
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
   
  
 

 
 

 

 
 

 

 

أوتشا     

 في ھذا العدد
 1ص.لحركة الشعبیة امناطق تقریر جدید عن الوضع في 

 2ص. حاالت عودة من جنوب كردفان إلى النیل األزرق

 3ص.حاجة لمساعدات بدارفور  .شرما النازحون الجدد في ُك

 4.ص 10من دولة جنوب السودان من الكیلو أشخاص نقل 

 

  

 

 

 

 

 
 

  التطورات أبرز
 100,000ح ما یزید عن نز •

 القتالشخص من جراء اندالع 
خالل األسابیع القلیلة الماضیة 
في المناطق الخاضعة لسیطرة 
الحركة الشعبیة لتحریر 

قطاع الشمال  –السودان 
وحدة التنسیق  بھ حسبما أفادت

بین والیتي جنوب كردفان 
 .والنیل األزرق

ھناك مخاوف بشأن تزاید  •
طق تعرض األطفال في المنا

الخاضعة لسیطرة الحركة 
 –الشعبیة لتحریر السودان 

قطاع الشمال لإلصابة 
باألمراض في ظل غیاب 
حمالت التطعیم منذ عام 

.  حیث أجري آخر 2011
تطعیم ضد مرض الحمى 

 .2005الصفراء في عام 
أفادت منظمة غیر حكومیة  •

 9,200محلیة بفرار نحو 
شخص من بیوتھم في منطقة 

في شمال دارفور حیث  كورما
بحثوا عن مأوى لھم بالقرب 
من موقع فریق الیونامید في 

وذلك عقب ھجوم من  كورما
 میلیشیا مسلحة علیھم.

 30,000بدء عملیة نقل نحو  •
 10شخص من موقع الكیلو 

في والیة النیل األبیض في 
 8دولة جنوب السودان في 

 بھ حسبما أفادت یونیو
مفوضیة األمم المتحدة لشؤون 

 لالجئین.ا

 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 250,000
 السودان دولة جنوب

  وإثیوبیا
 مفوضیة األمم المتحدة( 

  )للالجئین

353,000 
 

 في ونسودانیال ونجئاللا
 تشاد

مفوضیة األمم المتحدة  (
 ) للالجئین

 التمویل
 )أمریكي دوالر( ملیون 995

  2014مطلوبة في عام 

36.7% 
 ةقدماألموال المنسبة 

 

 )الیونامید یراــــكــــــام (نازحون جدد قرب موقع فریق الیونامید في ُكرما 
 

 
قطاع  –في المناطق الخاضعة لسیطرة الحركة الشعبیة لتحریر السودان  اإلنساني وضعتقریر جدید عن ال

 الشمال
قطاع الشمال في أجزاء  –ن من جراء النزاع الدائر بین القوات الحكومیة والحركة الشعبیة لتحریر السودان یتأثر المدنییستمر  

من والیتي جنوب كردفان والنیل األزرق.  فوفقا لما جاء في تحدیث شھر مایو لوحدة التنسیق بین والیتي جنوب كردفان والنیل 
األزرق، وھي وحدة غیر رسمیة بقیادة محلیة لدعم المساعدة اإلنسانیة بصورة أكثر فعالیة إلى المدنیین المتأثرین من جراء 

قطاع  –شخص في المناطق الخاضعة للحركة الشعبیة لتحریر السودان  100,000في المنطقتین، نزح ما یزید عن النزاع 
جنوب كردفان كما أنھم في حاجة إلى تلقي مساعدات والیة الشمال من جراء القتال خالل األسابیع القلیلة الماضیة في أجزاء من 

 إنسانیة.
فان والنیل األزرق أن ھذه األزمة التي یعاني منھا المدنیون قد جاءت في وقت وأفادت وحدة التنسیق بین والیتي جنوب كرد

افت وحدة التنسیق أن األشخاص یشعرون بالخوف من حرج ومھم نظرا لبدء موسم زراعة المحاصیل في المنطقة، كما أض
تباب األمن.  كما أفادت وحدة فالحة حقولھم بسبب القتال الدائر والقصف الجوي الذي تتعرض لھ المنطقة فضال عن عدم است

 2014یة رشاد في أبریل عام شخص في محل 70,000التنسیق بین والیتي جنوب كردفان والنیل األزرق بنزوح ما یقدر بنحو 
قطاع الشمال.  وقد الذ العدید من النازحین الجدد   –ندالع القتال بین القوات الحكومیة والحركة الشعبیة لتحریر السودان بسبب إ

 النشرة اإلنسانیة
 السودان
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

كھوف الجبال المحیطة بالمنطقة، مع حصول محدود على میاه شرب آمنة، وعدم الحصول على بنازح  70,000بالغ عددھم ال
 رعایة طبیة.

كو شرق كادوقلي لدشخص من د 5,400بنزوح ما یقرب من كردفان والنیل األزرق  جنوبأفادت وحدة التنسیق بین والیتي 
ري الواقعة غرب شخص إضافي من ِم 600رام ونحو ص آخر من أم سوران في محلیة ُبشخ 840عاصمة الوالیة، ونحو 

 ب كردفان والنیل األزرق أن ھناك تقاریر تفید بتوسع العملیاتومدینة كادوقلي، حدیثا.  كما أفادت وحدة التنسیق بین والیتي جن
 .زاید عدد النازحین الجددرام، والتي من المحتمل أن تؤدي إلى تالعسكریة في محلیتي أم دورین وُب

قطاع الشمال في جنوب  –وال تستطیع األمم المتحدة الوصول إلى المناطق الخاضعة لسیطرة الحركة الشعبیة لتحریر السودان 
نطاق نزوح المدنیین واالحتیاجات اإلنسانیة في كردفان ومن ثم فأنھا غیر قادرة على التحقق من ھذه التقاریر أو التحقق من 

 قطاع الشمال. –المناطق الخاضعة لسیطرة الحركة الشعبیة لتحریر السودان 
 

 قطاع الشمال –في المناطق الخاضعة لسیطرة الحركة الشعبیة لتحریر السودان  مخاوف من نقص التحصین
 

مخاوف بشأن تزاید احتمال تعرض األطفال في المناطق  األزرقب كردفان والنیل ووحدة التنسیق بین والیتي جنأثارت 
قطاع الشمال لتفشي األمراض بینھم في ظل غیاب حمالت التطعیم.  فعلى  –الخاضعة لسیطرة الحركة الشعبیة لتحریر السودان 

سبیل المثال، ُنفذت آخر حملة للتطعیم ضد مرض الحمى الصفراء في المناطق الخاضعة لسیطرة الحركة الشعبیة لتحریر 
مكن.  وباإلضافة إلى ، ویحتاج معظم األشخاص إلى إعادة التطعیم في أقرب وقت م2005قطاع الشمال في عام  –السودان 
 .2011 یونیوشلل األطفال وغیره من األمراض األخرى منذ  ضد متاح كن ھناك تحصینیذلك، لم 

 
 النیل األزرق خالل شھر مایو والیة تقاریر تشیر إلى عدم وجود حاالت نزوح جدیدة في

 
إلى أن ھناك تقاریر تشیر إلى عدم وجود حاالت نزوح جدیدة في  ب كردفان والنیل األزرقووحدة التنسیق بین والیتي جنأفادت 

قطاع الشمال في والیة النیل األزرق خالل شھر مایو.  ومع  –المناطق الخاضعة لسیطرة الحركة الشعبیة لتحریر السودان 
مع في طریقھا للظھور  "ففجوة الجوع أو موسم العجا"أن  ب كردفان والنیل األزرقووحدة التنسیق بین والیتي جنذلك، أفادت 

جنوب السودان دولة ثیوبیا أو إالمواد الغذائیة القادمة من  شراء تكلفةوتتزاید .  على األغذیة البریةالتي تعتمد األسر  تزاید عدد
ز في وَمقبني شنقول  منطقةفي  مایو في شھراألمن  ستتبابإعدم أدى و.  بسبب ارتفاع تكالیف النقل خالل موسم األمطار

 ل كبیر.ارتفاع األسعار بشكفر المواد الغذائیة في األسواق وي للحدود، األمر الذي أثر على توإثیوبیا إلى إغالق رسم
 

 مابان إلى النیل األزرقالحاالت عودة من معسكرات الالجئین في 
 

جنوب السودان في النیل األزرق دولة في  جئینمعسكرات الالعدد الالجئین السودانیین العائدین من انخفض في الوقت نفسھ 
وحدة  بھ مابان حسبما أفادتالفي  الالجئین معسكرات، ویرجع ذلك أساسا إلى زیادة الحصص الغذائیة في أبریلمقارنة بشھر 

أنھ تم  ب كردفان والنیل األزرقووحدة التنسیق بین والیتي جن. وأفادت كردفان والنیل األزرق جنوبالتنسیق بین والیتي 
 –حالة عودة من دولة جنوب السودان في المناطق الخاضعة لسیطرة الحركة الشعبیة لتحریر السودان  1,614تسجیل نحو 

وأفادت مفوضیة قطاع الشمال في والیة النیل األزرق، مع عودة الغالبیة بصورة مؤقتة من أجل فالحة حقولھم في شھر مایو.  
مابان إلى والیة النیل الالجئ ربما قد عادوا من  2,000أوائل شھر مایو إلى أن ما یصل إلى  األمم المتحدة لشؤون الالجئین في

بوس في محلیة اتقع في ی ھذه ةالعودحاالات أن معظم  كردفان والنیل األزرق جنوبوحدة التنسیق بین والیتي األزرق.  وأفادت 
 وأدوات. ،وحبوب ،وىأكرمك وتتطلب إمدادات مال
 

یزور المناطق الخاضعة لسیطرة الحركة  ریق االتحاد األفریقي الرفیع المستوى المعني بالتنفیذفكبیر وسطاء 
 الالجئین في دولة جنوب السودانمعسكرات الشعبیة و

 
األفریقي الرفیع  تحادفریق اإلأشارت تقاریر واردة إلى األمم المتحدة إلى أنھ من المتوقع أن یقوم السید ثابو مبیكي كبیر وسطاء 

بزیارة األجزاء الجنوبیة من والیة النیل األزرق ومعسكرات الالجئین في دولة جنوب السودان في  المستوى المعني بالتنفیذ
المناطق الخاضعة لسیطرة الحركة حتماالت لتقدیم المساعدات اإلنسانیة إلى المدنیین في لتقییم اإل یونیو 14إلى  13الفترة ما بین 

ة حیفصل -مفوض مفوضیة العون اإلنساني -السید سلیمان عبد الرحمن  رَّحصقطاع الشمال.  وقد  –الشعبیة لتحریر السودان 
في المنطقتین" إلى معسكرات النازحین  ]القیام بھا  [ یرحب بزیارة السید مبیكي التي ینويأنھ " یونیو 7ن في شسودان فی

 ".شاءیقت وأضاف " یستطیع السید مبیكي القیام بھذه الزیارة في أي و
 

 في شمال دارفور رماُكالقتال في فرار اآلالف من 
 

 5و  4تلقت األمم المتحدة تقاریرا تفید بوقوع ھجومین منفصلین في یومي 
رما التي تبعد ة على سوق محلي وقریة في منطقة ُكمن ِقبل میلیشیا مسلح یونیو

تحدة في األفریقي واألمم المكم جنوب غرب موقع فریق بعثة االتحاد  12تقریبا 
.  وأشارت التقاریر الواردة إلى أن ھذین الھجومین رمادارفور (الیونامید) في ُك

قد أسفرا عن مقتل أربعة أشخاص وجرح عدد غیر معروف، كما أفادت 

ھناك مخاوف بشأن تزاید 
تعرض األطفال في المناطق 
الخاضعة لسیطرة الحركة 

 –الشعبیة لتحریر السودان 
قطاع الشمال لإلصابة 
باألمراض في ظل غیاب 
حمالت التطعیم منذ عام 

.  حیث أجري آخر 2011
الحمى الصفراء  تطعیم ضد

 .2005في عام 
 

 وحدة التنسیق بینأفادت 
ب كردفان والنیل والیتي جنو

األزرق أنھ تم تسجیل نحو 
حالة عودة من دولة  1,614

جنوب السودان في المناطق 
الخاضعة لسیطرة الحركة 

 –الشعبیة لتحریر السودان 
قطاع الشمال في والیة النیل 
األزرق، مع عودة الغالبیة 
بصورة مؤقتة من أجل فالحة 

 .حقولھم في شھر مایو
 

 (یونامید) 2014حون قرب موقع فریق یونامید في ُكرما في مارس ناز  
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 .ونامیدرما الواقع بالقرب من موقع فریق الیر ُكسكان القرى المحیطة إلى معسكالتقاریر بنھب الممتلكات.  وفر 
 شخص إلى موقع الفریق. 9,200وأفادت منظمة غیر حكومیة محلیة بوصول 

 
 18,000بالمعسكر في أوائل شھر مارس.  وأفادت الیونامید أن ما یقرب من  شخص أیضًا 8,800كما الذ ما یقدر بنحو 

رما وھم في حاجة ماسة إلى تلقي مساعدات إنسانیة، ال في ُك حالیا بالقرب من موقع فریق الیونامید في عداد النازحین شخص
كتدبیر منقذ للحیاة بإمداد القادمین الجدد بالمیاه.  ومن  .  وتقوم الیونامید حالیًاةصحیال قفارلماو ،میاهالو، يوآمالسیما غذاء، و

 یاجات القادمین الجدد.حتإلتقییم الوضع و 2014 یونیو 11المقرر أن تزور بعثة تقییم مشتركة بین الوكاالت المنطقة في 
 

الذین اضطروا إلى الفرار  من شخص في دارفور   246,000نضمت المجموعة األخیرة من النازحین إلى ما یقدر بنحو إوقد 
شخص من الذین نزحوا  127,000من بیوتھم منذ ینایر وغیر قادرین على العودة إلى دیارھم.  وقد عاد اآلن ما یقدر بنحو 

شخص، الذي  373,000بنحو  2014التراكمي للنازحین في دارفور في عام  منذ ینایر إلى مناطقھم األصلیة.  ویقدر العدد
  .2013یتقارب مع العدد اإلجمالي للنازحین في عام 

 
النیل األبیض والیة في  10بدء عملیة نقل أشخاص من أصول من دولة جنوب السودان في موقع الكیلو 

 إلى أربعة مواقع بدیلة
 

دولة جنوب  ن أصول منمشخص  30,000ما یقرب من  جئین ببدء عملیة نقلأفادت مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الال
.  وقالت مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین یونیو 8في في والیة النیل األبیض  10في الكیلو  ستقبالاإلمن موقع السودان 

ي المنطقة.  ف ةلھطول األمطار الغزیر نظرًا  كانت عاجلة، 10في تحدیثھا اإلقلیمي األخیر أن عملیة نقل النازحین من الكیلو 
مفوضیة األمم المتحدة لشؤون بھ حسبما أفادت  10جئین من موقع الكیلو ختیار أربعة مواقع بدیلة لنقل الالإوفي الوقت ذاتھ، تم 

عن موقع  كم 75إلى  25دیس البحر، والرشیدي، التي تبعد ما بین عجور، والرالالجئین.  وھذه المواقع البدیلة ھي: الكشافة، و
ة لوتعمل المنظمات الشریكة على األنشطة المطلوبة لعملیة النقل واألنشطة ذات الصلة في ضوء المسافات الفاص  .10الكیلو 

 بین المواقع وقدرة المواقع على دعم الالجئین الذین تم نقلھم.
 

مایو، والذي یغطي حجم الحالتین الجدیدة والقدیمة لألشخاص من  25حتیاجات سریع ُأجري في الخرطوم في إوقد وجد تقییم 
العراء" في الخرطوم، أن احتیاجات المواد العاجلة التي  في أماكنموقعا سكنیا مختلفا و" 33أصول من دولة جنوب السودان في 

وصل ، ومواد أسریة طارئة.  وبصفة عامة، يوآب السودان تتمثل في توفیر المیحتاجھا األشخاص من أصول من دولة جنو
مفوضیة األمم المتحدة لشؤون بھ شخص حسبما أفادت  85,574إلى  وینیو 6من دولة جنوب السودان حتى الجدد قادمین العدد 

 الالجئین.

 
  
 

 منطقة أبیي إلىجنوب السودان في دولة الوحدة  والیةجدد من  قادمونوصول 
  

من بانتیو عاصمة والیة قادمین منطقة أبیي  أسرة) إلى 54شخص ( 176بوصول وكاالت المعونة في منطقة أبیي، أفادت 
 65(ما یقدر بنحو  سودانیة أسرة 20 حواليعلى مل ھذا العدد تویش . نھایة مایو حتىجنوب السودان دولة الوحدة في 

في .  ویقیم القادمون الجدد سنوات قل عن تسعتال لمدة التجار الدارفوریین الذین كانوا یعیشون في بانتیو معظمھم من ، شخص)
حاالت الطوارئ وإمدادات ل يوآم، وقد ُوفرت لھم الضواحي الشرقیة من أجوك یقع فيیا، وھو تجمع للنازحین ادنغ خجاك وم

البیة ھؤالء أفادت التقاریر أن غو . الغذائیة تاالعالمي للمساعد الغذاءفي قائمة برنامج كما سیتم إدراجھم  ،غذائیةإغاثة غیر 

أفادت منظمة غیر حكومیة 
 9,200 محلیة بفرار نحو

شخص من بیوتھم في منطقة 
رما في شمال دارفور حیث ُك

بحثوا عن مأوى لھم بالقرب 
من موقع فریق الیونامید في 

رما وذلك عقب ھجوم من ُك
 .میلیشیا مسلحة علیھم

  

 30,000بدء عملیة نقل نحو 
دولة جنوب  من شخص

 10من موقع الكیلو السودان 
 8في  في والیة النیل األبیض

 بھ حسبما أفادت یونیو
مفوضیة األمم المتحدة لشؤون 

 .الالجئین
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www.unocha.org/sudan | www.unocha.org | ochasudan_feedback@un.org | Facebook: UNOCHASudan | Twitter: @UNOCHA_Sudan  
 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

بعد ذلك إلى  اھم انتقلوجنوب السودان لحمایة المدنیین في بانتیو، ولكن دولةاألمم المتحدة في  بعثة بموقعكاموا الوافدین الجدد 
 منطقة أبیي بحثا عن مكان أكثر أمنا.

قوة األمم المتحدة  فویضت) 2014مایو  29(في  2156في الوقت ذاتھ، مدد مجلس األمن التابع لألمم المتحدة في قراره رقم 
المجلس وأكد . 2014أكتوبر  15بموجب الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة حتى المؤقتة في أبیي لمدة أربعة أشھر أخرى 

تقدم إحراز  لضمان فورًا بیيألبة المشتركة قارمستئناف عمل لجنة الإبالسودان وجنوب السودان  لكل من دولتيمطالبتھ مجددا 
على  للبدءالحكومتین لكل من مطالبتھ ألمن مجلس ا. وعالوة على ذلك، كرر 2011یونیو  20تفاق إتنفیذ فیما یتعلق بمطرد 

 بشأن تشكیل ھذا المجلس. الذي وصل إلیھ الطرفان الجمود كسر من خاللمنطقة أبیي  ومجلس وجھ السرعة بإنشاء إدارة
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، وكاالت المعونةأفادت 
 54شخص ( 176بوصول 
قادمین  منطقة أبیي أسرة) إلى

جنوب دولة من بانتیو في 
.  نھایة مایو حتىالسودان 

ویشتمل ھذا العدد على ما 
شخص سوداني  65یقرب من 

 الجنسیة

 


