
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
   
  
 

أوتشا     

 في هذا العدد
1ص. دولة جنوب السودان وصول مزيد من األشخاص من 

2ص. وسط دارفور والية حاالت عودة إلى أم دخن في

3ص.  محنة الالجئين السودانيين في دولة جنوب السودان

4.ص  شرق دارفوروالية بأبو آارنكا شخص من  1,300 منأآثر فرار    

 

  وصول مزيد من األشخاص
إلى الواليات الحدودية في 

بعد فرارهم من السودان 
العنف المسلح في دولة جنوب 

تقديرات وتقارب الالسودان، 
شخص  20,000حالية ال

حسب ما أفادت به مفوضية 
األمم المتحدة لشؤون 

  الالجئين.
  قدمت الوآاالت اإلنسانية

نسانية إلى اإلمساعدات ال
جنوب القادمين من دولة 

جنوب  واليتي السودان في
وغرب آردفان، في حين 

 و ،تتواصل عمليات التحقق
وإرسال  ،التمرآز المسبق
  مساعدات اإلغاثة. 

  مفوضية األمم المتحدة تفيد
بوصول ما لشؤون الالجئين 

الجئ  650يقدر بنحو 
جنوب والية سوداني من 

آردفان إلى ييدا في دولة 
جنوب السودان خالل األسابيع 

  القليلة الماضية.
 1,325ر ما قدر بنحو ف 

من قبيلة معظمهم شخص 
 آارينكامن مدينة أبو دينكاال

إلى معسكر خور عمر في 
شرق دارفور نتيجة ازدياد 

  المعالياحدة التوتر مع قبيلة 

 أرقام
يجرى حاليا 

مراجعة 
  األرقام

 

  دارفور في نونازحال
 

156,000  
  
 

   السودان في نوالالجئ
 األمم المتحدة (مفوضية
 )للالجئين

 في السودانيين نوالالجئ 248,000
 السودان دولة جنوب

   وإثيوبيا
مفوضية األمم المتحدة ( 

  )للالجئين

350,000  
 

 في ونسودانيال ونجئاللا
  تشاد

مفوضية األمم المتحدة  (
 ) للالجئين

 التمويل

 )أمريكي دوالر( 995 مليون
  2014في  مطلوبة 

 

0.7%  
 ةالتمويل المقدمنسبة 

 

  أشخاص من الدينكا من أبوآارنكا في معسكر خور عمر بوالية شرق دارفور (تصوير األمم المتحدة)
 

  
  وصول مزيد من األشخاص من دولة جنوب السودان

  
إلى الواليات الحدودية لدولة السودان،  والولة جنوب السودان ووصالنزاعات المسلحة في د بسببمزيد من األشخاص  فر

حاالت الطوارئ التابعة لوالية النيل لاإلنسانية.  وتقدر لجنة التنسيق  اتحكومة السودان ووآاالت المساعدبه حسبما أفادت 
 5,500عبور آما أفادت بو شخص من دولة جنوب السودان إلى محلية السالم 7,000وصل نحو يناير  15األبيض أنه منذ 

بعيدا عن المعبر الحدودي إلى مواقع آمنة شخص آخر إلى محلية الجبلين.  وتعمل الحكومة والشرآاء حاليا على نقل الالجئين 
يناير، قد عبر ما يصل إلى  15داخل والية النيل األبيض.  وفي أماآن أخرى، تشير التقارير إلى أنه اعتبارا من تاريخ 

  ل، إلى دولة السودان ومنطقة أبيي المتنازع عليها.حَّالُر شخص، معظمهم من 10,000
  

شخص.  وقد يتغير هذا العدد  20,000وقد وصلت التقديرات الحالية لعدد األشخاص القادمين من دولة جنوب السودان إلى 
دفان، والنيل األبيض، آر خالل األيام القادمة وذلك بعد االنتهاء من التسجيل الكامل للقادمين إلى واليات جنوب آردفان، وغرب

، إال خالل هذه المرحلةاألرقام حسب الوالية  اتيمكن اإلبالغ عن مجموعال ، وبالتاليوصول مزيد من األشخاص.   مع احتمال
ل حسبما موضح في الخريطة أدناه.  وتنتظر الوآاالت اإلنسانية موافقة الحكومة على األرقام التي تم اإلبالغ عنها وذلك قبوذلك 

  االستجابة لالحتياجات المحددة.
  

  حاالت القادمين والّرّحل من أصول من دولة جنوب السودان
  

دولة جنوب السودان القادمين إلى دولة السودان ال يعتبرون الجئين من أشارت الحكومة السودانية إلى أن األشخاص من أصول 
في الوقت الراهن لكنهم أشخاص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.  وتعمل الحكومة أيضا وفقا ألوامر رئاسية على منح 

وتلبية جميع إلى دولة السودان معاملة تفضيلية وامتيازات خاصة، دولة جنوب السودان القادمين من األشخاص من أصول 
احتياجاتهم، بما في ذلك التعليم وتطعيم األطفال.  وأفادت مفوضية العون اإلنساني أنه من المتوقع أن تقوم اللجنة الفنية الرفيعة 

  جنوب السودان. في دولة وضعالمستوى التابعة للحكومة بتحديد أعداد القادمين على أساس تطور ال
  

   

النشرة اإلنسانية
السودان

  2014  يناير 19 –13|    3العدد
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وقد قضت هذه  النزاع في دولة جنوب السودان.بأيضا ا وئل التي عبرت الحدود قد تأثرالقبامن  اأن أفرادبوهناك تقارير تفيد 
بعد ذلك إلى السودان،  اول عدة شهور في دولة جنوب السودان خالل موسم الجفاف في السودان وهاجرحَّالمجموعات من الُر

  .ومع ذلك قد تتأثر هذه الدورة نتيجة النزاع
  
  لمساعداتل ودانجنوب السدولة من  نيالقادم تلقي صلواتي
  

والنظافة  ةالصحي قفارمالمياه والالصحة و خدماتالغذاء ومواد اإلغاثة غير الغذائية، و مثلقدمت المنظمات اإلنسانية مساعدات 
العالمي أن نحو  الغذاءبرنامج جنوب وغرب آردفان.  وأفاد واليتي في جنوب السودان  ص من أصول من دولةإلى األشخا

شخص من أصول من دولة  823ل و حَّشخص من الُر 811شخص من القادمين من دولة جنوب السودان، بما في ذلك  1,634
باإلضافة إلى ذلك،  تلقىوجنوب آردفان.  والية جنوب السودان قد تلقوا مساعدات غذائية في محليتي أبو جبيهة والليري في 

محلية الليري إمدادات إغاثة غير غذائية. وسوف يتلقي المزيد من األشخاص في الواليات  لىإمين شخص من القاد 1,110نحو 
  مدادات وإرسال المساعدات.المسبق  لإلتحديد التتواصل عمليات التحقق وحيث  ،غذائيةالغاثة غير اإلوإمدادات  ،األخرى للغذاء

  
أن النائب األول لرئيس السودان السيد بكري حسن صالح قد أصدر وآالة السودان لألنباء،  سمية،وقد أفادت وآالة األنباء الر

توجيها بتقديم المساعدات اإلنسانية إلى القادمين من دولة جنوب السودان.  وقال السيد سليمان عبد الرحمن سليمان المفوض 
الجهات المعنية لحشد الدعم لالجئين من أصول من دولة  العام للعون اإلنساني أن النائب األول لرئيس السودان قد دعا جميع

.  وسيناقش االجتماع التنسيقي بين األمم المتحدة والحكومة الذي تحادية والوالئيةمع آافة الجهات اإلجنوب السودان وللتنسيق 
  المزيد بشأن هذه المسألة.يناير  23سيعقد في 

  

  وسط دارفور والية تواصل حاالت العودة إلى أم دخن في
  

شخص منذ ديسمبر  5,000في وسط دارفور إلى ما يزيد عن بها أم دخن والقرى المحيطة وصل عدد حاالت العودة إلى مدينة 
جنوب دارفور الية ومعظمهم من تشاد ومفوضية العون اإلنساني التابعة للحكومة السودانية.  وقد عاد به ، حسبما أفادت 2013

من أجل تقييم احتياجات لية.  وقامت مفوضية العون اإلنساني بإنشاء لجنة تحقق تحسن األوضاع األمنية في المحلنتيجة  –
التي ستنفذ بالتعاون مع المنظمات الدولية غير الحكومية، والمنظمات الوطنية غير  –وستبدأ عملية التحقق هذه   العائدين.

   يناير. 20في يوم  –الحكومية، والوزارات التنفيذية 

حاالت الطوارئ ومواد في  يوآعلى توفير م وفقا لما أفادت به مفوضية العون اإلنسانيلعائدين ل الحاليةحتياجات إلتشتمل او
حاالت ل يوآستجابة لذلك، قامت الجهات الفاعلة اإلنسانية بتوزيع مإسائل العيش.  ووالغذائية ومساعدات تتعلق بغير اإلغاثة

عائد.  وسيقوم صندوق االمم المتحدة للطفولة بحفر عشرة  3,000إلى ما يقدر بنحو  ،ذائيةومواد اإلغاثة غير الغ ،الطوارئ
مم صندوق األ.  وسيقوم آال من يدوية لزيادة فرص الحصول على المياه الصالحة للشرب مياه وإعادة تأهيل مضخات ،آبار

  الواقعة في أماآن العودة.المتحدة للطفولة ووزارة التعليم بتقديم مجموعات تعليمية إلى المدارس 
  

  جنوب دارفور والية الجئ من العائدين من جمهورية إفريقيا الوسطى عن مأوى في 100ما يقرب من يبحث 
  

الجئ من  100التابعة للحكومة بوصول ما يقدر بنحو  الالجئينأفادت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ومفوضية 
آما أفادت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين جنوب دارفور.  والية جمهورية إفريقيا الوسطى إلى مدينة نياال في 

في  يوآممن النساء واألطفال وهم في حاجة إلى تلقي عالج طبي و آانوا معظم الالجئينأن  ومفوضية الالجئين التابعة للحكومة
  وال تزال عمليات التحقق والتسجيل ألعداد الالجئين مستمرة.  .حاالت الطوارئ ومساعدات غذائية

  

    محنة الالجئين السودانيين في دولة جنوب السودان
  

يناير  17قطاع الشمال في  –الجناح اإلنساني للحرآة الشعبية لتحرير السودان ، الوآالة السودانية لإلغاثة وإعادة التأهيلأفادت 
على آالف الالجئين السودانيين من جنوب آردفان والنيل األزرق في دولة  سلح في دولة جنوب السودان قد أثرأن العنف الم

الجئ سوداني من  200,000هناك ما يزيد عن  ية األمم المتحدة لشؤون الالجئينجنوب السودان.  ووفقا لما أفادت به مفوض
 ولة جنوب السودان.واليتي جنوب آردفان والنيل األزرق في معسكرات واليتي الوحدة وأعالي النيل في د

 
من جوبا لالجئين السودانيين في ييدا  وارقز جاءت عبرأن اإلمدادات التي  الوآالة السودانية لإلغاثة وإعادة التأهيلأفادت  آما

 .ى طول الطريقاألمن عل عدم استتبابفي والية أعالي النيل لم تصل بسبب  مبانال مقاطعةفي والية الوحدة ولالجئين في 
الوآالة .  آما أبدت القتالاندالع بسبب  الالجئينومعسكرات  مستوطناتو جوباإلى ذلك، تأثرت الطرق بين باإلضافة و

قدمت المنظمات اإلنسانية 
في تقديم  ةلتمثالممساعدات ال

الغذاء ومواد اإلغاثة غير 
 الصحة و خدماتالغذائية، و

 ةالصحي قفارموال المياه
والنظافة إلى األشخاص من 
أصول من دولة جنوب 

 جنوب يتواليفي السودان 
وغرب آردفان

 5,000عاد ما يزيد عن 
إلى مدينة  أم دخن في شخص 

منذ ديسمبر  شرق دارفور
وفقا لما أفادت به  2013

 مفوضية العون اإلنساني
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من مواقع القتال في آال من محليتي الوحدة وأعالي  مقلقها بشأن أمن الالجئين وذلك نظرا لقربه السودانية لإلغاثة وإعادة التأهيل
  .الالجئين عسكراتمؤثر على يأن النزاع يمكن أن النيل، آما 

  
 ليناير وسيحص 16الالجئين في الوقت نفسه ببدء التوزيع العام لألغذية في ييدا في وأفادت مفوضية األمم المتحدة لشؤون  

  .2014الالجئون السودانيون على الغذاء حتى شهر مارس 

  
  

  معسكر ييدا في دولة جنوب السودان جنوب آردفان إلىوالية مزيد من الالجئين من الوصول 
  

الجئ سوداني في ييدا ممن وصلوا  650ت تسجيل ما يقدر بنحو قد بدأرقها فلشؤون الالجئين أن أفادت مفوضية األمم المتحدة 
في  باندالع قتال في معسكر ييدا في والية الوحدة بدولة جنوب السودانجدد الن وقادمال فادأ دقوخالل األسابيع القليلة الماضية.  

  .2014يناير  7- 6في الفترة ما بين  ي جنوب آردفانوجاو ف ،روجيط، مناطق أنقولو
  
 الخاضعة لسيطرة مناطقالنساني في الوضع اإل عنفي أحدث تقرير لها  الوآالة السودانية لإلغاثة وإعادة التأهيلأفادت  آما

جنوب آردفان والنيل األزرق أن تدفق الالجئين من جنوب آردفان  واليتي في قطاع الشمال -لتحرير السودان الحرآة الشعبية
 قطاع الشمال - لتحرير السودان بسبب تجدد القتال بين القوات المسلحة السودانية والحرآة الشعبية ازدادقد إلى جنوب السودان 

بتحرآات عشرات  الوآالة السودانية لإلغاثة وإعادة التأهيلأفادت  آما.  2013جنوب آردفان منذ نوفمبر  والية في أجزاء من
الوآالة اآلالف من األشخاص بالقرب من الحدود أو نزوحهم في الجزء الجنوبي الغربي من الوالية.  وباإلضافة إلى ذلك، أفادت 

 27,000جنوب آردفان ونحو  والية شخص قد نزحوا مجددا في 31,000أن ما يقرب من  السودانية لإلغاثة وإعادة التأهيل
.  وال تستطيع األمم المتحدة الوصول إلى 2013ذ تجدد القتال في الواليتين في نوفمبر النيل األزرق من والية شخص آخر في

غير هي و جنوب آردفان والنيل األزرق يتواليفي  قطاع الشمال - لتحرير السودان الحرآة الشعبية الخاضعة لسيطرة مناطقال
  .قادرة على التحقق من هذه المعلومات

  

   في شرق دارفورآارنكا شخص من أبو 1,300رار ما يزيد عن ف
  

في شرق  نازحينلل إلى معسكر خور عمرآارينكا دينكا من مدينة أبوالمن قبيلة معظمهم شخص  1,325فر ما يقرب من 
.  ، وفقا لما أفادت به الجهات الفاعلة اإلنسانية العاملة على أرض الواقعالمعالياقبيلة  رجال دارفور نتيجة ازدياد حدة التوتر مع

 2013سبتمبر /والرزيقات في شهري أغسطس اندالع القتال بين قبيلتي المعاليإلى المنطقة عقب ا المعاليافقد وصل رجال قبيلة 
  .2013والقمر في ديسمبر  المعالياوبين قبيلتي 

  
 ،الصحة خدماتومواد اإلغاثة غير الغذائية، و ،في حاالت الطوارئ يوآمالالغذاء و مثلمساعدات ويحتاج هؤالء النازحون إلى 

عمر عددا من  والنظافة، وفقا لما أفادت به الجهات الفاعلة اإلنسانية.  ويواجه معسكر خور ةالصحي قفارموال ،المياهو ،التعليمو
وطا آبيرة على الخدمات القائمة بالفعل.  آما غفي حقوق ملكية األراضي.  ويشكل هذا التدفق األخير ضالمشاآل، يتمثل أهمها 
وانخفاض توافر مخزون المواد الغذائية في األسواق ا آبيرا أيضا نتيجة ضعف موسم الحصاد هذا العام يمثل األمن الغذائي تحدي

ر المواد الغذائية األمن على طول طرق اإلمداد الرئيسية. وقد أدى هذا إلى زيادة في أسعا عدم استتبابفي الضعين بسبب 
  .المياه على مدى األشهر الماضية بنقص أيضاأفاد المجتمع المحلي لمعسكر خور عمر وقد  .والسلع األخرى

  
ة التابع للحكومة صحاح البيئوفيما يتعلق باالستجابة لهذه األوضاع، يقوم صندوق األمم المتحدة للطفولة بدعم قسم إمداد المياه وا

معسكر أيضا أقراص في ال اه.  آما سيتلقى األشخاص المقيمونزيادة ساعات ضخ الميبو معسكرإعادة ترميم بئر مياه في الب
توفير إمدادات طبية إضافية في العيادة.  وباإلضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى توفير فصول  أن هناك حاجة إلىتنقية المياه.  آما 

  .سكرعدراسية ومواد تعليمية لتلبية احتياجات األطفال القادمين حديثا إلى الم
  

  . شخص في معسكر خور عمر 9,400بمساعدة ما يقرب من  يقوم العالمي الغذاءبرنامج وقبل عملية التدفق األخيرة هذه، آان 

مفوضية األمم المتحدة تفيد 
بوصول ما  لشؤون الالجئين

الجئ سوداني  650يقدر بنحو 
من جنوب آردفان إلى ييدا في 
دولة جنوب السودان خالل 
األسابيع القليلة الماضية نتيجة 

 ندالع القتال في أجزاء منإ
 جنوب آردفان والية

 1,325فر ما يقرب من 
من قبيلة  معظمهمشخص 

إلى آارينكا دينكا من مدينة أبوال
 والية معسكر خور عمر في

شرق دارفور نتيجة ازدياد حدة 
 المعالياالتوتر مع رجال قبيلة 


