
 
 
 
 

 
   
 

 
 

   
   
   
   

 
 

 

 
 

 

 
اإلنسانیةالنشرة       
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أوتشا     

 )في والیة وسط دارفور (المصدر: ارشیف منظمة تیرفند نازحون في جلدو

 في ھذا العدد                                        
 

 1ص.  في والیة وسط دارفور النازحین الجدد من 16,300 أكثر من    

 2ص.  الى مساعدات في جبل مرة من النازحین الجدد 34,000یحتاج 

 3ص.  غاثةمساعدات اإل على في أبیي النازحین الجددمن  800حصول 

 4ص.  الجئ من دولة جنوب السودان یومیًا 50 – 45وصول ما بین 

  التطورات أبرز  
 أنھ قدالحكومیة تقول مفوضیة العون اإلنساني  •

النازحین  من 16,300تسجیل أكثر من  جرى
 الجدد في مدینة جلدو بوالیة وسط دارفور

لم یتلق  الحكومیة وفقًا لمفوضیة العون اإلنساني •
من النازحین الجدد    34,000نحو المساعدات 

 .في محلیة شمال جبل مرة
نازح بسبب النزاع القبلي في  6,200یحتاج نحو  •

 .اتإلى المساعد والیة شرق دارفور
وفقا إلفادات بعثة مشتركة بین الوكاالت یحتاج  •

شخص فروا من منازلھم في  800أكثر من 
منطقة أبیي عقب ھجمات المیلیشیات إلى 

 .المساعدات األولیة

 أرقام
 

 
 ملیون 3,1

 
 

 ملیون 2,5
 
 

 ملیون 2

 
 النازحون في السودان

 
 النازحون في دارفور

 (حتى تاریخھ)  
 

 عدد المصابین بسوء التغذیة 
             الحاد الشامل 

 
 
 

168,000          

بإستثناء  السودان في نوالالجئ
الالجئین من دولة جنوب 

 األمم المتحدة (مفوضیة السودان
 )لالجئینشئون ال

 
 
 

130,840 

 دولة جنوب من نوالالجئ
 15 منذ السودانفي  السودان

األمم مفوضیة ( 2013دیسمبر، 
  )لالجئینشئون االمتحدة ل

 التمویل   

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

 

  
17 % 

 المتوفر من التمویل المطلوب
 

        

 
 

من النازحین الجدد في مدینة  16,300بدء وصول المساعدات إلى نحو 
  جلدو في والیة وسط دارفور

 
 

الحكومیة، فقد بلغ عدد النازحین المسجلین الذین لجأوا إلى مدینة جلدو التابعة لوالیة وفقًا لمفوضیة العون اإلنساني 
، فقد ورد أن ھؤالء الحكومیة شخص. ووفقًا لمفوضیة العون اإلنساني 16,300عن  ما یزید قلیًال وسط دارفور

ماعات المسلحة في المنطقة.  وقد النازحین قد فروا من منازلھم جراء القتال الدائر بین القوات الحكومیة وإحدى الج
 واللوازم ،حاالت الطوارئل يوآعلى مواد الم ھاليمن ھؤالء األ 16,300شخص من أصل  7,800حصل نحو 

، في حین ًانازح 4,325الحصص الغذائیة لنحو  المنزلیة من منظمة تیرفند الدولیة. ووزع برنامج الغذاء العالمي
شخص على المساعدات الغذائیة بعد التقییم الجدید الذي سیقوم بھ   12,000بنحو سیحصل العدد المتبقي الذي یقدر 

لالجئین للحصول على اطلبا إلى مفوضیة شؤون دم المجلس الدانمركي لالجئین برنامج الغذاء العالمي. وقد ق
 من العدد المتبقي. ًانازح  8,525لنحو  لطوارئل مدادات المنزلیةاإل
  

من السكان المقیمین والنازحین الذین  میاه الحالیة في مدینة جلدو غیر كافیة لتلبیة احتیاجات كٍلھذا، وتظل إمدادات ال
. ووفقًا لمنظمات اإلغاثة ھناك اثنتان فقط من المضخات الیدویة تعمالن حالیًا في المدینة، لذا فإن وصلوا حدیثًا

لذلك تخطط  والینابیع المفتوحة في الوادي. وإستجابًة ،یقومون بجلب المیاه من اآلبار النازحین الذین وصلوا حدیثًا
ردة من الصندوق اإلنساني منظمة معونة الكنیسة النرویجیة لحفر أربع مضخات یدویة جدیدة باستخدام األموال الوا

، بید أنھا حتى اآلن لم تحصل على إذن من السلطات المحلیة للوصول إلى المنطقة. ووفقًا لمفوضیة العون المشترك
اعالن  أبریل، فور 27ستتمكن منظمات اإلغاثة من الوصول إلى منطقة جبل مرة بعد تاریخ  الحكومیة اإلنساني

 نتائج االنتخابات.
 

كافیة لتلبیة احتیاجات النازحین  وتخشى وكاالت المعونة من أن تكون الخدمات الصحیة الحالیة في مدینة جلدو غیر
ي مدینة جلدو سوى ممرضتین، وكذلك ال تتوفر حالیًا خدمات لتحویل یوجد في العیادة الصحیة ف الجدد. وال

. وقد قام ھامن القابالت فی 11 وكذلك تدریب ،العیادة بإعادة تأھیلالعالمیة المرضي. وقد قامت منظمة الصحة 
وسط  من وحدات التولید إلى وزارة الصحة بالوالیة لتوزیعھا في والیة 150 بإرسالصندوق األمم المتحدة للسكان 

 والنازحین الجدد في مدینة جلدو. ،لتلبیة احتیاجات النساء دارفور
 

 نازح في منطقة جبل مرة  34,000نحو لالمساعدات  مقَدُت: لم الحكومیة مفوضیة العون اإلنساني
 

نازح في قرى نسكام،   34,000نحو ھناك في وسط دارفور، ما زال الحكومیة وفقًا لمفوضیة العون اإلنساني 
كان ھؤالء و. اتمساعدتلٍق للدون  من وسط دارفوربوالیة  ورا، وورا في محلیة شمال جبل مرةوأبونقا، وت

ماعات والج ،قد فروا من منازلھم في منطقة فنقا السوق بعد القتال الذي اندلع بین القوات الحكومیة شخاصاأل
 ،حتیاجات الرئیسیة لھؤالء النازحین ھي الغذاءاإلالمسلحة في شھر ینایر. ووفقًا لمفوضیة العون اإلنساني تظل 

والمیاه النظیفة. ولم تتمكن وكاالت اإلغاثة من الوصول  ،والخدمات الصحیة ،واللوازم المنزلیة في حاالت الطوارئ
 عدملو ،التي تفرضھا السلطات المحلیة في المنطقة إتاحة الوصولإلى ھؤالء الناس بسبب القیود المفروضة على 

 األمن. استتباب
 

وأبونقا إلى أحد  ،وراوشخص آخرین من قرى نسكام،  13,000ووفقًا لمفوضیة العون اإلنساني، فقد انتقل 
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لقوا المواد وت ،نازح آخرین إلى قریة فنقا السوق 3,400معسكرات النازحین في والیة شمال دارفور. وقد عاد 
 من المؤسسات الحكومیة. يوآولوازم الم ،لطوارئلالمنزلیة المستلزمات الغذائیة، فضًال عن 

 

 الوكاالت في مساعدة النازحین الجدد في دارفوراستمرار 
عملیات تسجیل  المعونةتواصل وكاالت 

آلالف األشخاص الذین  اتوتقدیم المساعد
فروا من منازلھم في أعقاب القتال الذي 

والحركات  ،اندلع بین القوات الحكومیة
المسلحة في والیة شمال دارفور في 
محلیة طویلة وأجزاء من منطقة جبل مرة 

 ،ووسط ،التي تجاور والیات شمال
  .وجنوب دارفور

 
فرغت منظمات اإلغاثة من  وحتى اآلن

 31,800التحقق من وتقییم احتیاجات 
شخص من الذین نزحوا نتیجة لھذا 

جرة وقد قامت المنظمة الدولیة للھ .اعنزال
من ھؤالء النازحین.  29,500بتسجیل 

ھذا وقد إقتصرت التدخالت اإلنسانیة على 
المناطق التي تستطیع فیھا منظمات اإلغاثة الوصول إلى األشخاص المتأثرین، وفي نفس الوقت ورد أن عددًأ مقدرًا 

إتاحة ال یمكن الوصول إلیھم بسبب القیود المفروضة على  ،من النازحین، خاصًة في بعض أجزاء منطقة جبل مرة
 .األمن استتباب الوصول التي تفرضھا السلطات المحلیة في المنطقة، وذلك جراء عدم

 
من النازحین الجدد في معسكر زمزم  10,300من أصل  2,600فرغت المنظمة الدولیة للھجرة من التحقق من 

 للنازحین
 

من النازحین الجدد الذین ورد  10,300من أصل  2,600من التحقق حتى اآلن من  للھجرةتمكنت المنظمة الدولیة 
ھؤالء الناس من  . وقد فر2015عام من ومارس  أنھم قد وصلوا إلى معسكر زمزم للنازحین في المدة بین ینایر

عملیة  تمازالمرة. و ومن منطقة شرق جبل ،منازلھم في األجزاء الغربیة من محلیة طویلة في والیة شمال دارفور
 حالیًا. ةمستمر التحقق ھذه

 
 في معسكرات طویلة للنازحین  االكتمالتوشك على  ةمرافق الصحیال
 

من المراحیض الالزمة لتلبیة احتیاجات  715في المائة) من أصل  91( 653فرغت منظمة بالن سودان من تشیید 
وأرقو في محلیة طویلة. ومن المخطط  ،ودالي ،رواندا :الثةالنازحین الجدد الذین وصلوا إلى معسكرات النازحین الث

بواقع مرحاض  أي ،وفقاً لمقیاس إسفیر شخص 14,300من تغطیة احتیاجات نحو  715أن تتمكن المراحیض ال 
 .  شخصا 20واحد لكل 

 
 اع القبلينزاستئناف الخدمات الصحیة في ملیط بعد تعلیقھا بسبب ال

 
والتغذیة في  ،بدعم من الصلیب األحمر األلماني أنشطة الصحةو ابریل 6األحمر السوداني یوم استأنفت جمعیة الھالل 

وثالثة في المناطق الریفیة المحیطة  ،ستة من المرافق الصحیة في محلیة ملیط، وكذلك في ثالثة أخرى في مدینة ملیط
والتغذیة في جمیع  ،كزا تقدم خدمات الصحةمر 11بھا. وكانت جمعیة الھالل األحمر السوداني قد علقت عملیاتھا في 

والزیادیة في أوائل  ،األمن في أعقاب القتال الذي اندلع بین قبیلتي البرتي استتباب أنحاء محلیة ملیط وذلك بسبب عدم
 مارس والذي أدى إلى  نزوح آالف من الناس. شھر

 

ة من النازحین في محلیتي عدیلة وأبوكارنكا في والی 6,200یحتاج نحو 
 شرق دارفور إلى المساعدات

 
مارس إلى االول من شھر أبریل، یحتاج  31سیرھا برنامج الغذاء العالمي ما بین  احتیاجاتبعثة تقییم  نتائجو فقًا ل
 ،لطوارئلمستلزمات المنزلیة الوأبوكارنكا في والیة شرق دارفور إلى  ،نازح في محلیتي عدیلة 6,200نحو 

نازح   6,200یحتاج نحو 
بسبب النزاع القبلي في والیة 

 .اتإلى المساعد شرق دارفور

اإلغاثة بالتحقق قامت منظمات 
 31,800وتقییم احتیاجات  ،من

 شخص من الذین نزحوا نتیجًة
النزاع في دارفور في عام 

2015. 

 نازحون جدد من محلیة طویلة / جبل مرة یصلون إلى معسكر زمزم للنازحین (المصدر: الیونامید) 
 
 

 
 
 
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 ،البعثة تقییم فرص وسائل العیش وكذلك إلى الخدمات الصحیة والتعلیمیة. وكان الغرض من تسییر يوآوالم
وأبوكارنكا بعد اندالع القتال  ،واستراتیجیات المواجھة الخاصة بالنازحین. وقد نزح ھؤالء الناس إلى محلیتي عدیلة

قد تلقى ھؤالء و .2014ر في عام ْموالَح ،لك بین قبیلتي المعالیاذ، وك2013والرزیقات في عام ، بین قبیلتي المعالیا
.  وكذلك تتوفر 2014النازحون حصص شھر واحد من المواد الغذائیة التي یقدمھا البرنامج في شھر دیسمبر عام 

لنتائج البعثة، فھناك  ل على الخدمات الغذائیة التي یقدمھا المجلس األمریكي لالجئین. ووفقًالدیھم إمكانیة الحصو
في المائة بین تالمیذ المدارس النازحین في   50الرتفاع معدل التسرب الذي یقترب من  حاجة للدعم التعلیمي، نظرًا

 .بسبب النزاع أبوكارنكا
 

 في أبیي یتلقون المساعدات النازحون من ماریال أشاك
 

ومفوضیة إغاثة وإعادة تعمیر  ،للھجرة، وبرنامج الغذاء العالميحددت عملیة التحقق التي أجرتھا المنظمة الدولیة 
( جنوب شرق مدینة أبیي في منطقة أبیي) الذین  أشاك شخص من النازحین من قریة ماریال 800أكثر من  أبیي

وم بعد الھج أشاك ووفقا للبعثة فقد فر ھؤالء الناس من ماریال  والمناطق المحیطة بھا. رومامیر لجأوا إلى قریة
مارس والذي أدى إلى مقتل ثالثة مدنیین وإصابة ثالثة آخرین  2الذي شنتھ المیلیشیات المسلحة على القریتین في 

 .بجروح
 

وقد كان ھؤالء الناس بالفعل ضمن قائمة  .وتقوم وكاالت المعونة بتوفیرالمساعدات اإلنسانیة لھؤالء النازحین الجدد
فیة من المواد لبرنامج الغذاء العالمي، إال إنھم قد تلقوا اآلن حصة شھر إضا التوزیع العام للحصص الغذائیة التابع

حاالت الطوارئ لتوزیع اللوازم المنزلیة لم منظمة إنقاذ الطفولة السویدیة وقد قامت الیونیسیف بدع ة.الغذائی
ع إمدادات النظافة أیضًا توزی جرىوقد  .(الناموسیات، وأوعیة حفظ المیاه، والدالء، واألكواب، واألباریق)

 .واألدوات الزراعیة ألولئك النازحین ،الشخصیة
 

وكذلك في مركز أوال  ،ویستطیع النازحون الجدد الحصول على الخدمات الصحیة في مركز رومامیر الصحي
وقد باشرت منظمة  .الدولیة قول منظمةویدار المركزان من قبل  . كیرنھر العرب /  الصحي الذي یقع جنوب بحر

ا عودویوقد أشار النازحون إلى أنھم لن  .المزید من اإلمدادات الطبیة لتلبیة احتیاجات النازحین الجدد إستجالب قول
مم المتحدة األمنیة التزمت قوة األ القریة لعودة إلىإال بعد استتباب األمن في القریة. ولتشجیع ا أشاك إلى ماریال

وتكثیف  ،أشاك، بما في ذلك إنشاء لجان حمایة المجتمع في ماریالالمؤقتة ألبیي برفع مستوى اإلجراءات األمنیة 
 .الدوریات لیال ونھارا

 

 الجئ من دولة جنوب السودان في السودان 130,840 وجود

شؤون األمم المتحدة لوفقا لمفوضیة 
 130,840نحو فقد سعى  الالجئین

 الجئ  للبحث عن مأوى في السودان
منذ اندالع القتال في دولة جنوب 
السودان في منتصف دیسمبر 

،  2015أبریل  10،  وحتى 2013
من ھؤالء  78,200تلقى أكثر من و

شكًال من أشكال  شخاصاأل
 المساعدات اإلنسانیة.

ووفقا للمفوضیة، ال یزال الالجئون 
یتدفقون إلى السودان ة جنوب من دول

السودان من والیة أعالي النیل عبر 
والكویك، والمقینص  ،معابر جودة

الحدودیة في والیة النیل األبیض. 
 جرتوخالل األسبوع الماضي، 

من الوافدین الجدد من دولة جنوب السودان في والیة النیل األبیض الذین دخل معظمھم  1,500إعادة تسجیل نحو 
أن قصیرة قبل  عبر معبر الكویك الحدودي. وسیبقى الوافدون الجدد في مراكز االستقبال في الكویك وجودة لفترٍة

 50إلى  45 ل الوصول عبر نقطة جودة الحدود یة بینمعدإلى المعسكرات. ویتراوح متوسط  نقلھم مباشرًة جريی
ینتقل العدد الباقي من الالجئین إلى مدن مختلفة ة أبو سن. وودب ،ل نصفھم إلى معسكرة العلقایةشخص في الیوم، ینتق

ل ) قب(حوالي ساعة واحدة جدًا قصیرٍة ستقبال لفترٍةإلداخل السودان. وعادًة ما یبقى الوافدون الجدد في مركز ا
 نتقال إلى وجھتھم النھائیة المبتغاة.اإل

أشارت بعثة مشتركة بین 
 الوكاالت إلى فرار أكثر من 

شخص من منازلھم في   800
والتماسھم  ،قریة ماریال أشاك

المأوى في قریة رومامیر في 
منطقة أبیي عقب ھجمات 

 المیلیشیات.
 

 (المصدر: الھالل األحمر) ضالجئون من دولة جنوب السودان یصلون إلى والیة النیل األبی
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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

 
 في 2015لعام اإلقلیمیة لالجئین من دولة جنوب السودان  ستجابةاالإطالق خطة  جرىإلى أنھ قد  ارةتجدر اإلشو

ملیون دوالر أمریكي لتلبیة  152.1المتطلبات المشتركة بین الوكاالت للسودان بمبلغ  تقدر. و2014ینایر  17
من المتوقع وصولھم بحلول نھایة العام إلى السودان.  الجئ من دولة جنوب السودان 196,000أحتیاجات نحو 

جئین من دولة جنوب السودان في السودان حتي تاریخ الثاني ووفقا للمفوضیة فقد بلغ إجمالى تمویل اإلستجابة لأل
 المطلوب. 152.1 ال في المائة من أصل مبلغ 8من أبریل، 

 
 في والیة الخرطومتسجیل المدنیین من دولة جنوب السودان 

مواطن من دولة  123,028أبریل تسجیل  10اعتبارا من  جرىفقد  األمم المتحدة لشؤون الالجئین لمفوضیةووفقًا 
جنوب السودان في والیة الخرطوم. وتجري عملیة التسجیل بواسطة إدارة الجوزات والھجرة السودانیة في 

وسوف تتواصل  القدرات الفنیة. توفیر وأ ،من الناحیة المالیة وتقوم المفوضیة بدعم عملیة التسجیل سواًءالخرطوم. 
 عملیة التسجیل حالیًا في والیة النیل األبیض.

 
 

من مواطني  250,000أكثر من  صل إلىالمساعدات عبر الحدود ت
 دولة جنوب السودان

 
مواطن من   250,000یتلقى أكثر من  ن برنامج الغذاء العالمي وشركائھأبریل م 8وفقًا لبیان مشترك صدر في 

نقلھ عبر السودان. وكانت  جريدولة جنوب السودان من المتأثرین بالنزاع في ھذه الدولة الغذاء المنقذ للحیاة الذي ی
المساعدات  للسماح بمرور 2014جنوب السودان قد وقعتا على مذكرة تفاھم في یولیو عام دولة و ،حكومتا السودان

 في شھر دیسمبر ھذه تمدید مذكرة التفاھم جرىقد ة جنوب السودان لمدة ستة أشھر. ولسودان إلى دولاإلنسانیة من ا
 لمدة ستة أشھر أخرى. 2014عام من 

 
أكونة في والیة  توزیع المواد الغذائیة في المابان، وملوط،، والرنك، وود جرىلبرنامج الغذاء العالمي فقد  ووفقًا

عام من ویونیو  ،ما بین أبریل وأشار البرنامج أیضا إلى أنھ سیجري جنوب السودان.أعالي النیل التابعة لدولة 
 طن متري من المساعدات الغذائیة إلى دولة جنوب السودان عبر السودان بواقع  ثماِن 16,200شحن نحو  2015

  .شاحنة شھریًا 25قوافل مكونة من 

 

 130,800التمس أكثر من 
 الجئ من دولة جنوب السودان

منذ الملجأ في السودان، 
 وذلك 2013منتصف دیسمبر 
مشتركة بین وفقًا لبعثة 

 الوكاالت.
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