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أوتشا     

 )االمم المتحدة(المصدر:  یل في منطقة ابیيیأسرة من دولة جنوب السودان وصلت إلى قریة ن

 في ھذا العدد                                        
 

 1ص.  للمساعداتیحتاجون  أبیيمنطقة  يالدولة جنوب السودان  من القادمون

 2ص.  االنتعاشومن الطوارئ إلى عملیات اإلغاثة  تحول برنامج الغذاء العالمي

 3ص.  نازح في منطقة شمال جبل مرة یحتاجون إلى المساعدات 38,000 نحو

 4ص. من النازحین  بالفیضانات المتأثرین استمراراالستجابة لسد إحتیاجات

  التطورات أبرز  
إلى  ذین نزحواال السودان جنوبمواطنو دولة  •

 إلىیحتاجون  في منطقة أبیي یلین قریة
  . مساعدات إنسانیة عاجلة

برنامج الغذاء العالمي اإلنتقال من  یباشر •
عملیات دعم الطوارئ إلى عملیات اإلغاثة 

 .واإلنتعاش ذات المدى الطویل في السودان
من النازحین الذین لجأوا إلى  38,000نحو  •

شمال جبل مرة في والیة  القرى في محلیة
 .حاجة إلى مساعدات إنسانیةب وسط دارفور

المتفجرات من مخلفات الحرب والذخائر غیر  •
المنفجرة تشكل تھدیدا كبیرا لألطفال 
والمزارعین في مناطق جلدو، وقولو 

 غرب جبل مرة. وروكرو، في محلیة
 

 أرقام

 
 ملیون 3,1

 
 
 

 ملیون 2,5
 

100,000 
 
 

 ملیون 2

 
 في السودان النازحون

 
 النازحون في دارفور

دیسمبر  12 (حتى تاریخ 
2014 ( 

 
 ) 2015(في 

 
 عدد المصابین بسوء التغذیة 

             الحاد الشامل 

 
 
 

199,828         

 دولة جنوب من الالجئون
 15 منذ السودانالسودان في 

مفوضیة األمم ( 2013دیسمبر، 
 المتحدة لشئون الالجئین)

 
 

168,000 

 منالالجئون في السودان 
(مفوضیة األمم  جنسیات أخرى

 المتحدة لشئون الالجئین)

 التمویل  

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

 

  
37 % 

 المتوفر من التمویل المطلوب
 

    
     

 
 

من الوافدین الجدد من دولة جنوب السودان في منطقة أبیي  800نحو 
 المساعداتیحتاجون إلى 

 
یل في الجزء الجنوبي من منطقة ییولیو، جرى تسییر بعثة تقییم إحتیاجات مشتركة بین الوكاالت إلى قریة ن 28في 

الذین نزحوا من  ھاليلسد احتیاجات األ االستجابة، وذلك بغرض وك)كلیومترات شمال شرق بلدة أق 8أبیي (حوالي 
شتباكات القبلیة بین عشیرتي دینكا أبوك السودان. وقد تسببت اإلمقاطعة قوقریال في والیة واراب بدولة جنوب 

 یةأنقوك والغارات المتبادلة بینھما لنھب الماشیة التي حدثت خالل الشھرین الماضیین منذ التوقیع على اتفاق ودینكا
 السالم بین القبیلتین، في ارتفاع وتیرة التوترات في والیة واراب، مما أدى الى حركة السكان الحالیة.

 
، باإلضافة إلى توقع وصول 2015یونیو  11نازح إلى أبیي منذ تاریخ  800وتشیر نتائج البعثة إلى وصول نحو 

نازحین ھم من النساء واألطفال، مع وجود عدد قلیل تجدر اإلشارة إلى أن غالبیة الوالمزید خالل األسابیع المقبلة. 
ر غیر المصحوبین أو األطفال المنفصلین عن ذویھم، صَّمن الرجال وكبار السن. ولم یتسن حتى اآلن تحدید أعداد الُق

الي مجموعات أسر ترأسھا نساء. ورغم أن الحركة إلى أبیي تبدو ذات طبیعة  ھاليوتجرى عملیة توزیع معظم األ
الذي سیستمر على األرجح  دة إلى دیارھم خالل موسم األمطارة، إال أن ھؤالء األھالى قد استبعدوا عملیة العومؤقت

 وأبوك. ،حتى شھر نوفمبر. ھذا، وینتمي الوافدون الجدد إلى عشیرتي دینكا انقوك
 
 

كیاس من الذرة، وعدد أ 4وقد قدمت كنیسة كاریتاس المحلیة والمجتمع المضیف بعض الدعم األولي، بما في ذلك 
 15بطانیة، و 65)، والجركانات( أوعیة حفظ المیاه البالستیكیةمن  120)، والجرادل(بالستیكیة الدالء المن  80

ولم تتمكن السلطات المحلیة من تقدیم أي طعام من حصرالنوم، ومع ذلك فإن ھناك حاجة إلى المزید من الدعم. 
لألكل في  األشجار الصالحةوأوراق  ،أساسي على جمع الفواكھ البریةللقادمین، لذلك اعتمد النازحون بشكل 

. أیضًا، لم تجر عملیة مسح المنطقة من قبل القائمین على عملیات إزالة األلغام، مما یجعل عملیة البحث عن المنطقة
 .محفوفًة بالمخاطرالطعام البري في المنطقة 

 
في العراء تحت األشجار حیث یتعرضون  شخاصیوجد سوى مرفق إیواء عام وحید وصغیر، لذا یقیم معظم األ وال

أیضًا، الیوجد سوى مصدر واحد للمیاه لخدمة كل من المجتمع المضیف ولظروف موسم األمطار القاسیة. 
في نشوب بعض النزاعات. ونظرا  والنازحین، مما أدى فعلیًا إلى أن تتسبب الطوابیر الطویلة للحصول على الماء

بعملیة التبرز في العراء. وتظل المالریا واإلسھاالت، باإلضافة إلى  ھاليلمنطقة، یقوم األللعدم وجود مراحیض في 
 دون المعاییر القیاسیة ھي المشكالت الصحیة الرئیسیة التي تثیر الظروف المعیشیة والصحیة للنازحین، والتي تعتبر

 ال یوجدتوجد ھناك عیادة صحیة بالجوار، إال إنھ وكبیر من األطفال الصغار. اصًة مع وجود عدد قلقا متزایدا، خ
العاجلة للنازحین المآوي المؤقتة، واللوازم المنزلیة  حتیاجاتاالتشمل و بھا سوى مخزون محدود جدا من الدواء.

الصحیة. وتعمل السلطات المحلیة على استكشاف اء، والغذاء، والخدمات ــــــــیات، والمــــالضروریة، والناموس
. وقد جرى تجھیز ھذا یلین مساحة استضافة بدیلة عند موقع ماقار للنازحین، والذي یبعد حوالي كیلومترین من قریة

خطط إعادة تكمل الموقع بشكل أفضل بالمرافق األساسیة، بما في ذلك إمدادات كافیة من المیاه، والمراحیض. وس
خالل ھذا االسبوع. وسیقوم شركاء المعونة، بما في ذلك وكاالت األمم المتحدة،  شخاصء األتوطین ھؤال

ستكمال عملیة التسجیل، وبعد ذلك یمكن إلیولیو،  30والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة، بزیارة المنطقة في یوم 
 البدء في عملیة توزیع إمدادات اإلغاثة. 

 
یوجد لدى برنامج الغذاء العالمي  كماھذا، وتتوفر بالفعل الناموسیات، وأواني الطبخ، وجراكن المیاه في أبیي. 

الغذائیة  لموادا تقدیم حصة شھر واحد من مخزون من الغذاء في أقوك، وھو في انتظار نتائج عملیة التسجیل لیباشر
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 یل في منطقة أبیي (المصدر: االمم المتحدة)  ولة جنوب السودان تصل إلى قریة نیاسرة من د

حتیاجات الصحیة المحددة للنازحین، وستغطي تقییم اإل ة بعملیةللنازحین. أیضا، ستقوم منظمة أطباء بال حدود الدولی
الحاالت من خالل برنامجھا 

تشفى ـــــالعالجي العام في مس
مة قول ــــــمنظ ھدفأقوك. وت

ادة الصحیة ــــــــــمد العیإلى 
المحلیة باألدویة والمستلزمات 
الضروریة. أما منظمة أطباء 
بال حدود، فلدیھا أیضا 
مشروع للتوعیة المجتمعیة 

على  اٍرـا جـالریـــلمكافحة الم
اق في المناطق ـــــقدٍم و س

ذي وال ة  ألبیي،ــــــــــالجنوبی
یعھ لیشمل ـــــري توســـــسیج

الوافدین الجدد. ویوفر ھذا 
روع الفحوصات ــــــــــــالمش

 ياألول العالجو ،التشخیصیة
في محاولة للحد من تفشي  ، وذلكمن المجموعات السكانیة في مدینة أقوك 30للحاالت غیر المعقدة لعدد  ويالفم

 –ى لفترة أطول مما جرى االشارة إلیھ في البدایة ستبقف -المدى لألھالى  حتیاجات طویلةاإلالمالریا الموسمیة. أما 
وھي تلك التي تشمل التغذیة، ودعم التعلیم، ودورات التوعیة بمخاطر األلغام، وأنشطة وسائل كسب العیش 
األساسیة، وإنشاء مساحات صدیقة لألطفال، وكذلك تركیب مضخة یدویة جدیدة. وبناًء على ماسبق، تراقب منظمات 

 .التخطیط وفقا للمقتضیات ستباشرعن كثب ومن ثم اإلغاثة الوضع 
 

یباشر برنامج الغذاء العالمي التحول من عملیات دعم حاالت الطوارئ 
 المدى طویلة واالنتعاشإلى عملیات اإلغاثة 

 
بعد استمراره  حصریا في العمل على مدى السنوات الثماني الماضیة كعملیة طوارئ سنویة، شرع البرنامج اآلن في 

ملیون  5.2. وتستھدف ھذه العملیة 2017إلى یونیو  2015لمدة سنتین من یولیو  واالنتعاشبرنامج لإلغاثة  ابتدار
المتأثرین بالنزاعات والذین یعانون من انعدام األمن الغذائي، بما في ذلك النازحین، والالجئین،  شخاصمن األ

في   69مل، والمرضعات، واألطفال في سن الدراسة، منھم واألطفال الذین یعانون من سوء التغذیة، والنساء الحوا
طن متري من المساعدات  493,256وخالل ھذه الفترة، سیخطط البرنامج لتزوید المستفیدین ب  .المائة في دارفور

ات تقف التكلفة الشاملة لدعم متطلبو  .ملیون دوالر أمریكي 101الغذائیة، وكذلك بقسائم نقدیة یبلغ اجمالى تكلفتھا 
 ملیون دوالر امریكي. 693عملیة اإلغاثة واالنتعاش عند حدود 

  
في المائة من العملیات)، فھي تستكمل ایضا بعنصر   60وفي الوقت الذي تحافظ فیھ العملیة على مكون إغاثة كبیر (

في  امد نزوحھطال أ تيال حجم الحاالتل لترشیداوتھدف العملیة إلى توحید الجھود  .في المائة) 40إنعاش مبكر (
الجھود التي بدأت في ظل عملیات الطوارئ السابقة من خالل عملیات التحقق من المعسكرات وتستمر  تلكدارفور، 

، متعددةبرنامج الغذاء العالمي من تنفیذ برمجة سنویة  وستمكن العملیة أیضًا .الیوم عبر ممارسة عمل ملفات للنازحین
وسیساعد ھذا البرنامج المجتمعات   ر.عاش والتغذیة المبكاستراتیجیا في أنشطة اإلنتفضال عن مساعدتھ على التوسع 

حیث وعلى استقرار أوضاع األمن الغذائي، ، األزمات على إعادة تأسیس وسائل العیشبالمتأثرة بالنزاعات و
 .الالزمة وكذلك بناء المرونة ،المبكر االنتعاشمن مزاولة انشطة  ھاعند سیتمكنون

 

منطقة شمال جبل مرة  نازح في 38,000وسط دارفور: نحو  والیة
 یحتاجون الى مساعدات

 
 ًاریعمالوضع اإلنساني یظل وسط دارفور، والیة والسلطات المحلیة في  لمفوضیة العون اإلنساني الحكومیة، وفقا 

شمال جبل  لمنطقةجمیعًا التابعة  روكرو ةمدین وكذلك في ،فنقا السوق، وأبونقا، ونسكامقرى في للنازحین بالنسبة 
 ،وارئحاالت الطل المآوينازح في ھذه المناطق ھم في حاجة إلى  38,000 نحوأن إلى محلیة ال وأشار معتمد .مرة

 ووفقا للمفوضیة، فقد فر  .والتعلیمیة ،، فضال عن الخدمات الصحیةةالصحیمرافق الواللوازم المنزلیة، والمیاه، و
بین القوات التي اندلعت شتباكات اإلفي أعقاب ، 2015 من عام ومایو من منازلھم بین فبرایر ھاليھؤالء األ

من  الحاليموسم األمطار فاقم  بل ،مساعدات إنسانیة حتى اآلن أيولم یتلق ھؤالء مسلحة، ال اتجماعالالحكومیة و
 .المعیشیة ھمأوضاع تدھور

وفقًا لمعتمد المحلیة، لجوء نحو 
إلى  من النازحین 38,000
شمال جبل مرة  منطقة  القرى في

 وھم في حاجة إلى المساعدات
 .اإلنسانیة

 

 
 

 

إلى نازح  500نحو  وصول
یونیو من والیة  11أبیي منذ 

جنوب السودان، دولة بواراب 
 .ومعظمھم من النساء واألطفال

 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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  امرأة مع أطفال نازحین في منطقة فنقا السوق في محلیة جبل مرة (صورة ارشیفیة للیونامید) 

 
 البحث عنھذه، مما یجبر النازحین على صحیة عاملة في مناطق النزوح  نشآتتوجد م شارة إلى أنھ الجدر اإلتو

حملة التطعیم ضد شلل  ولم تتمكن فرق كلم. 60حوالي  تبعدان انلتلالفاشر وطویلة، اي تمدینالخدمات الصحیة في 
 منالمنطقة  التي سیرت الىاألطفال األخیرة 

الوصول إلى األطفال في ھذه المناطق بسبب 
 .وصولعملیة إتاحة الالقیود المفروضة على 

ة یمحلالیدویة في المضخات اللم تعد جمیع و
المیاه  لبلج ھاليیضطر األمما  ،تعمل تقریبا

جداول ( األودیةمنة مثل آمن مصادر غیر 
وعالوة على  .ابیعـــــــالینمن ) وماء موسمیة

 .ذلك، ال توجد مراحیض في مناطق النزوح
مفوضیة العون  في غضون ذلك، تخططو

لتوفیر الرعایة الصحیة،  الحكومیة اإلنساني
 يوآفضال عن الم ،ل العیشائسووالتعلیم، و

توزیع كذلك و ،في حاالت الطوارئ
رین أثإلى السكان المت المستلزمات المنزلیة

 .ةیمحلالب فنقا السوق من قریة
 

بسبب القیود المفروضة على ، وذلك  2006منظمات اإلغاثة في منطقة شمال جبل مرة منذ عام ل لم یكن ھناك وجود
 رفضت طلباتقد و. مسلحة في المنطقةال اتجماعالالقتال بین القوات الحكومیة و اندالعبعد الوصول عملیة إتاحة 

ي منظمة أل زیارةآخر وكانت  .سوء حالة الطرقلأو  ،انعدام األمن، إما بسبب من قبل السلطاتاإلذن بزیارة المنطقة 
 ،المالبس بتوزیع مر السودانيجمعیة الھالل األححیث قامت ، 2015مایو  في شھرقد جرت ة یمحلال الىإنسانیة 
ومنذ ذلك الحین لم تستطع أي  فنقا السوق. في قریة من األھالى المعرضین للمخاطر 800والطحین إلى  ،والسكر
 .الوصول إلى المنطقة اغاثة من منظمة

 
 وسط دارفور في والیةغرب جبل مرة محلیة في  جلدو الذخائر غیر المنفجرة في منطقةمخاطر 

 
تشكل وسط دارفور،  في والیةغرب جبل مرة محلیة ووفقا للمجتمعات المحلیة ومنظمات اإلغاثة في نرتتي في 

قولو و، جلدو والمزارعین في مناطق ،والذخائر غیر المنفجرة تھدیدا كبیرا لألطفال المتفجرات من مخلفات الحرب
عنھا في منطقة جرى االعالن ھذا العام، كانت ھناك ثالثة حوادث ذخائر غیر منفجرة  منبریل أشھر منذ و روكرو.و

 14یوم قد وقعت في  ت آخر حادثة جرى االبالغ عنھاوكان. عن مقتل وإصابة عدد من المدنیین تأسفروجبل مرة 
عمرھا صبیة واشرة، في العشمال شرق مدینة نرتتي) عندما أصیب صبي  كلم 26 حواليكلو فوقو (  یولیو في قریة

المجتمعات المحلیة  توقد طلب  .اھمتفي مزرعفیھ ن یعمال اكان الوقت الذيالذخائر في ھذه سنة عندما انفجرت  13
الذخائر غیر  بمخاطرتوعیة ھناك عملیة كن تلم  نظرا ألنھ، بھذا الخصوص اتمنظمات اإلغاثة تقدیم المساعدمن 

 لھذه المواد.او إزالة  ،المنفجرة من مخلفات الحرب
 

استجابة لسد احتیاجات المتأثرین بالفیضانات الموسمیة في معسكر 
 كلما للنازحین بوالیة جنوب دارفور

 
أثرین باألمطار الغزیرة احتیاجات النازحین المتال تزال منظمات اإلغاثة تواصل جھودھا في االستجابة لسد 

 780، مما أثر على  یولیو 16في لما للنازحین في والیة جنوب دارفور ك عسكرموالفیضانات الموسمیة التي ضربت 
 شخص). 4,000أسرة (حوالي 

 
 ،من ردمأوكسفام و ،ومنظمتا كیر السویسریة ،اللجنة األمریكیة لالجئین وحتى ھذه اللحظة، فقد تمكنت كل من

 بناء المراحیض المنزلیة الجدیدة في المعسكر. ھذا، وتنظم مرحاضا. وتباشر اللجنة األمریكیة لالجئین 478وتطھیر 
المیاه تصریف نوات وكذلك فتح ق ،أنشطة كلورة المیاهو ،لترقیة النظافة المنزلیةحمالت مكثفة وكاالت اإلغاثة 

 في المعسكر. المیاه وتعقیم المضخات الیدویة، القدیمة. أما منظمة كیر السویسریة فتقوم بإعادة تأھیل
 
 مواقع لنقل النازحین الذین یعیشون في المناطق المعرضة لخطر الفیضانات في المعسكر إلىأیضا تتواصل الجھود و

غاثة مع االنتقال. وتعمل وكاالت اإلالقبول بعملیة في ین مترددین أكثر مالءمة. ومع ذلك، ال یزال بعض النازح
 ل ھذه الخطوة.تذلیعلى المجتمعیة والقیادات الحكومیة، مفوضیة العون اإلنساني 

 
 

 المتفجرات من مخلفات الحرب
والذخائر غیر المنفجرة تشكل 

بیرا لألطفال ــــــــــدا كدیــــــتھ
، جلدومناطق والمزارعین في 

رو في ــــــــــروكو ،وـــــــقولو
، غرب جبل مرة یةـــــــلــمح

 .وسط دارفورفي والیة 

لسد احتیاجات جاریة ستجابة اال
من ازح ــــــن 4,000و ــــــنح

مطار الغزیرة األبن ــــــریالمتأث
الموسمیة في والفیضانات 

 .لما للنازحینمعسكر ك
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