
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
   
  
  

أوتشا     

 في هذا العدد
1ص.استمرار وصول أشخاص من دولة جنوب السودان 

2ص. شرق دارفور واليةبآبيرة في توفير الغذاء في شعيرية  فجوةوجود   

3ص.شمال دارفور  والية توفير الحماية والوصول فيمخاوف بشأن 

4.ص جنوب آردفانوالية  النازحين والعائدين في مزيد من  

  التطورات أبرز
  أفادت مفوضية األمم المتحدة

لشؤون الالجئين بوصول نحو 
شخص من دولة  84,700

جنوب السودان إلى دولة 
مايو.   21السودان حتى تاريخ 

وال تزال المخاوف الرئيسية 
في إعادة نقل نحو تتمثل 

شخص من موقع  30,000
الخاص باستقبال  10الكيلو 

في والية النيل  ألشخاصا
  األبيض.

 ابع لبعثة تقييم مشترآة فريق ت
حاجة ما  حدديبين الوآاالت 

شخص  90,000يزيد عن 
  بما في ذلك النازحين 

والعائدين في محلية شعيرية 
شرق دارفور إلى والية  في

  مساعدات غذائية.
  أشار آخر تحديث لشبكة نظام

اإلنذار المبكر بالمجاعة أن 
مليون شخص يعانون  4,5

من انعدام األمن الغذائي بما 
مليون شخص  2,7لك في ذ

  في دارفور.

 500ل ما ال يقل عن جُِّس 
نازح جديد في مدينتي 

قلي خالل العباسية وآادو
األسبوع الماضي بسبب 

بين القوات  القتالمرار است
الحكومية والحرآة الشعبية 

قطاع  –لتحرير السودان 
  .الشمال

 أرقام

 
2,000,000 

322,000 

 النازحون في دارفور
   2013في عام 
(حتى  2014في عام 

 تاريخه)                  

157,000  

  
 

   السودان في نوالالجئ
 األمم المتحدة (مفوضية
 )للالجئين

 في نوالسوداني نوالالجئ 249,000
 السودان دولة جنوب

   وإثيوبيا
مفوضية األمم المتحدة ( 

  )للالجئين

353,000  

 
 في ونسودانيال ونجئاللا

  تشاد
مفوضية األمم المتحدة  (

 ) للالجئين

 التمويل

  )أمريكي دوالر( مليون 995
  2014مطلوبة في عام 

36.6%  
 نسبة التمويل المقدمه

  )آاميرا الهالل األحمر السوداني ( قادمون جدد من دولة جنوب السودان في والية النيل األبيض
 

  
  شخص من دولة جنوب السودان 84,000وصول ما يزيد عن 

  
عن مأوى في  البحث ونيواصلاألشخاص الفارين من جراء النزاع وعدم استتباب األمن في دولة جنوب السودان ال يزال 

السودان.  وأفادت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين أن العدد اإلجمالي لألشخاص القادمين من دولة جنوب السودان إلى 
شخص مقارنة باألسبوع الماضي.   3,000مايو، بزيادة قدرها  21شخص حتى  84,700السودان قد وصل إلى ما يقدر بنحو 

في  10شخص من أصول من دولة جنوب السودان من الذين يعيشون في موقع انتقال الكيلو  30,000 ويفتقر ما يقرب من
في  التي يواجهها األشخاص .  ولقد تزايدت الصعوباتالمرافق الصحيةنظيفة والمياه الالحصول على إلى والية النيل األبيض 

حيث سيكون من الصعب الوصول إلى موقع االنتقال في موقع االنتقال للفيضانات.   تعرضبصورة آبيرة بسبب موقع االنتقال 
في  35ما يقرب من  10موسم األمطار.  ويمثل األشخاص من أصول من دولة جنوب السودان الموجودين في الكيلو  ءحال بد

  المائة من إجمالي أعداد القادمين من دولة جنوب السودان.
  

  إلى مكان آخر 10من موقع الكيلو شخص من أصول من دولة جنوب السودان  30,000نقل نحو 
  

ة غدق بناء مراحيض جديدة، حيث ستكون التربة وستعيق  10ستلحق الفيضانات الضرر بالمراحيض الموجودة في موقع الكيلو 
تفشي األمراض التي تنقلها إلى  المرافق الصحيةيؤدي سوء أحوال  .  ويخشى مقدمو المساعدات اإلنسانية أن]بالمياهمشبعة [

خالل  بالشاحنات يصبح من المستحيل نقل المياهساإلضافة إلى ذلك، وب. ئهاواحتوا تهاكون من الصعب معالجيالتي سوالمياه 
بنقل ن يقوم النظراء الحكوميين ألوآاالت اإلغاثة  وا.  وتدعموسم األمطار، مما يؤثر على مستوى مياه الشرب المتاحة

وهناك تقارير تفيد باآتشاف عشرات الحاالت المشتبهة بإصابتها  لتجنب وقوع أي معاناة ال داع لها.  10األشخاص من الكيلو 
شخص قد تلقوا حصصا غذائية تكفيهم لمدة  9,702ة.  وأفاد برنامج الغذاء العالمي أن نحو اإلسهال المائي في المنطقة المحيطب

ية، نالسودان مساعدات إنساالجيء من أصول من دولة جنوب  51,155.  وبصفة عامة، تلقى نحو 10أسبوع في منطقة الكيلو 
  مايو. 21شخص ممن تلقوا مساعدات غذائية من برنامج الغذاء العالمي حتى  45,700بما في ذلك 

  
  الخرطوم  مناطق العراء في تقييم االحتياجات في

 
عمل تقييم احتياجات سريع  مايو 25ستبدأ في  أنهاوالشرآاء من آافة القطاعات أفادت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين 

شخص من أصول من  6,000المناطق التي سكن فيها نحو باستثناء تلك منطقة من مناطق العراء،  33غطي يلمدة أربعة أيام 
أولياء قريبا. في جبل  منطقة األملمن المقرر نقلهم إلى الذين في السودان بعد االنفصال و ظلوالذين دولة جنوب السودان ا

  ، وسوء التغذية.نفصلةحاالت الطوارئ الطبية، واألسر المعن تقييم الأيضا  وسيبحث
  

  قادمون جدد في جنوب آردفان والنيل األزرق
  

 300ما يقرب من إعادة التوطين بوصول ولجنة العودة الطوعية وساني التابعة للحكومة السودانية اإلن نأفادت مفوضية العو
.  ويحتاج جنوب آردفان خالل األسبوع الماضيوالية جبيهة والليري في شخص من دولة جنوب السودان إلى محليتي أبو 

اإلنساني التابعة للحكومة السودانية  نهؤالء القادمون الجدد إلى طائفة آاملة من المساعدات اإلنسانية حسبما أفادت مفوضية العو
  ولجنة العودة الطوعية إعادة التوطين.

  
أسرة)  131شخص ( 655في الدمازين بوصول ما يقدر بنحو  األحمر السوداني وفي والية النيل األزرق أفادت جمعية الهالل

إلى محلية التضامن خالل شهر أبريل.  ولم يتم التحقق من هذه األرقام بعد.  وقدمت جمعية الهالل  ولة جنوب السوداندمن 
مر السوداني أن بعض الالجئين يعيشون مع األحمر السوداني مواد أسرية طارئة إلى القادمين الجدد.  وأفادت جمعية الهالل األح

اإلنساني التابعة  ناآلخرون بعد ذلك إلى والية النيل األبيض.  وأفادت مفوضية العو انتقلأسر في المجتمعات المضيفة بينما 
  دات اإلنسانية.إعادة التوطين أن القادمين الجدد في حاجة إلى طائفة آاملة من المساعوللحكومة السودانية ولجنة العودة الطوعية 

  
وما زالت أعداد القادمين من دولة جنوب السودان في ازدياد مستمر.  وأفاد المكتب اإلقليمي لمفوضية األمم المتحدة لشؤون 

تمويل مقارنة بالالجئين في الالالجئين أن الالجئين من أصول من دولة جنوب السودان المقيمين في السودان يعانون من نقص 

النشرة اإلنسانية
السودان

  2014 مايو  25 –19|    21العدد
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صول من دولة جنوب السودان مليون دوالر أمريكي لألشخاص من أ 6,7الشرآاء  مي أنحاء المنطقة.  وقدالبلدان األخرى ف
  مليون دوالر أمريكي إضافية. 33,4ن في السودان، إال أن هناك حاجة إلى توفير المقيمي

  

  
 

  شرق دارفور في حاجة إلى مساعدات غذائيةوالية شخص في  90,000ما يزيد عن 
  

مايو لتقييم االحتياجات  20-18شرق دارفور في الفترة ما بين ة يالوزارت بعثة تقييم مشترآة بين الوآاالت مدينة شعيرية في 
في المائة من  60اإلنسانية هناك.  وجاء هذا التقييم بعد تقييم ما بعد الحصاد الذي قامت به وزارة الزراعة الوالئية، بما في ذلك 

تطلب يذي وقد أآدت بعثة التقييم المشترآة أن هناك نقصا في الغذاء في مدينة شعيرية وال  شرق دارفور.والية نقص الغذاء في 
شخص في خمسة مواقع من جراء انعدام األمن الغذائي.  ويشتمل هذا  90,117تدخالت عاجلة.  ويتأثر بشدة ما يقدر بنحو 

شخص في قرية أبو  5,627دنقل، ونحو في قرية أبو شخص  9,427شخص في مدينة شعيرية، ونحو  31,125العدد على 
غارا حسبما أشارت نتائج بعثة التقييم شخص في قرية ج 8,000جديد، ونحو  شخص في مدينة خزان 36,000دويمات، ونحو 

  المشترآة بين الوآاالت.

  
  ة شعيريةليحتأثرا في م السكان األآثر

 مالحظات العائدونالنازحونالسكانالموقع
بسبب القتال  2013من مهاجرية ولبدو في أبريل النازحون   2,125 29,000 شعيريةمدينة

قطاع  -القوات المسلحة السودانية وجيش تحرير السودانبين 
  ميني مناوي

عقب اندالع قتال بين  2013عادوا من مهاجرية في أبريل  9,427   قرية أبو دنقل
ني قطاع م - القوات المسلحة السودانية وجيش تحرير السودان

 مناوي 

  2012عادوا من مدينة خزان جديد في عام  5,625   قرية أبو دويمات
    36,000 مدينة خزان جديد

  2010في عام  شعيريةعادوا من مدينة  8,000   غاراقرية ج

  المصدر: بعثة التقييم المشترآة بين الوآاالت      

القتال الذي اندلع بالقرب من مدينة  منع.  وقد شعيرية لقلة سقوط األمطار و تفشي اآلفاتمحلية ويعزى انعدام األمن الغذائي في 
األشخاص زيادة أسعار المواد الغذائية على مدى األشهر القليلة الماضية من قدرة  .  وقللتحقولهم الحةفالمزارعين من  شعيرية

أسوأ أزمة  أن هذه األزمة هيمن نقص الغذاء  األشخاص المتأثرون .  وقالةبكميات آافيالغذاء  حصول علىالمتأثرين على ال
 وما زال الذرة.من  آيس 500الحبوب و  آيس من 1,050الوالئية نحو سلطات الزعت ووعاما.   30منذ  يمرون بها غذائية

توفير ما يكفي من الغذاء لتلبية احتياجات   وحدها الوالئيةسلطات ال من عدم قدرةقلق الالمحلي يشعرون ب قادة المجتمع
  .األشخاص

فريق تابع لبعثة تقييم مشترآة 
حاجة ما  حدديبين الوآاالت 

شخص بما  90,000يزيد عن 
والعائدين   ذلك النازحين في 

 والية في محلية شعيرية في
شرق دارفور إلى مساعدات 

 غذائية.
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  جنوب وشمال دارفورواليتي وزارة الزراعة الوالئية تفيد بوجود نقص في الغذاء في 

  
يشير ، جنوب دارفوروالية في دارفور.  فجنوب وشمال في واليتي الحبوب الرئيسية  في قصنأيضا تفيد بوجود وردت تقارير 

محليات جنوب جميع الحبوب في  في قصن إلى وجود 2013وزارة الزراعة الوالئية الخاص بالحصاد لفترة ما بعد عام تقرير 
األمن في مناطق اإلنتاج  استتبابعدم  يرجع إلى سببأن هذا  .  حيث قيلطن متري  282,500قدر بنحو يي ذال دارفور، 

في  هناك تقارير تشير إلى ارتفاع  تصاعدي ألسعار الحبوب في األسواق باإلضافة إلى ذلك،وبسبب النزوح الهائل للمدنيين.  و
  .نياال وغيرها من األسواق

  
 يشونعي من الغذائي في السوداننعدام األائة من األشخاص الذين يعانون من افي الم 60اإلنذار المبكر بالمجاعة:  نظام شبكة
  دارفورفي 

  
أنه في الفترة ما بين مايو  الدولية التابعة للواليات المتحدةوآالة التنمية التي تمولها  شبكة نظام اإلنذار المبكر بالمجاعةأفادت 

نعدام األمن مليون شخص، من عدد األشخاص الذين يعانون من ا 2,7في المائة، أو نحو  60 جدوي، 2014إلى سبتمبر 
أسعار المواد الغذائية  أن تصلومن المتوقع  دارفور. في  شخص في السودان نمليو 4,5البالغ عددهم الغذائي في السودان 

يد فرص الحصول على الغذاء لألسر الفقيرة في ، والتي ستقاألساسية الى مستويات قياسية في معظم أنحاء البالد خالل أغسطس
 عدم االستقرار على صعيد االقتصادو، النزاع والنزوحتجدد األمن الغذائي نتيجة  ومن المتوقع أن يتدهور .المناطقالعديد من 

  .شبكة نظام اإلنذار المبكر بالمجاعةبه ، وذلك حسبما أفادت ، في مناطق عديدة من البالدالحالي الكلي
  

أنه من المتوقع أن يصل حجم السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي في  شبكة نظام اإلنذار المبكر بالمجاعةوأفادت 
 ونيماليين شخص في يو 5السودان إلى ذروته لما يقرب من 

، مع انتشار واسع لمستويات اإلجهاد ( المرحلة الثانية 2014
مستوى األزمة المتكامل لمراحل األمن الغذائي) ومن التصنيف 

( المرحلة الثالثة من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي) 
التي تترآز في واليات آل من  دارفور، وجنوب آردفان، 

وآسال، وشمال آردفان، والنيل والنيل األزرق، والبحر األحمر، 
  األبيض.  

ومن المتوقع أن يسود مستوى الطوارئ ( المرحلة الرابعة من 
التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي) في المناطق الخاضعة 

قطاع الشمال في  -لسيطرة الحرآة الشعبية لتحرير السودان
  جنوب آردفان.

  
     الوصول في شمال دارفورإتاحة وحماية مخاوف بشأن توفير ال

 
وآساب  ورنتابمعسكري فانسحاب قواتها من مايو  19( اليوناميد) في األمم المتحدة في دارفوراألفريقي واالتحاد ت بعثة أآد

ن االنسحاب لن أيوناميد ال أفادت وبينماآتم.  دوريات منتظمة من موقع فريق ل ع المعسكرانض.  وسيخ.آتم محلية للنازحين في
وجود وفي آتم،  المتقلب الوضع األمني بسبب قلقة ال تزال وآاالت المعونة المعنيةإال أن يؤثر على أمن وسالمة النازحين، 

 22,036ونحو  ورنتابفشخص في معسكر   3,597 ما مجموعه وجود معوالمحلية.  مسلحة في الميليشيا ال في عدد زيادة 
ات معسكرمدنيين في الشخص إضافي من القادمين الجدد، تظل مسألة توفير حماية لل 761حو شخص في معسكر آساب، ون

  مقلقا للغاية. امصدر
  

قبيلة لة وااألب جموعة منمبين  التي نشبت التوترات والمناوشاتأدت  ،وآاالت المعونةما أفادت به فقا لووفي الوقت نفسه، و
 سرف عمرة، المؤدي إلى السريف منلة الطريق ااألبإلى عرقلة رجال  2014منذ فبراير محلية السريف بني حسين في 

البصل ستة  والجوأدى ذلك إلى زيادة هائلة في أسعار المواد الغذائية، على سبيل المثال، ارتفع سعر طينة.  آبكابية وو
نوب وغرب دارفور في فبراير ومارس وسط وج واليات رحلت مناآلن أسر بني حسين التي  تعانيعالوة على ذلك،  .أضعاف

 الدعم الفعال لجهود المصالحة بينويعد  لم يغادروا معهم. ، الذين رجالهاو لماشيتها فقدها من السريف محلية هاربة إلى
  أآثر.الوضع  ال يتفاقمال بد منه حتى  الة وبني حسين أمرااألب جموعةم
  

  مقتل فرد من قوات حفظ السالم في شمال دارفور
 

 متنازعتينبين قبيلتين  للوساطةاجتماعا  أثناء حضوره، يوناميدالتابعة للقوات حفظ السالم بمقتل فرد من يوناميد أفادت بعثة ال
من أشخاص مشادات بين  نشوب بعدو . مايو في آبكابية في شمال دارفور 24وجرح ثالثة آخرون بجروح في  في المنطقة

بين  في محاولة لتخفيف حدة التوتر للوساطةقرية السالم وميليشيات عربية من قرية الحارة، حضر فريق يوناميد اجتماعا 
على قوات  يوناميد وبدأوا بإطالق النارالتابعة للقوات حفظ السالم لعربية معادية الميليشيا الأصبحت عناصر من ثم القبيلتين. و

أحدهم متأثرا توفى يوناميد والتابعة لل أصيب أربعة من قوات حفظ السالم .  وقدأيضا راطالق النإ بادلتهمحفظ السالم التي 

أشار آخر تحديث لشبكة نظام 
اإلنذار المبكر بالمجاعة أن 

 سوداني مليون شخص 4.5
يعانون من انعدام األمن الغذائي 

مليون شخص  2.7بما في ذلك 
  في دارفور.



      4| نشرة السودان اإلنسانية
  
 

 

www.unocha.org/sudan | www.unocha.org | ochasudan_feedback@un.org | Facebook: UNOCHASudan | Twitter: @UNOCHA_Sudan  

  اإلنساني المجال في الشرآاء مع بالتعاون التقرير هذا اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب أعد

 ةعدائي أعمالحياتهم في  قوات حفظ السالممن  افرد 58فقد نحو ، 2000في ديسمبر عام يوناميد المنذ بدء عمليات . وبجراحه
  .في دارفور

  
     جنوب آردفان والية في والعائدينمزيد من النازحين 

 
في أجزاء من جنوب آردفان قطاع الشمال  -الشعبية لتحرير السودانالحرآة القتال بين قوات األمن الحكومية واستمر اندالع 

قتال في المناطق الواقعة هناك تقارير تفيد باندالع و ووسائل اإلعالم. من الميدان  واردة خالل األسبوع الماضي، وفقا لتقارير
الحرآة  مواقعهجمات على الوسيع بت، تعهد وزير الدفاع السوداني مايو 23في وغيرها من المواقع.  وشرق مدينة آادوقلي 

ومناطق في جنوب آردفان، مضيفا أن العمليات القادمة سوف تشمل مناطق جديدة في  قطاع الشمال -الشعبية لتحرير السودان
  ة.الوالي

  
 -الشعبية لتحرير السودانالحرآة من مناطق  األشخاصالمزيد من نزوح اآلثار اإلنسانية المترتبة على القتال الدائر في وتتجلى 
أفادت مفوضية  خالل األسبوع الماضي،الخاضعة لسيطرة الحكومة.  وفي المناطق  لهم يبحثون عن مأوىالذين وشمال قطاع ال

في محلية رشاد،  هيرتالقيلبو وقادمين من منطقتي تالعباسية  إلى محليةشخص حديثا  471نحو  بوصول العون اإلنساني
غاثة تقديم المساعدة . وقد بدأت وآاالت اإللمدينةامناطق شرق من  قادمين آادوقلي دينةمشخصا آخر إلى   24ووصول نحو 

من  ي ارتفعذال آرشوالفي أبو النازحين الجدد عدد  مراجعةوقد تم  النازحين الذين وصلوا حديثا. لالستجابة الحتياجات هؤالء 
العون اإلنساني.  ولم شخص خالل هذا األسبوع حسبما أفادت مفوضية  3,268شخص خلل األسبوع الماضي إلى  2,350

   .التسجيلعمليات لوجستية وال تتعلق بالمسائل نسانية بسبب تحدياتاإللمساعدات ااآلن  يتلق هؤالء األشخاص حتى
  

.  وأفادت مفوضية العون اإلنساني الذين نزحوا إلى بلدة رشاد إلى مناطقهم األصلية شخص من 2,000بنحو  يقدر ماوقد عاد 
إخالء المدارس التي  علىرشاد  محلية وقد شجعت السلطات المحلية النازحين فينازح.   8,000نحو  أن محلية رشاد بها اآلن

.  الجدد من النساء واألطفال النازحينغالبية  بأنلمًا ع.  يونيوفي  المدارس عادة فتحإاألصلية قبل  مناطقهميشغلونها والعودة إلى 
  ن.للنازحيوالتغذية الصحة اإلنجابية  إزاء بقلقاالت المعونة وتشعر وآ

  
ارتفاع معدالت سوء  التي تعاني منالتغذية التكميلية في المناطق  برنامجدعوات الستئناف  آشف برنامج الغذاء العالمي بعد

جنوب  والية في محلية 11 تغذية فيلل مرآز 33لتوفير اإلمدادات الغذائية إلى خطط عن النقاب التغذية في جنوب آردفان، 
بسبب عدم وجود  2013التغذية التكميلية في جنوب آردفان في عام  برنامج أنشطة برنامج الغذاء العالميوقد علق  آردفان. 
  .ألطفال في جنوب آردفانلالحالة التغذوية الفعلية  عنوعدم وجود معلومات نوعية تنفيذيين شرآاء 

  
 آرشوالإلى منطقة أبو قد عاد  ًاآخر ًاشخص 1,000نحو أن  لجنة العودة الطوعية وإعادة التوطين و قد ذآرت في الوقت نفسه،

في وقت سابق  آرشوالالذين عادوا إلى أبو  إلى بعض األشخاصهذا باإلضافة .  من شمال آردفانقادمين في جنوب آردفان 
  .من هذا العام

  
  

 500تم تسجيل ما ال يقل عن 
نازح جديد في مدينتي العباسية 
وآادوقلي خالل األسبوع 

 استمرارالماضي بسبب 
االقتتال بين القوات الحكومية 
والحرآة الشعبية لتحرير 

  قطاع الشمال. –السودان 


