
األرقام الرئيسية للنازح�:

القضارف، كسال
والبحر األحمر
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وغرب وجنوب كردفان

دارفور
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أبرز التطورات
تستهدف خطة االستجابة اإلنسانية يف السودان للعام 2015 ، تقديم املساعدة إىل ما يقدر بنحو 5.4 مليون 
شخص الذين هم أك� الناس عرضة للمخاطر �ا يف ذلك  1.2  مليون من األطفال دون سن الخامسة الذين 
يعانون بشدة من سوء التغذية الحاد. و يعتربعامل النزوح الناجم عن النزاعات، هوالسبب الرئييس الذي 

يجعل األشخاص عرضًة للمخاطر، باإلضافة إىل انعدام األمن الغذاª املزمن وسوء التغذية.  
بنهاية عام 2014 كان قد نزح نحو 3.1 مليون شخص يف السودان غالبيتهم يف دارفور. وهناك نحو 0.7  
أو هم أشخاص من دولة  بلدانهم األصلية،  النازح³ من  الالجئ³  من  إما هم أساساً  مليون شخص آخر 

جنوب السودان أصبحوا غº قادرين عىل العودة إىل تلك الدولة.  
ومنذ أن ُوضعت خطة االستجابة اإلنسانية يف السودان هذه شهد السودان حاالت طوارئ جديدة قادت 
إىل املزيد من موجات النزوح. فمنذ شهر يناير عام 2015، نزح نحو 224,000  شخص من ديارهم بسبب 
بين¿  اإلنسانية.  املساعدات  أشكال  الحصول عىل شكٍل من  100,000 منهم من  دارفور، Ãكن  النزاع يف 
يعيش نحو 66,000 نسمة يف مناطق يتعذر عىل الع¿ل اإلنساني³ الوصول إليها أو ال يتاح لهم إال وصول 
محدود إليها ومعظمها يف منطقة رشق جبل مرة يف دارفور.ومن اج¿يل من نزحوا هذا العام عاد نحو 

58,000  إىل ديارهم . 
 أما يف املناطق التي تسيطر عليها الحكومة من والية جنوب كردفان فقد نزح نحو 52,000 شخص منذ 
شهر يناير، عاد منهم  21,000 إىل ديارهم. أما يف املناطق التي تسيطر عليها الحكومة يف والية النيل األزرق 
فقد نزح نحو 60,000 شخص، جرت إعادة توط³ 24,000 شخص منهم، وعاد إىل ديارهم نحو 26,000 

شخص، وتبقى 10,000 يف حالة نزوح، وذلك منذ شهر يناير. 
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إج¿يل عدد الالجئ³ وطالبي اللجوء يف السودان  370,632
(باإلضافة للوافدين الجدد من دولة جنوب السودان)

املصدر: مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئ³

الوافدون الجدد من مواطني دولة جنوب السودان حسب الشهر - تراكمي

الزيادة الشهرية

يوليويونيومايوأبريلمارسفربايرينايرديسمربنوفمربسبتمرب

الالجئون وطالبو اللجوء السيايس يف السودان - حسب الوالية حتى 31 أكتوبر

الالجئون السودانيون
يف الدول املجاورة - مفوضية األمم

املتحدة لشئون الالجئ³
 حتى 31 أكتوبر

املصدر: مفوضية األمم املتحدة

لشئون الالجئ2015³

يف اثيوبيا 

تشاد

أفريقيا الوسطى

جنوب السودان

اثيوبيا

اريرتيا

طالبو اللجوء واملهاجرون الذين يتجهون إىل أوروبا عرب السودان

 يف أفريقيا يف جنوب السودان 
الوسطى

يف تشاد 

عدد السكان النازح� حسب املحلية
حتى ديسمرب ٢٠١٤

املصدر: تقديرات الرشكاء االنساني³
3.1 مليون

إج¿يل عدد السكان النازح³ يف السودان 

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

العدد التقديري للنازح³ يف واليتي النيل
األزرق و جنوب كردفان، حيث توجد الحركة

الشعبية لتحرير السودان - قطاع الش¿ل

ال يتاح الوصول إىل
47,607

العدد التقديري للنازح³ يف
منطقة جبل مره

املصدر: مفوضية العون اإلنساÙ الحكومية

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

مستويات األمن الغذا�
يوليو 2015

املحليات التي يوجد بها سوء تغذية حاد شامل
فوق معدل عتبة الطوارئ - 15٪

ال يوجد / طفيف

حرج

ازمة

 املصدر: تقرير شبكة نظم اإلنذار املبكر باملجاعة لشهر يوليو ٢٠١٥

مجاعة

املصدر: وزارة الصحة - الطريقة املكانية البسيطة ألخذ العينات

طوارئ

األشخاص الذين يحتاجون املساعدات اإلنسانية يف األقاليم الرئيسية وفقاً لخطة االستجابة اإلنسانية للسودان لعام 2015

نازحون

مقيمون يعانون من
ªانعدام األمن الغذا

سوء التغذية الحاد الشامل (لألطفال دون الخامسة)     

عودة النازح³
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السودان: ملحة إنسانية رسيعة حتي تاريخ ٣١ أكتوبر ٢٠١٥
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 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

الجدول الزمني

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

تجدد القتال ب³ القوات الحكومية و 
الحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع 

الش¿ل أدي إىل نزوح ما يقدر بنحو 
51,000 شخص، عاد منهم 26,000 إىل 

ديارهم.

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

إىل ديارهم.

يونيو: أكرب تدفق لالجئ³ بلغ 38,000 من 
دولة جنوب السودان منذ منتصف ديسمرب 
2013، �ا يف ذلك وصول  نحو 15,000 إىل 

خرصانة، والية غرب كردفان.
أك� من 24,000 شخص جرى إعادة 

توطينهم من محلية باو بوالية النيل األزرق 
منذ شهر أبريل.

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.

أغسطس: هناك 6,600 أرسة من دولة جنوب 
السودان يف والية النيل االبيض مازالت بحاجة 

ملآوي الطواري واملواد غº الغذائية.

190,000 الجئ من دولة جنوب السودان 

حاليا يف السودان.

الحصبة: حتى 09 أغسطس جرى تسجيل 
3,013 حالة إصابة، وتأكيد 67 حالة وفاة.

سبتمرب: عاد 9,000 نازح إىل ديارهم يف 
محلية طويلة يف والية ش¿ل دارفور.

اإلبالغ عن 1,000 حالة إصابة باملالريا يف 
والية غرب دارفور. 

أكتوبر: اإلبالغ عن 23 حالة إشتباه 
باإلصابة بالسعال الديí يف والية ش¿ل 

دارفور.
197,635 إج¿يل عدد الالجئ³ من دولة 

جنوب السودان حالياً. 

îكن أن تسوء بدون

إغاثة إنسانية حالية أو مربمجة
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النقصان الشهري

أكتوبرسبتمربأغسطس


