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Jul: 2,500 people displaced to Mellit 
town, North Darfur.

4,000 IDPs in Kalma camp, South 
Darfur affected by heavy rains and 

floods.

الجدول الزمني

النازحون يف دارفور

مواطنو دولة جنوب السودان
ديسمرب ٢٠١٣ – نوفمرب ٢٠١٤

تراكمي

العائدون

األشخاص املتأثرين بالسيول

 فرباير: ما يقدر بنحو 41,000  شخص
نزحوا جراء القتال يف ش�ل ووسط دارفور

 مارس: أدى القتال العنيف يف والية جنوب
 كردفان إىل نزوح ما يقدر بنحو 36,000

شخص، عاد منهم 13,000 إىل ديارهم

أبريل: تفشئ الحصبة أدى إىل إصابة ما ال 
يقل عن 1,730 ووفاة 22 شخص.

تجدد القتال ب® القوات الحكومية و الحركة 
الش�ل  قطاع   – السودان  لتحرير  الشعبية 
 51,000 بنحو  يقدر  ما  نزوح  إىل  يؤدي 

شخص، عاد منهم 26,000 إىل ديارهم.

إىل  أدى  أبوكارنكا  يف  القبيل  القتال  مايو: 
نزوح ما يقدر بنحو 24,000 ، عاد معظمهم 

إىل ديارهم.

أكرب تدفق لالجئ® بلغ 38,000 من  يونيو: 
دولة جنوب السودان منذ منتصف ديسمرب 

.2013

يوليو: 2,500 شخص نزحوا إىل مدينة 
مليط يف ش�ل دارفور.

حوايل 4,000 نازح يف معسكر كل� يف 
جنوب دارفور تأثروا باألمطار الغزيرة 

والفيضانات.
 الحصبة: حتى 26 يوليو جرى تأكيد 2,896 

حالة إصابة، و43 حالة وفاة.
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األرقام الرئيسية للنازح�:

القضارف، كسال
والبحر األحمر
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أبرز التطورات
تستهدف خطة االستجابة اإلنسانية يف السودان للعام 2015 ، تقديم املساعدات إىل ما يقدر بنحو 5.4 
مليون شخص الذين هم من أكÇ الناس عرضة للمخاطر. و يعتربعامل النزوح الناجم عن النزاعات، هو 
السبب الرئييس الذي جعل هؤالء الناس عرضًة للمخاطر، باإلضافة إىل انعدام األمن الغذاÈ املزمن وسوء 
التغذية. وقد نزح نحو 3.1 مليون شخص يف نهاية عام 2014، يف السودان غالبيتهم يف دارفور.  وهناك نحو 
0.7 مليون شخص آخر هم من الالجئ® الذين نزحوا من بلدهم األصيل أو هم الجئون من دولة جنوب 
السودان و أصبحوا غÓ قادرين عىل العودة إىل تلك الدولة.  ويهدف املجتمع اإلنساÏ يف خطة االستجابة 
 ،Èالنازح® الذين يعانون من انعدام األمن الغذاÓهذه، لتقديم املساعدة لنحو 1.6 مليون شخص من غ
فضال عن 1.2 مليون من األطفال دون سن الخامسة لذين يعانون بشدة من سوء التغذية الحاد. ومنذ أن 
ُوضعت أرقام التخطيط هذه ، شهد السودان حاالت طوارئ جديدة قادت إىل املزيد من النزوح. فمنذ شهر 
يناير عام 2015، نزح نحو 211,000  شخص من ديارهم بسبب النزاع يف دارفور، حصل منهم 84,000 عىل 
شكٍل من أشكال املساعدات اإلنسانية. و من اج�يل أعداد النازح®، عاد نحو 28,000 إىل ديارهم . وقد 
منعت القيود املفروضة عىل عملية إتاحة الوصول وكذلك استمرار حالة انعدام األمن، مكتب األمم املتحدة 
 99,000 (إىل  النزوح  عمليات  عديدة حول  تقارير  من  التحقق  من  اإلنسانية ورشكائه  الشؤون  لتنسيق 
نسمة)، Ýا يف ذلك يف منطقة رشق جبل مرة يف دارفور. أما يف املناطق التي تسيطر عليها الحكومة، يف والية 
جنوب كردفان، فقد نزح نحو 36,000 شخص، منهم 13,000 قد عادوا إىل ديارهم. أما يف املناطق التي 
تسيطر عليها الحكومة يف والية النيل األزرق، فقد نزح ما يقدر ب 56,000 شخص، (جرت إعادة توط® 

24,000 شخص منهم، ونحو 26,000 شخص عادوا إىل ديارهم؛ و6,000 نازح ) وذلك منذ شهر يناير .  
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إج�يل عدد الالجئ® وطالبي اللجوء يف السودان  
(باإلضافة للوافدين الجدد من دولة جنوب السودان)

املصدر: مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئ®

الوافدون الجدد من مواطني دولة جنوب السودان حسب الشهر - تراكمي

الزيادة الشهرية

يوليويونيومايوأبريلمارسفربايرينايرنوفمربسبتمربيونيومايومارس

الالجئون وطالبو اللجوء السيايس يف السودان - حسب الوالية

الالجئون السودانيون
يف الدول املجاورة - مفوضية األمم

املتحدة لشئون الالجئ®

يف اثيوبيا 

تشاد

أفريقيا الوسطى

جنوب السودان

اثيوبيا

اريرتيا

 طالبو اللجوء و املهاجرون الذين
يتجهون إىل أروبا عرب السودان

 يف أفريقيا يف جنوب السودان 
الوسطى

يف تشاد 

عدد السكان النازح� حسب املحلية
3.1 مليون حتى ديسمرب ٢٠١٤

إج�يل عدد السكان النازح® يف السودان 

ال سبيل للوصول إىل
250,000** – 90,000*

العدد التقديري للنازح® يف واليتي النيل
األزرق و جنوب كردفان، حيث توجد الحركة

الشعبية لتحرير السودان - قطاع الش�ل

ال سبيل للوصول إىل
44,000

العدد التقديري للنازح® يف
منطقة جبل مره

*مفوضية العون اإلنساÏ - وكالة السودان لإلغاثة وإعادة التأهيل - تابعة للحركة الشعبية – قطاع الش�ل
مناطق بها قضايا اتاحة وصول هيكلية**وحدة تنسيق النيل األزرق وجنوب كردفان

أوضاع األمن الغذا�
أبريل – يونيو 2015

املحليات التي بها سوء التغذية الحاد الشامل
يتجاوز معدل عتبة الطوارئ - 15٪

ال يوجد / طفيف

حرج

ازمة

املصدر: تقرير شبكة نظم اإلنذار املبكر باملجاعة لشهر يونيو ٢٠١٥

مجاعة

املصدر: وزارة الصحة

طوارئ

األشخاص املستهدف� باملساعدات يف األقاليم الرئيسية

نازحون

مقيمون يعانون من
Èانعدام األمن الغذا

سوء التغذية الحاد الشامل

عودة النازح®
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