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أوتشا     

 ) 2016دولة جنوب السودان في خور عمر بوالیة شرق دارفور (األمم المتحدة الجئون من 

 في ھذا العدد                          
 

 1ص. لى السودان إتدفق مواطني دولة جنوب السودان 

 2ص. مشتركة بین الوكاالت في والیة شرق دارفور بعثات 

 3ص. نساني رسائل رئیسیة قبل انعقاد مؤتمر القمة العالمي للعمل اإل

 4ص. مساعدات لنازحي جبل مرة 

  أبرز التطورات  
مواطني دولة  من 69,000وصول أكثر من  •

،  2016لى السودان منذ ینایر إجنوب السودان 

وتدھور ظروف األمن  ،اع المستمرلنزنتیجة ل

  .الغذائي في تلك الدولة

زارت بعثة مشتركة بین الوكاالت محلیات أبو  •

مطارق، والفردوس، وأبو جابرة في والیة شرق 

الجئ من دولة   8,875وأفادت بوجود  ،دارفور

 .جنوب السودان في تلك المواقع

مؤتمر القمة العالمي للعمل االنساني یومي  انعقاد •

 .مایو في اسطنبول، بتركیا  23-24

شركاء  یجد انخفاض مستویات التمویلفي ظل  •

صعوبة في والقطاعات نساني العمل اإل

االستمرار في تلبیة احتیاجات النازحین الجدد من 

 .وخاصةً في والیة جنوب دارفورجبل مرة 

 

 2015من خطة االستجابة االنسانیة لعام  أرقام 

 
 ملیون 3.1

 
 

 ملیون 2.5
 
 

 ملیون 2

 النازحون في السودان 
 )2014(حتى دیسمبر 

 
 النازحون في دارفور

 ) 2014(حتى دیسمبر  
 

 عدد المصابین بسوء التغذیة 
             الحاد الشامل 

 
 
 
 

226,950          

الالجئون من دولة جنوب 
 15منذ   السودان في السودان

(مفوضیة األمم  2013دیسمبر، 
حتى  – المتحدة لشئون الالجئین)

 2016مارس  31

 
 

130,000 

 جنسیات أخرى منالالجئون 
(مفوضیة األمم المتحدة لشئون 

 الالجئین)

 

 التمویل 

 )دوالر أمریكي( * ملیون116
  2016جرى استالمھا في عام 

 

 ً على خطة االستجابة  *سیجرى تتبع المبلغ اعاله خصما
 الفراغ منھا  ، متى ما جرى2016االنسانیة للعام 

    
     

 
 

لى السودان إشخص من دولة جنوب السودان  69,000وصول أكثر من 
 2016في عام 

 
، نتیجة  2016لى مواقع مختلفة في السودان منذ ینایرإمن مواطني دولة جنوب السودان  69,000وصل أكثر من 
ن الجدد من دولة جنوب یغالبیة الوافدوقد وصل  وتدھور ظروف األمن الغذائي في تلك الدولة. ،الستمرار النزاع

في المائة من مجموع الوافدین  66أو  -شخص  45,500التي تستضیف حوالي  والیة شرق دارفور إلىالسودان 
بلیل للنازحین في والیة جنوب دارفور  شخص آخرین قد وصلوا إلى معسكر 5,324. وھناك 2016الجدد في عام 

من  7,241ا في والیة غرب كردفان، فقد جرى اإلبالغ عن شئون الالجئین. أم یةوجرى تسجیلھم من قبل معتمد
الوافدین من قبل مفوضیة العون اإلنسان؛ وفي والیتي النیل األبیض والخرطوم قامت كل من مفوضیة األمم المتحدة 

م على التوالي منذ بدایة عا من الوافدین 450، و 9,000وجمعیة الھالل األحمر السوداني بتسجیل  لشئون الالجئین،
 ). 2(لمزید من التفاصیل یرجى االطالع على الجدول في الصفحة رقم  2016

  
 ً من مواطني دولة جنوب السودان للحصول على  226,950لمفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین فقد سعى  ووفقا

ن الجدد من یافدعدد الو . وفي الوقت الذي بلغ فیھ2013والمساعدات في السودان منذ شھر دیسمبر عام  ،السالمة
من الوافدین المسجلین  39,622في المائة أكثر من عدد ال   75،  2016دولة جنوب السودان في السودان في عام 

 .، فقد انخفض مستوى التمویل المقدم بصورةٍ كبیرة2015مایو  17 -لدى المفوضیة خالل المدة من األول من ینایر 
 

مع قیام بعثات مشتركة بین الوكاالت بزیارة  والیة شرق دارفور إلىاستمرار وصول مواطني دولة جنوب السودان 
 لمحلیات أبو مطارق، والفردوس، وأبو جابرة

 
من  1,800والیة شرق دارفور، مع االبالغ عن وصول حوالي  إلىاستمر تدفق الالجئین من دولة جنوب السودان 

مایو بزیارة  11إلى  10الوافدین خالل األسبوع الماضي. وقد قامت بعثة تقییم مشتركة بین الوكاالت في المدة من 
التي تستضیف الالجئین من دولة جنوب شرق دارفور وأبو جابرة في والیة  ،محلیات أبو مطارق، والفردوس

ً  8,875وجود نحو   إلىن. وقد أشارت البعثة السودا ذلك، فقد جرى في المدة  إلىفي تلك المواقع. وباإلضافة  شخصا
من الوافدین الجدد في معسكر خور عمر، الذي یستضیف غالبیة الوافدین من دولة  661تسجیل  مایو 15إلى  9بین 

حد كبیر مقارنةً   إلىألسبوعي في خور عمر جنوب السودان في والیة شرق دارفور. وقد انخفض عدد الوافدین ا
من األفراد على  1,700، و3,000معدالت الوصول األسبوعي أكثر من وابریل عندما بلغ متوسط  ،بشھري مارس

في الوقت الذي تشیر فیھ تقدیرات األمن  ت النزوح ال تزال على ما ھي علیھالتوالي. إال أن الدوافع الكامنة وراء موجا
سبتمبر) في  إلىجزاء من البالد ستواجھ موسم جفاف أكثر شدة (مایو أأن  إلىفي دولة جنوب السودان  ؤخراً الغذائي م

 السنوات السابقة.ببالمقارنة  2016عام 
 

، وجنوب دارفور، وغرب كردفان من والیتي شمال بحر الغزال ،والیات شرق إلىوقد جاء الالجئون الذین یصلون 
ستمر، وانعدام األمن الغذائي المتزاید الناجم عن ضعف المحاصیل، والقیود المفروضة على بسبب النزاع الم وارابو

 ، وانخفاض قیمة العملة، واالرتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائیة األساسیة.التجارة
 

 11إلى 10 نموالفردوس  ،محلیات أبو جابرة، وأبو مطارق إلىوقد كانت البعثة المشتركة بین الوكاالت التي سیرت 
 ،والمنظمات غیر الحكومیة ،تتألف من موظفین من وكاالت األمم المتحدة ،مایو وقامت بمرافقتھا بعثة الیونامید

، وإجراء عملیات تقییم إلىحیث تمكن الشركاء في المجال اإلنساني للمرة األولى من الوصول  والشركاء الحكومیین
االحتیاجات للوافدین الجدد الذین استقروا في مناطق خارج معسكر خور عمر الذي یوجد في الضعین عاصمة والیة 
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واد مشرق دارفور. وتشیر النتائج األولیة للبعثة أنھ في كل من المواقع الثالث ھناك حاجة لإلمدادات األساسیة من ال
اصة أوعیة حفظ المیاه. وتشكل المرافق الصحیة واحدة من المشاكل الرئیسیة في أبو جابرة وغیر الغذائیة وخ ،الغذائیة

 ً .  وفي نظراً لعدم وجود مساحة كافیة لبناء المراحیض في المنطقة التي یقیم بھا مواطنو دولة جنوب السودان حالیا
ال أنھم ال یملكون الموارد ، إلمحلیةالمرافق الصحیة ا إلىالوصول  ونیستطیعدولة جنوب السودان  يمواطنحین أن 

 دعم من حیث اإلمدادات الطبیة. إلىالالزمة لدفع ثمن الخدمات، كما أن بعض المرافق الصحیة بحاجة 
 

 )2016مایو عام  15 -ینایر  ودان في السودان (االول منمن مواطني دولة جنوب السالوافدون الجدد 
 

 المصدر عنھم/المسجلینعدد االفراد المبلغ  الموقع الوالیة

 المنظمة الدولیة للھجرة، الھالل االحمر 28,119 خور عمر شرق دارفور

  

 بعثة مشتركة بین الوكاالت 800  أبو مطارق

 بعثة مشتركة بین الوكاالت 75 الفردوس

 بعثة مشتركة بین الوكاالت 6,000 أبوجابرة

 االنساني الھالل االحمر/مفوضیة العون 10,515  مواقع أخرى

   45,509   اجمالي فرعي

 معتمدیة شؤون الالجئین 5,324 معسكر بلیل للنازحین جنوب دارفور

   5,324   اجمالي فرعي

 مفوضیة العون االنساني 3,920 خرصانھ غرب كردفان

 مفوضیة العون االنساني 3,321 المیرم  

   7,241   اجمالي فرعي

 مفوضیة العون االنساني 1,266 مواقع عدیدة جنوب كردفان

   1,266   اجمالي فرعي

 الھالل االحمر/مفوضیة الالجئین 9,000 مواقع الالجئین النیل االبیض

   9,000   اجمالي فرعي

 الھالل االحمر/مفوضیة الالجئین 940 مواقع الالجئین الخرطوم

   940   اجمالي فرعي

   69,280   اجمالي

 
ً  في خور عمر تلقى ما یقرب من جمیع الوافدین الجددو ، وكذلك اللوازم العالمي غذائیة من برنامج الغذاء حصصا

ویعیق عدم توفر مساحة كافیة بذل المزید من  مم المتحدة لشئون الالجئین.األ المنزلیة الضروریة التي تقدمھا مفوضیة
. وقد جرى ةالصحی قفارموال ،وبناء مرافق المیاه ،جھود المساعدات في خور عمر، بما في ذلك توزیع مواد اإلیواء

الستخدام ذن وجرى كذلك منح اإلفور الستضافة الوافدین، إلنشاء موقع جدید في والیة شرق دار األرضتحدید 
موافقة السلطات االتحادیة. ھذا، وقد قامت المفوضیة بتقدیم طلب لفتح  القراروینتظر  األرض من قبل اإلدارة المحلیة.

 .وقع الجدیدمكتب میداني في والیة شرق دارفور لتسھیل تنسیق االستجابة لالجئین في الوالیة، بما في ذلك تطویر الم
 

 المساعدات إلىوالیة غرب كردفان بحاجة  إلىالوافدون من دولة جنوب السودان 
 

عملیة تحقق سریع في  بإجراء، يقام برنامج الغذاء العالمي في والیة غرب كردفان بطلب من مفوضیة العون االنسان
والذین من  الوافدین الجدد من 1,554عدد  وقد جرى التحقق من. لتوزیع المواد الغذائیة في شھر مایو المیرم تمھیداً 

ھذا، وقد ورد أن الالجئین في المیرم یواجھون . مایو 19المتوقع أن تبدأ عملیة توزیع المواد الغذائیة لھم بتاریخ 
أوضاعاً سیئة للغایة، حیث فر أكثرھم بسبب النقص الحاد في الغذاء في دولة جنوب السودان، ولم یتلقوا المساعدات 

على الرغم  بریلأولم یتمكن برنامج الغذاء العالمي من توزیع الحصص الغذائیة لشھر  ائیة اإلنسانیة منذ وصولھم.الغذ

وضاع نباء عن سوء األوردت أ
م ریمالتي یعیشھا النازحون في ال

فروا  ن أكثرھم قدأخاصة و
نقص حاد في الغذاء في  جراء
 یتلقوا ولمجنوب السودان، دولة 

أي مساعدات غذائیة منذ 
 موصولھ

 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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بدتھا السلطات المحلیة حول استھداف الالجئین من دولة جنوب السودان أللمخاوف التي  من جاھزیة االمدادات، نظراً 
لمحلیین ھم أیضا عرضة للمخاطر، وبعد عدة جوالت من فقط بتوزیع األغذیة في منطقة یكون فیھا السكان ا

المحادثات مع السلطات المحلیة سیقوم البرنامج بإجراء تقییم لسكان المنطقة المضیفة بأعجل ما تیسر، وسوف یقرر 
 ً  .بناًء على النتیجة أفضل السبل للمضي قدما

 
 نسانياقتراب موعد انعقاد مؤتمر القمة العالمي للعمل اإل

 
قامت قد و  .مایو في اسطنبول، بتركیا 24إلى  23 نمنساني األول من نوعھ سینعقد مؤتمر القمة العالمي للعمل اإل

واالثار  ،النتائج نالقمة، بتسلیط الضوء على بعض الرسائل الرئیسیة عة التي تسبق مؤتمر مدفي المم المتحدة األ
 :المتوقعة لمؤتمر القمة

وجود أعلى مستوى لالحتیاجات اإلنسانیة منذ الحرب العالمیة مع  إن العالم  یمر بمنعطف تاریخي حرج -
 .الثانیة

-  ً لتصدي ألكبر التحدیات في ل سیقوم قادة العالم في مؤتمر القمة باعتماد تعھدات رئیسیة للمضي قدما
عصرنا، بما في ذلك إیجاد حلول للنزوح القسري، والحد 
من الخسائر البشریة جراء األزمات، وبناء القدرة على 

 130التكیف، وحشد الموارد بحیث یتمكن أكثر من 
لحصول على من املیون نسمة ھم في حاجة ماسة 

 .والحمایة ،المساعدات اإلنسانیة
بان إمظاھرة للتضامن مع الشعوب  القمة أعظم تشكل  -

ً  70األزمات اإلنسانیة التي ظھرت خالل ال  من  عاما
ً  وھي تقف دلیالً . األمم المتحدة عمر على القیادة واإلرادة السیاسیة لمعالجة التكالیف الرھیبة  واضحا

 .لألزمات
وتشجیع التغییر.  ،التقدم المحرزرصد في مرحلة ما بعد القمة، یبدأ العمل الحقیقي لتنفیذ االلتزامات، وو -

ووضع حد  ،معالجة األسباب الجذریة للنزاعات المسلحة إلىویجب أن تستمر الجھود العالمیة الرامیة 
 .للقانون اإلنساني الدولي لالنتھاكات الفظیعة

وتغییر الطریقة  ،لنزوح القسريلالقمة الجھود العالمیة إلیجاد حلول ستقود ف، المتوقعة من حیث میادین االنجازأما 
وسیجرى االعالن في مؤتمر القمة عن  .ملیون شخص ممن أجبروا على الفرار من منازلھم 60التي ندعم بھا 

من خالل  واألزمات المتطاولة ،التزامات ومبادرات رئیسیة من شأنھا الحد من الخسائر البشریة الناجمة عن الكوارث
المحاصرین باألزمات بھدف بناء قدرات  شخاصأو األ، ة للمخاطروالبلدان المعرض ،والمجتمعات ،شخاصدعم األ

تقدیم أما على صعید التمویل اإلنساني، سیجري اإلعالن عن تعھدات رئیسیة من شأنھا أن تضمن  المرونة.
ملیون شخص في جمیع أنحاء العالم ھم في حاجة للحصول على المساعدات اإلنسانیة  130أكثر من  ات إلىمساعدال

 .مدى یتجاوز االنجازات الراھنة إلىاألموال الموجودة الوصول بمع  والحمایة ،ة للحیاةالمنقذ
 

 .وسیقوم ممثلون من حكومة السودان، والمجتمع المدني، واألمم المتحدة بحضور مؤتمر القمة
 

 المساعدات للنازحین الجدد من جبل مرة  استمرار
 

في تقدیم  المساعدات لألشخاص الذین نزحوا بسبب القتال الذي اندلع بین القوات الحكومیة  تستمر المنظمات اإلنسانیة
فھناك عشرات اآلالف من  جبل مرة على الرغم من تحدیات التمویل.في  فصیل عبد الواحد –وجیش تحریر السودان 

والمساعدات في مواقع مختلفة في والیات شمال،  ،قد فروا من دیارھم في منطقة جبل مرة والتمسوا الملجأ شخاصاأل
األموال  وقد استخدمت وكاالت المعونة في البدایة الموارد الداخلیة، وكذلك  قامت بتحویل ووسط، وجنوب دارفور.

والقطاعات بعد أربعة  ،ویجد الشركاء في المجال اإلنساني وأنشطة أخرى لتلبیة االحتیاجات الجدیدة. ،من برامج
أشھر منذ بدایة موجات النزوح الجدیدة في جبل مرة صعوبة في االستمرار في تلبیة االحتیاجات، خاصةً  في ظل 

  .انخفاض مستویات التمویل المتاح حتى اآلن
 

 سورتوني، بوالیة شمال دارفور تأثیر التوتر االجتماعي على جھود االستجابة في
 

سورتوني، بوالیة شمال دارفور خالل االسبوع الماضي على عملیة تقدیم المساعدات  المتوتر فيالوضع األمني  أثر
مات التي شنتھا جماعات والخدمات اإلنسانیة لنازحي جبل مرة الموجودین على أرض الواقع. ویأتي ذلك بعد الھج

ة العالمي ــــــسینعقد مؤتمر القم
 اني األول من نوعھـــنسللعمل اإل

ایو في ــــــــم 24إلى  23بین 
 تركیاباسطنبول، 

في المجال االنساني الشركاء یجد 
عوبة في ـــــــص اعاتــــوالقط

االستمرار في تلبیة احتیاجات 
في  جبل مرةفي د دجالنازحین ال

 انخفاض مستویات التمویل ضوء
 

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

 ً لبیان مشترك من قبل األمم المتحدة  مسلحة على معسكر النازحین وإطالق النار في أحد االسواق القریبة. ووفقا
وإصابة عدة  ،نیمایو عن مقتل خمسة أشخاص، بینھم طفل 9أسفرت الھجمات التي وقعت یوم  واالتحاد األفریقي، فقد

أن  إلىلسالم العاملین ببعثة الیونامید. ھذا، وقد أشارت التقاریر األولیة الواردة أشخاص، من بینھم أحد جنود حفظ ا
وقد شاركت بعثة الیونامید في جھود واسعة النطاق للوساطة والمصالحة من أجل  عدد القتلى كان ستة أشخاص.

 .استقرار الوضع على األرض
 

) لبضعة أیام بسبب كیلومتر 52وقد انخفضت إمدادات المیاه نظراً لتوقف عملیة نقل المیاه من كبكابیة (التي تبعد 
ً  120,000 إلى 40,000بین  وقد تراوحت إمدادات المیاه ما الوضع المتوتر، وھاجس السالمة. خالل  لتر یومیا

ومن أجل زیادة إمدادات المیاه، قامت   األسبوع، حیث یجري جلب إمدادات المیاه من مصدر قریب في قریة كوبي.
 لجلب المیاه من كوبي ولیس من كبكابیة. سبع إلى سورتوني منظمة الیونیسیف بزیادة أسطول شاحنات جلب المیاه في

 سورتوني والمساحات الصدیقة لألطفال في ،ذلك، فقد جري ایقاف أنشطة الصحة، ومرافق التغذیة إلىوباإلضافة 
 .لبضعة أیام بسبب الوضع المتوتر

 
متوقفة بأمر  بوالیة شمال دارفور سورتوني والتحقق التي تقوم بھا المنظمة الدولیة للھجرة في ،وتظل عملیة التسجیل

والمناصرة من قبل الفریق القطري اإلنساني الستئناف  ،تتواصل جھود الدعوةالسلطات منذ منتصف شھر فبرایر. و
 ً بعد عملیة  عملیات التسجیل والتحقق التي تقوم بھا المنظمة الدولیة للھجرة.  ویوجد لدى برنامج الغذاء العالمي حالیا

لمساعدات الغذائیة یتلقون ا سورتوني مستفید في 20,000مارس عدد  سورتوني في شھر العد التي أجریت في
 .شخص 31,000أما في طویلة، فیبلغ عدد المستفیدین من البرنامج  الطارئة.

 
 تمویل جھود االستجابة للنزوح في جبل مرة في والیة جنوب دارفور

 
 ً  16,000للشركاء في المجال اإلنساني في والیة جنوب دارفور، ھناك  حاجة للتمویل لتلبیة احتیاجات أكثر من  ووفقا

 ة،الصحی قفارموخدمات ال ،وقد جرى اإلبالغ عن فجوات كبیرة في امدادات المیاه نازحي جبل مرة في الوالیة. من
 .الطوارئ مآويوإمدادات 

 
، أن شركاء القطاع لم 2016أبریل  إلىالنظافة العامة في السودان في نشرة تغطي الفترة من ینایر ووقال قطاع المیاه 

أما بالنسبة . امریكي المطلوب لتمویل أزمة جبل مرة ملیون دوالر 45في المائة فقط من مبلغ ال  64یستلموا سوى 
لم یتلق شركاء قطاع المیاه والمرافق الصحیة سوى ف، 2016لألنشطة العادیة في إطار خطة االستجابة اإلنسانیة لعام 

 .ط من األموال المطلوبةفي المائة فق 12

 
 لجنة حكومیة لنازحي جبل مرة 

 
 ً للسلطات في والیة وسط دارفور، فقد قامت حكومة السودان بتشكیل لجنة لالستجابة لموجة النزوح في جبل مرة،  وفقا

ومن المتوقع أن تقوم ھذه اللجنة بمعالجة الوضع  برئاسة وزیر الدولة في وزارة الرعایة والضمان االجتماعي.
ومة لالحتیاجات اإلنسانیة ستجري عملیة تنسیقھا أن استجابة الحك إلىاإلنساني في منطقة جبل مرة. وھذا یشیر 

ً  .وإدارتھا من الخرطوم لوكالة السودان لألنباء الرسمیة (سونا) فقد قام نائب الرئیس السوداني حسبو محمد عبد  ووفقا
وقد ناقش االجتماع خطة لتطبیع الوضع اإلنساني في . العلیا السودانیة لدعم جبل مرة للجنةس اجتماع بترأالرحمن 

الحقة  تصریحاتالدولة بوزارة الرعایة والضمان االجتماعي، الدكتور إبراھیم آدم، في  وقال وزیرقرى جبل مرة. 
قراھم وتوفیر  إلىان اللجنة قد وضعت خطة مشتركة بالتنسیق مع جمیع الوزارات لتمكین النازحین الجدد من العودة 

 .للمحتاجین يوآ(البذور) والغذاء، والم والتقاويدوات الزراعیة، األ
 

من النازحین الجدد في مواقع مختلفة في والیة وسط دارفور، من بینھم  25,000ھذا، وقد جرى اإلبالغ عن حوالي 
ً  قد جرت عملیة تسجیلھم. 4,300حوالي  شخص  90,000إلى  40,000لتقاریر غیر مؤكدة، فقد نزح ما بین  ووفقا

ولم یتأت التحقق من ھذه التقاریر نظرا لعدم اتاحة  والمناطق حول مدینة قولو. ،في منطقتي بوري، وادي بوري
  .الوصول

 )2016مایو  15اعداد نازحي منطقة جبل مرة المبلغ عنھا في والیة جنوب دارفور (حتى تاریخ 
اعداد النازحین المتحقق منھم/المسجلین والذین  اعداد النازحین المبلغ عنھم الموقع الوالیة

 قدمت لھم المساعدات

 جنوب دارفور
 

 مة الدولیة للھجرةظالمن طةسسجلوا بوا  6,649 6,649 كاس
 مة الدولیة للھجرةظطة المنسسجلوا بوا  4,799 4,799 عطاش

 منظمة الھجرة الدولیة بواسطة تسجیلالجاري  (مفوضیة العون االنساني)  2,985 میرشنق
 مدینة الملم

 دربات
 (مفوضیة العون االنساني)  1,400

 (منظمة وطنیة)  835
 منظمة الھجرة الدولیة بواسطة تسجیلالجاري 

 وصول الجھات االنسانیة الدولیة غیر متاح بعد
 (مسجلون)  11,448  16,668  اجمالي

أنشأت حكومة السودان لجنة 
في النزوح  لالستجابة لموجة

 جبل مرة

 ةتراوحت إمدادات المیاه الیومی
إلى  40,000 منسورتوني في 

120,000  ً خالل  لتر یومیا
األسبوع الماضي بسبب توقف 

من شاحنات المیاه بالعملیة نقل 
 كبكابیة

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
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