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أوتشا     

 عثة الیونامید )ب( ، جبل مرةبئر في منطقة فنقا السوقمن أھالي یحصلون على میاه 

 في ھذا العدد                             
 

1ص. جبل مرة  منطقة اآلالف یفرون من  

2ص. لى مساعدات ال یزالون بحاجة إ بدوالعائدون إلى قریة ل  

3ص. میاه محسنة  في منطقة خرصانة   

4ص.  نینووزارة الصحة: سیتأثر المالیین بظاھرة ال  

 

  التطورات أبرز  
أدى نشوب القتال في منطقة جبل مرة إلى  •

شخص حتى تاریخ  12,000نزوح أكثر من 
 ینایر. 24

التابعة لوالیة لبدو یحتاج العائدون إلى قریة  •
ذیة، ـــیاه، والتغـــلى المإ ،ورـــرق دارفــــش

 والمساعدات في مجال التعلیم.
•  ً  لمنظمة الصحة العالمیة، قد تؤثر ظاھرة وفقا

ملیون سوداني في عام  4.2النینو على نحو 
2016. 

منظمات  تـان، قامــرب كردفـــي والیة غـف •
اه في موقع ــــن إمدادات المیــحسیتبونة ـــالمع

 لالجئین. خرصانھ
والیة جنوب كردفان نازح من  14,000نحو  •

في منطقة أم روابة یكافحون من أجل التأقلم 
 وتغطیة النفقات.

 

 أرقام

 ملیون 3,1
 
 

 ملیون 2,5
 
 

246,6000 
تشمل األعداد التي جرى التحقق 
 منھا و التي لم یجر التحقق منھا

 
 ملیون 2

 النازحون في السودان
 

 النازحون في دارفور
 ) 2014دیسمبر (حتى  
 
 
 )2015في (
 

 عدد المصابین بسوء التغذیة 
             الحاد الشامل 

 
 
 

198,888          

 دولة جنوب من الالجئون
 منذ السودانالسودان في 

 2013دیسمبر،  15
یة األمم المتحدة (مفوض

 لشئون الالجئین)

 
 
 

173,441 

من الالجئون في السودان 
(مفوضیة  جنسیات أخرى

األمم المتحدة لشئون 
 الالجئین)

 التمویل  

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

 
  

57 % 
 المتوفر من التمویل المطلوب

 2015للعام  اإلنسانیةخطة االستجابة العمل بید مدت
 2016 عام عداد خطةإلحین الفراغ من 

    
     

 خریطة جبل مرة

 
 

 ھناك اآلالف یفرون من منطقة جبل مرة وسط القتال الدائر
 

ً لبعثة الیونامید  غاثة، استمر المدنیون في الفرار من منازلھم ھرباً من القتال الدائرفي منطقة جبل ومنظمات اإلوفقا
، حیث لجأوا الى والیات شمال ووسط دارفور. ویقدر بأن أكثر من ات المسلحةمرة بین القوات الحكومیة والحرك

 ینایر.  15النزاع في ینایر منذ بدء  24شخص قد نزحوا حتى تاریخ  12,000
 

وقد أعد مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة (أوتشا) والشركاء خطة طوارئ لتقدیم المساعدات لسد 
شخص إذا ما دعت الضرورة. ھذا، ویمكن لمخزونات اإلغاثة الحالیة أن تغطي ما یصل  70,000احتیاجات نحو 

في المائة من احتیاجات المیاه  97في المائة من المواد الغذائیة، و 98في المائة من الحاجة الى الطعام، و 80إلى 
ً مواد مآو واللوازم المنزلیة. وتحتاج  ،الطوارئ يوالمرافق الصحیة لخطة الطوارئ. ومع ذلك، ال تتوفر حالیا

 منظمات اإلغاثة إلى تجدید المخزونات لتغطیة ھذه االحتیاجات المحتملة.
 

 طقة جبل مرة یلتمسون الملجأ في والیة شمال دارفورآالف من النازحین من من
 

من النازحین في منطقة سورتني، في محلیة كبكابیة بوالیة شمال دارفور: منھم  8,400أوردت بعثة الیونامید أن عدد 
لى موقع  بالقرب من قد لجأوا ا ،في المائة من الرجال 10في المائة من النساء، و 30في المائة من األطفال، و 60

 مقر البعثة.
توي، وكورامبي، وسمرة، وبرقوكلي، وبسري، وسورة، وفاتح، وبرقل،  ىن النازحین قد جاءوا من قروورد أ 
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 أطفال في فصل دراسي في لبدو (صورة ارشیفیة لبعثة الیونامید)

 إلىكذلك ، والغذاء، والمیاه، والمرافق الصحیة، ويوآإلى المیقیمون في العراء ویحتاجون  وھموكاقورو، ونویرتولو. 
لعدم وجود الجھات اإلنسانیة الفاعلة في المنطقة، تقوم بعثة الیونامید بتوفیر حوالي  المساعدات الصحیة. ونظراً 

6,000  ً كیلومترات  5تقدیم المساعدات الطبیة. وھناك دونكي (نقطة میاه) یقع على بعد حوالي بو، لتر من المیاه یومیا
نھ ملتزم بتقدیم وتسھیل أ رفوروقد صرح والي والیة شمال دا من موقع الفریق یمكن أن یستخدمھ النازحون.

مفوضیة العون االنساني كل من قوم تسالمساعدات للنازحین الجدد في الوالیة. ومع ذلك، فقبل تقدیم أي مساعدات 
والجمعیة الخیریة ألصحاب الحیازات الصغیرة الوطنیة في كبكابیة بالتحقق من ، الحكومیة، وبرنامج الغذاء العالمي

 إمدادات اإلغاثة من الفاشر . بإرسالیمكن بعد ذلك لوكاالت المعونة أن تقوم  أرقام النازحین، بحیث
 

والجمعیة الخیریة ألصحاب الحیازات  ،الحكومیة اإلنسانيوباإلضافة إلى ذلك، فقد أشارت كل من مفوضیة العون 
بلدة كبكابیة من قریة بیردي. وقد ورد أنھ قد جرت  إلىأسرة)  104شخص ( 500الصغیرة إلى وصول حوالي 

 والمجتمع المضیف في بلدة كبكابیة. ،عملیة إیواء ھؤالء النازحین من قبل األقارب
 

شخص من الذین وصلوا إلى  3,200بإحصاء أولي لعدد أما في محلیة طویلة، فقد قامت المنظمة الدولیة للھجرة 
منھم قد لجأوا إلى  3,000الطوارئ، واللوازم المنزلیة. وھناك حوالي  يالمحلیة وھم في حاجة إلى الغذاء، ومآو

ن النازحین قد جاءوا من قرى كاقورو، وبورجو، وكوسا، أإلى معسكر أرقو. وورد  200معسكر رواندا للنازحین، و
بوري، وحلة فتاح، ودادي في محلیة غرب جبل مرة ومنطقة جبل سي. وستبدأ المنظمة الدولیة للھجرة قریباً وباسا، و

عملیة تسجیل ھؤالء النازحین. وقد بدأت منظمات اإلغاثة في تقدیم المساعدات الغذائیة للنازحین الجدد من االطفال، 
حین. وسیجري القیام بالمزید من  التقییمات الحتیاجات وكذلك تقدیم الخدمات الصحیة لمن یحتاجھا من ھؤالء الناز

 شخاصالنازحین الجدد من قبل منظمات اإلغاثة العاملة في المعسكرات. وقال النازحون أن ھناك المزید من األ
 للنازحین بالقرب من موقعھم الحالي. يسیصلون في األیام القادمة. وقال معتمد المحلیة انھ قد جرى تخصیص أراض

 
 وسط دارفورالیة وبمدینة نرتتي  الىن من جبل مرة یلنازحوصول ا

 
في الوصول إلى  واقد بدأ الدائر، النزاعبرین أثتفید بأن األشخاص المت اً تلقت منظمات اإلغاثة في مدینة نرتتي تقاریر

فصیل   –جیش تحریر السودان المناطق التي تقع تحت سیطرة حركة في  ،وكترموكاننقا، المدینة من قرى بولدون، 
 .عبد الواحد

 
 الى الغذاء یكونون بحاجةس مأنھبتوقع منظمات اإلغاثة تواحتیاجات ھؤالء النازحین، ولكن  ،تقییم عدد تجر عملیةلم و

ً و .اللوازم المنزلیة في حاالت الطوارئالى وكذلك  محاصرین في ال شخاصكثیر من األالھناك یوجد للنازحین،  وفقا
فر بعض ھؤالء فقد وبحسب ما ورد  . غیر قادرین على الفرار بسبب استمرار القتالھم و ،جبل مرةمنطقة 

 شخاصومن المتوقع ان یصل الى مدینة نرتتي المزید من األ ف.في الكھو والتمسوا الملجأإلى الجبال  شخاصاأل
 .حالما تھدأ األعمال العدائیة

 
مشتركة  تسییر بعثةل نسانيمفوضیة العون اإلطلب ل(أوتشا) ب اإلنسانیة تنسیق الشؤونمم المتحدة لاألبعث مكتب وقد 

 حصة لالقیام بعملیة تخزین متقدم تعتزم الیونیسیف و .تقییم احتیاجات النازحین الجدد في مدینة نرتتيلبین الوكاالت 
لتلبیة احتیاجات جلدو و ،تتينرمدن في  ةالصحی مرافقالمیاه وال وكذلك أدواتالتغذیة والتعلیم، مواد ثالثة أشھر من 
 .النازحین الجدد

 

 اتالمساعد لىإشرق دارفور بوالیة ن في لبدو، والعائدیحتاج 
 

من كل  تینایر، قام 21-17بتاریخ 
كومیة البیئي الح واإلصحاحالمیاه  وحدة

 ومنظمة ،بوزارة الصحة الوالئیة
و في والیة بزیارة منطقة لبدالیونیسیف 

 وضاعمراقبة األبھدف  دارفورشرق 
 قـلمرافاه واــالمیو ،یةائذـــغوال ،الصحیة

ً ـــوفقو  .نــفي قریة العائدی ةیـــالصح  ا
 ونستخدمین والعائدمازال ة، البعثلنتائج 

، ) بعثة الیونامیدمیاهأحواض دوانكي (
كیلومترات  5التي تقع على بعد حوالي 

ً ویحصل  . من القریة على  الناس أیضا
لیس میاه خاصة ولكن  دونكیيالمیاه من 

 اتلدفع خمسة جنیھ االمكانیات لدیھم
كثمن ) دوالر 0.82(حوالي  ةسودانی

یحتاج العائدون في قریة لبدو للمیاه، 
في مجال  اتدـــذیة، والمساعـــــوالتغ

 التعلیم

 12,000نزح ما یقدر بأكثر من 
بل مرة ــة جـــص من منطقــشخ

 ً لملجأ في والیتي شمال، ل التماسا
 ووسط دارفور

 
 
 
 

 
 

 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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ین جرى فحصھما من قبل بواسطة بعثة لتین الاتھ )الدونكییننقطتي المیاه (ما جرى تزوید إذا و  .للبرمیل الواحد
في سد فجوة  اساعدتأن لھما یمكن ف، كھربائیة مولداتب ،الیونامید، ووجد أن میاھھما تتمیز بالعذوبة والوفرة

 .االحتیاجات المائیة للقریة
 

تیرفند منظمة  بدو، والتي كانت تدار من قبللفي قریة  إغالق برنامج التغذیة العالجیة للمرضى الخارجیین وقد جرى
جرى ، ینایر 13في و ھا.تعلیق عملیاتبلمنظمة لعندما صدرت التعلیمات ،  2015دیسمبر شھرمنتصف  حتىالدولیة 
یة في ئزارة الصحة الوالو وموظفوقد وافق . دمن البال بالخروجتیرفند من قبل السلطات السودانیة منظمة إخطار 

الوالئیة وزارة الصحة و ، الیونیسف قامت، وبرامج التغذیة العالجیة للمرضي الخارجیینلبدو على إعادة تشغیل 
جدیر  ر.ینای 20في  ابوابھ لمركز الذي أعید فتحلمتنوعة  وأدویة ،المغذي بدة الجوززكرتونة من  30 بارسال
ً  ،منطقةالفي قد توقف  لتغذیة التكمیلیةلالعالجي أن البرنامج  ،بالذكر برنامج مع وزارة الصحة بالوالیة وتقوم حالیا

 .اتخاذ الترتیبات إلعادة تشغیلھبالعالمي  غذاءال
 

مدارس ین من تصیانة اثن إلىكذلك و ،حاجة إلى اللوازم المدرسیةأن ھناك حددت البعثة فقد للتعلیم، بالنسبة  اأم
ھذا،   .من اللوازم المدرسیة الوالئیة بتحدید الحاجة لتعلیماووزارة  ،الیونیسیف وتقوم كل من . في المنطقة ساساأل

ھؤالء  . وقد فر2015ونوفمبر  ،سبتمبرشھري بدو بین لشخص إلى قریة  13,700ما یقدر بنحو وقد عاد 
  2.5 الذي یبعد حوالي الیونامیدمقر بعثة القرب من بالى موقع  واولجأ ،من القریة 2013أبریل شھر في  شخاصاأل

 .وحركة مسلحة في المنطقة ،القتال بین القوات الحكومیةاندالع بعد ، وذلك كیلومتر
  

 ً ملیون  4.2على  نینولمنظمة الصحة العالمیة قد تؤثر ظاھرة ال وفقا
  2016سوداني في عام 

 
 .ینایر 22 تاریخب "شاملة لمحة كونیةوالصحة:  النینو "ظاھرة بعنوان اتقریرھ في أصدرت منظمة الصحة العالمیة

مكثف  بشكلٍ  بدىوتتودرجات الحرارة في أجزاء كثیرة من العالم،  ،أنماط ھطول األمطار على نینوظاھرة ال وتؤثر
تؤثر    2016-2015 للعام نینوالوظاھرة  . تأثیرات كبیرة على صحة اإلنسانحداث إفي المناطق االستوائیة مع 

وشرق أفریقیا،  ،وجنوب ،طر في منطقة القرن األفریقياخمالمعرضین لل شخاصحالیا على صحة المالیین من األ
ً  .وجنوب آسیا ،وأمریكا الوسطى ،وجنوب المحیط الھادئ أن تبلغ من المتوقع ف ،لمنظمة الصحة العالمیة ووفقا

في الوقت الذي العواقب الصحیة ، ومن المحتمل أن تتفاقم  2016ینایر شھر في  الذروةالظروف المناخیة المعاكسة 
 .2016طوال عام  نینواآلثار الكاملة لظاھرة ال قد تمتد فیھ

 
الجزء الجنوبي من أنھ في السودان، وبسبب ظروف الجفاف غیر المألوفة  في وقال تقریر منظمة الصحة العالمیة  

في  شخصملیون  4.2 نحوؤثر على تویمكن أن  ،بالفعل ةمن المتوقع تدھور حالة األمن الغذائي غیر المستقرفالبالد، 
كبیر في  تدنيمن المتوقع حدوث ف، سقوط األمطاروقد حذر التقریر من أنھ نظراً النخفاض معدالت   .2016عام

طر، وخاصة بین اخموسوء التغذیة للسكان المعرضین لل ،انعدام األمن الغذائي معدالتوارتفاع  ،توفر المواد الغذائیة
اإلبالغ عن حدوث زیادة  ھذا، وقد جرى  .الفقراء شریحة صغار المزارعین والرعاة، الذین یشكلون الجزء األكبر من

 .رینأثألمراض المعدیة بین المتتفشي ااألطفال المصابین بسوء التغذیة الحاد مع زیادة خطر  عدد في
 
ً  یسود فیھو ،السودان معرض بشكل خاص لتفشي األمراضو حمى  كذلكو ،لحصبةتفشي متطاول لمرض ا حالیا

معدالت تفشي ؤدي إلى زیادة في تقد  نینوالناجمة عن ظاھرة ال نواقل االمراضالتغیرات في نمط لذا، فإن  الضنك،
كذلك ومن المرجح  .المتوطنة في السودان والحمى النزفیة الفیروسیة ،النواقل مثل المالریاواسطة األمراض المنقولة ب

 ،األمراض المنقولة عن طریق المیاه مثل الكولیرا معدالت تفشيانخفاض كمیة ونوعیة المیاه إلى زیادة في یؤدي أن 
 ،نینوالظاھرة  تخفیف تأثیرل، فإنھ اذا لم یجر القیام بمحاولة وفقا لمنظمة الصحة العالمیةو .األخرى وأمراض اإلسھال

انعدام فرص الحصول كذلك إلى و ،، وتعطل تقدیم الخدمات الصحیةنزوح السكانإلى الظاھرة المرجح أن تؤدي فمن 
االستثمار في تدابیر التخفیف مع عملیة  ھذا، وقد وضعت منظمة الصحیة في أولویاتھا .على الرعایة الصحیة،

 .المجتمعیة اتالتركیز على المبادر
 

 2016تقریر شبكة نظم االنذار المبكر بالمجاعة یشیر إلى ارتفاع الحاجة إلى المعونات الغذائیة خالل شھر یولیو 
 

االحتیاجات ، إلى أن 2016یولیو   –للمدة من ینایر االنذار المبكر بالمجاعة نظم شبكة أصدرتھ  تقریرأحدث ویشیر 
في والیات جنوب كردفان، والنیل األزرق، اطق المتأثرة بالنزاع المتطاول في المن لالسر الغذائیة اتمن المعون

ً  بمعدالت أعلى من المألوف. ودارفور، سترتفع  ً و ،أیضا حتیاجات مرتفعة بشكل غیر عادي اال تكونس ،لشبكةل وفقا
ً موسم األمطار جاففیھا في المناطق التي كان  لألسر الفقیرة جداً  وجنوب  ،شمالوالیات جدا، ال سیما في أجزاء من  ا

السودان  مناطقاألمطار في بعض  ھطولى تأخر وتذبذب أدھذا، وقد  .وشرق السودان، وشمال دارفور ،كردفان

إلى  شخص 13,700 نحوعاد 
سبتمبر شھري دو بین ــــبل قریة

 2015ونوفمبر 

التخفیف من تأثیرات  یجر إذا لم
من المرجح أن ، فینوــــنظاھرة ال
سكان، وتعطل ال نزوح تؤدي إلى

 الخدمات الصحیة
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

في في بعض المناطق إلى زیادات غیر عادیة  المحاصیل الالحقة كذلك فقر معدالت حصادو ،خالل موسم األمطار
 .رةأثلسلع الغذائیة الرئیسیة في المناطق المتاسعار ا

 
 راً أثالفئات تروابھ، بوالیة شمال كردفان یعتبرون من بین أكثر  نازح في أم 14,000ھناك نحو 

 
اص األكثر عرضةً للمخاطر، ــاألشخ

 راً أثن، ھم األكثر تیالنازحبمن فیھم 
ومن . ارتفاع أسعار المواد الغذائیةب

ھذه الفئة، مجموعة تتكون من 
الرجال، من  2,344نازح ( 13,914

من  3,323من النساء، و  3,734و 
من الفتیات) في  4,513الصبیان، و

ان في محلیة أم ـــوالیة شمال كردف
روابة، من الذین وصلوا الى المحلیة 

عقب  2015و 2013ي ــــن عامـــبی
 ، فضالً اندالع النزاع في أبو كرشوال

عن الصراع األخیر في العباسیة في 
ً لمنظمةــوالیة جنوب كردف  ان، وفقا

الوطنیة. وقد  لسالم والتأھیل والتنمیةا
شخص إلى  50,000حوالي  نزح
ة أم روابھ في والیة شمال یمحل

ذاء ـأوى، والغــــاً للمــــان طلبـــكردف
وبینما عاد البعض منھم في . والحمایة

ھؤالء النازحین الذین یصل عددھم إلى  ضبعوقت الحق، وربما اندمج آخرون في المجتمعات المحلیة، اال أن 
 ، قد فضلوا البقاء في أم روابھ. 13,914

 
ة نفسھا من العام الماضي، مدتقریبا مقارنة بال تویقول بعض النازحین أن أسعار بعض الحبوب في السوق قد تضاعف

غیرھا من  وھم ال یتمتعون بوجود شبكة دعم موسعة، ولیس لدیھم ماشیة أو. وأنھم یكافحون من أجل تلبیة احتیاجاتھم
 .ةدخل أو وسائل عیش آمن عثور على الوظائف العادیة، أو أيأنھم غیر قادرین على ال إلى باإلضافةاألصول، 

 
أن النازحین یفتقرون إلى الخدمات األساسیة، مثل المیاه، والصحة، والتعلیم، ویعانون من  المنظمة الوطنیة، وقالت
ذلك، فقد أدت مدة نزوحھم المتطاولة إلى انھیار وعالوة على   أوضاع انعدام األمن الغذائي المزمنة.ومن الفقر، 

ووفقاً لمنظمة  .ھیاكل الدعم االجتماعي التقلیدیة، وآلیات الحمایة الراسخة، مع تنامي الحاجة للحمایة الخاصة بالجنسین
نظمات في الوقت الذي لم یحصل فیھ ھؤالء النازحون اال على مساعدات محدودة من مالتأھیل والتنمیة، فإنھ و السالم

ً 2014اإلغاثة الدولیة في عام   .2015لم تصلھم أي مساعدات في عام  ، فھم أیضا
   

في  جئینلال المیاهفي مجال  اتالمساعد بتقدیم اإلغاثةمنظمات  تقوم
 غرب كردفانفي والیة انة، صخر

 
ً االستجابة منظمات اإلغاثة تباشر موقع الالجئین في منطقة خرصانة التابعة في  الناس من المیاهاحتیاجات سد لحالیا
في المنطقة  إلىُسیرت تقییم مشتركة بین الوكاالت بعثة تحدید ھذه االحتیاجات خالل جرى وقد . نغرب كردفا لوالیة
بنقل  الوطنیة  قامت منظمة (أسست)، المستمرةالحتیاجات المائیة استجابةً لو .2015عام من  نوفمبر  شھر أواخر

6,400  ً .  2016یونیوشھر  مع الیونیسیف لتوفیر المیاه حتى  بناًء على اتفاقالشاحنات  عبر لتر من المیاه یومیا
ً منظمة أسست  وفرتو تلك  عوضاً عنوذلك  ،لتر 10,000و ،20,000بسعة القربیة اثنین من خزانات المیاه  أیضا

حالیاً لتر  10,000آخر بسعة  ثالث مع  الخزانان انھذیقوم و . 2015دیسمبر عام شھر ة في یقرمن ال التي سرقت
ً  40,000 یة تبلغتوفیر سعة تخزینب تخطط و .لالجئینا معسكرلسكان في سد حاجة ا، وھي كافیة لمن المیاه لتر یومیا

وذكرت  .توفیر حل مستدام لمشكلة المیاهبھدف  عسكرفي الم )دونكي( میاهساحة وتجھیز  ،منظمات اإلغاثة لحفر
 .الجئ في موقع خرسانة 8,300 نحوھناك بأن األمم المتحدة لالجئین، مفوضیة 

 
 

 األمم المتحدة مفوضیةبحسب 
ین، ھناك نحو ـــون الالجئئـــــشل

 ع ـــئ في موقــــالج 8,300
 خرصانھ

 ) 2015(منظمة السالم و التأھیل و التنمیة  بشمال كردفان روابھنازحون من جنوب كردفان في أم 
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