
 
 
 
 

 
   
 

 
 

   
   
   
 

 
 

 

 
 

 

 
النشرة اإلنسانیة      
السودان       
2014أكتوبر  5 -سبتمبر 29|  40العدد            

   
 

 

أوتشا     

 )SRRA(نازحون في حالة ترحال في جنوب كردفان 

 في ھذا العدد                                        
 
 

 1.ص  2011ملیون شخص في والیات جنوب كردفان والنیل األزرق منذ عام  1.2نزوح 

  2.المزید من الالجئین من دولة جنوب السودان صتدفق 

  3.سلطة دارفور اإلقلیمیة تشرع في تسجیل النازحین في دارفور ص

 4.فائض متوقع في مناطق الحصاد الوفیر ص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  التطورات أبرز  
تأجیل المحادثات بین حكومة السودان  •

في أدیس  قطاع الشمال - والحركة الشعبیة
  .2014أكتوبر  25 أبابا إلى ما بعد

المتحدة لشؤون تقاریر مفوضیة األمم تشیر •
الجئ من  1,744الالجئین إلى وصول 

دولة جنوب السودان خالل األسبوع 
الماضي لیرتفع بذلك إجمالي العدد إلى 

  .شخص  98,347
إجراء بتسلمت منظمتان وطنیتان اإلذن  •

في حتیاجات الصحیة إللعملیات تقییم 
  .جبل مرة منطقة شرق

یتوقع أن ینخفض عدد الذین یعانون من  •
  5,2م األمن الغذائي في السودان من انعدا

إلى  2014ملیون ابتداًء من شھر أكتوبر 
ملیون شخص عند ذروة موسم   3,5

 .الحصاد

 أرقام

 
 

 ملیون 6,9
 

 ملیون 2,9
 
 
 

2,000,000 
351,569 

 
 

 نملیو 1,4

إجمالى عدد المحتاجین 
للمساعدات اإلنسانیة في 

 السودان
 

 النازحون في السودان
 

 دارفور لنازحون في
   2013في عام 
 (حتى تاریخھ)  2014في عام 

 
عدد المصابین بسوء التغذیة 

             الحاد الشامل 

157,000          
 

  السودان في نوالالجئ
 األمم المتحدة (مفوضیة

 )لالجئینشئون ال

 دولة جنوب من نوالالجئ 98,347
 15منذ   في السودان السودان

 مفوضیة( 3013دیسمبر، 
  )لالجئینشئون ااألمم المتحدة ل

 التمویل  

 )أمریكي دوالر( ملیون 986
  2014مطلوبة في عام 

 47.2 % 
 ةتوفرنسبة األموال الم

 

 

 25   إلى ما بعدحول والیتي جنوب كردفان والنیل األزرق أدیس أبابا محادثات تأجیل 
  أكتوبر
آلیة االتحاد األفریقي التنفیذیة رفیعة المستوى ثابو مبیكي وسائل اإلعالم، أن الجولة القادمة من  أبلغ رئیس         

من المقرر إجراؤھا  قطاع الشمال، والتي كان -المحادثات بین الحكومة السودانیة والحركة الشعبیة لتحریر السودان
و قال مبیكي نقال عن كبیر مفاوضي  .  2014كتوبر أ 25 إلى ما بعد تلأجأكتوبر في أدیس أبابا، قد  12في 

الحكومة، أن بعض أعضاء فریق التفاوض الحكومي منخرطون اآلن في عملیة اإلعداد للمؤتمر العام لحزب المؤتمر 
كان مبیكي قد أعلن في ، وكذلك غادر آخرون ألداء فریضة الحج. و 2014أكتوبر   25 -20الوطني الذي سینعقد في 

  أنھ من المتوقع أن تعقد وفود من الحكومة السودانیة اجتماعات موازیة في أدیس أبابا مع الحركة الشعبیة وقت سابق
أكتوبر لمناقشة اتفاق وقف  15كذلك اجتماع آخر مع إحدى الحركات المسلحة الدارفوریة في أكتوبر، و 12في 

   .العدائیات
من دورھا في تأمین  الشمالقطاع  –لتحریر السودان  شعبیةتأتي أھمیة المفاوضات بین الحكومة والحركة الو          

جنوب كردفان  يتروا من منازلھم في أجزاء من والیفملیون سوداني   1,2مستدامة لمحنة أكثر من حلول ناجعة و
في یونیو  الشمالقطاع  –لتحریر السودان  والنیل األزرق بعد اندالع القتال بین القوات الحكومیة والحركة الشعبیة

، فإن  2015ستراتیجیة للسودان لعام خطة اإلستجابة اإل تضمنتھنسانیة ووفقا ألحدث تقدیر لإلحتیاجات اإل.  2011
في المناطق التي تسیطر علیھا الحكومة في والیات جنوب كردفان من النازحین   341,000ذلك العدد یشمل أیضًا 

الوكالة السودانیة  و حسب إفادات مصادر عدیدة في مناطق سیطرة الحركة الشعبیة، بما في ذلك .والنیل األزرق
المنظمات كذلك إفادات قطاع الشمال، و  - التي تعتبر الذراع اإلنساني للحركة الشعبیةإعادة التعمیر ولإلغاثة و

من النازحین الذین یحتاجون إلى  640,000نحو في تلك المناطق الطوعیة  و المجتمعیة المحلیة األخرى، یوجد 
 مساعدات إنسانیة.

سوداني من جنوب كردفان   257,000لك، فقد أشارت وكالة األمم المتحدة لالجئین إلى وجود باإلضافة إلى ذ        
ووفقا للمفوضیة، فإن والیة جنوب  .قد الذوا بالفرار إلى دولتي جنوب السودان وإثیوبیا 2011والنیل األزرق منذ عام 

نما وصل إلى والیة النیل األزرق الجئ من دولة جنوب السودان، بی  14,400كردفان تستضیف في الوقت نفسھ، 
 .منھم حتى اآلن  3,600



      2| نشرة السودان اإلنسانیة
  
 

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

  المائة في 50بنسبة  كردفان جنوبوالیة في  الحصص الغذائیة لخفض یخطط برنامج الغذاء العالمي
بتوزیع معھ والشركاء المتعاونین  قام برنامج الغذاء العالمي التابع لألمم المتحدة ، 2014غسطس عام أمن ینایر الى 

شخص في والیة جنوب كردفان. جدیر بالذكر، أن مقدرة  170,000حصة كاملة من المساعدات الغذائیة لنحو 
 2014على توفیر التدخالت المنقذة للحیاة قد تأثرت بسبب عدم توفر التمویل الكافي ألشھر أكتوبر ودیسمبر  البرنامج

العالمي  كانت الحكومة قد طلبت من برنامج الغذاءو نصف.، وقد ترتب على ذلك خفض تلك الحصص الغذائیة إلى ال
البرنامج ویعكف  في والیة جنوب كردفان. استئناف برامج التغذیة المدرسیة مدرسة  بھدف  200إجراء تقییم شمل

  مدرسة.  97أجریت في ات ممن تقیی حالیًا على تحلیل بیانات

  جنوب السوداندولة تدفق الالجئین من  ارستمرإ
 

خالل من دولة جنوب السودان إلى السودان  جدیدالجئ  1,744شؤون الالجئین بوصول تقاریر مفوضیة أفادت 
دیسمبر عام شھر منذ منتصف  الجنوبیین، لیصل بذلك العدد اإلجمالي لالجئین كتوبرأ األول من نتھي فيمالاألسبوع ا

 لم عوجنوب السودان  مؤخرا من دولةوصلوا  الذینعدد  ال یشمل ھذا الرقمو مع ذلك، .  98,347ى لإ ،2013
بصورة تحدیث ھذه األرقام  ريجسیو المناطق الحدودیة. أو في  ،المضیفةالمحلیة مع المجتمعات أنھم یعیشون إما ب

في مقاطعة الذي اندلع القتال األخیر  إلىالزیادة ھذه  و تعزىلتي أجریت ھذا االسبوع. بعد عملیة التحقق اأوضح 
والیة النیل  فية الجبلین یمحلمن ھؤالء الالجئین الجدد إلى صلت األغلبیة قد جنوب السودان. وفي دولة  الرنك 

 األبیض. 
 
بؤس األوضاع و من تردي ین یعاني معظمھم الذتدفق الوافدین الجدد،  قد أشارت تقاریر المفوضیة إلى استمرارو

محادثات السالم بین الحكومة والمتمردین في أدیس توقف و ،مع نھایة موسم األمطار في جنوب السودانو. اإلنسانیة
الالجئین من األجزاء الشمالیة من فرار إلى المزید من التي ستؤدي بدورھا القتال  إزدیاد وتیرةأبابا، فمن المرجح 

خطة الطوارئ اإلقلیمیة وفقا لفرضیة السیناریو المرجح الذي أشارت إلیھ  ونوب السودان إلى السودان. جدولة 
وا جنوب السودان قد وصلدولة من الجئ جدید  165,000فمن المرجح أن یكون   ،لالجئین المشتركة بین الوكاالت

 . 2014بنھایة عام  فعًال إلى السودان 
 

والیات في  جنوبيالجئ   64,000الطعام ألكثر من  وفرأنھ قد لألمم المتحدة التابع العالمي  غذاءبرنامج الوقد أشار 
التي  نظرًا للعقبات المتمثلة في قلة المواردو .2013وغرب كردفان منذ منتصف دیسمبر  ،وجنوب ،النیل األبیض

 یةوإعطاء أول بغرضن البالد في أجزاء أخرى م ھبرنامج  في تخفیض أو تعلیق برامجیفكرالتواجھ العملیة، 
تواجھ بالسودان  ھعملیاتإلى أن العالمي الغذاءجنوب السودان. وأشار برنامج دولة للقادمین الجدد من  تاالمساعد

 .2014ملیون دوالر حتى نھایة عام  10 و نوه  للحاجة إلى مبلغ المواردفي  ًاحرج ًانقص
 

 

األمم أشارت تقاریر مفوضیة 
الالجئین إلى المتحدة لشؤون 

الجئ من   1,744وصول 
خالل  دولة جنوب السودان

لیبلغ العدد  األسبوع الماضي،
 دولة  اإلجمالي لالجئین من

  98,347جنوب السودان 
  شخصا

 
  
 
 
 

 
 
 
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 جبل مرة منطقة شرقجھود للوصول إلى استمرار ال
ین من المنظمات غیر الحكومیة تثنإل اإلذنوالمخابرات العسكریة  ،الوطنيالمخابرات األمن وكل من جھاز منح 

جبل مرة  إلجراء تقییمات صحیة في منطقة لمنطقة والمنظمة الخیریة  ،مبادرة الوطنیة للتنمیةال ةمنظم ھماالوطنیة 
ما  بسببحتى اآلن،  في المنطقةالمنظمتان من البدء بعملیات التقییم ھاتان لم تتمكن و. دارفورإقلیم شرق جبل مرة في 

عبد /فصیل تحریر السودانحركة ین القوات الحكومیة وجیش ھناك بحالیًا اریة الجورد في التقاریر عن اإلشتباكات 
 .الواحد

منذ لم تتمكن وكاالت اإلغاثة إلى أن  ،تجدر اإلشارة
 100,000نحو الوصول إلى  من 2010عام 

منطقة شخص في حاجة للمساعدات اإلنسانیة في 
، فإن معظم للمنظمتینشرق جبل مرة. ووفقا 

في المناطق  عیشوني شرق جبل مرة یف األھالي
جیش تحریر السودان / حركة سیطر علیھا تالتي 

رد وقد . ومنطقة بیليفصیل عبد الواحد، باستثناء 
  15,000یقدر بحوالي  تستضیف ما بیلي  أنب

فینا كل من سوني و ن تستضیفھممیقدر نسمة، بینما 
أیضا ذكر أن منطقة قلوبي  نسمة.  20,000بحوالي 

جدیر بالذكر، أن مكتب  . نسمة  70,000تضم 
األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة (أوتشا) قد 

الحكومیة تقدم بطلب عبر مفوضیة العون اإلنساني 
ن ألتسییر بعثة إلى منطقة شرق جبل مرة، إال 

قریة دوبو الجدیدة مماثلة إلى بعثة از األمن لجھلم یسمح أیضًا،  الطلب مازال قید الدراسة بواسطة الجھات األمنیة. 
و التي كان قد حدد  المم المتحدة التابعة ل غاثةیونامید بمشاركة وكاالت اإلتقودھا بعثة ال ،شرق جبل مرةمنطقة في 

  أكتوبر. 5لھا تاریخ 

  عملیة تسجیل النازحین في دارفور یةابدبصدد سلطة دارفور اإلقلیمیة 

لدعم أنشطة  تمویًالاإلقلیمیة بتلقي اللجنة التابعة لسلطة دارفورمفوض لجنة العودة الطوعیة وإعادة التوطین  أفاد
 الذھاب إلىبدال من  (الھویة الوطنیة) في المعسكرات  الرقم الوطني لیتمكنوا من الحصول علىلنازحین اتسجیل 

سیستھدف و. تاوقادة المعسكر شیوخ  بواسطةلجنة إلدارة عملیة التحقق من النازحین  تم تشكیلمكاتب الشرطة. وقد 
 و كذلك النازحینع، التجمومناطق  المعسكرات،النازحین في لتسجیل عملیة ا ،أربعة أشھرالذي یستغرق مشروع ال

 ،وطنیةبوتیة الالث وثائقالالحصول على  إصدار ھذه البطاقات فيساعدھم ی. ومن المتوقع أن تمكنوا من العودةالذین 
ح. عموما، النزوعملیة معظمھا أثناء التي ضاع ملكیة األراضي، صكوك وشھادات المیالد، و ،مثل جوازات السفر

الوثائق ھذه أن  و قد علمنازحین. ك یتھم ؤثر على وضعت أنھا ال ذإ النازحین فقد لقیت ھذه العملیة صدى إیجابي لدى
مساعدة الطالب كذلك الدوحة، و یةتفاقإ حسب بنود اتالملكیة العقاریة، وتحدید التعویضحول سھل حل النزاعات تس

ملیون نازح في  2.3یوجد حالیًا  ، سلطة دارفور اإلقلیمیةوفقا لتحانات الجامعة. الجلوس المفي النازحین 
العدد اإلجمالي فإن الدولیة،  إلغاثةوفقا لوكاالت او والتجمعات والمجتمعات المضیفة في دارفور. ،المعسكرات

 ملیون.  2,4 انك 2014 مایو  تىحدارفور  فيللنازحین 

 لسلطة دارفور اإلقلیمیة عدد النازحین بالوالیة وفقًا

 عدد النازحین                       الوالیة

 464,459 وسط دارفور

 188,241 شرق دارفور

 615,660 شمال دارفور

 667,457 جنوب دارفور

 373,225 غرب دارفور

 2,309,042 اجمالي

اإلذن لمنظمتین وطنیتین منح 
المبادرة الوطنیة  ةھما منظم

والمنظمة الخیریة  ،للتنمیة
إلجراء  لمنطقة جبل مرة،
حتیاجات إلاعملیات تقییم 

الصحیة في منطقة شرق جبل 
 مرة في دارفور

 
 
 
 

ستبدأ سلطة دارفور اإلقلیمیة  
تسجیل  في عملیة  قریبا

النازحین في جمیع أنحاء إقلیم 
، وكذلك إصدار  دارفور

بطاقات الھویة الوطنیة (الرقم 
، وغیرھا من الوثائق الوطني)
 الثبوتیة

 
 
 

 
 
 
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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نعدام األمن إیعانون من  الذینعدد وفقًا لشبكة أنظمة اإلنذار المبكر بالمجاعة سینخفض 
 ملیون نسمة 3,5ملیون إلى  5,3من الغذائي في السودان 

، بالمجاعةشبكة نظم اإلنذار المبكر صادر عن ،   2014لشھر سبتمبر  األمن الغذائيحالة حول  ألحدث تقریروفقا 
ملیون الذي سجل  5,2رقم ال في السودان من انخفاض عدد الذین یعانون من إنعدام األمن الغذائي من المتوقع أن یبدأ 

 خالل االشھر من ذروة موسم الحصاد خالل ملیون شخص   3,5إلى  ،عجفموسم األالذروة أثناء  سبتمبرشھر في 
فائض اإلنتاج في مناطق  ، خاصًةفوق المتوسطع معدل حصاد متوسط والى توق ،و یعزى ذلك .دیسمبرإلى أكتوبر

   الدخل. یقود إلى زیادة فرص الحصول على الطعام وسالتقلیدیة، مما 
أن السودان قد شھد معدل ھطول  تقییم نصف سنوي شاركت فیھ وكاالت اإلغاثة ھذا الشھر، و قد اظھرت نتائج
نضاج إأدى لوجود درجة كافیة من الرطوبة ستساعد في عملیة ق المتوسط في معظم أنحاء البالد، أمطار متوسط وفو

  المحاصیل. 
النیل و سنار، ووالنیل األزرق،  ،جنوب كردفان  والیات التقلیدیة في فائض اإلنتاجمناطق  وفقًا للخبراء، فقد شھدتو

حصاد تشیر إلى   إیجابیة للغایة أدى إلى  توقعات ھطول األمطار فوق المتوسط معدل وكسال  ،القضارفو األبیض، 
المحاصیل األساسیة والنقدیة في معظم  معدل أنتاجیكون الشبكة أن على ھذه النتائج، تفترض  وبناًء وفیر ھذا الموسم.

األمن الغذائي في معظم مستویات في ، مما سیقود إلى حدوث تحسن كبیر فوق المتوسط  ،أنحاء السودان ھذا العام
  .من أواخر شھر سبتمبر ابتداًء ،أنحاء البالد

ا الحركة لمناطق التي تسیطر علیھفي ا النازحینفي المائة من  20 ما ال یقل عن ووفقا للشبكة، سیبقي  ومع ذلك، 
نظرا (حسب مقیاس اسفیر)،  زمة األ مستوى يفجنوب كردفان والیة في   ،شمالقطاع ال  - الشعبیة لتحریر السودان

نخفاض فرص الحصول على كذلك إلاع، ولنزاو استمرارالمساعدات اإلنسانیة،  للقیود المفروضة على عملیة إیصال
سیطرأ علیھا تحسن إلى المستوى االھتمام  محللمناطق األخرى في الزراعة. أما ا الموسمیةالدخل النقدي من العمالة 

 .، بما في ذلك مناطق النازحین في دارفور حسب مقیاس اسفیر انعدام األمن الغذائي الحادالحرج من 

 )لمبكر بالمجاعةالمصدر: شبكة اإلنذار ا( 2014دیسمبر  –كتوبر أنعدام األمن الغذائي في السودان معدالت إ

 

یتوقع أن ینخفض عدد الذین 
یعانون من انعدام األمن الغذائي 

ملیون من   5,2في السودان من 
إلى  2014شھر أكتوبر عام 

شخص خالل ذروة ملیون   3,5
 موسم الحصاد
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