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أوتشا     

 ) 2016توني في والیة شمال دارفور (بعثة الیونامید  نازحون من جبل مرة، في سور

 في ھذا العدد                    
 

 1ص. المزید من النازحین من منطقة جبل مرة في والیة شمال دارفور 

 2ص. التحقق من النازحین الجدد في والیة وسط دارفور 

  3ص.  كردفان تسجیل النازحین والالجئین في والیة جنوب

 4ص. التحضیر لتسییر بعثة مشتركة إلى والیة النیل األزرق 

  التطورات أبرز  
شخص قد فروا   31,000 من أن أكثربیقدر  •

من دیارھم في منطقة جبل مرة ولجأوا الى 
 .والیة شمال دارفور

في  الحكومیة نسانيتقوم مفوضیة العون اإل •
ر ــــوسط دارفور بالتحقق من التقاری والیة

 .شخص من جبل مرة 13,700ول نزوح ــح
ومفوضیة العون  ،بدأت المنظمة الدولیة للھجرة •

عملیة تسجیل النازحین  الحكومیة اإلنساني
والیة جنوب لوالالجئین في الممر الشرقي 

 .للیريوا ،العباسیة یعبر محلیتيالذي  كردفان
زرق أن قالت السلطات في والیة النیل األ •

البعثة المشتركة بین الوكاالت لتقییم االحتیاجات 
 .ستبدأ في النصف األول من شھر فبرایر

 

 أرقام

 ملیون 3,2
 
 

 ملیون 2,6
 
 

 ملیون 2

 النازحون في السودان
 

 النازحون في دارفور
 ) 2015دیسمبر (حتى  
 

عدد المصابین بسوء 
            الشامل  الحادالتغذیة 

 
 
 

199,608          

 دولة جنوب من الالجئون
 منذ السودانالسودان في 

 2013مبر، ـــدیس 15
(مفوضیة األمم المتحدة 

 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 بتمدید *  

 2016خطة  إعدادحین الفراغ من إلى 

    
     

 

 جبل مرةبمن النزاع  الفرار ھالياأل یواصل
 

وجنوب  ،ووسط ،شمالفي والیات جبل مرة التي تقع من  الجبلیة منطقةالالفرار من منازلھم في  في یستمر األھالى
حدى الحركات إوالقتال بین القوات الحكومیة  الستمرار نظراً ووسط دارفور  ،شمالوالیتي  إلىاللجوء و ،دارفور

 ر.ینای 15الذي بدأ في  اعنزھذا ال بسبب ینایر 31 حتى تاریخنزحوا قد  شخص 44,700أن بیقدر و  .مسلحةال
وسط والیة في  ینآخر 13,700و ،شمال دارفوروالیة نازح جدید في  31,000 نحوما یقدر با العدد شمل ھذیو

الحقیقي، حیث   عددالتحقق من ال د من األھالي، إال أنھ لم یجراعدر. وقد جرى االبالغ عن عملیة نزوح ھذه األدارفو
والیتي بل مرة إلى جمنطقة لم ترد تقاریر عن نزوح مدنیین من . وأكثر دقة عندما تتوفر بیاناتتغیر یمن المحتمل أن 

 .وشرق دارفور ،جنوب
 

 شمال دارفورفي والیة ، سورتونيلى إ یلجؤونالنازحین من  21,400 نحو
 

 التمسوا الملجأ بالقرب منقد نازح  21,400بعثة الیونامید أن عدد  فتقدر ،كبكابیةمنطقة سورتوني في محلیة في أما 
وجمعیة اصحاب الحیازات الصغیرة  ي،العالم لغذاءبرنامج اینایر. وقد قام كل من  31 تاریخ حتى الیونامید بعثةمقر 

تقییم احتیاجات ل عملیة سریعة  بإجراء ینایر  27- 26في المدة من  الوطنیةسالم واللتنمیة لأنھار مة ظمنو ،كبكابیةب
، من الیونیسیف دعمٍ ان بتوقامت ھاتان المنظمتان الوطنی  المطلوبة. األولیة اتالمساعدلھم وقدمت  ،ھؤالء النازحین

المكمالت الغذائیة ، كما قامتا أیضاً بتوزیع لتنقیة المیاه الكلوركذلك مادة لتر، و 5,000بتوفیر خزان میاه قربي بسعة 
وبرقو ، وكورامبي من قرى توي، وقد ذكر النازحون أنھم قد جاءوا .طفل دون الخامسة من العمر 1,000عدد ل

 تولو. نویرو ،تحافو، ووكاقور، وبرقلسورة، وبسري، و، كیري
 

ً وتعمل منظمات اإلغاثة  تقییم عملیة ومن المقرر إجراء . لھؤالء النازحین اتمزید من المساعدالعلى تقدیم حالیا
وتسجیل بالتحقق من  خاللھا المنظمة الدولیة للھجرةحیث تقوم فبرایر  4 - 2في المدة من مشترك بین الوكاالت 

 .لتخطیط ألنشطة االستجابةفي عملیة ا، تستمر منظمات اإلغاثة الوقتنفس في . وھؤالء النازحین
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صندوق األمم المتحدة للسكان كذلك و ،والیونیسیف الصحة بالوالیة،زارة ومنظمة الصحة العالمیة، و وستقوم كل من

ثالث مجموعات صحیة الصحة العالمیة وستقدم منظمة . سورتونيمنطقة إلى واألدویة  ،إرسال اإلمدادات الطبیةب
كما  .كامل شخص لمدة شھر 15,000 لعددسریعة تكفي لتغطیة االحتیاجات الصحیة استجابة ومجموعة  ،أساسیة

 20,000احتیاجات  وذلك لتغطیةإدارة متكاملة ألمراض الطفولة، وحدة و، ستوفر الیونیسف مجموعة صحة أولیة
كافیة لتغطیة  عمل القابالت وحدة للوازمو ،الوالدة النظیفةوحدة تجھیزات سیوفر الصندوق . وشخص لمدة شھر

 .توفیر األدویة المتنوعةتقوم وزارة الصحة بالوالیة بسو  .شخص لمدة شھر واحد 30,000احتیاجات 
 

مساعدة حوالي ل المتحدة لشئون الالجئین األممتخطط مفوضیة فالمنزلیة  واللوازم ،الطوارئ يوآمفیما یتعلق بأما 
إرسال اإلمدادات من مدینة الفاشر إلى بلدة وستجري عملیة  .شخص) 16,000(یستفید منھا حوالي  أسرةً  3,050
وأوعیة لطبخ، ل، ومجموعة یة (مشمعات)البالستیكغطیة األتتكون من  ستحصل كل أسرة على مجموعة. وكبكابیة

 .لنوما حصرواثنین من  ،بطانیتینولتر،  20 ت) بسعةاحفظ میاه (جركان
 

ستقوم الیونیسف  وزعت بالفعلالتي باإلضافة إلى المكمالت الغذائیة ف، والتغذویة الغذائیةللمساعدات  أما بالنسبة
ذائیة غبإرسال إمدادات كذلك وسیقوم البرنامج  ،طفل لمائة سورتونيلكرتونة من المكمالت الغذائیة  100 بارسال

ویخطط البرنامج أیضا إلجراء  .كاملشھر حصة على من العمر  ةمساخالجمیع األطفال دون  حصولإضافیة لضمان 
 .ألغذیة الطوارئ بمجرد االنتھاء من عملیة التحقق ةالعام اتالتوزیع

 
 شمال دارفوربوالیة طویلة محلیة بالنازحین من  9,200 یحتمي نحو

 
 ً و قوأر ،رواندا يمعسكر إلىوصل فقد طویلة محلیة المنظمة الدولیة للھجرة في  التي قامت باجرائھاالعد لعملیة  وفقا

عدد في المائة بالمقارنة مع  74زیادة بنسبة  یمثلھذا و .جبل مرةمنطقة شخص من  9,200لنازحین ما یقدر بنحو ل
وغرب منطقة  ،جاؤوا من قرى شرققد النازحین ھؤالء ن أ قد وردو  .نشرة األسبوع الماضي ورد فيالذي الوافدین 

یبعد ھؤالء النازحین یواء موقع جدید إلبتخصیص ت السلطات المحلیة قاموقد ھذا،  . مناطق جبل سيومن جبل مرة 
ً و. غرب معسكر رواندا للنازحین كیلومترات 6نحو  باإلضافة إلى ف ةبكبكابی صغیرةالحیازات ال أصحابلجمعیة  وفقا

 ةوقالت منظمة. المجتمع المضیف في كبكابیمع أفراد و ،النازحین یقیمون مع أقاربھممن  700 نحو، ھناك ھذا العدد
 .اتمساعدالال یحتاجون إلى  شخاصھؤالء األ أن اإلغاثة

 
في والوطنیة  ،بدأت منظمات اإلغاثة الدولیةفقد جدد، الالتحقق بعد من العدد الدقیق للنازحین  جرلم یأنھ في حین و

ً  اإلسبانیةمنظمة أطباء بال حدود وتقوم  .االستجابة لالحتیاجات اإلنسانیة لھؤالء النازحین ع المستلزمات یتوزب حالیا
 ،النومحصرو ،، بما في ذلك البطانیاتشخص) 8,800أسرة (یستفید منھا حوالي  1,750عدد المنزلیة الضروریة ل

ً عملیة كما . یة، وأوعیة حفظ المیاه (الجركانات)لبالستیكاوالمشمعات  توزیع أدوات الطبخ لھؤالء  ستجري أیضا
 .النازحین

 
 طفالً  531 لعددفحص محیط منتصف الذراع العلوي یة الخیریة الوطن سیكرجمعیة أكملت فقد للتغذیة، أما بالنسبة 

 طفالً  15 أن ھناك ت النتائجأظھرو .من النساء الحوامل والمرضعات في المعسكرین 66و ،من العمر دون الخامسة
یعانون من سوء التغذیة 

 طفالً  55كذلك و ،الحاد
انون من سوء ـــیعن ــآخری

في  ،التغذیة الحاد المعتدل
من  13 د أن ھناكجِ وُ حین 
ل ـــوامــــاء الحـــــــــــالنس

انین من ــیع اتـــوالمرضع
وم ـــستقو س المرض.ـــــنف

تقدیم المكمالت بالیونیسف 
 سیكریة ــــلجمعذائیة ـــالغ
 علىھا ـــــتوزیع ريـــــجلی

تشفة. أما ــــالمكاالت ــــالح
فقد  منظمة أطباء بال حدود

بتوزیع ل ـــــبالفعت ــــــقام
 عدد المكمالت الغذائیة إلى

كذلك و ،من األطفال 468
 ،لــــــــاء الحوامـــــــــلنسل

 .والمرضعات
 

 31,000من  أن أكثربیقدر 
دیارھم في  شخص قد فروا من

 إلى واأــــمنطقة جبل مرة ولج
 شمال دارفور والیة 

 
 
 

 
 

 

 اإلنسانيتحقق مفوضیة العون 
وسط دارفور  في والیةالحكومیة 

في تقاریر عن وصول نحو 
منطقة شخص من  13,700
 جبل مرة

 )2015للنازحین (صورة ارشیفیة للیونامید إمرأة من النازحین في مأواھا في معسكر طویلة 
 

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


      3| 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

كافیة لتغطیة  ،الطوارئفي حاالت ة یالصحاللوازم مجموعات ثالث من  سیكرلجمعیة  قدمت منظمة الصحة العالمیةو
مجموعات من  800 االمم المتحدة للسكان بارسال عدد صندوققام وقد  كامل.شخص لمدة شھر  6,000احتیاجات 

وتخطط منظمة أطباء  .لجمعیةمن مستلزمات الوالدة النظیفة ل ةواحد كرتونةو ،الصحة األولیة للنساء في سن اإلنجاب
 .تطعیم ضد الحصبةلللقیام بحملة وقائیة لأیضا  سبانیةاإل  حدودبال
 

اثنین من خزانات المیاه بسعة  بتركیب حدود قامت منظمة أطباء بالفقد ، ةالصحی مرافقلمیاه والأما فیما یتعلق با
. ھذا، وقد بالشاحنات مرتین في الیومالماء نقل بیونامید ال الوقت الذي تقوم فیھ بعثةلتر لكل منھما، في  15,000

ً مرحاض 72لبناء وتخطط ، بالتعاون مع الیونیسف ةالصحیمرافق الاحتیاجات بتقییم  قامت منظمة بالن سودان  ا
ً عیتمجم ً تعكف و .طوارئلل ا  .ةالصحی لمرافقإعداد خطة االستجابة الحتیاجات المیاه واعلى  منظمات اإلغاثة حالیا
 

 دارفور  لى والیة وسط إنزوح من منطقة جبل مرة موجة 
 

كل من وأفادت  .منطقة جبل مرةالدائر في من العنف  فراراً  وسط دارفوروالیة  إلىالنزوح  یواصلون ھاليال یزال األ
في نرتتي،  العاملةالمنظمات الدولیة  وذلك ممثلوكلجنة المتابعة في نرتتي، االنساني الحكومیة، ومفوضیة العون 

عدد إجمالي أن ورد  وقد .ةوالیفي عدد من المواقع في ال عن وجود نازحین المحلي مجتمعال وقادة ،یونامیدوبعثة ال
 یكونبعد التحقق منھا، وس یجرھذه األرقام لم ومع ذلك، فإن . نازح 13,700 بنحو قدری ةوالیال الىوصلوا الذین 

ً العدد الدقیق للنازحین الجدد   .تقییم االحتیاجاتو ،اإلنساني الوصول إتاحةعملیتي على  عتماداً ا في مرحلة الحقة متاحا
 

ً شخص 10,142وصول المحلي عن قد أبلغ زعماء المجتمع ف ووادي بوري ،بوريقرى في أما  من بلدة قولو  ا
ً وو .والقرى المحیطة بھا جدیر بالذكر أنھ  .اإلنسانیة اتھؤالء النازحین في حاجة ماسة للمساعد فإن لقادة المجتمع فقا

في األیام  جلدوو ،نرتتيمدن إلى النازحون تحرك یمنظمات اإلنسانیة في المنطقة، ویتوقع أن للوجود  لیس ھناك
 .المقبلة

 
تقییم احتیاجات النازحین في المناطق الریفیة  من القیام بعملیةوسط دارفور والیة منظمات اإلغاثة في  ولم تتمكن

 .الحاليوالوضع األمني  ،زاعلناستمرار ابسبب 
 

الوضع حقیقة لتأكد من من اجل ااإلنساني تسھیل عملیة اتاحة الوصول وفي الوقت نفسھ، تدعو األمم المتحدة ل
 .ةمطلوبال ومن حجم االستجابة ،لھؤالء النازحین اإلنساني الدقیق

 

 جنوب كردفانوالیة الالجئین في وتسجیل النازحین 
 

 ،تسجیل النازحینب ینایر  27 تاریخ فيالحكومیة اإلنساني  ونومفوضیة الع ،المنظمة الدولیة للھجرةكل من  تبدأ
یجري ومن المتوقع أن  ي.لیروال ،العباسیة یعبر محلیتيكردفان الذي بوالیة جنوب والالجئین في الممر الشرقي 

توجد ھناك معسكرات للنازحین في والیة جنوب كردفان  لعدم وجود ونظراً  س.مار 19 العملیة فيالفراغ من 
ة، والیفي جمیع أنحاء ال وذلك النتشارھمومساعدة النازحین  ،ىفي الوصول إل ةوجستیصعوبة كبیرة من الناحیة الل

 األعدادالى معرفة عملیة التسجیل تؤدي ومن المؤمل أن  .یعیشون مع المجتمعات المضیفة العدید منھم وجودمع 
 .ةوالیوالالجئین في ال ،لنازحینلاقعیة الو

 
رشاد، والعباسیة، التي تشمل ممر الشرقي التقییم شامل مشتركة بین الوكاالت لمحلیات وقد جرى القیام بعملیة 

من  88,000 نحوأن ما یقدر ب ییمالتق ت عملیة أكدقد . و2015فبرایر شھر وتلودي في ، واللیري، أبوجبیھةو

 دارفور وسط والیة في عنھا االبالغ جرى التي الجدد النازحین أعدادو أماكن

 ملحوظة عدد النازحین الجدد الموقع

  415 جلدو

  660 ثور

ً بالتحقق  الحكومیة اإلنسانيتقوم مفوضیة العون  10,142 ووادي بوري ،بوري حالیا
 من العدد االجمالي للحاالت

 جرى االبالغ عنھا بواسطة قادة المجتمع المحلي 2,190 دایة

  *13,677 جماليإلاالعدد 

 ولكن لم یجر بعد التحقق منھا، لذا من المحتمل أن تتغیر ،بالغ عنھاجرى اإل دادعاألھذه *في والیة وسط دارفور،  الحكومیة اإلنسانيالمصدر: مفوضیة العون 

والیة كن منظمات اإلغاثة في متتلم 
تقییم احتیاجات  من دارفور وسط

النازحین في المناطق الریفیة بسبب 
 ھناك الدائر نزاعال

تأكید  جرى 2015في فبرایر 
من  88,000و ـــــود نحــــوج

من الالجئین  9,000و ،النازحین
من دولة جنوب السودان في 
الممر الشرقي بوالیة جنوب 

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

 والیة جنوب كردفان (صورة ارشیفیة لبرامج الغذاء العالمي)ھ بالجئة تحصل على عون في خرصان
 

 بإجراءقد قام و .محلیاتلجأوا إلى ھذه القد جنوب السودان كانوا الالجئین من دولة من  9,000 ، ونحوالنازحین
 ،جمعیة الھالل األحمر السودانيوالمنظمة الدولیة للھجرة، و، الحكومیة اإلنسانيكل من مفوضیة العون التقییم 

بین  ع النزاع اندالعند  2011ھذه المحلیات في عام  إلى فقد لجأ النازحونة، بعثوفقا لل  .األمم المتحدةوكاالت و
 .قطاع الشمال –الحركة الشعبیة لتحریر السودان قوات و ،القوات الحكومیة

 
 ً ً  400عائلة (حوالي  75 ت المحلیة، فقد عادتللسلطا ووفقا في في محلیة أم دورین إلى قریة الحمراء  شخص) طوعا

أسرة (حوالي  233من  ن إلى المنطقة جزءً ووكان ھؤالء العائد عنھا. اإلبالغعملیات العودة التي جرى واحدة من 
السلطات المحلیة  ن. وقد منحتوإعادة التوطیالطوعیة العودة  جرى تسجیلھا من قبل لجنة كان قدشخص)  1,200

ً أیضا أسبوع قامتو واحد من التمر جوال (كیس)و ،من السكر كیلوغرام 50و لكل أسرة ثالثة أكیاس من الذرة،  یا
مجموعة من اللوازم سرة عائدة كل ا ومنحت منظمة كونسیرن الدولیة ة.الشاحنات إلى القریواسطة المیاه ببنقل 
 .لزیارة المنطقةاالغاثة وكاالت  اللجنة دعتھذا، وقد   .یة في حاالت الطوارئالمنزل

 
 غرب كردفانوالیة  لمحتاجین فيا شخاصألل استجابة إنسانیة

 
 26العالمي في  غذاءبرنامج القام 
 بتوزیع، كردفان غربوالیة في ، ینایر

 إلىواحد  شھرحصص غذائیة تكفي ل
من دولة جنوب الجئ  6,079عدد 

 .لالجئین خرصانھ موقع في السودان
الموقع  في عدد الالجئین ارتفع وقد

بسبب  6,079 ىـإل 4,090 نـم مؤخراً 
على الرغم من  الجئین جدد وصول

األعمال وتیرة عدم اإلبالغ عن ارتفاع 
 .السودان جنوبدولة  في العدائیة

في ھو  لالجئین ھانصخر موقعو
بور یستخدمھا ـــع ةــطــنق اســـساأل

 والیة النیل في طریقھم إلى الالجئون
ومنظمة ید المعونة الدولیة،  الوطنیة، "أسست"ة منظم. وقد قامت كل من أخرى من البالد أجزاءلى أي إ أو ،األبیض

 م ھووضعت ،في الموقعبذویھم  المصحوبین غیر القصر األطفالمن  243 بالوالیة بتحدید لرعایة االجتماعیةازارة وو
 .آخرین طفالً  20 عددللم شمل  "أسست"ومنظمة  ،كل من وزارة الرعایةتخطط و سر حاضنة. أرعایة  تحت

 

 في والیة النیل األزرق تجدد العدائیاتمخاوف من 
 

وقوات الحركة الشعبیة  ،ھناك تقاریر متعددة في وسائل اإلعالم تشیر إلى اندالع العدائیات بین القوات الحكومیة
قطاع الشمال في األسابیع األخیرة في بعض أجزاء والیة النیل األزرق. وبالرغم من عدم وجود    -لتحریر السودان 

نزوح حتى اآلن، تشعر المنظمات اإلنسانیة بالقلق إزاء أي تقاریر عن وقوع إصابات بین المدنیین أو حدوث موجات 
 للمدنیین في المناطق المتأثرة.محتملة أو احتیاجات انسانیة  ،احتیاجات حمایة

 
 تحضیرات جاریة لتسییر بعثة مشتركة بین الوكاالت 

 
أبلغت سلطات والیة النیل األزرق وكاالت األمم المتحدة والمنظمات اإلنسانیة الدولیة األخرى أنھ سیجري تسییر بعثة 
مشتركة بین الوكاالت على مستوى الوالیة خالل النصف األول من شھر فبرایر وسیجري تقدیم التسھیالت الالزمة 

عن رغبتھا في المشاركة في  2015في شھر مارس عبرت وكاالت اإلغاثة قد الوالیة. ولھا من قبل سلطات 
 وغیرھا لعمل التقییم. ،واإلجرائیة ،االستعدادات اللوجستیة

 
 أنشطة حمایة لألطفال النازحین في والیة النیل األزرق

 
تنفیذ مشروع  في الوقت نفسھ، في ،والتنمیةومنظمة السالم للتأھیل  ،الطفولة السویدیة إنقاذكل من منظمة  شرعتو

التنمیة فذت منظمة السالم للتأھیل وعداد ھذا التقریر، نفترة إخالل حمایة یستھدف األطفال النازحین في الوالیة. و
من مدینة  شرقإلى الالقنیص  خرى في منطقةواأل ،واحدة في مستوطنة الشھید أفندي :حملتین لحمایة االطفال

وذلك تجنید األطفال، ووتركز الحمالت على كیفیة التصدي لعملیات ختان اإلناث، والزواج المبكر، الروصیرص. 
ن نحو یالحملت قد اشترك فيحمایة. والو ،التعلیم وقحقحقوق الطفل بما في ذلك قوانین  حول واألسر ،تنویر األطفالب

  طفل. 3,500

سلطات والیة النیل األزرق قالت 
مشتركة بعثة تقییم احتیاجات  أن
في النصف  بدأستی الوكاالت بین

 األول من شھر فبرایر

بدأت المنظمة الدولیة للھجرة 
ومفوضیة العمل اإلنساني في 

 والالجئین في ،تسجیل النازحین
 بوالیة جنوب الممر الشرقي

محلیتي  عبر ركردفان، الذي یم
 العباسیة واللیري
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