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أوتشا     

 ( 2016)األمم المتحدة  الحميدية للنازحين، بوسط دارفورنازحون جدد من جبل مرة في معسكر 

 في هذا العدد                                        
 

 1ص. ورود أنباء عن المزيد من نازحي جبل مرة في دارفور 

 2ص. توتر قبلي في سورتوني، بوالية شمال دارفور 

 3ص. عن أوضاع األمن الغذائي  ا  الحكومة تصدر تحديث

 4ص.تدفق مواطني دولة جنوب السودان الى والية شرق دارفور 

 

  التطورات أبرز  

 الىنازحين جدد من جبل مرة  ستمرار وصولا •

ووسط دارفور  ،جنوب يمواقع مختلفة في واليت

  .خالل األسبوع الماضي

ن، في أعقاب بينهم طفال  قتل ستة مدنيين، •

ونازحين في  بدو توترات بين رجال قبائل

 .شمال دارفوربوالية ، سورتوني

جمهورية السودان لمحة عامة ل اصدار تقرير •

من قبل األمانة  حاد،الغذائي المن األحالة  حول

 .لألمن الغذائي القوميةلفنية ا

جنوب السودان إلى مواطني دولة  تدفق استمرار •

 وصول بوتيرة إن كانشرق دارفور، ووالية 

 .في الشهرين السابقينالحال أبطأ مما كانت عليه 

 

 2015من خطة االستجابة االنسانية لعام  أرقام 

 مليون 3.1

 

 

 مليون 2.5

 
 

 مليون 2

 

 

 النازحون في السودان 

 (2014)حتى ديسمبر 

 

 النازحون في دارفور

 ( 2014ديسمبر )حتى  

 

 عدد المصابين بسوء التغذية 

             الحاد الشامل 

224,620          
 

 دولة جنوب من الالجئون

 15منذ   السودان في السودان
)مفوضية األمم  2013ديسمبر، 

حتى  – المتحدة لشئون الالجئين(
 2016مارس  31

 

 من جنسيات أخرىالالجئون  130,000

)مفوضية األمم المتحدة لشئون 

 الالجئين(

 

 التمويل 

 (أمريكي دوالر) * مليون105.1
  2016في عام  جرى استالمها

 

*سيجرى تتبع المبلغ اعاله خصما على خطة االستجابة 
 الفراغ منها  ، متى ما جرى2016االنسانية للعام 

    
     

 

 

ووسط  ،جنوبواليتي من جبل مرة في  النازحين الجددالمزيد من 

 دارفور
 

وات الحكومية وجيش تحرير بين الق في جبل مرة الذين نزحوا جراء العدائيات التي اندلعت  استمر وصول المدنيين

 يجبل مرة في واليتجدد من  عن نازحين اءوردت انبمواقع مختلفة في دارفور. وقد  فصيل عبدالواحد الى -السودان

 خالل األسبوع الماضي. ووسط دارفور ،جنوب

 

 جنوب دارفور الى واليةجبل مرة نازحي وصول المزيد من 
 

جنوب دارفور. وعموما، والية كاس ونياال في  تيمدينمعسكرات النازحين في  الىجدد من جبل مرة ن ونازحوصل 

والوحدة، حيث ورد أن  ميرشينغ،وونياال شمال،  ،كاسمحليات عن نازحين جدد من جبل مرة في  فقد وردت انباء

المنظمة الدولية للهجرة  حتى  تمكنتذا العدد المذكور، ومن بين ه. شخص 16,700عدد النازحين يقف عند حدود 

يم تقدتتواصل عملية شمال حيث  ة نيااليمحلوعطاش،  عسكروم ،نازح في مدينة كاس 8,660تسجيل  مبدئياً مناآلن 

 في مواقع أخرى في األسبوع المقبل. قد تقرر القيام بالتسجيلاإلنسانية. و اتالمساعد

 

 

الوصول إلى معظم مواقع النزوح  من شركاء حالياً ال حيت تمكنوصول المساعدات اإلنسانية،  ت عمليةوقد تحسن

إلى دربات والمناطق المحيطة االنساني إلتاحة الوصول الدعوة وتجرى حالياً جهود . الجديدة التي جرى االبالغ عنها

 كاس.ب
 

 وسط دارفوروالية جبل مرة في ورود أنباء عن المزيد من نازحي 
 

الحصاحيصا  يتسجيل وتقييم االحتياجات في معسكربفريق مشترك بين الوكاالت مايو، قام  5-4في المدة بين 

أبريل، ليصل بذلك  20 تاريخ منذاليهما وصلوا قد شخص آخرين  2,666تبين أن  . وقدزالنجي والحميدية في مدينة

  24الجديدة من جاءت المجموعةقد و  نازح. 4,295 إجمالي عدد النازحين الجدد المسجلين في كال المعسكرين إلى

نتيجة لألعمال العدائية بين القوات المسلحة السودانية وجيش تحرير  مرة،جبل وسط و محليتي غربقرية تقع في 

وقد  .في المائة من الوافدين الجدد هم من النساء واألطفال 90 حوالي فإنووفقا للفريق،  .فصيل عبد الواحد/السودان 

ت النساء انهن تعرضن في طريقهن نفصال أسري وأطفال مفقودين. وقد ذكرامن عن حاالت تلقى الفريق أيضا تقارير

 (2016 مايو 8 حتى)  مرة جبل منطقة من عنها المبلغ النزوح حاالت

عدد النازحين الذين جرى التحقق منهم/سجلوا وقدمت  عدد النازحين المبلغ عنه الموقع الوالية

 لهم المساعدات

 دارفورجنوب 

 

 سجلوا بواسطة المنظمة الدولية للهجرة  6,649 6,649 كاس

للهجرة،  الدولية المنظمة بواسطة سجلوا  2,011 4,891 عطاش

الفرق في عدد الحاالت أبلغت به مفوضية العون 

 االنساني

 للهجرة  الدولية تحت التسجيل بواسطة المنظمة )مفوضية العون االنساني(  2,985 ميرشنق

 ململمدينة ا

 دربات

 )مفوضية العون االنساني(  1,400

 )منظمة غير حكومية وطنية(  835

  للهجرة الدولية المنظمة بواسطة التسجيل تحت
 ال توجد اتاحة وصول انساني للمنظمات الدولية بعد

 )مسجلون( 8,660  16,668  اجمالي
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للمعسكر لمضايقات وعنف. وتتمثل الحاجات الرئيسية لهؤالء النازحات في الطعام، ومآوي الطوارئ، وامدادات 

سر حيثما أمكن الغذاء االساسية، والحصول على الخدمات الصحية والحماية. وهناك حاجة أيضاً الى تتبع ولم شمل اال

 ذلك، مع تقديم خدمات الدعم النفسي واالجتماعي لمن يحتاج الى مثل ذلك النوع من المساعدة.

 

تعرضوا للنزوح في بوري، ووادي بوري،  لناس قدمن ا 90,000 – 40,000هناك مابين غيرمؤكدة، ووفقاً لتقارير

 والمناطق حول مدينة قولو. وليس باالمكان التحقق من هذه التقارير، بسبب عدم اتاحة الوصول.

 

 شمال دارفوربوالية ، سورتوني في توتر قبلي

 
حيث  ،شمال دارفورفي سورتوني بوالية ونازحين،  محليين بدوبين رجال قبائل  عن نشوب توتراتوردت تقارير

. ينايرشهر في منطقة جبل مرة في منتصف  العدائيات اندالعبعد  ،جبل مرةاآلالف من النازحين من منطقة يحتمي 

لنازحين حركة جميع انقطة تفتيش لمنع  بنصب ينرجال قبائل مسلحأنباء عن  قيام  وردتمايو،  8 ففي تاريخ

سرقة  هي فقد كانت االسباب الكامنة وراء ذلك ،وبحسب ما ورد سورتوني. التجارية من وإلى (الشاحناتاللواري )و

رجال قبائل  بأيديبينهم طفالن، النازحين، من ستة مدنيين قتل مايو،  9يوم وفي  يملكها رجال القبائل الرحل. ماشية

 .سورتوني لنازحين فياخارج موقع  ينمحلية مسلح

 
فقط جرى مايو، بسبب الوضع المتوتر،  8يوم سورتوني في  المياه بالشاحنات من كبكابية إلىولم تجرعملية نقل 

  ،دل الطبيعيعفي المالمياه  الشركاء من قطاع وكان . لترا من من مصدر مياه قريب في كوبي  40,000 شراء

وقفل الطريق.  اتقبل اندالع التوتر سورتوني بالشاحنات إلىلتر من المياه   250,000يقومون يومياً بنقل حوالي 

 .مصالحة بين قادة البدو الرحل والنازحين التوترات وتنظيم لقاءحدة لتخفيف  بذل حاليا  مجهوداتوت  

 

 لمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية فيلو يتبعون لجهة حكومية،من عمال االغاثة  33هناك جدير بالذكر، أن  

  .توفير الخدمات األساسية للنازحين، حيث يقومون بسورتوني

  
شمال بوالية سورتوني،  المنظمة الدولية للهجرة فيالتي تقوم بها عملية التسجيل والتحقق تظل وفي الوقت نفسه، 

من قبل الفريق صرة والمناالدعوة . وتبذل حالياً جهود فبرايرشهر منذ منتصف قيد التعليق بواسطة السلطات، دارفور 

عملية العد التي جرت في بعد . والمنظمةالتي تقوم بها الستئناف عمليات التسجيل والتحقق  القطري اإلنساني

المساعدات الغذائية  يتلقون سورتوني مستفيد في 20,000 عدد  حاليا العالمي غذاءلدي برنامج اليوجد  سورتوني،

 . شخص 31,000المستفيدين من البرنامج عدد فيبلغ في طويلة، . أما الطارئة

 

التأكد ، لذا تظل عملية سورتوني وحول داخللسكان مستمرة لسورتوني، هناك تحركات  ووفقا للتقارير الواردة من 

 أحد التحديات الرئيسية.من العدد الدقيق للنازحين 

 

 (2016 مايو 8 تاريخ حتى) مرة جبل منطقة من عنها المبلغ النزوح حاالت

 جرت/المسجلين/منهم المتحقق النازحين عدد عدد النازحين المبلغ عنهم الموقع الوالية

 مساعدتهم

 وسط دارفور

 

 2,922 معسكر الحصاحيصا للنازحين

 سجلوا بواسطة الفريق المشترك  2,922

 

 

 معسكر الحميدية للنازحين

 

 رتتين

 تور

 جلدو

 قولو

 

 فنقا السوق

 

 

 روكرو

1,373 

 

 )مفوضية العون االنساني(  6,150

 )مفوضية العون االنساني(  5,000

 العون االنساني()مفوضية   4,325

 )مفوضية العون االنساني(  60

 

)الفريق المشترك عن قادة   4,200

 تمع المحلي(المج

 

 قادة عن المشترك الفريق)  1,000

 (المحلي تمعالمج

 المشترك  الفريق بواسطة سجلوا  1,373

 

 لم يسمح باجراء تسجيل مستقل

 مستقل تسجيل باجراء يسمح لم

 مستقل تسجيل باجراء يسمح لم 

 مستقل تسجيل باجراء يسمح لم

- 

 

 

- 

   

   

 ن()مسجلو  4,295  25,030  اجمالي

ن،  البينهم طف  قتل ستة مدنيين،
رجال قبائل بعد نشوب توتر بين 

بدو محليين، ونازحين في 
 سورتوني، بوالية  شمال دارفور

جدد جرى اإلبالغ عن نازحين 
جنوب  يتمن جبل مرة في والي

ووسط دارفور خالل األسبوع 
 الماضي

 

 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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ي مستويات األمن الغذائي ف حول ة لألمن الغذائي تطلق تحديثا  قوميهيئة 
 السودان

 
 القومية الفنية األمانة قبل من حاد،ال غذائيال مناأل حالة حول السودان لجمهورية عامة لمحة تقرير جرى اصدار

للتصنيف المتكامل المبادئ التوجيهية بالتقرير  التي تقودها و تديرها وزارة الزراعة والغابات. ويلتزمالغذائي  لألمن

 . 2016 أبريل الى يوليوعام ويغطي الفترة من )وفق معايير اسفير(، األمن الغذائيلمراحل 

 
المحاصيل تقييم القومية لة مانعن األ الصادرةلمحاصيل والغذاء لويشير التقرير إلى أنه وفقا لتقديرات اإلنتاج األخيرة 

هطول قلة الموسم السابق، وذلك بسبب ب مقارنةً  ،في المائة 30بنسبة  واألمن الغذائي، فقد انخفض االنتاج القومي

الحبوب، انتاج في  اً كلي اً الحبوب عجز القومي النتاج الجدولظهرلم ي  ومع ذلك، . عن ظاهرة النينو الناتجةاألمطار 

المتأثرة  الوالياتبعض أن  ،وقال التقرير ي.من العام الماض ةحلر  م   مخزونات بمعدل فوق المتوسطبسبب توفر 

 .بعض النقص في الغذاء ستواجه حسب معايير التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي( 3 المرحلة)ب

 
 37.1 الذي يبلغ  المائة من إجمالي عدد السكان في 56مليون شخص في السودان ) 20.6 يلاحوفإن ووفقا للتقرير، 

أما يواجهون أو ال  هم بذلكو، 1المرحلة هم يواجهون حالياً تحليلها(  جرىفي جميع المحليات التي  شخصمليون 

في حالياً  مه (في المائة 33) شخصمليون  12.1مستويات الحد األدنى من انعدام األمن الغذائي الحاد، و واجهوني

)األزمة(، في حين أن حوالي  3في المائة( هم في المرحلة  12مليون نسمة )نحو  4.3(، و مرحلة الشدة) 2المرحلة 

بعض التوصيات بالتقرير أيضا  قد تقدم و(. )الطوارئ 4في المائة( هم في المرحلة  1شخص )أقل من  140,000

للمساهمة في معالجة أسباب  ن القومي والوالئي،المستوييللتدخالت التي اقترحتها مجموعات العمل الفنية على 

 .األمن الغذائي والتغذية في البالدأوضاع تعزيز لكثر حدة، واألمراحل ال

 
 (2016يوليو  –مراحل انعدام االمن الغذائي في السودان )أبريل 

 
 األمانة الفنية القومية لألمن الغذائي المصدر:

 

 

اصدار تقرير لمحة عامة لجمهورية 
غذائي المن األالسودان عن  حالة 

تقييم القومية لة األمان، من قبل حادال
 .المحاصيل واألمن الغذائي

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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السودان الى والية شرق دارفور، مع استمرار تدفق مواطني دولة جنوب 

 انخفاض عدد الوافدين مقارنةً بمعدالت شهري مارس وأبريل

 
والية شرق دارفور، وإن كان بوتيرة وصوٍل أبطأ مما كانت عليه استمر تدفق مواطني دولة جنوب السودان إلى 

من الوافدين الجدد الى   800مايو، جرى اإلبالغ عن وصول عدد  8-1ففي المدة بين   .الحال في الشهرين السابقين

 ووفقا لجمعية الهالل  .عمر بالقرب من عاصمة الوالية، الضعينخور والية شرق دارفور، ال سيما في معسكر

مارس، حوالي  8-1األحمر السوداني، ومفوضية العون اإلنساني، فقد بلغ عدد الوافدين المبلغ عنهم خالل المدة بين 

جدير بالذكر، أنه منذ أواخر شهريناير،  أبريل. 9-1شخص خالل المدة بين   2,800شخص، وكذلك حوالي  4,500

ج  من مواطني دولة جنوب السودان، ويرجع ذلك ال 55,500فقد وصل الى دارفور ووالية غرب كردفان حوالي 

 .وما ورد من أنباء عن حالة نقص في الغذاء في واليتي شمال بحر الغزال، ووارابنزاع، أساسا إلى ال

 
ويجري التخطيط حالياً لتسييربعثة مشتركة بين الوكاالت لتقييم الوضع واحتياجات الوافدين من دولة جنوب السودان 

. وقد أعطت مفوضية العون  2016مايو 12-10ابرة، وأبو مطارق، والفردوس في المدة بين في محليات أبو ج

االنساني وجهاز األمن والمخابرات الوطني اإلذن بتسيير البعثة التي ستقوم بمرافقتها بعثة اليوناميد. وهذه ستكون 

لمقيمين في مناطق والية شرق دارفور المهمة األولى من نوعها لتقييم احتياجات الوافدين من دولة جنوب السودان ا

قد أشارتا  السودانيوجمعية الهالل األحمر خارج محلية الضعين. جدير بالذكر، أن كل من مفوضية العون االنساني،

 .من الوافدين من دولة جنوب السودان في سبع محليات أخرى في الوالية 16,226الى وجود 

 
ألمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية بأن غالبية الوافدين الجدد من دولة وقد أبلغت مفوضية العون االنساني مكتب ا

 .من الوافدين الجدد 27,458هم حالياً في معسكر خورعمر، الذي يستضيف رق دارفورجنوب السودان في والية ش

، فيما جرى تسجيل  عددشخصا من هذا ال 25,548تسجيل والتحقق المبدئي من الوقد قامت المنظمة الدولية للهجرة ب

 .من الوافدين عن طريق جمعية الهالل األحمر السوداني 1,910

 
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية أن موافقة اإلدارة االهلية  هذا، وقد أبلغت مفوضية العون االنساني أيضا

في المنطقة قد جرى استالمها.   / المحلية لتخصيص قطعة أرض الستيعاب الوافدين الجدد من دولة جنوب السودان

)حيث يقع الموقع لة من اللجنة الشعبية لقرية شاوراألسبوع الماضي رسا وقد تلقت مفوضية العون االنساني في

متابعة  مفوضية العون االنساني وستواصل .المقترح لمعسكر الالجئين( بالموافقة على إقامة معسكر في منطقة محددة

 .العملية برمتها

 

 (2016مايو  8 -القادومون الجدد من دولة جنوب السودان الى دارفور ووالية غرب كردفان )فبراير 

 جرت/المسجلين/منهم المتحقق النازحين عدد الموقع الوالية
 مساعدتهم

 المصدر

 27,458 خور عمر شرق دارفور

 
)المنظمة الدولية 

الهالل  للهجرة/
 (األحمر

   16,226 مواقع أخرى 
 األحمر/الهالل 

مفوضية العون 
 االنساني

  43,684   اجمالي فرعي

 جنوب دارفور
معسكر بليل 

 للنازحين
 برنامج الغذاء العالمي   4,594

    4,594  اجمالي فرعي

 3,920 خرصانة غرب كردفان
مفوضية العون 

 االنساني

 3,321 الميرم 
مفوضية العون 

  االنساني

  7,241   اجمالي فرعي

  55,519  اجمالي

 

 جنوب وغرب كردفانواليتي جنوب السودان في مواطني دولة وزيع المواد الغذائية لت

 
من دولة الج   22,359عدد  طن متري من المواد الغذائية المتنوعة إلى 496العالمي بتوزيع  غذاءبرنامج القام 

استمرارتدفق مواطني دولة 
جنوب السودان إلى والية شرق 

دارفور، وإن كان بوتيرة أبطأ من 
مما كانت عليه الحال في 

 .الشهرين السابقين
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقرير هذا اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب أعد

 هم من 249والعباسية في والية جنوب كردفان، منهم  ،رشادو، وأبوجبيهة، يليرال حلياتفي م نوب السودانج

 من دولةن وتلقى هؤالء الالجئ. وقد العالمي غذاءمن قبل فريق برنامج المنهم التحقق الذين جرى الوافدين الجدد 

 .مايوة لشهرالحصة الغذائينصف اكذلك و ،الحصة الكاملة لشهر أبريلالسودان جنوب 

 
عدد طن متري تغطي حصص شهر واحد ل 168 بتقديم العالمي غذاءبرنامج الفقد قام غرب كردفان، والية في أما 

، 2016انة في أبريل صخرمنطقة في الذين جرت عملية التحقق منهم  ، منجنوب السودان من الجئي دولة 9,776

القيام العالمي قبل غذاء من قبل فريق برنامج المنهم التحقق الذين جرى الوافدين الجدد من  948 من بينهم نوالذين كا

ن المواد الغذائية ممتري مليون طن  26أبريل، تقديم شهر في أوائل برنامج الغذاء العالمي م ويعتز بعملية التوزيع.

ومع مدينة ومحلية الميرم. في السودان جنوب من دولة  من الالجئين الجدد 1,559 لعددلتغطية االحتياجات الغذائية 

قلها من أن استهداف مواطني دولة جنوب السودان فقط بعملية تقديم سلطات الدولة المعنية عن  فقد عبرتذلك، 

يمكن أن يخلق التوتر بين المجتمع المضيف  ،جود أشخاص معرضين للخطرالمساعدات الغذائية في المنطقة مع و

 من دولة جنوب السودان اليتدفق جديد لالجئين أبريل، الى   27وقد أشارت مفوضية العون االنساني في .والالجئين

لئك الالجئين.  وات ألالعالمي لتقديم المساعد لغذاءبرنامج اب والتبون، حيث جرى االتصالبابنوسة وميرم، ال محليات

 من دولة جنوب السودانالج   1,554وجود  وأكدالميرم،  بعثة تحقق إلىبتسييرالعالمي  الغذاءبرنامج وقد التزم 

 الىلمساعدات الغذائية لهذه المجموعة من الوافدين الجدد الحصص العامة لاالستعدادات لتوزيع . وتجري حالياً هناك

 .االسبوع المقبلفي من المتوقع أن تبدأ التوزيعات حيث ، الميرممدينة 

 

 غرب كردفانوالية حملة تلقيح ضد الحصبة في 

 
. وستشمل 2016مايو  7تاريخ  فيغرب كردفان كما هو مخطط لها والية طعيم ضد الحصبة في تلابدأت حملة 

 تراوحت التغطية خالل اليوم األول من الحملة قد و من دولة جنوب السودان في الوالية.الحملة أيضا جميع الالجئين 

 .بابنوسةمحلية في المائة في  40-17بين 

 
، يبلغ 2016الحصبة المؤكدة في السودان في عام االصابة بعدد حاالت ، فقد كان  يةوفقا لوزارة الصحة السودانو

االصابة قد حدثت  أن معظم حاالت ،وتقول وزارة الصحة. العام الماضيبالعدد في ، وهوأقل بكثير مقارنة حالة 907

  75شكل نحويي ذالوكردفان،  أقليم تطعيم ضد الحصبة في العام الماضي، وخاصةً النفذ حملة التي لم ت   ياتالفي الو

من شمال  ةحال  268و حالة إصابة مؤكدة بالحصبة من غرب كردفان،  365هناك. ولمائة من الحاالت المؤكدةفي ا

واليات  ،مايو 29إلى   20منوستغطي حملة التطعيم ضد الحصبة في المدة  .حالة في جنوب كردفان  46و ،كردفان

 .وسنار ،والنيل األبيض ،والنيل األزرق ،جنوب وشمال كردفان

 
 
 

 

 
 

فريق برنامج الغذاء  تحقق
 من 1,554العالمي من عدد 

الوافدين الجدد من دولة جنوب 
السودان في مدينة الميرم، بوالية 

 غرب كردفان

بدأت حملة تطعيم ضد الحصبة 
في والية غرب كردفان كما هو 

 2016 مايو   7مخطط لها في 
 األخيرة في السودان
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