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أوتشا     

 )2016  لالجئین االمم المتحدةمفوضیة ( السودان في معسكر بالنیل األبیض نوبجة ولالجئون من د

 في ھذا العدد                           
 

 1ص.  الالجئون من دولة جنوب السودان في والیة النیل األبیض

 2ص.  الالجئون السوریون والیمنیون في السودان

 2ص.  دارفور یحتاجون إلى المساعدات مالشبالنازحون الجدد في طویلھ 

 3ص.  نازحون جدد من جبل مرة في قلدو بوالیة وسط دارفور

  التطورات أبرز  
زیادة متوقعة في عدد الالجئین الجدد من دولة  •

ودان في والیة النیل األبیض، وفقاً ـــــجنوب الس
 الالجئینلمفوضیة األمم المتحدة لشئون 

ل إلى السودان حوالي ــــ، وص2011منذ عام  •
وریین، ال سیما في منطقة ـــمن الس 100,000

 الخرطوم الكبرى، وذلك وفقاً لتقدیرات الحكومة
ن النازحین الجدد ــم 7,000وصل ما یقدر بنحو  •

ن منطقة كوسا بمحلیة طویلة، ـــإلى قریة كتور م
 مال دارفور، وفقاً للسلطات المحلیةــبوالیة ش

من النازحین الجدد من جبل مرة  4,000 وصول •
ب قتال نشب بین القوات ـــــــدو عقــإلى بلدة قل

-ریر السودانــوجیش تح ،لحة السودانیةـــــالمس
 فصیل عبد الواحد

 

 2016لعام  اإلنسانیةمن خطة االستجابة  أرقام

 
 ملیون 3.2حتى 

 
 

 ملیون 2.6حتى 
 
 

 ملیون  2.1

 النازحون في السودان 
 )2015مبر ــ(حتى دیس

 
 النازحون في دارفور

 ) 2015دیسمبر (حتى  
 

 عدد المصابین بسوء التغذیة 
             الحاد الشامل 

 
 
 
 
 

248,870 

 دولة جنوب من ئونــــالالج
منذ   ودان في السودانـــالس
 2013مبر، ــــــــــدیس 15

جلون من قبل ـــــــــــــالمس(
دة وضیة األمم المتحــــــــمف

حتى  – لشئون الالجئین)
 2016أغسطس  28

 
 
 
 

137,413 

من جنسیات ئون ــــــــالالج
المسجلون من قبل ( أخرى
یة األمم المتحدة ـــــــمفوض

حتى  – ئون الالجئین)ــــلش
 2016یولیو  30

 

 التمویل   

 )أمریكي دوالر( ملیون 390.6
 2016جرى استالمھا في عام 

  
 في المائة  41

 اجمالي التمویل المستلم

  
 

     
 

دولة جنوب السودان إلى  استمرار تدفق الوافدین من الالجئین الجدد من
 والیة النیل األبیض

 
أفادت تقاریر جمعیة الھالل األحمر السوداني باستمرار وصول الالجئین من دولة جنوب السودان من خالل النقاط 

شخص من دولة جنوب  1,500والمقینص، وكویك في والیة النیل األبیض. وأن حوالي ودا، ــــــالحدودیة في ج
من سبتمبر لیصل  الخامس عشرلوا عن طریق المداخل الثالثة على الحدود بین األول و أسرة) وص 505السودان (

 .أسرة) في ھذا العام حتى اآلن 5,828من األفراد ( 16,209عدد الوافدین الجدد من خالل ھذه النقاط الثالث إلى 
 

وصول الالجئین من دولة وقد أوردت مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین في أحدث تقریر لھا أن الزیادة في معدل 
جنوب السودان في والیة النیل األبیض قد تكون متوقعة. وقد لوحظ ھذا االتجاه في السنوات السابقة، وعادة ما یتزامن 

 .مع نھایة موسم األمطار
 

الجئاً من دولة جنوب السودان من الذین وصلوا منذ  102,961سبتمبر، استضافت والیة النیل االبیض  15وحتى 
في المائة من جمیع الالجئین من دولة جنوب السودان المسجلین البالغ  41. وھذا یمثل نحو 2013دیسمبر عام 

 الجئاً. 248,870عددھم 
 

 )2016 سبتمبر 24وحتى  االول من ینایرمنذ السودان ( إلىالوافدون الجدد من دولة جنوب السودان 
 )أرقام مقدرة، وأخرى جرى التحقق منھا(

 المصدر 2016نسبة الوافدین الجدد في عام  عدد األفراد المسجلین و المبلغ عنھم  الموقع الوالیة

 *54,246 مواقع مختلفة شرق دارفور
المنظمة وجمعیة الھالل األحمر السوداني،   

یة العون ــــــــــــمفوضو الدولیة للھجرة،
 اإلنساني، بعثة مشتركة بین الوكاالت

   %60 54,246   إجمالي فرعي 

ظمة تنمیة ــــــــمن / برنامج الغذاء العالمي  5,306** اللعیت دارفورشمال 
 المجتمع

  %5.9 5,306  إجمالي فرعي 

 معسكر بلیل للنازحین  جنوب دارفور
  مواقع أخرى

5,324 
275 

 الحكومیة معتمدیة الالجئین 
 جمعیة الھالل األحمر السوداني

   %6.2 5,599   إجمالي فرعي 

 خرصانھ غرب كردفان
 المیرم

3,920 
4,538 

 مفوضیة العون اإلنساني 
 برنامج الغذاء العالمي

   %9.4 8,458   إجمالي فرعي 
 مفوضیة العون اإلنساني  1,266 مواقع مختلفة جنوب كردفان
   %1.4 1,266   إجمالي فرعي 

مفوضیة /جمعیة الھالل األحمر السوداني   14,346 مواقع مختلفة النیل األبیض
 المتحدة لشئون الالجئیناألمم 

   %14.8 14,346   جنوب مجموعھ

مفوضیة  /جمعیة الھالل األحمر السوداني   940 مناطق مفتوحة الخرطوم
 األمم المتحدة لشئون الالجئین

   %1 940   إجمالي فرعي 
   %100 90,161   إجمالي

 بوالیة جنوب دارفور. دارفور، بما في ذلك التحركات من برام، والردوم* استمرار تحركات الالجئین بین المواقع المختلفة في والیة شرق 
 ** في انتظار التحقق منھا كتحركات ثانویة
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في  60، منھم نحو 2016الجئ من دولة جنوب السودان إلى السودان في عام  90,000وقد وصل ما یربو على 

دولة جنوب السودان من معسكر خور عمر في الضعین، المائة في والیة شرق دارفور. وال یزال نقل الالجئین من 
أغسطس) مستمراً. وقد انتقل طواعیة ما  20عاصمة والیة شرق دارفور، إلى الموقع كریو الجدید (الذي بدأ في 

 .سبتمبر 24الجئ حتى  3,500یقرب من 
 
 

 ن في السودانون والیمنیون السوریوالالجئ
 

ً أعداداً كبیرة من الالجئین السوریین، وعدة آالف من الالجئین الیمنیین الذین وصلوا إلى  یستضیف السودان أیضا
 2011إلى السودان منذ عام  السودان خالل السنوات القلیلة الماضیة. ووفقاً لتقدیرات الحكومة السودانیة، فقد وصل 

من السوریین  معظمھم بمنطقة الخرطوم الكبرى. ومنذ تصاعد وتیرة النزاع في الیمن فقد اوردت  100,000حوالي 
مسجلین حتى  1,334مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین عدداً متزایداً من الوافدین الیمنیین في السودان، منھم 

حكومة السودان الوافدین الیمنیین من األشقاء ولیس مطلوب حصولھم على تأشیرات نھایة شھر أغسطس. وتعتبر 
دخول. ویستطیع الوافدون من الیمن الحصول على المساعدات، والخدمات من مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین 

 .ثر عرضة للمخاطربما في ذلك المساعدات المالیة الُمْستَھِدفة ألولئك الذین جرى تحدیدھم على أنھم األك
 

 
 شخص في طویلة 7,000العنف الطائفي یؤدي إلى  نزوح ما یقدر بنحو 

 بوالیة شمال دارفور
 
 

شخص نزحوا حدیثاً إلى قریة كتور من منطقة كوسا، وكالھما في محلیة طویلة بوالیة  7,000وصل ما یقدر بنحو 
قد فروا من منازلھم في أوائل سبتمبر بعد العنف الطائفي  وفقاً للسلطات المحلیة. وكان النازحون الجدد شمال دارفور

كلم جنوب غربي مدینة الفاشر  85بین المزارعین، والرعاة في منطقة كوسا. وتقع كتور على بعد حوالي الذي نشب 
 .كلم إلى الجنوب الغربي من بلدة طویلة 65عاصمة والیة شمال دارفور، و

 
یة العون اإلنساني بشمال دارفور للتنسیق مع الفریق القطري صدر والي والیة شمال دارفور تعلیماتھ لمفوضوأ

ً مع  اإلنساني في المنطقة لتقییم االحتیاجات، واالستجابة لھؤالء النازحین الجدد. وتعمل المنظمات اإلنسانیة حالیا
 الفریق القطري اإلنساني بالمنطقة في ھذا الشأن.

 
ً للتق س مفوضیة رئیمن  2016یونیو  9ریر الخاص لیوم ـــــوفقا

األمین العام لألمم المتحدة، واالتحاد األفریقي عن بعثة االتحاد 
في دارفور (الیونامید)، فإن أسباب  -األفریقي واألمم المتحدة 

الصراع الطائفي ترتبط بطبیعتھا بتلك األوسع للنزاع في دارفور. 
ً بین الرعاة الرحل،  وتاریخیاً، فھذا النوع من العنف نشأ أساسا

معات الزراعیة المستقرة على ملكیة واستخدام الموارد مثل والمجت
ً لما یقرب من 2015األرض. في عام  ، كان القتال الطائفي سببا

في  40ثلث جمیع الوفیات المرتبطة بالنزاع، و تسبب في أكثر من 
 .المائة من النزوح في دارفور

 
وعدم كفایة  ؛تفاقم الوضع انتشار واسع النطاق لألسلحةزاد من وقد 

مما یسھم في ثقافة اإلفالت من  سیادة القانون، والمؤسسات القضائیة
 .تقریر األمین العاموفقاً ل ل النزاعات التقلیدیة، والمصالحةوضعف آلیات ح ؛العقاب

 
وقد أعلنت حكومة السودان مؤخرا سلسلة من اإلجراءات األمنیة، والبرامج للحد من انتشار األسلحة الصغیرة في 

 وتحسین الوضع األمني، والسالمة في المناطق الحضریة، وشبھ الحضریة الرئیسیة في المنطقة. ؛دارفور
 
 
 
 
  

وصل حوالي  2011منذ عام 
السوریین إلى  من 100,000

السودان غالبیتھم في منطقة 
 الخرطوم الكبرى، وفقاً للحكومة

من  7000وصول ما یقدر بنحو 
النازحین الجدد إلى قریة كتور 

ا في محلیة ــــقة كوســــمن منط
طویلة بوالیة شمال دارفور وفقاً 

 للسلطات المحلیة

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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الجدد إلى قلدو بوالیة وسط من نازحي جبل مرة  4,000وصول أكثر من 
 دارفور

 
وا من  812شخص ( 4,000سبتمبر أن حوالي  24أبلغ زعماء المجتمع في   غرب  قریة في محلیة 11أسرة) قد فرَّ

بوالیة وسط دارفور، ووصلوا إلى بلدة قلدو في أعقاب قتال في المنطقة بین القوات المسلحة السودانیة،  جبل مرة
 .فصیل عبد الواحد خالل األسبوع السابق -والجیش الشعبي لتحریر السودان 

 
ُ لقادة المجتمع المحلي في بلدة قلدو فأن الوافدین الجدد ھم في حاجة ماسة ل لغذاء، والمآوي، والمستلزمات ووفقا

المنزلیة األساسیة، وإتاحة الحصول على الخدمات الصحیة، والحمایة. وباإلضافة إلى ذلك، أفاد بعض قادة المجتمع 
مخیم نِرتِتي شمال، ولكن ال یمكن التأكد من  لىإأنھ على مدى االسبوع المنصرم وصل المزید من الناس من جبل مرة 

 .م یكن ھناك تقییم شامل لالحتیاجاتاألرقام بالضبط كما ل
 

مخیم نِرتِتي شمال بوالیة وسط دارفور یوم  لىإمن النازحین الجدد  12,500إلى  5,500وقد وصل ما یقدر بعدد 
فصیل عبد الواحد في محلیة غرب جبل مرة في  -سبتمبر من المناطق التي یسیطر علیھا جیش تحریر السودان  19

فصیل عبد الواحد في  -وجیش تحریر السودان ،بین القوات المسلحة السودانیةأعقاب عملیات القتال الواردة بالتقاریر 
من النازحین الجدد إلى موقع سورتوني للنازحین في والیة شمال  15باإلضافة إلى ذلك، وصل حوالي المنطقة. و

 .وفقاً للمنظمات اإلنسانیة سبتمبر من قولو في والیة وسط دارفور 21دارفور في 
 

للغایة، إذ وكانت إتاحة الوصول إلى مواقع في وسط دارفور حیث أقام النازحون من جبل مرة منذ ینایر محدودة 
ُمنِحت الجھات الفاعلة اإلنسانیة إتاحة وصول جزئیة. ولذلك لم یكن من الممكن التحقق من مدى النزوح، 

، كانت فرق بین الوكاالت قادرة فقط على 2016واالحتیاجات. ومنذ بدایة األزمة في جبل مرة في ینایر من عام 
(لمزید من . ن في زالنجي، عاصمة والیة وسط دارفورمن النازحین الجدد في مخیمی 4,584الوصول إلى وتسجیل 

 ).صحیفة وقائع أزمة جبل مرةالتفاصیل یرجى االطالع على العدد األخیر من 
 

 )2016یولیو  31(حتى  2016ل مرة في عام النزوح من جب
 

 المصدر عدد النازحین الموقع الوالیة
 

النازحون المسجلون والمتحقق منھم ومن جرت 
 مساعدتھم

  شمال دارفور
 إجمالي
  فرعي

52,912 

 سورتوني
 طویلة

 شنقلي طوباي
 نة كبكابیةیمد

21,536  
25,283  
3,184  
2,909  

 برنامج الغذاء العالمي
 الغذاء العالمي برنامج

 برنامج الغذاء العالمي
 برنامج الغذاء العالمي

 برنامج الغذاء العالميالمستفیدین من  21,536
 المستفیدین من برنامج الغذاء العالمي   25,283
 عند الطوارئ للغذاء حصص التوزیعات العامة *3,184

 عند الطوارئ للغذاء حصص التوزیعات العامة 2,909**
 وسط دارفور

 إجمالي
  فرعي

80,124 -
115,124 

 معسكر ھشابة للنازحین
 معسكر الحامدیة 

 لدوق
 ورت

 قولو
 معسكر ومدینة نرتتي

 فنقا السوق
 روكرو

 قریة دایة
 باري ووادي باري

3,211 
1,428 
24,545 
12,075 
60 
21,415 
4,200 
1,000 
2,190 
10,000 – 45,000 

 مفوضیة العون/فریق مشترك
مفوضیة العون/فریق مشترك 

 اإلنسانيمفوضیة العون 
 اإلنسانيمفوضیة العون 
 اإلنسانيمفوضیة العون 
 اإلنسانيمفوضیة العون 

 مصادر عدیدة
 مصادر عدیدة

 مشایخ
 مصادر عدیدة

 بواسطة فریق مشترك بین الوكاالت  3,211
 بواسطة فریق مشترك بین الوكاالت  1,373

 دارفور جنوب
 فرعي إجمالي

25,930 

 كاس
 دربات

 معسكر عطاش للنازحین
 میرشنق
 منواشي

 مدینة الملم

12,180 
835 
6,756 
4,574 
372 
1,213  

 مصادر عدیدة
 جمعیة الھالل االحمر 

    المنظمة الدولیة للھجرة
  المنظمة الدولیة للھجرة  
    المنظمة الدولیة للھجرة

 فریق مشترك بین الوكاالت

   12,180 تسجیل المنظمة الدولیة للھجرة   
   6,756تسجیل المنظمة الدولیة للھجرة   
  4,574 تسجیل المنظمة الدولیة للھجرة 
  372 تسجیل المنظمة الدولیة للھجرة 
  1,213 تسجیل المنظمة الدولیة للھجرة 

 82,591 على األقل 158,966  إجمالي
عند الطوارئحصص التوزیعات العامة للغذاء  *   

ما ورد من موجات  تأكیدنازح في اجزاء من جبل مرة، ومع ذلك یظل  80,000 – 50,000**وفقاً لمصادر عدیدة، ھناك تقاریر غیر مؤكدة عن ما یقدر بنحو 
ً النزوح صعب اإلنسانينظراً لعدم اتاحة الوصول  ا  

 

شخص من  4,000فرَّ حوالي 
قریة في محلیة غرب جبل  11

ط دارفور، ــرة ، بوالیة وســـــم
ووصلوا إلى بلدة قلدو في أعقاب 

 عملیات قتال في المنطقة

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Jebel_Marra_Crisis_Fact_Sheet_Issue_7_31_Jul_2016.pdf

