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أوتشا     

 ) 2016مآوي النازحین في سورتوني، في والیة شمال دارفور (االمم المتحدة  

 في ھذا العدد                                   
 

 1ص.  جبل مرةمن  یفرون النازحین من 102,700أكثر من 

 2ص.  انعدام األمن الغذائي المبكر بالمجاعة: ارتفاع معدالت اإلنذارشبكة 

 3ص. الجئ  173,834 الىانخفاض عدد الوافدین من دولة جنوب السودان 

 4ص. من دولة جنوب السودان بسبب نقص الغذاء  شخاصفرار األ

  التطورات أبرز  
 فرون من منطقةشخص ی 102,700 كثر منأ •

 ،شمالوالیات في  یلتمسون الملجأجبل مرة و
 .وجنوب دارفور ،ووسط

 ھناك ،نذار المبكر بالمجاعةوفقا لشبكة اإل •
مالیین شخص في السودان  4أكثر من 

انعدام زمة من حالة سیواجھون مستوى األ
مارس وسبتمبر  المدة بین، في األمن الغذائي

 .ھو أسوأما ما رب، أو 2016عام من 
فبرایر، من  29یخ جرى التحقق حتى تار •

خالل تسجیل البیانات البیومتریة من وصول 
مواطن من دولة جنوب السودان  173,834

إلى السودان منذ اندالع النزاع في تلك الدولة 
 .2013في عام 

بدأ مواطنو دولة جنوب السودان في الوصول  •
الى والیات شرق، وجنوب دارفور، ووالیة 

 .نقص المواد الغذائیة غرب كردفان بسبب
 

 2015من خطة االستجابة االنسانیة لعام  أرقام

 ملیون 3,2
 
 

 ملیون 2,6
 
 

 ملیون 2

 النازحون في السودان
 

 النازحون في دارفور
 ) 2015دیسمبر (حتى  
 

عدد المصابین بسوء 
             الحاد الشامل  التغذیة 

 
 
 

173,834          

 دولة جنوب من الالجئون
منذ   السودان في السودان

 2013دیسمبر،  15
(مفوضیة األمم المتحدة 

 الالجئین)لشئون 

 
 
 

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

اإلنسانیة للعام خطة االستجابة العمل بتمدید *
 عام خطة إعدادحین الفراغ من إلى  2015
2016 

    
     

 

 
 إلى والیات شمال، من جبل مرة النازحین من 102,700فرار أكثر من 

 جنوب دارفور، وووسط
 

تحریر حركة  جیشقوات و ،القوات الحكومیة بینالذي نشب القتال  نتیجة ھممنازلالفرار من  في شخاصاأل استمر
ً  .ینایرشھر في  في دارفور جبل مرة منطقة في دعبد الواحفصیل   - السودان  ،الشركاءو ،لألمم المتحدةوورد وفقا

جبل  منبالنزوح  شخص  102,700 أكثر من قام، مارس 6حتى تاریخ  ، أنھةیلحكوماومفوضیة العون اإلنساني 
مزید من  أدناه للحصول علىانظر الجدول  .دارفورجنوب و، ووسط  ،شمالوالیات مختلفة في  إلى مواقع مرة

  یرجى الرجوع إلى، جبل مرة من للنازحین اإلنسانیة بشأن االستجابة للحصول على معلومات أیضاً،  .التفاصیل
 .وثیقة حقائق عن أزمة جبل مرة أحدث

 2016مارس،  6موجات النزوح من منطقة جبل مرة التي جرى االبالغ عنھا حتى تاریخ 
 المصدر    عدد النازحین   الموقع الوالیة

 شمال دارفور
 

 )جرى التحقق منھم (46,800 المنظمة الدولیة للھجرة 62,192 سورتوني
  )جرى التحقق منھم19,000( المنظمة الدولیة للھجرة 31,825 طویلة

  )سیجري التحقق منھم( المنظمة الدولیة للھجرة 1,542 معسكر شداد للنازحین
، والجمعیة الخیریة الحكومیة اإلنسانيمفوضیة العون  2,454 مدینة كبكابیة

  ألصحاب الحیازات الصغیرة بكبكابیة
  98,013  المجموع الفرعي

 دارفور*وسط 
 

 بعثة مشتركة بین الوكاالت 430 معسكر الحصاحیصا للنازحین
 بعثة مشتركة بین الوكاالت 170 معسكر الحامدیة للنازحین

 الحكومیة اإلنسانيمفوضیة العون  2,750 تور، ونرتتي، وجلدو

  3,350  مجموع فرعي
 جنوب دارفور

 
 معسكر كاس للنازحین

 
 دربات

555 
 

835 

سجلوا بواسطة مفوضیة   415وكاالت (بین البعثة مشتركة 
 )، جمعیة الھالل االحمر السودانيالحكومیة نسانيالعون اإل

 
  1,390  مجموع فرعي

  102,753  المجموع
 مماأل تتمكن ولم. مرة جبل منطقة في النزاع جراء دارفور وسط والیة في ضافيإ نازح 70,000 وجود عن مؤكدة غیر تقاریر ھناك*

     .الوصول تاحةإ عملیة على المفروضة للقیود نظراً  ھذه النزوح موجة من التحقق من وشركاؤھا المتحدة

 
 نازح 3,350 إلىجبل مرة إلى والیة وسط دارفور یصل عدد النازحین من 

 
ھالي من األ 3,350نحو ب یقدر جماليإعدد لجأ فقد  الحكومیة اإلنساني، ومفوضیة العون اإلغاثةووفقا لمنظمات 

شخص في زالنجي في معسكري  600والیة وسط دارفور. ویشمل ھذا العدد نحو  إلىالذین نزحوا من جبل مرة 
المنطقة في  إلىبعثة مشتركة بین الوكاالت سیرت  بواسطةقد جرى تحدیدھم  ممنللنازحین  االحامدیة، والحصاحیص

احتیاجات النازحین الجدد في معسكري النازحین، قام كل من سد ل ستجابةاالومن أجل فبرایر.  29 - 28ة من مدال
 10ومنظمة معونة الكنسیة النرویجیة الدولیة، بدعم  من الیونیسف ببناء  ،المیاه وإصحاح البیئة الحكومي برنامج

ة المیاه وإصحاح البیئ برنامجقوم أیضا یللنازحین. و اوخمسة  أخرى في معسكر الحصاحیصة، یالحامدمراحیض في 
ً توزیع اللوازم المنزلیة فیھ جرى في الوقت الذي بتركیب خزان میاه قربي في المعسكر،  الحكومي حاالت لایضا

http://docs.unocha.org/sites/dms/Sudan/Reports/Fact_Sheets/Jebel_Marra_Crisis_Fact_Sheet_2_Mar_2016.pdf
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 )2016مآوي النازحین الجدد في سورتوني، والیة شمال دارفور (أوتشا، 
 

الصحیة في مركز  اتالنظافة على النازحین الجدد في كال المعسكرین. ویتلقى النازحون المساعد وإمداداتالطوارئ 
أو یجري تحویلھم إلى مستشفى زالنجي لتلقي المزید من العالج. وال تزال  ،الرعایة الصحیة األولیة المحلي

 وغیرھا من المواقع. ،یشكالن أولویة في زالنجي يوآوالم ،االحتیاجات الغذائیة
 

آخرین في تور، وجلدو، ونرتتي. ومع  اً شخص 2,750 عددوجود  عن الحكومیة اإلنسانيمفوضیة العون  أبلغتوقد 
وتقییم احتیاجات النازحین الجدد في  ،الت األمم المتحدة والشركاء غیر قادرین على التحقق منذلك، ال تزال وكا

المتحدة لشئون النازحین من زیارة معسكري  األمممنسق  ةنائب تعَ نِ معظم المواقع في والیة وسط دارفور. وقد مُ 
  مارس. 8في نرتتي في  االنازحین على الرغم من وجودھ

 
ً ناز  98,013لى إشمال دارفور والیة  إلىجبل مرة عدد النازحین من وصول   حا

 
د بلغ إجمالي عدد النازحین من منطقة جبل مرة في والیة شمال ـــــقـــف ،للمنظمة الدولیة للھجرة والشركاءوفقا 

ً نازح  98,013مارس،  6حتى تاریخ  دارفور ومدینة كبكابیة، ومعسكر  ،وبینما یستمر عدد النازحین في طویلة. ا
 ین في التزاید، لم یجرـــشداد للنازح

افدین جدد في ن أي وـــــبالغ عاإل
األسبوعین ورتوني على مدى ــــس

وال تزال ھناك فجوات  ن.ییـــالماض
بیرة من حیث الحصول على میاه ــك

 ةمرافق الصحیالالشرب المأمونة و
 في سورتوني، وقد قامت الیونیسیف

ر إلى المنطقة، ـــماكینة حف الــبإرس
اآلبار حیث تجري حالیاً عملیة حفر 

ً  لىـــع لجمعیة دار  قدٍم وساق. ووفقا
قد جاء ف ،الم للتنمیة الوطنیةـــــالس
الذین وصلوا إلى معسكر  شخاصاأل

شداد للنازحین من قرى مختلفة، بما 
وجة، ــدینة الفلــــــفي ذلك م

ة، شرق جبل مرمحلیة في  دلدونكاي، وكالجو، والوسطاني، و-، وكتور، كابوتقوليارا، وخور طویلة، وفینا، ـوم
 .طویلةمحلیة من األجزاء الجنوبیة من كذلك و
 

 والیة جنوب دارفور إلىھم ئشخص من منطقة جبل مرة ولجو 1,400فرار نحو 
 

ً نازح 835فبرایر، من اجراء تقییم سریع الحتیاجات عدد  28فرغت جمعیة الھالل األحمر السوداني بتاریخ   اً جدید ا
)167  ً  أسرة) من جبل مرة من الذین التمسوا الملجأ في منطقة دربات بوالیة جنوب دارفور. ومن المتوقع قریبا

السوداني بتزوید ھؤالء النازحین الجدد  جمعیة الھالل األحمرھالي إلى المنطقة. وستقوم ن األوصول المزید م
حیث قامت جمعیة الھالل األحمر  كبیرٍ  ایة مصدر قلقٍ حاالت الطوارئ. وتشكل الحاجة الى الحملباللوازم المنزلیة 
مم المتحدة من األطفال غیر المصحوبین بذویھم من بین النازحین الجدد. ویجري مكتب األ 31عدد السوداني بتحدید

 ً لى بعثة تقییم مشتركة بین الوكاالت إمناقشات مع السلطات للتخطیط لتسییر  لتنسیق الشؤون اإلنسانیة (أوتشا) حالیا
 ً لقربھا من مناطق جبل مرة  ، نظراً بات خطرة جداً منطقة در تعتبر الحكومیة اإلنسانيلمفوضیة العون  المنطقة. ووفقا

 ً  .التي ورد أن ھناك عملیات عسكریة تدور بھا حالیا
 

 555لى وصول عدد ، إفبرایر 28تاریخ بكاس في  الحكومیة اإلنسانيباإلضافة إلى ذلك، أشارت مفوضیة العون 
ً إنازح منھم حتى اآلن. وبذلك یرتفع العدد اإلجمالي  اً شخص 415جرى تسجیل حیث لى معسكر كاس للنازحین، ا

  .شخٍص  1,400إلى حوالي  جنوب دارفورللنازحین الجدد من جبل مرة في والیة 
 

سیواجھون مالیین شخص  4: شبكة نظم االنذار المبكر بالمجاعة 
 ما ھو أسوأربما الغذائي أو  ،منانعدام األمن حالة زمة األ مستوى

 
 ً شبكة نظم اإلنذار المبكر  احول توقعات أوضاع األمن الغذائي الذي تصدرھ 2016 تقریر شھر فبرایر عامل وفقا

مواد مرتفعة لل أسعاروالتوقعات ب، 2015في عام أقل من المتوسط إنتاج زراعي فقد یتسبب حدوث ، بالمجاعة
وجنوب كردفان،  ،دارفور والیات النزاع في اراستمركذلك مراعي، وال عن فقر أوضاع فضالً ساسیة، األغذائیة ال

 .2016مزید من انعدام األمن الغذائي في عام في الوالنیل األزرق 

ي مارس، بلغ إجمال 6حتى تاریخ 
عدد النازحین من منطقة جبل 

مال ــــــة شـــــلى والیإ رةــــــم
 نازح 98,013ور ـــدارف

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

 
المرحلة الثالثة زمة (األ مستوىمالیین شخص  4أكثر من سیواجھ ، 2016عام من بین مارس وسبتمبر ففي المدة 

أن توقف ویدعي التقریر كذلك  .من ذلك ) أو ما ھو أسوأالغذائي األمن لمراحل المتكامل من مستویات التصنیف
النازحین واألسر بدفع أیضا تسأنشطة كسب الرزق، و ،األسواقاالختالالت في اع، ونزال جراءاإلنتاج الزراعي 

الفقیرة في المناطق التي 
ركة ـــلیھا الحـــــر عـــتسیط

  –الشعبیة لتحریر السودان 
والیة ي ـشمال فلااع ـــطــــق

واجھة ـلمردفان ــنوب كــــج
أو ( وارئــــتوى الطــــــمس
ن ــرابعة مــــــالرحلة ـــــالم
 ،)نیفـتویات التصـــــــــمس

موسم الة مع بدایة ـــــوخاص
مارس ھر ـفي شجف ــــعاأل

2016. 
 

فمن ور، ـــــي دارفــفا ـــــأم
ن والنازحالمرجح أن یواجھ 

النزاع في منطقة بن ورأثالمت
لم یتلقوا  نالذیمن جبل مرة 

مساعدات غذائیة أو دعم من 
 یفة ـــــجتمعات المضـــــــالم
(المرحلة توى الطوارئ ــمس

مستویات انعدام من ) الرابعة
حسب  ذائيـــــن الغـــــــاألم

 .التصنیف المذكور
 
 من الحبوب قوميأن اإلنتاج ال ،2015/2016ل السنوي لمحصوبعثة تقییم امدادات الغذاء واوتشیر النتائج األولیة ل 

 یعود السبب، واالخیرة خمس سنواتعلى مدى الفي المائة أقل من المتوسط  25حوالي سیكون  2015/2016 للعام
واردات وستعزز الجفاف الناجم عن ظاھرة النینیو في المناطق الشرقیة المنتجة للفائض. ال إلى ذلكمن في جزء 

في في. ومع ذلك، قومإلى حد كبیر توفر الحبوب على المستوى ال 2014/2015 عام من متوسط الالمخزونات فوق و
ق مع شرق ووسط اسووضعف تكامل اال ،أقل من المتوسطحدوث معدل انتاج ؤدي یغرب السودان، من المرجح أن 

 .أسعار المواد الغذائیة األساسیة كبیر في السودان إلى ارتفاع 
 

 ،غرب كردفان وكسالوشمال، والیات القلق بصفة خاصة في أجزاء من  متوسط الإنتاج حبوب أقل من ویثیر معدل 
في المائة  60-40 بنسبةتوفر المراعي أن یكون ودارفور. وعالوة على ذلك، یقدر  ،والنیل األبیض ،والبحر األحمر

ي من ذ، والمتوسط الأقل من وبمعدل اسعار لماشیة لة كبیر عملیات بیعدى إلى یؤ، مما قوميالأقل من المتوسط 
 سر الفقیرة جداً ستنفد األتاالنذار المبكر بالمجاعة. ومن المرجح أن نظم یونیو، وفقا لشبكة شھرستمر حتى یالمتوقع أن 

من مستویات زمة مستوى األتواجھ مما یجعلھا ومارس  ،بحلول نھایة فبرایر ءالغذا اتھا منمخزونفي ھذه المناطق 
 ).المرحلة الثالثة من التصنیفانعدام األمن الغذائي (

 
 

عملیة تسجیل البیانات البیومتریة: انخفاض عدد الوافدین من  إجراءبعد 
  شخص 173,800دولة جنوب السودان الى السودان الى 

 
 ً لمفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین فانھ بعد الفراغ من اجراء عملیة التسجیل من خالل البیانات البایومتریة  وفقا

المسجلین من دولة جنوب السودان الذین  األشخاص فبرایر، فقد انخفض عدد 29في والیة النیل األبیض حتى تاریخ 
شخص. وقد  173,834 إلى 2013دیسمبر  في منتصف شھر وصلوا الى السودان منذ اندالع القتال في تلك الدولة

 من أشكال المساعدات اإلنسانیة. شكالً  شخاصمن ھؤالء األ 130,000فبرایر نحو  28تلقى حتى تاریخ 
 

وقد استأنفت فرق تسجیل البیانات البیومتریة التابعة للمفوضیة، وجمعیة الھالل األحمر السوداني التسجیل في موقعي 
 .2015شھر نوفمبر  في عملیة تسجیل جرت خرص الذین وصلوا بعد الفراغ من آشخاسن لأل دبة أبوالعلقایة، و

فبرایر، كشفت  29حتى تاریخ 
الل  تسجیل ــعملیة التحقق من خ

ول ـــالبیانات البیومتریة عن وص
ً مواطن 173,834  ةــــــــمن دول ا
لى السودان منذ إودان ــجنوب الس

بدایة النزاع في تلك الدولة في 
 2013عام 

 

وفقا لشبكة نظم االنذار المبكر 
 4بالمجاعة سیواجھ أكثر من 

مالیین شخص في السودان في 
عام من المدة بین مارس وسبتمبر 

مستوى االزمة من  2016
مستویات انعدام األمن الغذائي 

 من ذلك  أوربما ما ھو أسوأ

 

 2016مایو  –حالة أوضاع االمن الغذائي المتوقعة (مارس 
 المصدر: شبكة نظم االنذار المبكر بالمجاعة

 لتصنیف المتكامل لمراحل األمن الغذائيا
 النسخة الثانیة: أوضاع األمن الغذائي الحادة:

 الحد األدني او الطبیعي �
 المستوى الحرج (المرحلة الثانیة) �
 مستوى األزمة (المرحلة الثالثة) �
 )لطوارئ (المرحلة الرابعةا �

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

ً فبرایر اتفاق 22ت السلطات المحلیة في والیة النیل األبیض في تاریخ وقعوقد   في منطقة ورل جدیدٍ  إلنشاء موقعٍ  ا
 والیة النیل األبیض.السالم) والذي سیقلل من االزدحام في المواقع الحالیة في  (محلیة

 

 نقص الغذاء في بالدھمبسبب  إلى السودان جنوب السوداندولة مواطني فرار
  

 ً فقد بدأ مواطنو دولة جنوب السودان  الحكومیة اإلنسانيومفوضیة العون  ،العاملة في المیدانلمنظمات اإلغاثة  وفقا
 .جنوب السوداندولة نقص الغذاء في  بسبب بالوصول الى والیات شرق، وغرب دارفور، ووالیة غرب كردفان

 
 شرق وجنوب دارفور الى والیتيجنوب السودان  وصول مواطني دولة

 
جنوب السودان في دولة من مقاطعة شمال بحر الغزال  شخاصشرق دارفور، تفید منظمات اإلغاثة أن األوالیة في ف

ً  عمر خور معسكر إلى وا الوصولبدأقد   إلىالذین وصلوا عدد األشخاص فقد بلغ  ،حتى اآلنو من نقص الغذاء. ھربا
ً 14,600عمر  خور معسكر شخص  500 تدفق بمتوسط المع استمرار ھذا العدد من المتوقع أن یزداد ، حیث شخصا

)100  ً  یعیش عسكر، بینماملجأ مع أقاربھم في المالبعض الوافدین الجدد  لتمسوقد ا .فبرایر 16 تاریخ منذ أسرة) یومیا
العالمي توزیع المواد  غذاءاحتیاجات ھؤالء الوافدین الجدد، بدأ برنامج السد في استجابة لو .تحت األشجار روناآلخ

ً أسرة) حصص 1,000شخص ( 5,000حوالي ، حیث تلقى الغذائیة وزارة  قامتو .مدة شھر واحد حتى اآلنل ةً یغذائ ا
 ونظراً للعدد .الغذائیة اتالمساعدالمعسكر، وجرى كذلك توفیر  العیادة فيفي  الكادر الطبي بالوالیة بنشر لصحةا
وقد  آوي. والم ،المراحیض كافیة لبناءال تتوفر أرض  المساحةوصغر ، عسكرفي الم شخاصمتزاید من األالكبیر وال

ً  الحكومیة اإلنسانيومفوضیة العون  ،منظمات اإلغاثةوتوجد  .الضروریةاللوازم المنزلیة بعض توزیع  جرى  حالیا
ً لخطة سیعملون على وضع و ،عمر في خور  .لنتائج الزیارة الستجابة وفقا

 
لى إأسرة)  317سودان (الجنوب مواطن من دولة  1,600 فقد ورد أنھ قد وصل نحوجنوب دارفور، والیة في أما 

ً  25وصل و ،بلیل للنازحین معسكر  .لى معسكر الردومإآخرین  شخصا
 

 غرب كردفان لى والیةإجنوب السودان وصول مواطنین من دولة 
 

تقییم احتیاجات الوافدین الجدد من مواطني دولة جنوب منظمات اإلغاثة من الحكومیة  اإلنسانيمفوضیة العون طلبت 
المعبر الحدودي بین  لى منطقة المیرم التابعة لوالیة غرب كردفان، والذین یدخلون البالد عبرإالسودان ممن وصلوا 
ً ودولة جنوب السودان. ، وغرب كردفان ،والیتي شرق دارفور فقد فر ، الحكومیة لمفوضیة العون اإلنساني ووفقا

ً جنوب السودان من دولة  شخاصؤالء األھ ً و .بسبب نقص الغذاء أیضا  فقد قامتالسوداني، لجمعیة الھالل األحمر وفقا
أن  الحكومیة اإلنسانيترجح مفوضیة العون ومع ذلك،  .من ھؤالء الوافدین الجدد 700نحو بتسجیل السلطات األمنیة 
وتشیر  .سبوعین الماضییناأل خاللللبالد كل الالجئین الذین وصلوا نھ لم یجر تسجیل نظراً أل یكون العدد أكبر

 ،واللوازم المنزلیة الطارئة ،جنوب السودان ھم في حاجة إلى الغذاءالوافدین الجدد من دولة التقاریر األولیة إلى أن 
 .الصحیة اتوالمساعد

 
أسرة) قد  317سودان (الجنوب مواطن من دولة  1,600ما یقدر بنحو فقد ورد أن جنوب دارفور، والیة في أما 

ً  25وصل و لى معسكر بلیل للنازحین،إ واوصل   .للنازحین لى معسكر الردومإآخرین  شخصا

اطني دولة جنوب فرار مو
لى معسكر ووصولھم إ ،السودان

خور عمر في والیة شرق 
ً  500دارفور بمعدل   ، فرد یومیا

 بسبب نقص المواد الغذائیة
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