
 
 

 

 
 

 

 
النشرة اإلنسانیة      
السودان       
 2016أبریل  17 – 11 | 16العدد          

   
 

 

 
 
 
 

 
   
 
 

   
     

   
   

   

أوتشا     

 ) 2016الجئون من دولة جنوب السودان یتلقون االغاثة في خور عمر بشرق دارفور (األمم المتحدة 

 في ھذا العدد                            
 

 1ص.  2016السودان قد جاء عام  .ج .وافدین من دمن ال 4من كل  1

 2ص. رقام جبل مرة قید المراجعة أال تزال 

 3ص. لى وسط دارفور إدارفور  .لنازحین من والیة غلعودة حاالت 
 4ص. ملیون طفل  4حملة للتطعیم ضد شلل األطفال استھدفت 

  أبرز التطورات  
جنوب السودان إلى مازال تدفق مواطني دولة  •

، مع وصول ما یقرب من السودان مستمراً 
شخص في المدة من أواخر شھر  54,000

 .2016أبریل  17 إلىینایر 
الذ معظم الالجئین من دولة جنوب السودان  •

الذین وصلوا منذ شھر ینایر  في المائة)، 78(
 .بوالیة شرق دارفور

ي جبل مرة في والیة شمال نازح عددزال یال  •
خضع للمراجعة، مع توقعات بحدوث یدارفور 

 .انخفاض كبیر
النازحین في والیة  من  5,750عاد حوالي  •

إلى والیة غرب دارفور  وسط دارفور،
 .واستقروا في منطقة  رونقاتاس

قامت كل من حكومة السودان والیونیسیف  •
سنوات ضد  5مالیین طفل دون سن  4 بتطعیم

 .والیة عالیة المخاطر  15شلل األطفال في 
 

 2015من خطة االستجابة االنسانیة لعام  أرقام

 
 ملیون 3.1

 
 

 ملیون 2.5
 
 

 ملیون 2

  السودانالنازحون في 
 )2014(حتى دیسمبر 

 
 النازحون في دارفور

 ) 2014(حتى دیسمبر  
 

عدد المصابین بسوء 
             الحاد الشامل  التغذیة 

 
 
 
 
 

221,322          

ئون من دولة ــــــــالالج
نوب السودان في ــــــــج

 15نذ ـم ودانــــــــــالس
 2013مبر، ـــــــــــدیس

(مفوضیة األمم المتحدة 
حتى  – لشئون الالجئین)

 2016مارس  31

 
 
 

173,441 

ئون في السودان ــــالالج
 نسیات أخرىـــــــمن ج

یة األمم المتحدة ـ(مفوض
 لشئون الالجئین)

 

 التمویل 

 )دوالر أمریكي( * ملیون76.9
  2016جرى استالم المبلغ في عام 

 

  
ً أع المبلغ ـــرى تتبـــ*سیج على خطة  عاله خصما

 ، متى ما جرى2016االستجابة االنسانیة للعام 
 الفراغ منھا 

    
     

 
 

دد من دولة جنوب ــن الالجئین الجـــم 221,000ن ـــثر مــول أكـوص
 2013السودان منذ شھر دیسمبر  إلىالسودان 

 
 ً  إلىمن مواطني دولة جنوب السودان   221,322أكثر من  وصل الجئیناللمفوضیة األمم المتحدة لشئون  وفقا

ُ نحو وھذا  .2016أبریل  15و 2013السودان في المدة بین دیسمبر  شخص من الذین  53,000العدد یشمل تقریبا
كان تزاید حالة انعدام األمن الغذائي في والیتي  .بریل من ھذا العامأ 15و السودان بین أواخر شھر ینایر، إلىوصلوا 

للتدفق  انالرئیسی انالمحرك ماھ جنوب السودانالنزاع الدائر حالیاً في دولة  إلىباإلضافة واراب و ،شمال بحر الغزال
 .األخیر

 
 خطة استجابة لمواجھة تدفق الالجئین من مواطني دولة جنوب السودان

 
 ً  لشئون الالجئینمم المتحدة مفوضیة األ وتباشر .حاالت الطوارئ للوافدین الجددلالقیام بجھد استجابة  یجرى حالیا

وجنوب دارفور، ووالیتي غرب  ،خطة استجابة للمزید من الوافدین في والیات شرق وشركاؤھا أیضا تطویر
مع توقع أن یصل عدد الوافدین  حتى بدایة موسم األمطارھذا التدفق  . ومن المتوقع أن یستمروالنیل األبیض ،كردفان

والیات شرق وجنوب دارفور،  إلىمن الوافدین  100,000ذلك بحلول نھایة  شھر یونیو، بما في  120,000 إلى
لتدفق المستمر لمواطني دولة جنوب لإضافة ھي والیة غرب كردفان. وأرقام التخطیط ھذه  إلى 20,000كذلك و

والیة النیل األبیض، والتي من المتوقع أن یصل الیھا حوالي  إلىالسودان الفارین جراء النزاع في تلك الدولة 
الذین یأتون مباشرة من دولة جنوب السودان، وكذلك شخاص ، بما في ذلك األ2016من الوافدین طوال عام  20,000

 .لیھا من مناطق أخرى في السودانإالذین ینتقلون مواطني دولة جنوب السودان 
 

 )2013السودان (منذ دیسمبر  إلىأعداد القادمین من دولة جنوب السودان 
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 )2016أبریل  17 –السودان (نھایة ینایر  إلىالوافدون من دولة جنوب السودان 
 عدد الوافدین الموقع الوالیة

  فراد)(ا
 المصدر

 26,278 خور عمر شرق دارفور
 (المنظمة الدولیة للھجرة)  24,944

 (تسجیل الھالل األحمر)  1,334

 الحكومیة االنسانيمفوضیة العون  الھالل األحمر/ 16,226 مواقع أخرى 

  42,504   جمالي فرعيإ

 برنامج الغذاء العالمي   4,125  معسكر بلیل للنازحین غرب دارفور

    4,125  اجمالي فرعي

 مفوضیة العون االنساني 3,920 خرصانھ غرب كردفان

 مفوضیة العون االنساني 3,389 المیرم 

  7,309   جمالي فرعيإ

  53,938  اجمالي

 
 الجدد من الالجئین من دولة جنوب السودان وجھود االستجابة في والیة شرق دارفور الوافدون

 
في المائة) في والیة شرق دارفور، وبصفة رئیسیة في  78أغلبیة الوافدین الجدد من دولة جنوب السودان ( استقر

من مواطني دولة جنوب  26,278من أصل  24,944قد جرى تسجیل  ھجدیر بالذكر، أنو .خور عمرمعسكر 
اآلخرین فقد جرى  1,334أبریل، أما ال   10حتى تاریخ  بواسطة المنظمة الدولیة للھجرة السودان في خور عمر

 .تسجیلھم بواسطة جمعیة الھالل األحمر السوداني
 

الدولیة،  ألمریكیة لالجئیناور عمر، تقوم كل من اللجنة ــــــوفي استجابة الحتیاجات الوافدین الجدد في معسكر خ
 11,500طعیم ضد الحصبة تستھدف ومنظمة الصحة العالمیة، والیونیسیف بدعم وزارة الصحة بالوالیة بحملة ت

وال تزال حملة  .أبریل 16شخص قد جرى تطعیمھم حتى تاریخ  2,400عام من بینھم عدد 15 شخص تحت سن
 .التطعیم مستمرة

 
طن متري من المساعدات الغذائیة في حاالت الطوارئ  391 وحتى ھذه اللحظة فقد قام برنامج الغذاء العالمي بتقدیم

اطني دولة جنوب السودان في معسكر خور عمر، وذلك لمساعدة الالجئین الذین حددتھم من مو 22,260لعدد 
السوداني وذلك بتقدیم الحصص  لمسجلین لدى جمعیة الھالل األحمرمعظم الالجئین اكذلك المنظمة الدولیة للھجرة و

 الحصص الغذائیة.ن توزیعات مجولة أخرى ، سینظم البرنامج تدفقوفي الوقت الذي یستمر فیھ ال. الغذائیة الكاملة
المیاه وإصحاح  برنامجمن قبل الیونیسیف، و یومیاً من المیاه  لتر 119,000ما مجموعھ  توفیرعملیة ھذا، وتجري 

، وكذلك عملیة جلب المیاه بالشاحنات من قبل منظمة زوا الدولیة، وبعثة الیونامید، ومنظمة أسست الحكوميالبیئة 
ً  3والجدیدة إلى  ،معدل توفر المیاه لكل من الحاالت القدیمةالوطنیة. وبذلك یرتفع  أقل من معاییر  ، وھولتر للفرد یومیا
  .لتر للفرد في الیوم 15إلى  7.5 اسفیر التي تقدر بعدد

 
وسیجري توزیعھا على جمیع الالجئین الجدد من دولة جنوب  ،خور عمر إلى لألسروقد وصلت إمدادات الطوارئ 

 .وجمعیة الھالل األحمر السوداني ،مم المتحدة لشئون الالجئیناألمفوضیة  السودان من قبل
 

 والیة جنوب دارفور إلىوافدون من الجئي دولة جنوب السودان 
 

 ً لمعتمدیة شئون الالجئین السودانیة، فقد بلغ عدد الالجئین الجدد من دولة جنوب السودان في معسكر بلیل وفقا
ً  4,125للنازحین في والیة جنوب دارفور  مم المتحدة لشئون الالجئین، ووفقاً للرقم التخطیطي لمفوضیة األ .شخصا

والیة جنوب دارفور. وتتوقع المفوضیة تباطؤ  إلىالجئ من دولة جنوب السودان  7,000من المتوقع أن یصل نحو 
طن  60التدفق مع بدایة موسم األمطار في دولة جنوب السودان في شھر مایو. وقد أرسل برنامج الغذاء العالمي 

وفي الوقت نفسھ قام برنامج الغذاء العالمي  متري من المواد الغذائیة لتوزیعھا على الوافدین الجدد في المعسكر.
حتى اآلن، ویخطط  شخص في معسكر بلیل للنازحین 1,881 إلىطن متري من المساعدات الغذائیة  32بتوزیع 

البرنامج لدعم اعداد اضافیة من الالجئین من دولة جنوب السودان الذین جرى تسجیلھم من قبل معتمدیة شئون 
 .الالجئین في المعسكر

 
 ان والیة غرب كردف إلىوافدون من الجئي دولة جنوب السودان 

 
عند حدود  خرصانھالجدد من دولة جنوب السودان في  الالجئینال یزال عدد  الحكومیة وفقا لمفوضیة العون االنساني

  ، الذین لم تجر عملیة تسجیلھم بعد.خرصانھ إلىمن الوافدین الجدد  1,000نحو  عن تقاریروھناك  الجئ. 3,920

 یف والیة غرب كردفانــــتستض
ن الجئي دولة ــــــم 7,300

اءوا ــــودان الذین جــــجنوب الس
 2016منذ أواخر شھر ینایر 

 

 

اتخذت غالبیة الوافدین الجدد من 
 78ة جنوب السودان (ـالجئي دول

في المائة) من الذین وصلوا منذ 
في والیة شرق  الذاً ــــــــمینایر 

یة في ـــفة رئیســـــوبص دارفور،
 .معسكر خور عمر

 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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الذي  الحكومة قرارلنتیجة  ،جاءوا من المناطق المفتوحة في الخرطوموقد ورد أن العدید من ھؤالء الوافدین الجدد قد 

صدر مؤخرا بمعاملة مواطني دولة جنوب السودان كأجانب في البالد. ووفقاً لتقدیرات مفوضیة العون اإلنساني، فقد 
ً الجئ  5,155بلغ العدد االجمالي لالجئین من دولة جنوب السودان في المیرم  الذین وصلوا قبل  ، بما في ذلك أولئكا

جدیر بالذكر، أنھ قد جرت عملیة إطالق خطة االستجابة  .من الوافدین الجدد 3,389التدفق األخیر، وكذلك عدد 
، بمتطلبات مشتركة بین 2015دیسمبر عام  7تاریخ ب 2016اإلقلیمیة لالجئین من دولة جنوب السودان للعام  

. وقد بلغت نسبة التمویل المستلم لدعم خطة االستجابة حتى تاریخ يأمریك دوالرملیون  54.2تقدر بمبلغ الوكاالت 
 في المائة . 9أبریل،  15

 
 

 على قدٍم وساق كد من أرقام نازحي جبل مرة جاریةالتزال عملیة التأ
 

ال تزال عملیة مراجعة عدد النازحین من منطقة جبل مرة في والیة شمال دارفور تجري على قدٍم وساق من قبل 
فبرایر. ومن المفترض أن  17لتسجیل النازحین منذ تاریخ  عط االذن للمنظمة الدولیة للھجرةمنظمات اإلغاثة. ولم یُ 

في األسابیع المقبلة، بالمقارنة مع المعلومات التي جرى  سورتوني یحدث انخفاض كبیر في األرقام المعمول بھا في
ویقوم برنامج الغذاء العالمي حالیاً بعملیة التحقق من أرقام توزیع الغذاء  .اإلبالغ عنھا من قبل المنظمة الدولیة للھجرة

ُ في سورتوني، وذلك للتأكد من أن األرقا ً تتمیز م المعمالخاصة بھ بأرقام عملیة العد التي جرت سابقا ول بھا حالیا
ً  .اإلمكان بقدربالدقة  ھذا، ویستمر  .لذلك ومتى جرى الفراغ من ھذه العملیة، سیجرى تحدیث أرقام التخطیط وفقا

الفریق القطري اإلنساني، والمنظمة الدولیة للھجرة في مواصلة جھود الدعوة الستئناف أنشطة التسجیل التي تقوم بھا 
 .جرة في والیة شمال دارفورالمنظمة الدولیة للھ

 
 لنازحي جبل مرة  سورتوني استجابة في

 
ً  دادات المیاهـــن امـــــلتر م 323,000 أبریل، استمرت عملیة توفیر 16حتى تاریخ  لتر  293,000منھا ( یومیا

إلى موقع نازحي جبل مرة  )لتر یقوم بجلبھا النازحون 30,000و ،بالشاحنات بواسطة العاملین في المجال اإلنساني
 إلىماكینة حفر  بإرسالومن أجل زیادة إمدادات المیاه، قامت بعثة الیونامید  دارفور. بوالیة شمالفي سورتوني، 

 ،المنطقة، وبدأت عملیات حفر بئرین من تلك التي جرى تحدیدھا نتیجة للمسح الجیوفیزیائي. وقد قامت الیونیسیف
اإلسھاالت واحدة من أھم القضایا  وتعتبر. سورتوني إلىماكینات حفر إضافیة  بإرسالومنظمة أوكسفام الدولیة أیضا 

ووفقا لوزارة الصحة بالوالیة فقد جرى العثور على  .الصحیة في المنطقة، ویعود ذلك في االساس إلى تلوث المیاه
نقاط المیاه  على مستوىلمنازل). لذا مطلوب القیام بكلورة المیاه عینة میاه ملوثة (مأخوذة من نقاط المیاه ومن ا 12

  والمنازل. 
 

زیادة في عدد حاالت االصابة بسوء التغذیة الحاد الوخیم التي  إلىسبانیة أطباء بال حدود اإل تقاریر منظمةوقد أشارت 
من  ابة بسوء التغذیة الحاد الوخیماالص ادخلت لبرنامجھا العالجي في العیادات الخارجیة.  فقد ازداد عدد حاالت

ابریل. وفي غضون ذلك، أشارت منظمة أنھار الوطنیة  12حالة حتى تاریخ  261في األسبوع الماضي إلى  191
حالة خالل األسبوعین  394 إلى 338 االصابة بسوء التغذیة الحاد الوخیم من زیادة حاالت إلىغیر الحكومیة 

مركز  إلىالتي جرى ادخالھا  االصابة بسوء التغذیة الحاد الوخیم د ارتفع عدد حاالتالماضیین. باإلضافة إلى ذلك، فق
 ،ابریل. وستقوم منظمة انھار، بدعٍم من برنامج الغذاء العالمي 12حاالت حتى تاریخ  9 إلى  6تحقیق االستقرار من 

وبصفة عامة، فقد  .في المنطقة لبتشغیل برنامجین للتغذیة التكمیلیة المخصصة لعالج سوء التغذیة الحاد المعتد
بارتفاع معدل االصابة باإلسھاالت جراء تدني مستوى  صابة بسوء التغذیة الحاد الوخیماإل ارتبطت الزیادة في عدد حاالت

 .، وكذلك بسبب المیاه الملوثةةمرافق الصحیالو ،النظافة
 

 والیة جنوب دارفور إلىالقادمون من جبل مرة 

ال تزال اعداد نازحي جبل مرة 
مال دارفور تخضع ـــفي والیة ش

ع توقع حدوث ـــــراجعة مــــــللم
 كبیرانخفاض 
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 )2016 الیونیسفجنوب دارفور (بوالیة  طفال في نیاالجرعة لقاح ضد شلل األ طفل یتلقى

 
في والیة جنوب دارفور لتقییم احتیاجات  میرشنق ابریل، مدینة  14بتاریخزارت بعثة مشتركة بین الوكاالت 

ً   لھم إلى المدینة من منطقة جبل مرة.ووص تقاریر عنشخص من الذین وردت  1,500 لقادة المجتمع المحلي،  ووفقا
بین شھري مارس وأبریل نظراً لتحسن حالة االمن التي مكنت  میرشنق إلىفقد ازدادت اعداد النازحین الذین یصلون 

ھذا، وقد قامت   .میرشنق  األھالي من االنتقال من الجبال عبر طریق شنقلي طوبایة (بوالیة شمال دارفور) إلى مدینة
. ومن المتوقع شخاصبتسجیل ھؤالء األ میرشنق واللجنة الطارئة للنازحین في الحكومیة، مفوضیة العون االنساني

ً  كذلك أن یصل المزید من النازحین مضخة یدویة  46وقد وجدت البعثة ستة خزانات میاه مرتفعة عاملة، و .قریبا
منظمة الرؤیة  ي تدیرهذز الصحي الكاثنتان منھا یجري حالیا إعادة تأھیلھما. ویمكن للنازحین الجدد الوصول إلى المر

نقص في  إلىالمجتمع المحلي  أشار قادةوقد  .في المدینة ةمرافق الصحیالخدمات المیاه و إلىالعالمیة الدولیة، و
محیط   فحص بإجراء ،أبریل  17في تاریخقامت منظمة الرؤیة العالمیة الدولیة قد و .ةالصحی نشأةاألدویة في الم

سنوات، وسوف تقوم بمساعدة من یحتاج للمساعدة من ھؤالء بتوفیر  5لألطفال تحت سن منتصف أعلى الذراع 
بذویھم  غیر المصحوبینمن األطفال  12وصول  إلىوقد أشار قادة المجتمع المحلي أیضا  .تدخالت التغذیة المطلوبة

ت منظمات اإلغاثة في أما في كاس، فقد استمر .والذین جرت عملیة لم شملھم مع ذویھم وقت الحق میرشنق إلى
بتشیید سبعة مراحیض  كیر الدولیةھذا، وقد قامت منظمة . المنطقة إلىعملیة مساعدة نازحي جبل مرة الذین وصلوا 

كانات) یضا لتوزیع أوعیة حفظ المیاه (جروتخطط المنظمة أ عمومیة، وتخطط لبناء تسعة مراحیض منزلیة إضافیة.
 .للوافدین الجدد

 

 لنازحین إلى والیة وسط دارفور من والیة غرب دارفورلودة حاالت ع
 

عن عودة النازحین من معسكر مورني للنازحین في والیة  الحكومیة في أعقاب تقریر من مفوضیة العون اإلنساني
 14في والیة وسط دارفور، زارت بعثة مشتركة بین الوكاالت المنطقة في تاریخ   رونقاتاس غرب دارفور إلى

وقد  .وصول المزید في وقت قریببشخصا من الذین قدموا إلى ھناك، مع  توقع  5,750حددت البعثة ابریل. وقد 
وبرنامج  ،(أوتشا)، ومفوضیة شؤون الالجئین مم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیةضمت البعثة ممثلین عن مكتب األ

، ومنظمة إنقاذ واالصحاح البیئي الحكومياه المی برنامجوالیونیسیف، ومفوضیة العون اإلنساني، و ،األغذیة العالمي
 الطفولة السویدیة، وھیئة خدمات اإلغاثة الكاثولیكیة.

  
المخابرات ووالجمعیات النسائیة، ومفوضیة العون االنساني، وجھاز االمن  ،وقد التقت البعثة قادة المجتمع المحلي

ً  ،، ومعتمد المحلیة، وقادة الشرطةالوطني فقد  وقادة المجتمع ،لمفوضیة العون اإلنساني وقادة المجتمع المحلي. ووفقا
، بعد قرار السلطات في مورني بنقل معسكر للنازحین مارس 22في  رونقاتاس بدأ ھؤالء األھالي یصلون إلى منطقة

 -من والیة وسط دارفور ساسفي األوقد جاء ھؤالء العائدون  الیونامید. من المدینة إلى منطقة قریبة من موقع بعثة
.  وقد أخبروا البعثة بأنھم قد  قرروا البقاء بشكل دائم 2005مورني في عام  إلىبعد فرارھم  –رونقاتاس  ولیس من

ً  في رونقاتاس. وتشتمل  ونة والمرافق الصحیة.إمدادات المیاه المأمولنتائج البعثة، تفتقر المنطقة إلى المراحیض،  وفقا
عن  والخدمات الصحیة، فضالً  والمآويعلى المیاه والمرافق الصحیة،  شخاصولویة لھؤالء األاالحتیاجات ذات األ

 .تقدیم المساعدات الزراعیة. وستقوم منظمات اإلغاثة بإجراء المزید من التقییمات لتحدید التدخالت المطلوبة
 

 مالیین من األطفال في السودان 4حملة ضد شلل األطفال تصل إلى 
 

ضد شلل األطفال على الصعید الوطني تطعیم أبریل، عن إطالق حملة  14بتاریخ أعلنت حكومة السودان، بالتعاون مع الیونیسف 
وقد جرى الفراغ  من الحملة   .مالیین طفل دون سن الخامسة في السودان 4جرعة فیتامین (أ) مصاحبة، تستھدف اعطاء مع 

 .والیة معرضة للخطر في جمیع أنحاء البالد 15محلیة في  123خالل ثالثة أیام في عدد 
 

م كذلك و، وتقللحملة قاحملیون جرعة ل 4.8فرت الیونیسیف ووقد 
 ،بابالباب إلى الحملة التطعیم من مباشرة بدعم وزارة الصحة ب

ومن المقرر أن تنفذ المرحلة  بحمالت التوعیة االجتماعیة.وكذلك 
وعلى الرغم من أن السودان  .الثانیة من الحملة في شھر سبتمبر

ً من شلل األطفال منذ عام  الطریق  ویسیر على 2009كان خالیا
ن أال إالصحیح لتحقیق مبادرة استئصال شلل األطفال العالمیة، 

یروس شلل األطفال في عدد من البلدان المجاورة في القرن ڤوجود 
 ً ً لخطر كبیر. ووفقا للیونیسف،  األفریقي تجعل السودان معرضا

 ً طفل في المناطق  200,000مخاوف بشأن نحو  ھناك أیضا
والنیل  ،مرة، ووالیتي جنوب كردفانالمتأثرة بالنزاعات في جبل 

نھم من حرما للخطر بسببن یرق، یظل البعض منھم معرضاألز
 .التدخالت المنقذة للحیاة خالل السنوات الخمس الماضیة

نازح من  1,500وصل حوالي 
مدینة  إلىمنطقة جبل مرة 

 ینغ، بوالیة جنوب دارفورشمیر

جرى تطعیم أربعة مالیین طفل 
في السودان دون سن الخامسة 

 ضد شلل األطفال
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