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أوتشا     

 وافدون جدد إلى أحد معسكرات النازحین في دارفور (صورة ارشیفیة لبعثة الیونامید )

 في ھذا العدد                                      
 

 1ص. شخص من مولي إلى الجنینیة  5,000نزوح 

 2ص. إغالق منظمة تیرفند في السودان 

 3ص.  في بندسي، في والیة وسط دارفور شخص 1,000مساعدات لعدد 

 4ص.   2015الجئ في عام  109,000وصول أكثر من 

  التطورات أبرز  
 انيـــاإلنسون ــــیة العـــدر كل من مفوضــــتق •

أن جمعیة الھالل األحمر السوداني و الحكومیة،
 مولي  شخص قد فروا من 5,000عدد 

  .إلى مدینة الجنینة والجأو والقرى المحیطة بھا
ورود تقاریر عن قتال یدور بین القوات  •

والحركات المسلحة في منطقة جبل  ،الحكومیة
 .مرة

وزارة الصحة بصدد البحث عن شركاء لتولي  •
وشرق  ،عملیات منظمة تیرفند في والیتي وسط

 .دارفور
من االھالي  1,000جرى ایصال المعونة لنحو  •

الذین تأثروا بالقتال القبلي في مدینة بندسي في 
 .والیة وسط دارفور

الجئ من دولة  109,000وصل أكثر من  •
 .2015جنوب السودان الى السودان، في عام 

 

 أرقام

 ملیون 3,1
 
 

 ملیون 2,5
 
 
 
 
 

246,600 
 
 

 ملیون 2

 النازحون في السودان
 

 النازحون في دارفور
 ) 2014دیسمبر (حتى  
 

 2015(في 
تشمل االعداد التي جرى 

یجر التي لم منھا و التحقق
 التحقق منھا)

 
 عدد المصابین بسوء التغذیة 

             الحاد الشامل 

 
 
 

194,888          
 

 دولة جنوب من الالجئون
منذ   السودان في السودان

 2013دیسمبر،  15
(مفوضیة األمم المتحدة 

 لشئون الالجئین)
 

 
 
 

173,441 

من الالجئون في السودان 
(مفوضیة  جنسیات أخرى

المتحدة لشئون األمم 
 الالجئین)

 

 التمویل  

 )أمریكي دوالر( ملیون 1,004
  2015مطلوبة في عام 

 
  

57 % 
 المتوفر من التمویل المطلوب

لحین  2015للعام  اإلنسانیةخطة االستجابة ید مدت
 .2016 خطة  إعدادالفراغ من 

    
     

 
 

 

الجنینة، في والیة نازح من الفارین من العنف الى مدینة  5,000وصول 
 غرب دارفور

 
 

، نازح  5,000تقدر كل من مفوضیة العون االنساني التابعة للحكومة، وجمعیة الھالل األحمر السوداني وصول نحو 
ھؤالء  ینایر، من مولي والقرى المحیطة بھا الى مدینة الجنینة عاصمة والیة غرب دارفور. وقد فر 10منذ تاریخ 

ً  ،من منازلھم في أعقاب اندالع التوترات شخاصاأل بالقرب من  والعنف مع الرعاة بعد العثور على أحد الرعاة میتا
 .قریة مولي

 
 وتقوم مفوضیة العون االنساني حالیاً، بالتعاون مع الشیوخ (قادة المجتمع) بتسجیل النازحین الذین لجأوا إلى معسكر 

شخص) في المعسكر. وقد  650أسرة (حوالي  130رى حتى اآلن تسجیل أبو ذر للنازحین في مدینة الجنینة. وقد ج
إلى عدم أشارت لتقییم احتیاجات ھؤالء النازحین، ولكن مفوضیة العون االنساني  االذنطلبت منظمات اإلغاثة 

لمحلیة الحاجة إلى أي مساعدة من منظمات اإلغاثة في ھذه المرحلة. ھذا وقد قامت السلطات الحكومیة مع المنظمات ا
رسال المواد الغذائیة (الدخن، والسكر، والزیت، والبسكویت، والملح) وكذلك المواد غیر یر، بإینا 16والتجار في یوم 

ً لمفوضیة العون االنساني قریة موليالذین تخلفوا في  شخاصوالناموسیات) لمساعدة األ ،الغذائیة (المالبس . ووفقا
دیارھم أن تقوم بعملیة إجراء التقییمات  إلىوعودة النازحین  ،ضع األمنيیمكن لمنظمات االغاثة، بمجرد تحسن الو

 الالزمة لتوفیر المساعدات للنازحین في قراھم االصلیة. 
 

ینایر. ووفقا  12عطیة، ومولي اللتان تأثرتا جراء ھذا العنف في یوم  قریتي وقد زارت دوریة من بعثة الیونامید
من القریة جراء النزاع.  كبیراً  منزال وتدمیر جزءً  70ى إحراق نحو طیة، بعد أن جرللیونامید، فقد فر سكان قریة ع

وتشمل القرى األخرى المتأثرة جوكر، وخشبة، ودروتي، وهللا مرقھ، وبیر تنیو، وحلة زغاوة، وكلھا تبعد مسافة من 
 كلیومتر من مدینة الجنینة. 20إلى  10

 
ح معرفة عدد النازحین نظراً لعدم القیام بعملیة التقییم. وتفید بعض المصادر جدیر بالذكر، إنھ ال یزال من غیر الواض

أن ھناك أیضاً عملیة نزوح عبر الحدود إلى دولة تشاد. وتشیر المعلومات التي لم یجر التحقق منھا أیضا إلى أن بعض 
لمدنیین في ل موجة نزوح ل، شھدت والیة غرب دارفور أق2015وفي عام  قد بدأوا في العودة إلى قراھم. شخاصاأل

من  746وكذلك من عدد  ،من النازحین 1,220، وقد قام شركاء العمل اإلنساني بالتحقق من عدد إقلیم دارفور
 رقام غیر، وكذلك األھمجرى التحقق من نالذیللنازحین ، بلغ العدد اإلجمالي 2015العائدین في الوالیة. وفي عام 

 شخص. 246,600 المحقق منھا للعائدین في دارفور
 

   دارفور الدائر في والیة وسط القتال بعثة الیونامید: مخاوف من
 

الحركات و ،القوات الحكومیة بین استمرارالقتال عن قلقھا العمیق إزاء یونامیدبعثة ال أعربت ینایر 17یوم في 
قوة حفظ السالم  أفراد شارأقد و .تيفي نرتِ  البعثة قرم بالقرب من، دارفور وسطوالیة ب منطقة جبل مرة فيالمسلحة 

  بعثة.ال في موقع ھذه القنابل دوي عَ مِ سُ وقد  ھذا، .المقر شمال شرقمكان یقع في  خمس قنابل سقوط إلى تينرتِ  في
ً  نرتتيمدینة  واألسواق في المحالت التجاریة قأغالجرى  وقد وكانت ھناك وأعمال نھب.  ،حدوث ھجمات من خوفا

نازحین وصول  عنمؤكدة تقاریر  لم ترد، ولكن اتجاھات مختلفة في لمدنیینتحركات لبعض  مؤكدة عن غیر تقاریر
 ،الیونامیدتعمل بعثة ، على الرغم من ھذاو ر.جنوب دارفو أو ،وسطوالیتي في  ، سواءً النازحینات عسكرم إلى جدد
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 الیونامید) – أرشیفیةفي دارفور (صورة  تغذیة إمداداتتوزیع 

العواقب كذلك و المحتملة،حمایة متطلبات الالالزمة لالستجابة إلى  تدابیر الطوارئاتخاذ  على ومنظمات اإلغاثة
 .في المنطقة المدنیین على القتالاندالع اإلنسانیة الناجمة عن 

 
ً  منظمة تیرفند تغادر  السودان بعد إغالقھا قسریا

 
 ً مغادرة  ھایوضح أن المنظمة قد تلقت إخطاراً من الحكومة یطلب من ینایر 13في  أصدرت منظمة  تیرفند الدولیة بیانا

البالد. وقد جاء ھذا القرار الحكومي بعد شھر من من قیام موظفین حكومیین بزیارة مكاتب المنظمة في جمیع أنحاء 
 وإخطار المنظمة بتعلیق عملیاتھا حتى إشعار آخر. ،السودان

 
لھم   اتوعبرت المنظمة عن قلقھا العمیق بالنسبة ألوضاع األشخاص المعرضین للمخاطر الذین تقوم بتقدیم المساعد

في السودان، خاصةً األطفال المصابین بسوء التغذیة الذین كانوا یعتمدون على الخدمات التغذویة التي توفرھا لھم 
 ،شخص بما في ذلك دعم مراكز التغذیة 300,000المنظمة. وتوفر تیرفند كل عام الدعم االنساني المنقذ للحیاة لعدد 

 اتوالمساعد ،واإلنتاج الغذائي، فضال عن توفیر بیئة آمنة لألطفال ة،مرافق الصحیالومیاه الشرب النظیفة، وتحسین 
ً  ظمة تیرفند توفرفي التعلیم المحلي. وقبل قرار اإلغالق، كانت من من األطفال  30,000لعدد  الرعایة سنویا

 والمرضعات. ،المصابین بسوء التغذیة الحاد
 
"نحن نشعر باألسى العمیق للتأثیر الذي سیحدثھ قرار إغالق خدماتنا، ونحرص على التواصل مع  ،قالت المنظمةو

واستمرار  ،األخرى، واألمم المتحدة لضمانالمسؤولین الحكومیین، والجھات المانحة، والمنظمات غیر الحكومیة 
تلبیة االحتیاجات الماسة لھؤالء االشخاص المعرضین للمخاطر". جدیر بالذكر ان منظمة تیرفند كانت تعمل في 

 .2004دارفور منذ عام 
 

 تأثیر إغالق برامج منظمة تیرفند في والیتي وسط وشرق دارفور
 

بعد إغالق مكاتب وبرامج منظمة تیرفند في جمیع أنحاء البالد، أعربت منظمات اإلغاثة عن شعورھا بالقلق إزاء 
للتغذیة في دارفور. وتشجع  مراكزاً  31كانت تیرفند تدیر و. اتتأثیر ذلك القرار على األشخاص الذین یتلقون المساعد

وكذلك االستفادة من الموظفین الحالیین في المرافق  ،المھتمة ألن یصبحوا شركاء وزارة الصحة بالوالیة المنظمات
 لضمان االستدامة.

 
ً والیونیسیف مع منظمة  فقتاتفقد  أما في والیة وسط دارفور، لى مراكز ع شرافباإل زارة الصحة بالوالیة للقیام مؤقتا

للتغذیة في محلیات أم دخن،  مراكزاً  17تیرفند من قبل منظمة تیرفند في الوالیة. وتدیر التغذیة التي كانت تُدار
طفل في ھذه العیادات من خالل  1,900لعدد  اتدنت منظمة تیرفند تقدم المساعاووسط، وغرب جبل مرة. وك

تكمیلیة الموجھة. مستھدف ببرامج التغذیة ال 6,200مباشرة البرامج العالجیة للمرضى الخارجیین، وكذلك لعدد 
تقدیم حوافز مالیة للموظفین والمتطوعین في مراكز التغذیة حتى لوستقوم الیونیسف بدعم وزارة الصحة بالوالیة 

 العثور على شریك آخر لتولي البرامج. جريی
 

أما في والیة شرق دارفور، فقد حصلت  
وزارة الصحة بالوالیة على إذن من 
األجھزة األمنیة لتولي االشراف على 
اإلمدادات الغذائیة في مرافق التخزین 
الخاصة بمنظمة تیرفند. وتشمل ھذه 

خمسة طن متري  من الحبوب اإلمدادات 
عالیة الجودة المستخدمة في برامج التغذیة 

من  ةكرتون 953التكمیلیة الموجھة، و
الجوز المغذیة. وسیقوم برنامج الغذاء  زبدة

زین المؤقت لمواد ــــالتخ لیةــــالعالمي بعم
برامج التغذیة التكمیلیة الموجھة لحین 

زارة الصحة بالوالیة على مرافق وور ــعث
تخزین جدیدة.  وكانت منظمة تیرفند تدیر 

12  ً للمرضي في العیادات  برنامجاً عالجیا
ذه كل ھالخارجیة في والیة شرق دارفور. 

زارة الصحة بالوالیة منذ اغالق عملیات منظمة تیرفند. وستقوم وقد آلت إلى  في مدینة لبدو، ، ما عدا واحدالبرامج
 في منطقة لبدو. ةیوضع التغذة الصحة بالوالیة بعملیة تقییم كل من الیونیسف ووزار

 

من  31كانت منظمة تیرفند تدیر 
 لتغذیة في دارفورمراكز ا

 

قبل إغالقھا،كانت منظمة  تیرفند 
من  30,000توفرالرعایة لعدد 

األطفال المصابین بسوء التغذیة 
 اسنویً الحاد والمرضعات 

 
 
 
 

 
 

 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 الجئون في والیة النیل االبیض (مفوضیة شؤون الالجئین)

تقدیم المساعدات لألشخاص المتأثرین بالنزاع القبلي في مدینة بندسي 
 تابعة لوالیة وسط دارفورال

 
شخص  1,000حوالي لعملیة تقدیم المساعدات بندسي التابعة لوالیة وسط دارفوربدأت منظمات االغاثة في مدینة 

التي سیرت الى   تحدیدھم على أنھم في حاجة إلى المساعدات بواسطة  البعثة جرىأسرة) من الذین كان قد  209(
وقد تأثر ھؤالء . ةومنظمتي مثلث األجیال، وخدمات اإلغاثة الكاثولیكی البلدة من قبل مفوضیة العون االنساني،

 .2015بسبب القتال القبلي الذي اندلع في أواخر دیسمبر  شخاصاأل
 

مم المتحدة لشئون الالجئین، على مآوى الطوارئ ومفوضیة األ األجیال،منظمة مثلث من   209وستحصل األسر ال 
ء بالستیكیة)، واللوازم المنزلیة، بما في ذلك األغطیة البالستیكیة، وأوعیة حفظ المیاه (الجراكن)، والجرادل (دال

میاه واالصحاح البیئي التابعة ، والمالبس، والصابون، والناموسیات. وستقوم إدارة الوُحَصر النوموالبطانیات، 
فستباشر عملیة بناء  ،النظافة، وجمع القمامة عبر اللجان المحلیة. أما منظمة مثلث االجیالعملیات للحكومة بتعزیز 

. لتجنب أي أعطال رئیسیة في الخدمات ةالصحی قفارموال ،وستراقب خدمات مرافق المیاه ،قدرات الفاعلین المحلیین
 بناء المراحیض لألسر األكثر عرضةً للمخاطر في المنطقة. بتوفیر موادأیضا تقوم المنظمة كما 

 

ا في والیة غرب دارفور بسبب نقص معملیاتھ انفقوت تان دولیتانمنظم
 التمویل

 
 اإلنسانیةاإلسالمیة عبر العالم، ومنظمة المعونة  اإلغاثة، قامت منظمة 2016من أول ینایر عام  اعتباراً 

 غالق مكاتبھما في والیة غرب دارفور بسبب العقبات الناجمة عن نقص التمویل. إ(انترسوس)، ب
 

كانت تقوم بتوفیر الغذاء، والمیاه والمرافق الصحیة، والتعلیم،  مة اإلغاثة اإلسالمیة عبر العالمجدیر بالذكر أن منظ
وسائل العیش في محلیات الجنینة، وكرینك، وبیضا.  ومآوى الطوارئ، واللوازم المنزلیة، والمساعدات في مجال

ً انترسوس تنفذ برامج اإلنسانیةوكانت منظمة المعونة   وفور ،ةفي مجال المیاه والمرافق الصحیة في محلیتي ھبیل ا
 وزارات الحكومیةلل ماعن مباشرة أنشطة بناء السالم. وقد قامت المنظمتان الدولیتان بتسلیم أنشطتھ برنقا، فضالً 

 المختصة في الوالیات المعنیة.
 

 عقبات الناجمة عن نقص التمویلالوبذلك یرتفع عدد المنظمات الدولیة التي انسحبت من والیة غرب دارفور بسبب 
الدولیة  فریقیةزمالة اإلغاثة اإل، انسحبت منظمة 2015مایو  األشھر السبعة األخیرة وحدھا. ففي شھرثالث في  إلى

 ً ً كما من والیة غرب دارفور بسبب القیود المفروضة على التمویل.  تدریجیا عدد من الشركاء في المجال  قام أیضا
 ،نوعیة علىالتمویل. وقد أثرت ھذه العوامل بتقلیص العملیات بسبب محدودیة  2015في عام اإلنساني في الوالیة 

 .وفي مناطق العودة ،وكمیة الخدمات المقدمة في معسكرات النازحین
 

الجئ من دولة جنوب السودان إلى السودان  109,000وصول أكثر من 
 2015في عام 

 
ً لمفوضیة االمم  المتحدة لشئون الالجئین، وصل وفقا

الجئ من دولة جنوب السودان  109,000أكثر من 
. وبذلك یرتفع العدد 2015إلى السودان في عام 

 اإلجمالي للوافدین إلى السودان منذ منتصف شھر
إلى  2016ینایر  12 تىح 2013 من عام دیسمبر

في الوقت نفسھ عملیة تتواصل الجئ. و 194,888
لتابعة ا(الھویة الفردیة)  یةیومترالبالبیانات تسجیل 

إلعادة  2، والردیس للمفوضیة في موقعي الردیس
أكثر توطین الالجئین في والیة النیل األبیض بمتوسط 

ً  1,000من   . شخصا یومیا
 

ینایر بلغ مجموع الذین جرى  12من تاریخ  واعتباراً 
الجئ في والیة النیل  51,800تسجیل بیاناتھم 

 األبیض.

شخص من   1,000یتلقى نحو 
الذین تأثروا بالقتال القبلي في 

 مدینة بندسي المساعدات

 

ن ینقص التمویل یجبر منظمت
ا مإغالق عملیاتھن على یدولیت
 غرب دارفوروالیة في 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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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

 2016ینایر  12الالجئون من دولة جنوب السودان في السودان حتي 
 ن الالجئینئوشاألمم المتحدة لالمصدر: مفوضیة 

 لالجئین في والیة النیل األبیض تغذیةدات مساع
 

لالجئین في الوالیة، التي تستضیف غالبیة الالجئین من  والتغذیة ،توفیر المساعدات الغذائیة اإلغاثةتواصل وكاالت 
 إلى 2015نوفمبر  28 المدة مندولة جنوب السودان. وقد أشار فحص محیط منتصف أعلى الذراع الذي أجري في 

في المائة) ھم  0.2( 63 طفل دون سن الخامسة 25,119في والیة النیل األبیض، إلى أن  2016ینایر لعام  1
  في المائة) كذلك مصابون بسوء التغذیة الحاد المعتدل. 4.3( 1,088مصابون بسوء التغذیة الحاد، و

 
 المساعدات في مجال المیاه والمرافق الصحیة لالجئین ال تزال دون المعاییر المطلوبة

 
توطین الالجئین اعادة لحالة في معظم مواقع المیاه والمرافق الصحیة بالتحسن ببطء، ولكن ال تزال ا وضاعأبدأت 

ً  20من المیاه للفرد یومیا، و لتر 20األمم المتحدة لالجئین بعدد  مفوضیةتحددھا دون مستویات الطوارئ التي   شخصا
ً  448للمرحاض الواحد. وستقوم الیونیسف ببناء  من األسبوع الثالث من شھر  ءً ابتدا  2في موقع الردیس  مرحاضا

 أشھر. مدة ثالثةویتحتم الفراغ من عملیة بناء المراحیض خالل ھذا، ینایر. 
 

 والیة النیل األبیض إلىالحكومة ترسل مساعدات للمواطنین السودانیین الذین عادوا من دولة جنوب السودان 
 

ینایر، قافلة تحتوي على المواد الغذائیة،  11أرسلت وزارة الرعایة االجتماعیة والضمان االجتماعي بتاریخ 
 للمواطنین السودانیین الذین عادوا إلى والیة النیل األبیض من دولة جنوب السودان. وقد جاء ذلك والمآويوالمالبس 

ینایر. وفي لقاء مع والي والیة النیل  6في أعقاب زیارة قامت بھا مؤخرا إلى الوالیة وزیرة الشؤون االجتماعیة یوم 
 بإرسال، واألمین العام لدیوان الزكاة، تعھدت وزیرة الرعایة االجتماعیة اإلنسانياألبیض وبحضور مفوض العون 

 شخص. 68,000غطیة احتیاجات لت العاجلة والدواء الكافي إلنسانیةاالمساعدات 

 )2016 ینایر 12( االبیض النیل والیة في الالجئین بمواقع الصحیة والمرافق المیاه حالة
 

 لترات للشخص في الیومعدد ال عدد االشخاص للمرحاض اجمالي السكان الموقع

 8.5 39 17,570 العلقایة
 16.3 17 2,440 دبة أبوسن

 11.1 41 11,242 الجوري
 11 147 16,219 الكشافة

 8 38 18,706 1الردیس 
 5.4 213 25,642 2الردیس 

 16 23 6,170 أم صنقور
 

 المصدر: مفوضیة شؤؤن الالجئین

بلغ العدد اإلجمالي لالجئین 
الوافدین من دولة جنوب 

 12حتى  194,888السودان 
 ینایر

 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org

