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أوتشا     

 ) 2016الجئون من دولة جنوب السودان في الضعین، بوالیة شرق دارفور (الیونامید  

 في ھذا العدد                         
 

 1ص. استمرار التدفق الجدید لمواطني دولة جنوب السودان 

 2ص. استجابة لتدفق مواطني  دولة جنوب السودان 

 3ص. مساعدات للنازحین الجدد من منطقة جبل مرة 
 4ص. خطة لحمایة األطفال من النزاعات المسلحة  

  أبرز التطورات  
بلغ عدد مواطني دولة جنوب السودان الذین  •

وصلوا الى السودان منذ أواخر شھر ینایر أكثر 
  شخص 48,000من 

من مواطني دولة جنوب  40,500وصل نحو  •
في والیة شرق  عقموالى سبعة إالسودان 

 معسكر خور عمربمعظمھم الذ دارفور، حیث 
 الحكومیة نسانيذكرت مفوضیة العون اإل •

أخرى أن عدد النازحین الجدد إغاثة ووكاالت 
 یبلغمن منطقة جبل مرة في والیة وسط دارفور 

 نازح 14,500حوالي 
الحكومة السودانیة واألمم المتحدة توقعان على  •

 لحمایة األطفال في مناطق النزاع خطة عمل
 

 2015من خطة االستجابة االنسانیة لعام  أرقام

 ملیون 3.2
 
 

 ملیون 2.66
 
 

 ملیون 2

 النازحون في السودان
 

 النازحون في دارفور
 ) 2015(حتى دیسمبر  
 

 عدد المصابین بسوء التغذیة 
            الحاد الشامل 

 
 
 

197,704          

دولة جنوب الالجئون من 
منذ   السودان في السودان

 2013دیسمبر،  15
(مفوضیة األمم المتحدة 

 لشئون الالجئین)

 
 
 

173,441 

من الالجئون في السودان 
(مفوضیة  جنسیات أخرى

األمم المتحدة لشئون 
 الالجئین)

 

 التمویل   
 )دوالر أمریكي( ملیون 72.1*

  2016في عام  ھاجرى استالم
 

  
ً أسیجرى تتبع المبلغ * على خطة  عاله خصما

 ، متى ما جرى2016االستجابة االنسانیة للعام 
 الفراغ منھا 

    
     

 
دارفور استمرار تدفق مواطني دولة جنوب السودان إلى والیتي شرق 

 وغرب كردفان
 

 ً من مواطني دولة جنوب السودان شخص   48,000لمنظمات اإلغاثة العاملة على األرض، فقد وصل أكثر من  وفقا
. وتفید التقاریر بأن 2016 عاممن ینایر لى والیات شرق، وجنوب دارفور، ووالیة غرب كردفان منذ أواخر شھر إ

نتیجة للنزاع المسلح، وفشل الموسم ویغادرون دولة جنوب السودان بسبب انعدام األمن الغذائي،  شخاصھؤالء األ
، أن الوافدین جدیر بالذكرارتفاع أسعار الحبوب في دولة جنوب السودان. لى إضافة باإلالزراعي، وعدم توفر الغذاء 

 اب في دولة جنوب السودان.الجدد یفرون من والیات شمال، وشرق بحر الغزال وكذلك من والیة وار
 

 شخص 40,500بلغ عدد الوافدین من دولة جنوب السودان الى والیة شرق دارفور 
 

 ً للجنة التسجیل في معسكر خور عمر، وجمعیة الھالل األحمر السوداني، ومفوضیة العون اإلنساني الحكومیة   وفقا
مدى الشھرین  دارفور علىفي والیة شرق  من مواطني دولة جنوب السودان الى سبعة مواقع 40,468وصل عدد 

 ً في مدینة الضعین للتحقق من الوافدین الجدد في خور عمر  الماضیین. ویوجد فریق من المنظمة الدولیة للھجرة حالیا
، وجمعیة الھالل األحمر السوداني الحكومیة ولتدریب العدادین، بما في ذلك موظفین من مفوضیة العون االنساني

رھا یخرى عبر بعثة  مقرر تسیوب السودان في محلیات الوالیة األري التأكد من عدد مواطني دولة جنوغیرھا. وسیج
 للوالیة األسبوع المقبل.

 
 
وجد غالبیة الوافدین من دولة جنوب السودان في والیة شرق دارفور في معسكر خور عمر بمدینة الضعین، یو

ً  500بمعدل  شخاصھؤالء األ فدعاصمة الوالیة. وی ، لیصل بذلك إجمالي عدد الوافدین الجدد حتى شخص یومیا
. ومن المتوقع أن تبدأ المنظمة الدولیة للھجرة عملیة التحقق من الوافدین اً شخص 25,041مارس إلى  27تاریخ 

ت في االستجابة الحتیاجا في ھذه األثناءمنظمات اإلغاثة  تستمرمارس. و 29عمر في الجدد في معسكر خور 
من  16,200المساعدات الغذائیة لحوالي العالمي  اءن، قدم برنامج الغذمواطني دولة جنوب السودان. وحتى اآل

 مارس. 21إلى  9شخص آخرین من الذین وصلوا في المدة بین  6,420توزیع الطعام لعدد  الوافدین الجدد، ویستمر
 

األولیة في المعسكر حیث  كز الرعایة الصحیةویستطیع الوافدون الجدد الحصول على الخدمات الصحیة من مر
 اً رسلت وزارة  الصحة بالوالیة مساعدأاستشارة في الیوم الواحد. و 75 إلىالطبیة في المتوسط  ستشاراتاالوصلت 

لعیادة لالدواء  بإرسالمن منظمة الصحة العالمیة  العیادة، وتقوم بدعمٍ  إلىواثنین من المرشدین الصحیین  اً،طبی
ً بناًء على دولة جنوب السودان على الخدمات  مواطنویاً. ویحصل أسبوع اتفاق بین وزارة الطبیة الصحیة مجانا

 مارس 27لى والیة شرق دارفور حتى تاریخ إون الجدد من مواطني دولة جنوب السودان دالواف
 االسر عدد االفراد الموقع    المحلیة

 6,018 25,041 خور عمر الضعین
 502 1,494 أبومطارق بحر العرب

 479 2,531 عسالیھ ھعسالی
 145 725  الفردوس الفردوس
 388 1,340 قرى متنوعة أبوكارنكا
 659 3,295 أبوجابرة أبوجابرة

 1,007 6,042 قرى متنوعة عدیلة
 9,198 40,468  جماليإلاالعدد 
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 )2016 العالمي الغذاء  برنامج( بالضعین عمر خور معسكر في السودان جنوب دولة ومواطن

ً  ،الصحة بالوالیة بمباشرة األنشطة  ومنظمة الصحة العالمیة. وقامت الوزارة بدعم من منظمة الصحة العالمیة، أیضا
 األسبوعیة لمكافحة ناقالت األمراض في المعسكر.

 
الكبیر الذي طرأ في اآلونة شكل تحدیاً في خور عمر على الرغم من التحسن عملیة الحصول على المیاه تزال وال ت

لتر  6,000األخیرة على خدمات المیاه والمرافق الصحیة في المعسكر. وقد ظلت بعثة الیونامید  تباشر عملیة نقل 
 ً ذلك، تخطط منظمة  إلىوتعتزم مواصلة العملیة لمدة شھر. وباإلضافة  ،مارس 17بالشاحنات منذ  من المیاه یومیا

بدء  ــــلل ةــــــالوطنی "ستـــــأس"
اه  ــــتر من المیـــــل 11,000بنقل 
 ً  بالشاحنات.   یومیا

 
ً ـــــوفق اح ــإصحاه وـــالمی برنامجل ا
كومي، فإنھ على الرغم ـــالح ةالبیئ

ود المبذولة لزیادة ــل الجھـــــمن ك
إمدادات المیاه ال یزال ھناك عجز 

لتر من   235,000حوالي ب یقدر
 ً . ومن المرجح أن یزداد المیاه یومیا

وصول المزید من  العجز معھذا 
المعسكر. ھذا، وقد  إلى شخاصاأل

قامت ھیئة المیاه بزیادة ساعات 
طة المیاه ساعتین ـــالضخ من مح

و الحد األقصى ــــافیتین، وھــــاض
للقدرة التشغیلیة للمحطة. وقد قامت 
وزارة الصحة الوالئیة بتشیید عدد 

15  ً ً عمومی مرحاضا وفرغت من  ،ا
ً مرحاض 790 إلىمارس. وال تزال ھناك حاجة  25حملة التنظیف في  ً إضافی ا  .ا

 
ً توزیع أليٍ من مواد اإلیواء لمواطني دولة جنوب السودان الذین وصلوا   تجر عملیةوحتى اآلن، لم  معسكر  إلى حدیثا

 يوآحالیا بعمل ترتیبات لتوزیع إمدادات المالدولیة  )مكورأ( لجنة اإلغاثة المیثودیة المتحدةخور عمر. وتقوم منظمة 
 أسرة. 6,000من أصل  700 إلىأسرة. كما جرى توزیع لوازم منزلیة في حاالت الطوارئ حتى اآلن  1,000لعدد 

 
 جنوب دارفور والیة إلىجنوب السودان من مواطني دولة  3,500وصول نحو 

 
جنوب  من دولة اً جدید اً وافد 3,485ما یقدر بنحو  بتسجیل قام مكتب معتمد الالجئین بالسودان ،مارس  26بحلول 

ً  .جنوب دارفوروالیة بللنازحین  بلیل معسكر فيالسودان  ، الغذاء إلىالجدد  الوافدون یحتاج، الالجئین یةلمعتمد ووفقا
وحتى اآلن، لم . في مجال التعلیم اتوالمساعد ،المیاه والصحةخدمات  إلىواللوازم المنزلیة وكذلك  ،الطوارئ يوومآ
یوجدون جنوب السودان الذین كانوا مواطني دولة مع  یعیشونوھم  ،توفیر المساعدات اإلنسانیة للوافدین الجدد یجر

یكون التدفق الجدید فوق طاقة المجتمع المضیف. وستقوم بعثة ھناك مخاوف من أن . وق األخیرالمنطقة قبل التدفب
 .مارس 29یوم  معسكرزیارة الب مشتركة بین الوكاالتتقییم 

 
 غرب كردفان والیة إلىلوصول استمرار مواطني دولة جنوب السودان في ا

 
  منفي والیة غرب كردفان  محلیة المیرم إلىت رَ یِّ سُ من خالل بعثة مشتركة بین الوكاالت قام برنامج الغذاء العالمي 

 15حوالي  بمعدل وصول، فبرایر شھرمنذ  من الوافدین الجدد للمیرم 1,559 من عدد التحقق بمارس،   18إلى15
ً  20 إلى ً  شخصا أعلى  محلیة المیرم إلىجنوب السودان دولة من الجدد عدد الوافدین ن یكون أومن المرجح   .یومیا

بین  ةمشتركلم تتمكن البعثة الالذین و ،المناطق المجاورة إلىجدد لجأوا عن وافدین ن ھناك تقاریر أل من ذلك، نظراً 
 وصول عدد إلى الحكومیة فقد اشارت مفوضیة العون االنساني، انھخرصما في منطقة أ  .من الوصول إلیھم الوكاالت
ً . المنطقة األسبوع الماضي إلىوافدین الجدد المن  2,500 وتوزیع من،  التحققعملیة ب ویقوم البرنامج حالیا

 .المساعدات الغذائیة لھؤالء الوافدین الجدد
 

 جبل مرة الجدیدة من منطقة النزوح  لعملیة ةاستمرار االستجاب 
 

استمر االھالي في الفرار من منطقة جبل مرة في دارفور بسبب القتال بین القوات الحكومیة والجیش الشعبي لتحریر 
أنھ  إلىالسلطات وتشیر  ، فصیل عبد الواحد. وھناك حتى اآلن، تقدیرات متنوعة من قبل منظمات اإلغاثة  -السودان 

 .منطقة جبل مرة في والیتي شمال، ووسط، وجنوب دارفورمن  من النازحین 133,000ربما قد یكون ھناك حوالي 

بلغ عدد مواطني دولة جنوب 
السودان الذین وصلوا الى 

ینایر  السودان منذ أواخر شھر
 شخص 40,000أكثر من 

 
 

من مواطني  40,500وصل نحو
لى سبعة إ دولة جنوب السودان

مواقع في والیة شرق دارفور، 
معسكر خور ب معظمھم  الذحیث 
 عمر

 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 )2016النازحین الجدد الذین وصلوا الى سورتوني بوالیة شمال دارفور (أوتشا مآوي 

ً  ،أولیاً، ومن المرجح أن یتغیر بناًء على عملیة التحقق من العددھذا ویعتبر    .وتسجیل النازحین الجدد الجاریة حالیا
من قبل  من ھؤالء الوافدین الجدد 71,700حوالي وتسجیل  ،الفراغ من عملیة التحقق من حتى اآلنقد جرى و

 .منظمات اإلغاثة
 

 2016مارس  27 حتىورد حول عملیة النزوح من منطقة جبل مرة  ما
عدد النازحین الذي  الموقع الوالیة

 جرى االبالغ عنھ
عدد النازحین المتحقق  المصدر

منھم  والمسجلین ومن 
 قدمت لھم المساعدة

 سورتوني شمال دارفور
 
 

 طویلة
 شنقلي طوباي
 مدینة كبكابیة

 

69,460 
 
 

43,302 
2,114 
2,649 

برنامج والمنظمة الدولیة للھجرة، 
 .المجتمع المحليوالغذاء العالمي، 

 
 .المنظمة الدولیة للھجرة

 .المنظمة الدولیة للھجرة 
 .مصادر أخرى

المنظمة بواسطة   46,818
 .الدولیة للھجرة

بواسطة المنظمة   18,984
 .الدولیة للھجرة

برنامج بواسطة   2,000
العالمي (التوزیعات الغذاء 

العامة لحصص غذاء 
 الطوارئ)*
بواسطة برنامج   2,018

الغذاء العالمي (التوزیعات 
العامة لحصص غذاء 

 الطوارئ)
مجموع 

 فرعي
 117,525  69,820 

وسط 
 دارفور**

 
 
 

 حیصااصمعسكر الح
 معسكر الحمیدیة

 ، تور، جلدو، قولونرتتي

1,009 
 
 

550 
 
 

12,810 

 العون االنسانيبواسطة مفوضیة 
، وفریق مشترك بین الحكومیة
 الوكاالت.

بواسطة مفوضیة العون االنساني،  
 .وفریق مشترك بین الوكاالت

 .مفوضیة العون االنساني

ریق بواسطة ف  1,009 
 مشترك بین الوكاالت.

بواسطة فریق مشترك   550
 بین الوكاالت.

مجموع 
 فرعي

 14,369  1,559 

جنوب 
 دارفور

 

 كاسمدینة 
 دربات

355 
835 

  .المنظمة الدولیة للھجرة
 .الھالل االحمر السوداني

المنظمة الدولیة بواسطة   355
 .للھجرة

مجموع 
 فرعي

 1,190  355 

 71,734  133,084  جماليالعدد اإل
 التوزیعات العامة لحصص غذاء الطوارئ *

 24  حتىدارفور والیة وسط مواقع مختلفة في  إلىلجأوا قد جبل مرة منطقة نازح من  70,000عن نحو وفقا لمصادر محلیة، ھناك تقاریر غیر مؤكدة  **
 .ھموالتحقق من احتیاجات ،شخاصھؤالء األ إلىالوصول  تحاولمنظمات اإلغاثة ال تزال و  .مارس

 
 استجابة الحتیاجات نازحي منطقة جبل مرة الجدد في والیة شمال دارفور

 
وقد  اإلغاثة في االستجابة الحتیاجات النازحین الجدد من منطقة جبل مرة في والیة شمال دارفور. تستمر منظمات

سورتوني في التحسن التدریجي. وخالل الفترة المشمولة بالتقریر، فقد ارتفع معدل الحصول  إمدادات المیاه فيبدأت 
قدر االستجابة للطوارئ في السودان التي تإطار  معاییرلترات للفرد في الیوم، وھو ما یزال أقل من  4 إلىعلى المیاه 

 .لتر للفرد في الیوم الواحد 7.5 ب
 

یة ـفام الدولــة أوكســوقد قامت منظم
د في مصدر یب مولِّ ـــكیة بتركــاألمری

من  ربــالمیاه الرئیسي في قوباي بالق
وبالتالي أدى ذلك لتحسین  ،ورتونيـس

تقوم لجنة تتألف من ــاه. وسـوفرة المی
ة من مجتمع ــاء، أربعــانیة أعضــثم

وأربعة من مجتمع  ،ليــل المحـــالرح
النازحین بتولي المسئولیة عن حراسة 

ً تدریب ـــــــوقد ج .دالمولِّ  رى أیضا
جنة على كیفیة تشغیل ـــــــاء اللأعض
ث ـتمر البحــــد اســــھذا، وق د.ــالمول

ووصل ادر جدیدة للمیاه. ــــعن مص
مارس فریق جیوفیزیائي   22في یوم 

ً  .سورتوني إلىجرى التعاقد معھ بواسطة الیونیسیف  عملیة المسح الجیوفیزیائي في دائرة نصف قطرھا  وتجري حالیا
  حول سورتوني. كیلومترات 10

 

منطقة تستمر عملیة النزوح من 
جبل مرة حیث یقدر أن نحو 

لى إشخص قد نزحوا  133,000
ط ،وجنوب ـمال، ووسـوالیات ش
ملیة ـرت عــــجیث ـــحدارفور، 
منھم حتى  70,000ن ـــالتحقق م

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

وقد جرى تحدید عدة نقاط واعدة بالقرب من المعسكر، إال أن العائق الرئیسي الماثل اآلن ھو وصول آلة الحفر من 
من المراحیض المخطط لھا،  1,000من أصل  250أوكسفام بناء كما أنجزت منظمة  أجل استئناف عملیة الحفر.

ً مرحاض 750 إلى سورتوني لیصل بذلك إجمالي عدد المراحیض اآلن في منطقة . وھذا یعني أن یخدم المرحاض ا
ً  92الواحد  بمرحاض واحد  اطار االستجابة للطوارئ في السودان الذي یقدر ، وھو معدل ال یزال دون مستوىشخصا

ً  50لكل  وفي غضون ذلك، یجري العمل على إعداد ألواح مقاعد المراحیض الخرسانیة على قدٍم وساق في  .شخصا
ونظمت دورات لتشجیع العادات الصحیة مع  ،كما قامت أوكسفام أیضا بتدریب عمال التوعیة بالنظافة. بلدة كبكابیة

ً  التركیز على كیفیة استخدام المراحیض وجمع القمامة. ھذا، وقد أرسلت  لسورتوني وزارة الصحة بالوالیة فریقا
ً مرحاض 750لنازحین، وجرت عملیة رش فیذ حملة رش لمدة یومین في موقع اوباشرت تن موقع لتوالد  2,500و ،ا

زیادة في البعوض وأوصى الفریق بأن  توقد لوحظ. بالرش أیضاً داخل مقر بعثة الیونامیدكذلك الحشرات، وقامت 
وقامت وزارة الصحة الوالئیة بتخزین مسبق للمبیدات الحشریة في  .لمعسكر بأكملھتجري عملیة رش ضبابیة ل

 المعسكر الستخدامھا عند الحاجة.
 

 االبالغ عن نازحین جدد من منطقة جبل مرة في والیة وسط دارفور
 

 ً مواقع مختلفة  إلىالنازحین من جبل مرة الذین وصلوا  لمنظمات اإلغاثة والسلطات الحكومیة، فقد ورد أن عدد وفقا
ً شھر ینایرمنذ اندالع القتال في منطقة جبل مرة في  14,369والیة وسط دارفور قد بلغ  في  للتقاریر الواردة  . ووفقا

وتفید مصادر محلیة بأن  نازح جدید في نرتتي، وقولو، وتور. 30,000من مصادر محلیة، یمكن أن یكون ھناك نحو 
ً ن یموجود اوبما یكوننازح جدید ر 40,000ما یقدر بنحو  ونظراً ألن الشركاء في المجال  في وادي باري. حالیا

في ومن االحتیاجات غیر ممكنة  ،المنطقة، تظل عملیة التحقق من ھذه األرقام إلىیستطیعون الوصول نساني ال اإل
 .الراھن وقتال
 

ً  شخاصوفي استجابة لسد احتیاجات األ برنامج ویة، قامت كل من الیونیسیف من جبل مرة في الوال الذین وصلوا حدیثا
 ،لزیادة إمدادات المیاه وجلدو، ،بإعادة تأھیل ست مضخات یدویة في نرتتي، وتور الحكومي المیاه واإلصحاح البیئي

 ةملامضخة یدویة ع 16من أصل  12ھناك فأما في تور،  مضخات أخرى.وھناك خطط جاریة إلعادة تأھیل سبع 
أن ھناك فجوة تقدر  قطاع المیاه ویقدر .شخص، بما في ذلك النازحین الجدد 27,000اآلن، وتوفر المیاه ألكثر من 

 في المائة في إمدادات المیاه النظیفة في تور. 71ب 
 

شخص من بینھم النازحین الجدد  17,000أما في جلدو، ووفقاً لقطاع المیاه، ففي الوقت الذي یستطیع فیھ أكثر من 
خطط كل من في المائة. وت 74في كمیة المیاه تقدر ب الحصول على المیاه الصالحة للشرب، تظل ھناك فجوة 

متر منھا،  300من شبكة المیاه، حیث جرى الفراغ بالفعل من تمدید  متر 600أھیل الیونیسیف وقطاع المیاه إلعادة ت
ً   .نرتتيوسیقومان كذلك بتركیب نظام الطاقة الشمسیة في مدینة  الحصول على ما یكفي من  ال یزالللیونیسف،  ووفقا

منظمة  وتقوم خدمات المیاه والمرافق الصحیة یمثل أولویة قصوى في المناطق التي تستضیف النازحین الجدد.
تعاني ھذه المراكز من نقص و  .أربعة من سبعة من مراكز الرعایة الصحیة األولیة في نرتتي بإدارةاالغاثة العالمیة 

 .دویة یمكن أن تكفي لمدة خمسة أشھرامدادات من األ في األدویة، إال أنھا تلقت مؤخراً 
 

السودان یوقع على خطة لحمایة األطفال من االنتھاكات في النزاعات 
 المسلحة

 
واستخدام األطفال من قبل قوات  ،مارس، وقعت حكومة السودان مع األمم المتحدة خطة عمل لمنع تجنید 27في 

تعزیز الحمایة الشاملة لألطفال  إلىدد خطة العمل سلسلة من التدابیر الرامیة وتح .األمن التابعة للحكومة السودانیة
راح األطفال من قوات األمن ومنع تجنید األطفال، وإطالق س ،المتأثرین بالنزاعات المسلحة، بما في ذلك وقف

والتعاون مع األمم المتحدة عیین منسق رفیع المستوى لتنسیق تنفیذ ھذه الخطة، توقد التزمت الحكومة أیضا ب الوطني.
 .في رصد تنفیذ الخطة

 
والتحقق من قبل  ،بنجاحعند االنتھاء من جمیع التدابیر المتفق علیھا في الخطة من قبل الحكومة السودانیة  وستجري

العام من ملحق التقریر السنوي لألمین عملیة إزالة اسم قوات األمن التابعة للحكومة السودانیة ستجري  األمم المتحدة
 .والنزاعات المسلحة ،بشأن األطفال

  
  

دل إمدادات المیاه في ــارتفاع مع
ترات ـــل  4 ىـــــــوني  إلــسورت

للشخص الواحد في الیوم الواحد، 
ال یزال ذلك أقل من معاییر ولكن 

تجابة للطوارئ في ـار االســـــأط
لتر    7.5السودان الذي یقدر ب
 للفرد في الیوم الواحد

طرأ تحسن على معدل إمدادات 
واقع النازحین في ــیاه في مـــالم

دارفور، ولكن ال ط ــــوالیة وس
 فجواتتزال ھناك 

 27ومة السودان في ــــوقعت حك
طة عمل لمنع تجنید ـــمارس خ

واستخدام األطفال من قبل قوات 
 األمن الحكومیة السودان
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