
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
   
  
 

 
 

 

 
 

 

 

أوتشا     

 في ھذا العدد
 1ص. ندالع قتال في ثالث والیات في دارفورإ

 2ص. رات ش دارفوركمعسبالھجرة الدولیة تتحقق من أعداد النازحین 

 3ص. دارفورختطاف عمال إغاثة سودانیین في إ

 4.ص الجئ من دولة جنوب السودان 85,000ما یزید عن 

 

  

 

 

 

 

 
 

  التطورات أبرز
 ،ندالع قتال في والیات وسطإ •

دارفور وغرب  ،وجنوب
 ستتباب األمنیؤدي إلى عدم إ

ووقوع وفیات بین صفوف 
 ونزوح. المدنیین

التحقق من أعداد ما جرى  •
نازح في  42,000یقرب من 

  معسكر زمزم للنازحین 
نازح في  360حوالي و

حوالي  معسكر كساب و
نازح في  12,000

معسكرات في منطقة طویلة 
وفقا لما أفادت بھ منظمة 

 الھجرة الدولیة.
 16ل مسلحون اختطف رجا •

العاملین في  من عامال سودانیا
 ةالمساعدات اإلنسانیة في ثالث

في محلیة ام  نفصلةحوادث م
  18في شمال دارفور في  كتم

 .یونیو
ما ، یونیو  18حتى تاریخ الذ  •

الجئ  87,700یقدر بنحو 
من أصول من دولة جنوب 

لسودان منذ افي  السودان
نشوب النزاع في دولة جنوب 

دیسمبر  15السودان في 
2013. 

 أرقام
 

2,000,000 
373,000 

 النازحون في دارفور
   2013في عام 
(حتى  2014في عام 

 تاریخھ)                  

157,000 
 
 

  السودان في نوالالجئ
 األمم المتحدة (مفوضیة
 )للالجئین

 في السودانیین نوالالجئ 243,500
 السودان دولة جنوب

  وإثیوبیا
مفوضیة األمم المتحدة ( 

  )للالجئین

353,000 
 

 في ونسودانیال ونجئاللا
 تشاد

مفوضیة األمم المتحدة  (
 ) للالجئین

 التمویل

 )أمریكي دوالر( ملیون 995
  2014في عام  مطلوبة

43.4% 
 نسبة األموال المقدمة

 

 

 نساء نازحات قرب مصدر للمیاه بمعسكر زمزم للنازحین (تصویر الیونامید)
 

 

 وسط وجنوب وغرب دارفوروالیات اندالع قتال في 
 

آخرون خالل اندالع قتال في قریة سالیا في محلیة أم  رحبمقتل مدنیین وج 1أفادت تقاریر واردة إلى األمم المتحدة
التي اندلعت فیھا .  وانتشر القتال في الیوم التالي إلى مدینة مكجار یونیو  19في  وسط دارفوروالیة  في دخن

تسبب في وقوع مزید من الوفیات والجرحى.  وتدخلت القوات الحكومیة مما  اشتباكات في السوق التجاري
ل َبرف وُكتفید باندالع قتال في قریتي ُمَضھناك تقاریر غیر مؤكدة  الوضع في مدینة مكجار. إال أنلى وسیطرت ع

شخصا وُجرح ما یزید  17، ُقتل على التوالي.  ووفقا لما أفاد بھ أفراد من المجتمع المحلي یونیو  22و 21في یومي 
استقبلت العیادة ة الطبیة الدولیة غیر الحكومیة، ئفي محلیة أم دخن.  ووفقا لما أفادت بھ منظمة الھیشخصا  20عن 

فرضت الجھات الفاعلة اإلنسانیة العاملة في .  وقد یطلبون الرعایة الطبیةجرحى  10الخاصة بالمنظمة في أم دخن 
 على الحركة في المناطق الریفیة. ار قیودًاومكجمحلیتي أم دخن 

 

 جنوب دارفور والیة في ھیطاك في محلیة شِلایندالع قتال في قریة كإ
 

 م جنوب غرب مدینة كاس في محلیة شتايلك 47تبعد تقریبا ك (ِلاوردت تقاریر تفید باندالع قتال أیضا في قریة كی
، في الواردة إلى األمم المتحدة.  وقد ُقتل شخص على األقل وُجرح آخرون رللتقاری وفقًاجنوب كردفان)  والیة يف

زال میة في المنطقة، إال أن الوضع ماقوات حكو تنشر قدوفقا للتقاریر الواردة.  و منزال 33حین تم نھب وحرق 
 .متوترا

 
 غرب دارفوروالیة ندالع قتال بین المزارعین والبدو في إ
 
كرینك األراضي بین المزارعین والبدو في قریة ھبیال كناري في محلیة  إستخدامندلع قتال بسبب أحقیة إ

معلومات غیر مؤكدة بعثة الیونامید في دارفور قد تلقتشرق معسكر كریندق للنازحین في محلیة الجنینة.  
وترا مع وجود تقاریر القتال.  وال یزال الوضع مت أثناءأشخاص ثالثة ُقتل من المجتمع تالمحلي تفید بمقتل 

المدنیین من المنطقة وفقا لما أفادت بھ بعثة  وھناك تقاریر غیر مؤكدة بفرارعمال انتقامیة.  تفید بوقوع أ
 الیونامید.

 
غرب والیة في بصورة منتظمة ین البدو والمزارعین خالل مواسم الزراعة والحصاد ویحدث النزاع ب

في .  وفي كثیر من األحیان العیشالمدنیین، وتدمیر األصول وانقطاع سبل  نزوحدارفور، مما أدى إلى 
مما أدى إلى تدمیر العدید من  في محلیة البیضا، ، اندلع نزاع مماثل في منطقة مستیري 2012أواخر عام 

 .تشاد المجاورة دولة إلى ونزوح األشخاصالقرى 
 
 

القتال " تشیر إلى  التيتنسیق الشؤون اإلنسانیة  مكتب: ھناك إشارات متكررة وردت في التقاریر التي تلقاھا بتحریر الوثیقةخاص  تعلیق  1
على حینما یتم التأكد من أن الھجمات وقعت من ِقبل مجموعة  الطبعة والطبعات المقبلة، سیتم فقط تضمین اإلشارات القبیلةففي ھذه القبلي".  

كان مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة ابع عرقي بین القبائل.  وتقریبا في جمیع الحاالت مسائل ذات طع سببھا الرئیسي إلى مجموعة أخرى یرج
ستخدم لتبریر أو تفسیر یع وراء العنف المسلح ال یمكن أن الداففإن ومن المنظور اإلنساني، .  ھذه الحاالتمن صحة  غیر قادر على التحقق

وطنیة والمحظورات الالمعاییر الدولیة للسلوك العسكري  باحتمالیة تعلیقالھجمات ضد المدنیین، ونحن نسعى لتجنب إعطاء االنطباع  وقوع
 دافع " عرقي".بسبب ضد استخدام العنف 

 النشرة اإلنسانیة
 السودان
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 شمال دارفور والیة منظمة الھجرة الدولیة تتحقق من أعداد النازحین في معسكرات
نتھت منظمة الھجرة الدولیة حدیثا من التحقق من أعداد النازحین منذ مارس في معسكر زمزم للنازحین، إ

 أرقو، دالي، ورواندا).معسكرات في منطقة الطویلة ( و ،ومعسكر كساب للنازحین

في  شخص من النازحین الجدد 42,200ووفقا لما أفادت بھ منظمة الھجرة الدولیة، یوجد ما یقرب من 
ما یقرب من و  في معسكر كساب للنازحین  شخص 360ما یقرب من و  معسكر زمزم للنازحین 

في المائة في  50انخفاضا بنسبة ت جمیع المعسكرات شخص في معسكرات الطویلة.  وقد سجل 12,000
ھناك تقاریر تفید بأنھ أن كما األرقام األولیة التي تم اإلبالغ عنھا وفقا لما أفادت بھ منظمة الھجرة الدولیة.  

بعد في معسكر زمزم للنازحین.   التحقق منھم یجِرأسرة) لم  1,000شخص ( 5,000یوجد ما یقرب من 
ارئ على ھؤالء القادمین وطللوبدأت مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین بتوزیع مستلزمات منزلیة 

شخص من النازحین الجدد من الذین  9,200تسجیل والتحقق من نحو الیجرى حالیا الجدد.  وفي ملیط، 
 . عباسي للنازحین التم نقلھم من منطقة فریق الیونامید إلى موقع بالقرب من معسكر 

منظمة الھجرة الدولیة ال تستطیع  وتعني سیاسة الحكومة التي تقضي بمنع إنشاء معسكرات جدیدة أن
ھا.  ؤالمعسكرات التي تم إنشاى مناطق خارج لھؤالء األشخاص الذین نزحوا إوتسجیل  التحقق من أعداد

تستطیع وبالتالي، 
منظمة الھجرة الدولیة 

 دفقط إجراء ع
األشخاص بصورة 
فردیة في تجمع كرما 
الذي الذ بھ وفقا 
للتقاریر ما یقرب من 

شخص من  21,300
النازحین الجدد.  
وستجرى منظمة 
الھجرة الدولیة أیضا 

شخاص لأل ًاعد
بصورة فردیة في 
مدینة الفاشر التي الذ 
بھا ما یقدر بنحو 

شخص من  23,700
 النازحین الجدد

 
 

 باء بال حدود مستشفى منظمة أطجزئي لتدمیر جنوب كردفان: والیة 
 

في والیة جنوب كردفان.   ھندلرمنظمة أطباء بال حدود الدولیة غیر الحكومیة في قریة ف تدیرهقصف مستشفى مدني لل تعرض
تسبب في جرح ستة أشخاص بما في ذلك أفراد من  مماصفت المستشفى بقذیفتین ووفقا لما أفادت بھ منظمة أطباء بال حدود، ُق

لى الرغم من ع. ومطبخ المستشفى، والصیدلیة والغیاروغرفة  حوادثغرفة الموظفي منظمة أطباء بال حدود.  ودمر القصف 
والیة في  لألشخاصالطبیة الحیویة  اتالمساعد لتوفیرمنظمة أطباء بال حدود أنھا ستواصل تشغیل المستشفى،  أفادتھذا، 

 . جنوب كردفان
 

ن أذكر جمیع األطراف في ھذا باإلنابة " أود أ في السودانوقال السید غریت كابیالري المنسق المقیم ومنسق الشؤون اإلنسانیة 
 وببساطة ال ینبغي قصف أي مرفق طبي."النزاع أنھ ال یمكن الھجوم على الوحدات الطبیة واضحة المعالم، 

 
رجیة وعنابر المرضى الداخلیین  في عام اووفقا لما أفادت بھ منظمة أطباء بال حدود، بدأ تشغیل المستشفى بكل عیاداتھا الخ

دخول لتلقي العالج حالة  2,300مع  حالة منذ افتتاح المستشفى، 65,000ما یقرب من رات طبیة لوُقدمت استشا.  2012
وباإلضافة إلى قیام منظمة أطباء بال حدود بتشغیل مستشفى فارانداال، تقوم المنظمة أیضا بدعم خمسة مراكز المستشفى.  داخل 
 في المنطقة. طبیة 

 

 حوادثغرفة الدمر القصف 
، والصیدلیة الغیاروغرفة 

ي تدیره الذ ومطبخ المستشفى
منظمة أطباء بال حدود في قریة 

 جنوب كردفانوالیة في  ھدلفرن

فادت منظمة الھجرة الدولیة أ
بالتحقق مما یقدر بنحو 

شخص في معسكر  54,000
ومعسكر ، زمزم للنازحین

ومعسكرات في منطقة  ،كساب
 .طویلة

 

http://www.unocha.org/sudan
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 جنوب كردفانإعادة تفعیل قطاع الحمایة في والیة 
 

وحضر االجتماع ممثلون .  2011اجتماعھ ألول مرة منذ تعلیقھ في عام د ِقُعوجنوب كردفان والیةتفعیل قطاع الحمایة في  ُأعید
من مفوضیة العون اإلنساني التابعة للحكومة السودانیة والوزارات التنفیذیة ذات الصلة والمنظمات الدولیة غیر الحكومیة 

 الوطنیة غیر الحكومیة، ووكاالت األمم المتحدة.والمنظمات 
 

مفوضیة األمم المتحدة  إلىاالجتماعات.  وخالل االجتماع، ُطلب ھذه للوزارة الوالئیة للرعایة االجتماعیة وترأس المدیر العام 
الفریق المتعلقة باإلبالغ وبروتوكوالت تبادل المعلومات.  وسیتم قیادة قطاع الحمایة في  اختصاصات صیاغةلشؤون الالجئین 

 وزارة الوالئیة للرعایة االجتماعیة ومفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین.البصورة مشتركة بین جنوب كردفان 
 

 ھطول األمطار الغزیرة بسببجنوب كردفان والیة شخص في كادوقلي في  750تأثر ما یقرب من 
 

مستوطنة في بیتا وعیادة رعایة صحیة  37أسرة) من جراء األمطار الغزیرة التي دمرت  150شخص ( 750تأثر ما یقرب من 
مما یزید من مرحاضا،  43شخص وتدمیر  20في مدینة كادوقلي.  وأفادت التقاریر بجرح ما یقرب من   تیلو للنازحین 

ارئ لألشخاص وطللوكاالت المساعدة اإلنسانیة مستلزمات منزلیة احتمالیة انتشار األمراض المنقولة عبر المیاه.  وقدمت 
خطة التأھب وأوعیة بالستیكیة).  وتعد الجھات الفاعلة اإلنسانیة حالیا انیات، وناموسیات، ( حصائر بالستیكیة، وبط المتأثرین

 كردفان.لجنوب واالستجابة 
 
 مع وجود، الفیضانات الھائلة التي نجمت عن األمطار الغزیرةبتأثر نحو نصف ملیون شخص في السودان ، 2013في عام و

 .أسرة) في جنوب كردفان 600شخص ( 3,000
 

 اختطاف عمال إغاثة سودانیین في محلیة كتم في شمال دارفور
 

ة في منفصلمن العاملین في المساعدات اإلنسانیة في ثالث حوادث  سودانیا 16مسلحین الرجال الاختطف عدد غیر معلوم من 
السلطات المختصة وتجرى حالیا  تَمعِلُأ.  وقد االختطافأن خمسة الزالوا في رھن إال  عامًال 11ق سراح طِلُأوقد محلیة كتم.  

مختطفین.   وقد تؤثر عملیات االختطاف على التدخالت اإلنسانیة في تحقیقات بشأن الواقعة لتحدید مكان العمال الذین مازالوا 
خفض أو تعلیق أو وقف العملیات اإلنسانیة بسبب تدھور الوضع األمني ھناك.  ن والمحلیة إذا ما قرر الشركاء اإلنسانی

وطلبت من بعثة الیونامید تكثیف التدابیر ونصحت السلطات الحكومیة جمیع الموظفین العاملین في المجال اإلنساني بالتیقظ 
 األمنیة في موقع فریق كتم.

 
 جنوب دارفوروالیة تحدیات بشأن تمویل التعلیم في   
 

أفادت الجھات الفاعلة 
اإلنسانیة بتسجیل ما 

طفل  7,900یقدر بنحو 
من النازحین الجدد في 
معسكرات والیة جنوب 

وبھذا یصل دارفور.  
العدد اإلجمالي لألطفال 
النازحین في سن 
المدارس في الوالیة إلى 

.  87,200ما یقرب من 
والیة حاء جمیع أنوفي 

جنوب دارفور، كان 
فصل  706ھناك 

دراسي فقط متاحا.  
وتبحث الجھات الفاعلة 
 اإلنسانیة عن تمویل

ھیكل من  672تحویل 
ھیاكل فصول دراسیة 
مؤقتة إلى ھیاكل شبھ 
دائمة الستیعاب ھؤالء 

ھناك  غیر أناألطفال، 
یكفي  تمویل متاح حالیًا

 فصال دراسیا. 40لتحویل فقط 
 
 
 

ف عدد غیر معلوم من َطخَتإِِ
عامال  16مسلحین الرجال ال

 والیة سودانیا في محلیة كتم في
 شمال دارفور

 

 )الیونامید تصویر( دارفور جنوب والیةبنیاال في للنازحین السریف معسكرب دراسي فصل في دروسا یتلقون جدد نازحون أطفال
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طفل في سن  87,200من بین  9,300أیضا نقصا في المواد التعلیمیة مع وجود مخزونات متاحة تكفي فقط لنحو  كما أن ھناك
 في المائة) في الوالیة.  وال توجد كتب مدرسیة متوفرة في الوالیة. 10.7( المدرسة

 
 المیاه في معسكر زمزم في شمال دارفورتتولى انشطة منظمة الھجرة الدولیة: 

 
والیة في  ین الجدد في معسكر زمزم للنازحینللنازح ةالصحی مرافقتولت منظمة الھجرة الدولیة األنشطة المتعلقة بالمیاه وال

عمل منظمة بالن سودان الدولیة غیر الحكومیة.  وقد اضطرت منظمة بالن سودان إلى تعلیق شمال دارفور، عقب تعلیق 
 .ھذه الخدمات بتقدیم ةالمعنی منظمة بالن سودانالفنیة ل یةتفاقإلا حینما رفضت مفوضیة العون اإلنسانيأنشطتھا 

 
وكان تلقي نازحین جدد، ، الذي یواصل 2014كبر المعسكرات في دارفور منذ أبریل زمزم للنازحین واحدا من أویعد معسكر 

 بدأتملء ھذه الفجوة، التي ومن أجل .  مصدر قلق كبیر للجھات الفاعلة اإلنسانیةبمثابة  ةالصحی مرافقتعلیق خدمات المیاه وال
داخل  ریقاز أبو بوابة في منطقة الجددالنازحین شخص من  4,000ما یقرب من لبالشاحنات  المیاه بجلبالدولیة  الھجرة منظمة

ضافة إلى ذلك، یجري باإلمكان لھم.  وینتظرون السلطات لتخصیص  الذین  العدید من النازحین الجدد یوجد ، حیثالمعسكر
 معسكر.دات المیاه في جمیع أنحاء الیدویة في محاولة لتحسین إمدا اتمضخ 10إصالح 

 
 شخص 85,700 تجاوزمن دولة جنوب السودان ما ی شخاص من أصولعدد األ بلغ

 
وذلك منذ نشوب  یونیو  18بدولة السودان حتى تاریخ شخص من أصول من دولة جنوب السودان  85,700الذ ما یقدر بنحو 

كما أفادت   لما أفادت بھ مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین. وفقًا 2013دیسمبر  15النزاع في دولة جنوب السودان في 
.  ومنذ یونیو  4 الجئ قد تلقوا مساعدات إنسانیة حتى 53,300مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین أیضا أن ما یزید عن 

 ن في دولة السودان.شخص من أصول من دولة جنوب السودا 350,000انفصال دولة جنوب السودان، بقى ما یقدر بنحو 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دأت منظمة الھجرة الدولیة ب
بجلب المیاه بالشاحنات لما 

شخص من  4,000یقرب من 
القادمین الجدد في معسكر 

في شمال   زمزم للنازحین 
 دارفور
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