیة جنوب كردفان تقدیم المساعدات اإلنسانیة للنازحین فيمستمرة في عملیة وال تزال منظمات اإلغاثة 

 مأوىالمنزلیة ومستلزمات المستلزمات ورشاد  ،العباسیةمحلیتي مارس في  الذین نزحوا في شھراالشخاص جمیع 
 600لنحو  يوآوالم ،حاالت الطوارئلمنزلیة المدادات اإلجرى توفیر الالزمة. أما في محلیة رشاد، فقد  الطوارئ

للمفوضیة طلبات إضافیة جرى تقدیم وقد  .ةیمحلللحدیثا  واوصلكانو قد  )شخص 3000أسرة نازحة (حوالي 
كانوا قد شخص)  4500جنوب السودان (حوالي  من دولةأسرة  900عدد إمدادات الطوارئ المنزلیة للحصول على ل

 .لیريلأبوجبیھة وامحلیتي  إلىوا وصل
 

شخص، معظمھم من  49,271المواد الغذائیة إلى من  طن متري 1,685بتوزیع الغذاء العالمي قام برنامج أیضًا، 
المواد  ات العامة لحصصتوزیعالكجزء من  وتلودي ،دیروق، الشرقي ریفوالكادوقلي، ت امحلیالنازحین، في 

 ،الجئ 5,000من  كثرأل حصص غذائیة لمدة ثالثة أشھر فقد جرى تقدیم واللیري ،العباسیة حلیتيفي م . أماالغذائیة
باإلضافة إلى ذلك، یعمل . وساق لیري على قدٍمالالجئ آخرین في  4,000 لعدد توزیعاتعملیة القیام بكذلك  تجري و

تستھدف  ،برامج التغذیة المدرسیة في النصف الثاني من العامتنفیذ البرنامج مع وزارة التربیة والتعلیم للبدء في 
 .یسھل الوصول إلیھاالتي مناطق الطفل في  28,000

 

 وسط دارفوروالیة إلى منازلھم في  نازح 3,500أكثر من عودة 
 

لجأوا إلى معسكرات النازحین في منطقة أم دخن كانوا قد نازح  3,500 نحوعاد فقد لمفوضیة العون اإلنساني،  وفقًا
العودة ونظرًا ألن ھذه  .أم دخنمحلیة في  ،مالووو، نقدومجان، و وأبو قویة، وسفالوین، ومقلة،في مرایا، إلى قراھم 

لمفوضیة العون اإلنساني، تفتقر ھذه القرى إلى أبسط  وفقًاوفي قرى العودة.  اتم أي مساعدیتقد یجرتلقائیة، لم كانت 

نازح من  4,000أكثر من 
والیة شرق دارفور في حاجة 

والمواد  ،إلى مآوى الطوارئ
والطعام،  ،المنزلیة، والمؤن
 .والخدمات الصحیة

من  3,500ر من عودة أكث
النازحین إلى دیارھم في محلیة 
أم دخن في والیة ووسط 

 .دارفور

 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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بعثة  األمم المتحدة لشئون الالجئین لتسییر ومفوضیةمفوضیة العون اإلنساني كٌل من تخطط لذا الخدمات األساسیة. 
الذي بسبب القتال أساسًا، ن من دیارھم والعائد ھؤالء قد فرو .ھناك لتقییم االحتیاجات إلى المنطقة في األیام المقبلة

 العاممارس من ھذا شھر في و قد وقعت القبیلتان . 2014و  2013 عامي والسالمات في ،المسیریة قبیلتيبین اندلع 
 تحسن األوضاع األمنیة في المنطقة.لاتفاق سالم، مما یسمح للناس بالعودة إلى منازلھم 

 

غیر  شرق دارفور،والیة بة یاسین، ینازح في محل 1,000 نحوال یزال 
 على العودة إلى دیارھم ینقادر

 
غیر قادرین على العودة إلى ،شرق دارفوریاسین في والیة مدینة  إلىلجأوا كانوا قد  نازح 1,000ما زال نحو 

فروا الى بلدة  قد. وكان ھؤالء النازحون منیةاألمخاوف البسبب  ،مدینةالشمال  التي تقعكلیكلي  منازلھم في قریة
تیرفند  قد قامت منظمةو واشي.ناجمة عن سرقة م خالل أعمال عنف ،مارس 31 فيیاسین بعد أن جرى ھدم قریتھم 

المستلزمات المنزلیة الضروریة  ستقوم كذلك بتوزیعو ،مایو ھالي في شھرھؤالء األعلى الصابون  الدولیة بتوزیع
 .الشھر الماضيفي  طن متري من الذرة 9توزیع فقد قامت ب، العون اإلنسانيمفوضیة أما   .في األسابیع المقبلةعلیھم 

 .اللجنة األمریكیة لالجئینبواسطة لى خدمات التغذیة والصحة في بلدة یاسین عصول حالإتاحة  تذلیل عملیةجرى یو
 

في األمن الغذائي وضع  سیأخذ شبكة نظم اإلنذار المبكر بالمجاعة:
 عجفموسم األالیونیو عندما یبدأ شھر التدھور في 

 
المتوقع   ، من شبكة نظم اإلنذار المبكر بالمجاعةتقریر توقعات أوضاع األمن الغذائي بالسودان، الذي تصدره وفقا ل

 األسر الفقیرة في االعتماد أكثر ، حیث تبدأعجفیونیو عندما یبدأ موسم األشھر في أن تتدھور أوضاع األمن الغذائي 
رة أثالمناطق المت ھيتظل  ،المناطق األكثر إثارة للقلقوأشارت الشبكة إلى أن للحصول على الغذاء.  سواقاألعلى 

الذین لیس ن ون النازحووالمدنی ھالي،األسیواجھ حیث  ،ودارفور ،والنیل األزرق ،جنوب كردفانوالیات النزاع في ب
مستویات انعدام األمن من  الثالثةالمرحلة ( زمةمستوى األ سیواجھون الحصول على المساعدات اإلنسانیةبمقدورھم 

و أشارت كذلك إلى أن  . )، كما جاء في مقیاس اسفیرلتصنیف المتكامل لمراحل األمن الغذائياحسب  الغذائي،
  .الوصول إلى األسواق، فضال عن الوصول إلى العمالة الزراعیة واألراضيعملیة إتاحة و ،عطل التجارةت النزاعات
في والیة في المائة من األسر الفقیرة في المناطق المعرضة للجفاف  25إلى  20 نحوأن إلى أیضا شبكة و تشیر ال

 المستوي الحرج وشمال كردفان من المرجح أن تواجھ ،البحر األحمر، واألجزاء الشمالیة من والیات شمال دارفور
ویرجع ذلك أساسا . یونیوشھر في  عجفالموسم األ بدایة منعند مستویات انعدام األمن الغذائي من ) الثانیةالمرحلة (

 .عجز في الدخل وعدم القدرة على شراء الحد األدنى من متطلبات الغذاءالإلى 
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النسخة الثانیة:  لتصنیف المتكامل لمراحل األمن الغذائيا
 أوضاع األمن الغذائي الحادة:

 الحد األدني او الطبیعي �
 الثانیة)المستوى الحرج (المرحلة  �
 مستوى األزمة (المرحلة الثالثة) �
 ا لطوارئ (المرحلة الرابعة�

المناطق المتأثرة بالنزاع في 
والیات جنوب كردفان، والنیل 

تواجھ  األزرق، ودارفور قد
 مستوي األزمة حسب

 لمراحل المتكامل التصنیف
 . الغذائي األمن
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