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أوتشا     

 )2016لالجئین  األمم المتحدة فریق مشترك بین الوكاالت یجري مقابالت مع النازحین الجدد بمدینة ھبیلة (مفوضیة

 في ھذا العدد                                  
 

 1ص. النازحین الجدد إلى ھبیلة، في غرب دارفور  من 1,000وصول 

 2ص. استجابة لنازحي جبل مرة 

 3ص. من األشخاص من دولة جنوب السودان  70,000وصول أكثر من 

 4ص. خمس سنوات من النزاع في والیة جنوب كردفان 

 

  أبرز التطورات  
ً لبعثة مشتركة بین الوكاالت سُ  • یرت إلى وفقا

من النازحین  1,000ناك حوالي ـــالمنطقة، ھ

ھم الجدد في مدینة ھبیلة، بوالیة غرب دارفور 

 . بحاجة إلى المساعدات اإلنسانیة

لیة تقییم ــــانیة عمـــات اإلنســـتواصل المنظم •

تأثرین بأزمة جبل مرة، وتقدیم ــــالم تیاجاتـــاح

 .المساعدات والخدمات األساسیة لھم

مواطني دولة من  70,000وصل أكثر من  •

جنوب السودان إلى السودان في األشھر الخمسة 

 ، نتیجة للنزاع  2016ام ــــاألولى من ع

 .وتدھور ظروف األمن الغذائي في تلك الدولة

مرور ذكرى  2016یونیو  5یصادف تاریخ   •

نشوب النزاع بین القوات  لىعنوات ــــس سخم

الحركة الشعبیة لتحریر قوات و ،الحكومیة

قطاع الشمال في والیة جنوب  –السودان 

 .كردفان

 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 

 
 
 
 
 

231,938          

الالجئون من دولة جنوب 
منذ   السودان في السودان

 2013دیسمبر،  15
(مفوضیة األمم المتحدة 

حتى  – لشئون الالجئین)
 2016مارس  31

 
 

130,000 

من جنسیات الالجئون 
(مفوضیة األمم  أخرى

 المتحدة لشئون الالجئین)

 التمویل    

 )دوالر أمریكي( * ملیون152.2   
  2016جرى استالمھا في عام          

 

ً أ*سیجرى تتبع المبلغ  على خطة  عاله خصما
 ، متى ما جرى2016االستجابة االنسانیة للعام 

 الفراغ منھا 

    

 

من النازحین الجدد في ھبیلة بوالیة غرب دارفور، بحاجة  1,000حوالي 
 المساعدات إلى

 
في محلیة ھبیلة  - الحكومیةبالتعاون مع مفوضیة العون اإلنساني  مایو 29بتاریخ قام الشركاء في المجال اإلنساني 

من النازحین في مدینة ھبیلة. وقد وصل ھؤالء  1,000لما یقدر بنحو  حتیاجاتابوالیة غرب دارفور، بإجراء تقییم 
ل األسبوع األخیر من شھر مایو خال الكبیرة، والفایقة أرینجي قرى شكم شكم، والفایقة مدینة ھبیلة من إلىالنازحون 

واللوازم المنزلیة  ،بعد نشوب التوتر القبلي في المنطقة. وقد حدد الفریق المشترك بین الوكاالت اإلمدادات الغذائیة
الرئیسیة للنازحین الجدد. ویقوم الشركاء في المجال اإلنساني حالیاً في ھبیلة  االحتیاجاتتمثل غیر الغذائیة باعتبارھا 

  .الترتیبات الالزمة لتقدیم المساعدات للنازحینبعمل 
 

شرق عاصمة  كلم 30وفي الوقت نفسھ، ورد أن ھناك بعض السكان یغادرون قریة أزرني بمحلیة كرینك، التي تبعد 
وقد أسفر  مایو. 22الوالیة، الجنینة، وذلك في أعقاب ھجوم شنھ مسلحون مجھولون على مسجد في القریة یوم 

في ط ستة قتلى، وإصابة العدید من األشخاص اآلخرین بجروح. جدیر بالذكر، أن الوضع األمني الھجوم عن سقو
ً من  قریة أزرني قد ظل ً خالل األسبوع الماضي. ومع ذلك، فقد ورد أن بعض السكان یغادرون المنطقة خوفا ھادئا

األھلیة من المجموعتین في مفاوضات لحل  اإلداراتھذا، وقد انخرط كل من السلطات الحكومیة وزعماء  .االنتقام
 .المشكلة وإنھاء التوترات

 
 ً   لمعطیات مشروع تعزیز سیادة القانون وتشریعات الحمایة في دارفور، التابع  لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ووفقا

جانب التنافس  إلى، ةكموالحضعف  إلىمتنوعة ومعقدة، إال أن معظمھا یعود  دارفور ھياع في أسباب النز" فإن
للبقاء على  تعتبر أساسیة، مثل (األراضي، والمیاه، والثروة الحیوانیة) والتي على الموارد الطبیعیة المحدودةالمتزاید 

قید الحیاة. ھذا، وقد فاقم انتشار األسلحة الصغیرة من 
والعنف في كثیر  ،الوضع الذي عادةً ما تكون فیھ األسلحة

حدد العالقات بین الجماعات من األحیان ھي التي ت
 ".والمجتمعات

 
شھدت والیة ، فقد األخرى دارفوربالمقارنة مع والیات و

 مدى السنوات القلیلة الماضیة، موجات على دارفورغرب 
نزوح جدیدة للمدنیین أقل بكثیر باستثناء حاالت متفرقة من 

والعنف  ،النزوح قصیر المدى الذي یعقب نشوب التوترات
 .القبلي

 
 ً من  1,220للشركاء في المجال اإلنساني، ھناك  ووفقا

ً في والیة غرب دارفور خالل  األشخاص قد نزحوا حدیثا
. ویعتبر ھذا أدنى رقم للنزوح في والیات  2015عام 

 .2015دارفور خالل عام 
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 األشخاص المتأثرین بأزمة جبل مرة الحتیاجات االستجابة
 

أزمة جبل مرة في والیات شمال، من النازحین بالمتأثرین  احتیاجاتعملیة تقییم بتواصل المنظمات اإلنسانیة القیام 
 ،والعائدین، وكذلك المجتمعات المتأثرة األخرى، وتوفیر المساعداتوجنوب، ووسط دارفور، بما في ذلك النازحین، 

 .والخدمات األساسیة لھم
 

 بعثات مشتركة بین الوكاالت في والیة جنوب دارفور
 

مایو، تضم موظفین من وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة  31بتاریخ قامت بعثة مشتركة بین الوكاالت 
شخص في معسكر كاس للنازحین في والیة جنوب دارفور. وقد   7,000ما یقدر بنحو  الحتیاجاتبإجراء تقییم سریع 

القتال بین القوات  اندالعفي شھر أبریل بسبب  الفقر، وتوري، وترنتاورة وصل ھؤالء النازحون من مناطق صابون
في أجزاء من منطقة جبل مرة. وقد  فصیل عبد الواحد –الجیش الشعبي لتحریر السودانقوات و ،الحكومیة السودانیة
ووجدت البعثة أن  من النازحین الجدد.  7,000بین ال من من األطفال غیر المصحوبین بذویھم  23حددت البعثة عدد 

من قبل النازحین القدامى الذین كانوا یقیمون في المعسكر من قبل، وأن احتیاجاتھم النازحین الجدد تجري استضافتھم  
، والمیاه. ویستطیع النازحون الجدد الحصول على خدمات الصحة، والتغذیة الموجودة يوآالرئیسیة ھي الغذاء، والم

 .احتیاجاتھمبالمعسكر. وستجري عملیة توفیر المساعدات اإلنسانیة لتلبیة 

 
 من نازحي جبل مرة في والیة شمال دارفور 60,000لحوالي  استجابة

 
 22,600 حیث یوجد ، في أربعة مواقع في والیة شمال دارفور:2016نازح في عام  59,700یة لنحو اإلنسان االستجابةتستمر 
 في معسكر شداد في شنقلي طوبایة. 3,182في مدینة كبكابیة، و 2,909في طویلة، و 31,000في سورتوني، ونازح 

 
ً عملیة التحقق من عدد أما في  زعموا أنھم قد تغیبوا أثناء عملیة العد الرئیسیة التي  اً شخص 1,177سورتوني، فتجري حالیا

أو وصلوا بعد العد، ال سیما من منطقة قولو. أما اجماالً فقد قام البرنامج /أجراھا برنامج الغذاء العالمي في أواخر شھر مارس و
 شخص. 22,600الغذائیة الطارئة لعدد بتوزیع حصص شھرین من المساعدات 

 
على التصریح من السلطات، بدأت خدمات األمم المتحدة للنقل الجوي  والحصول ،عمودیةالطائرات لل طبھموبعد إعادة تأھیل 
مایو. ویجرى تسییر رحلتي طیران  مرتین في األسبوع  29منتظمة بین الفاشر وسورتوني في  تسییر رحالتللشحنات اإلنسانیة 

ً كبیراً في خیارات السفر  ھذا د، واالثنین). ویعتبر(األح ن  یسورتوني، ولم یعد العاملون في المجال اإلنساني مضطر إلىتحسنا
 سورتوني عن طریق البر، حیث تستغرق تلك الرحلة قرابة الخمس ساعات. إلىكبكابیة، ومن ھناك التوجھ  إلىللسفر 

 
أما في طویلة، فقد قامت الجمعیة السودانیة للھالل األحمر وقادة المجتمع المحلي في شھر مایو بعملیة إعادة تسجیل الوافدین الجدد 

من األفراد الذین  43,419 إلى 31,000زیادة في العدد اإلجمالي للنازحین الجدد من  إلىطویلة من جبل مرة، مما أدى  إلى
عملیة لعد ببرنامج الغذاء العالمي  قامطن متري، كحصة غذاء لمدة شھر واحد لشھر مایو. أما في شھر یونیو، فقد  398تلقوا 

الذین یمكن اعتبارھم  شخص فقط من مواطني جبل مرة  25,000 یوجد  ھناك سوى النازحین في طویلة، والتي أكدت أنھ ال
 نازحین جدد  مؤھلین للحصول على المساعدات الغذائیة الطارئة.

 
 11,500نازح في والیة وسط دارفور، عاد منھم   58,000: ھناك أكثر من الحكومیة اإلنسانيمفوضیة العون 

 فرد
 

في والیة وسط دارفور حیث بواسطة مفوضیة العون اإلنساني الحكومیة  ماإلبالغ عنھارتفع عدد نازحي جبل مرة الذي جرى 
ً عند حدود نحو  نازح في معسكري الحصاحیصا، والحمیدیة في  4,500شخص. وبإضافة نحو  58,000یقف العدد حالیا

ب القیود المفروضة على عملیة ویظل حجم النزوح مجھوالً بسب شخص. 62,600زالنجي، یقدر العدد اإلجمالي للنازحین بنحو 
في المجال اإلنساني للقیام بعملیة التحقق من أعداد النازحین، وتقییم الوضع اإلنساني في الدولیین سبة للشركاء ل بالناتاحة الوصو

 ) 2016یونیو  5أعداد النازحین من جبل مرة  بوالیة جنوب دارفور (حتى 
المتحقق منھم/المسجلین أو من عدد النازحین  عدد النازحین المبلغ عنھم الموقع الوالیة

 قدمت لھم المساعدات

 جنوب دارفور
 

 (مفوضیة العون االنساني  13,734 كاس
 ُسجلوا بواسطة المنظمة الدولیة للھجرة  6,649 )الحكومیة

  ( مفوضیة العون االنساني  7,279 عطاش
 )الحكومیة

 ُسجلوا بواسطة المنظمة الدولیة للھجرة  4,799

 میرشنق
 منواشي

 (المنظمة الدولیة للھجرة)  4,574
372 

 (المنظمة الدولیة للھجرة)   4,574
372 

 مدینة الملم
 دربات

1,213  
835 

1,213 
 یونیو 16 - 13بعثة مقرر تسییرھا بین 

 (مسجلون)  17,607  28,007  إجمالي

مات اإلنسانیة ـــــتواصل المنظ
متأثرین بأزمة تقییم احتیاجات ال

دیم ــــــــــرة، وتقـــــــــــجبل م
والخدمات األساسیة  ،تالمساعدا

 .لھم

 
 
 

 ذكرت مفوضیة العون االنساني
من  58,000ھناك ن الحكومیة أ

وسط والیة في جبل مرة  نازحي
یفةً أن  نحو ــــــــــــ، مضدارفور

عادوا من قد خص ـــش 11،500
 إلى قولو جلدو 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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ین قولو في األسبوع إلىشخص قد عادوا من جلدو  11,500معظم األماكن. ھذا، وقد أعلنت مفوضیة العون اإلنساني أن ھناك 
 .الماضیین بمساعدة المفوضیة. وقد جرى تقدیم المساعدات الغذائیة وغیر الغذائیة لھؤالء العائدین بواسطة  السلطات

 

 من القادمین من دولة جنوب السودان 70,000أكثر من 
 

السودان خالل األشھر الخمسة األولى من عام  إلىمن مواطني دولة جنوب السودان  70,000وصل أكثر من 
ویوجد غالبیة الوافدین الجدد من دولة جنوب  .وتدھور ظروف األمن الغذائي في تلك الدولة ،نتیجة للنزاع 2016

على الجدول في  االطالعشخص (یرجى   47,000السودان في والیة شرق دارفور، التي تستضیف ما یقرب من 
شخص في معسكر خور عمر في الضعین عاصمة  29,283وھذا یشمل عدد   لمزید من التفاصیل). 4الصفحة 

  .الوالیة
 

والخدمات األساسیة في معسكر خور عمر، الذي یستضیف أغلبیة  ،المساعداتتقدیم  ةغاثاإلوتواصل وكاالت 
ً غذائیة شھریة، وجرى تقدیم  28,500ا، وقد تلقى حوالي الوافدین من دولة جنوب السودان. ھذ شخص حصصا

ً و في المائة من األسر الالجئة. 85اللوازم المنزلیة األساسیة ل  لشركاء في مجال الصحة، ففي الوقت الذي ل وفقا
 .ھناك نقٌص في المضادات الحیویةتوفیر الخدمات الصحیة األساسیة، تجري فیھ عملیة 

 
یعیق عدم وجود مساحة جھود تقدیم المزید من المساعدات في خور عمر، بما في ذلك توزیع مواد  وفي الوقت نفسھ،

مایو، عملیة   16 بتاریخالحكومیة . وقد أكدت مفوضیة العون االنساني ةالصحی قفارموال ،وبناء مرافق المیاه ،اإلیواء
الذي من  وقع جدید، قبل موسم األمطارم إلىنقل وشیكة لالجئین من دولة جنوب السودان من معسكر خور عمر 

جدیر  .أما القرار بشأن موقع إعادة التوطین فھو في انتظار الموافقة  من قبل السلطات االتحادیة  قریباً. المتوقع أن یبدأ
والیة النیل األبیض قد ظل مستمراً، مع وصول حوالي  إلىبالذكر، أن تدفق الالجئین من دولة جنوب السودان 

 .2016المواقع الموجودة منذ بدایة عام  إلىالوافدین  من 9,000
 

 لتدفق مواطني دولة جنوب السودان االستجابةفجوات في تمویل 
 

 ً في والیة  تؤثر الفجوات الكبیرة في التمویل للتصدي لتدفق مواطني دولة جنوب السودان إلى السودان، خصوصا
وتبلغ المتطلبات المشتركة  جنوب دارفور، على قدرة المنظمات اإلنسانیة في تقدیم المساعدات والخدمات األساسیة. 

لم یجر استالم سوى   ملیون دوالر أمریكي 141.2وضاع مواطني دولة جنوب السودان ألبین الوكاالت لالستجابة 
صندوق المركزي لمواجھة لیونیو جرى تقدیم مقترح ل 1وفي  مایو المنصرم. 26في المائة فقط منھا حتي  13

الصندوق  ویل ممریكي ألغراض االستجابة السریعة. وسیجري استخدام تأملیون دوالر  8الطوارئ  لتخصیص مبلغ 
ء موقع جدید بالقرب من ذات األولویة للوافدین الجدد في والیة شرق دارفور، بما في ذلك إنشا حتیاجاتاالرد على لل

 .الالجئین ستضافةالخور عمر 
 

 جنوب السودانلتدفق مواطني دولة  ستجابةلالنساني تمویل من صندوق السودان اإل
 

مریكي دوالر أملیون  1.8یونیو، مبلغ   5خصص احتیاطي الطوارئ التابع لصندوق السودان اإلنساني حتى تاریخ 
خور عمر في مجاالت المیاه،  إلىالملحة لمواطني دولة جنوب السودان الذین یصلون  حتیاجاتلال ستجابةلال

الخاص بصندوق الطوارئ  حتیاطياویھدف  والمواد غیر الغذائیة. ،والمرافق الصحیة، ومواد مآوي الطوارئ
األخیرة من خالل القیام  غیر المتوقعةاإلنسانیة الكبیرة  حتیاجاتاالتمویل المشاریع التي تعالج  إلىنساني السودان اإل

 .التي تواجھ فجوة حرجة في التمویلباألنشطة المنقذة للحیاة 

 ) 2016یونیو  5أعداد النازحین من جبل مرة  بوالیة وسط  دارفور (حتى 
عدد النازحین المتحقق منھم/المسجلین أو  عدد النازحین المبلغ عنھم الموقع الوالیة

 من قدمت لھم المساعدات

 وسط دارفور
 

 (مفوضیة العون االنساني  24,220 جلدو
  )الحكومیة

  (مفوضیة العون االنساني   12,040 تور
 ) الحكومیة

 

 قولو
 مدینة نرتتي والمعسكرات

 )الحكومیة  (مفوضیة العون االنساني  60
  (مفوضیة العون االنساني   21,775

 ) الحكومیة
 

 الحصاحیصامعسكر 
 معسكر الحمیدیة

 

  (المفوضیة وفریق م. بین الوكاالت )  3,072
 المفوضیة وفریق م. بین الوكاالت )  1,428

 

 (فریق م. بین الوكاالت)   2,922
 (فریق م. بین الوكاالت)  1,373

 

 (مسجلون)  4,295  62,595  اجمالي

من  70,000وصول أكثر من 
جنوب السودان  مواطني دولة

إلى السودان خالل األشھر 
،   2016الخمسة األولى من عام 

وتدھور ظروف  نزاعلنتیجة ل
 تلك الدولةاألمن الغذائي في 
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

 
، ومنظمة الصحة والیونیسیفوستضمن المشاریع التي تنفذھا كل من مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین، 

من مواطني دولة  25,000نساني أن یتلقى حوالي صندوق السودان اإل عبر دعم العالمیة، ومنظمة أمكور الدولیة
ً  8، والحصول على مدادات األساسیة غیر الغذائیةاإلجنوب السودان في خور عمر  حتى  لترات من المیاه للشخص الواحد یومیا

ً ھناك مرحاض یونیو، وأن یكون 18 ومكافحة النواقل  ،شخص، وأن تجري عملیة القیام بحمالت الترویج للنظافة 55لكل  اً واحد ا
 .أسرة من تلقي إمدادات مآوي الطوارئ 3,000ذلك، أن تتمكن  إلىوباإلضافة  بالمعسكر.

 
للتدفق الجدید من  لالستجابة تطویر خطةقد جرى و الشاملة.  االستجابةمن  جزءاً  نسانيصندوق السودان اإل وسوف یغطي تمویل

والمتطلبات  ،ذات األولویة االستجابةحدد تدابیر قبل الشركاء في المجال اإلنساني ومفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین تُ 
فور، وغرب كردفان، وجنوب دار ،في والیات شرق االستجابة. وتغطي الخطة أنشطة 2016ونیو المالیة حتى نھایة شھر ی

لوالیة شرق  دوالر منھاملیون  29.5ھناك حاجة لتخصیص  ملیون دوالر أمریكي 49ما مجموعھ  إلىوالنیل األبیض وتصل 
 .دارفور

 
 )2016یونیو  5 –السودان (األول من ینایر  إلىالقادمون من مواطني دولة جنوب السودان 

 الموقع الوالیة
راد ـــدد االفــــــع

 نھمــعبلغ ـــــالم
 /المسجلین

 المصدر

 شرق دارفور

 المنظمة الدولیة للھجرة، الھالل األحمر 29,283 خور عمر

 17,583 مواقع أخرى
، بعثة مشتركة الحكومیة الھالل األحمر، مفوضیة العون االنساني

  بین الوكاالت

   46,866   مجموع فرعي

 الحكومیة الالجئینمعتمدیة شئون  5,381 معسكر بلیل للنازحین rجنوب دارفور

   5,381   مجموع فرعي

 الحكومیة مفوضیة العون االنساني 3,920 خرصانھ غرب كردفان

 الحكومیة مفوضیة العون االنساني 3,321 المیرم  

   7,241   مجموع فرعي

 الحكومیة مفوضیة العون االنساني 1,266 مواقع مختلفة جنوب كردفان

   1,266   مجموع فرعي

 شئون الالجئیناألمم المتحدة ل الھالل األحمر/مفوضیة 9,000 مواقع الالجئین النیل االبیض 

   9,000   مجموع فرعي

 الالجئین شئوناألمم المتحدة ل الھالل األحمر/مفوضیة 940 مواقع الالجئین الخرطوم

   940   مجموع فرعي

   70,694   اجمالي

 

 حاجز الخمس سنواتالنزاع في جنوب كردفان یتخطى 
 

الحركة الشعبیة قوات و ،سنوات على اندالع النزاع بین القوات الحكومیة مرور خمسذكرى  2016یونیو  5یصادف تاریخ 
وخارجیاً  ،داخلیاً للمدنیین،  ةكبیر نزوحٍ موجات الشمال في والیة جنوب كردفان. وقد أسفر النزاع عن  قطاع -لتحریر السودان

 .تأثیراً كبیراً على عملیة الحصول على التعلیم بالنسبة للكثیر من األطفال اعلى حیاة ومعیشة اآلالف من الناس، وكان لھ تأثر
 
وقف األعمال العدائیة، ل قطاع الشمال –لتحریر السودان  والحركة الشعبیة ،حكومة السودانكل من  تدعوقد ظلت األمم المتحدة و

اتفاق على إنھاء النزاع في والیتي  إلىوبناءة دون شروط، وتقدیم التنازالت الالزمة للتوصل  ،في محادثات مباشرة واالنخراط
 ً   ).2012( 2046األمن رقم  رار مجلسقحكام أل جنوب كردفان والنیل األزرق، وفقا

ؤثر على ثغرات في التمویل ت
 في  انیةـــمات اإلنســــقدرة المنظ
دمات ـــخوال اتاعدــــتقدیم المس

الجدد من دولة األساسیة للوافدین 
 جنوب السودان

ذكرى یونیو   5 تاریخ یصادف
 خمس سنوات على اندالع مرور

، بین القوات الحكومیة نزاعال
لتحریر  والحركة الشعبیةوقوات 

في  قطاع الشمال –السودان 
 جنوب كردفانوالیة 
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