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أوتشا     

 )2016األمم المتحدة  ( معسكر خور عمر بوالیة شرق دارفورالجئون من دولة جنوب السودان في 

 في ھذا العدد                             
 

 1ص. الجئ من دولة جنوب السودان  250,000أكثر من 

 2ص. والیة شرق دارفور بي لالجئین اإلنسانتمویل من صندوق السودان 

 3ص. تسجیل العائدین في والیة شمال دارفور 

 4ص. میاه للنازحین في منطقة سورتوني، بوالیة شمال دارفور 

  التطورات أبرز  
قد الجئین فلون ائمم المتحدة لشفقاً لمفوضیة األو •

من دولة الجئ  250,000وصل أكثر من 
شھر السودان منذ  إلىجنوب السودان 

  .2013عام دیسمبر
ملیون دوالر أمریكي من  2.6مبلغ تخصیص  •

من لدعم الالجئین  ياإلنسانصندوق السودان 
 ،نمرالفي معسكر  مواطني دولة جنوب السودان

 .فردوس في والیة شرق دارفورالو
عودة المراقبة لزارت بعثة مشتركة بین الوكاالت  •

 والطینة بوالیة ،أم برو محلیتي عدة مواقع في
 .شمال دارفور

 21,500لتغطیة حاجة إمدادات المیاه زیادة كمیة  •
 بوالیة، سورتونيمن منطقة جبل مرة في نازح 

في المائة خالل  30شمال دارفور بنسبة 
 .األسبوع الماضي

 

 2016یة لعام اإلنسانمن خطة االستجابة  أرقام

 
 ملیون 3.2حتى 

 
 

 ملیون 2.6حتى 
 
 

 ملیون  2.1

 النازحون في السودان 
 )2015(حتى دیسمبر 

 
 النازحون في دارفور

 ) 2015دیسمبر (حتى  
 

 عدد المصابین بسوء التغذیة 
             الحاد الشامل 

 
 
 
 
 

254,757          

 دولة جنوب من الالجئون
منذ   السودان في السودان

 2013دیسمبر،  15
المسجلون من قبل (

مفوضیة األمم المتحدة 
حتى  – لشئون الالجئین)

 2016 سبتمبر 30

 
 
 

137,413 

من جنسیات الالجئون 
المسجلون من قبل ( أخرى

المتحدة مفوضیة األمم 
حتى  – لشئون الالجئین)

 2016 یولیو 30
 

 التمویل   

 )أمریكي دوالر( ملیون 420.4
 2016جرى استالمھا في عام 

 

    
     

 في المائة  44
 اجمالي التمویل المستلم

  
 

     

الجئ من  250,000أكثر من مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین: وصول 
  2013دیسمبر شھر السودان منذ  إلىمواطني دولة جنوب السودان 

 
جنوب السودان المسجلین مواطني دولة عدد الالجئین من حالیاً تجاوز مم المتحدة لشئون الالجئین، یضیة األفقاً لمفوو

عند أكتوبر  15 تاریخ  حتىدد یقف العو فرد، ربع ملیون   2013 عام دیسمبرشھر السودان منذ  إلىالذین وصلوا 
ً   254,757 حدود  40نحو  ةاستضاف). وقد جرت وصلوا ھذا العامشخص كانوا قد   90,000 بما في ذلك( شخصا

في والیة شرق دارفور منھم في المائة  22، واألبیضجنوب السودان في والیة النیل من دولة في المائة من الوافدین 
 ).من التفاصیللمزید  2في صفحة (انظر الجدول 

 
 شرق دارفوربوالیة جا في مدینة الفردوس، ارمنقطة جنوب السودان من مواطني دولة من  ونالجئال
 

 والوزارات المنظمات غیر الحكومیة الدولیةوضم وكاالت األمم المتحدة، تمشتركة بین الوكاالت  ةسریعزارت بعثة 
الجئ   5,300في والیة شرق دارفور لتقییم احتیاجات نحو فردوس ال مدینة أكتوبر،  الثامن من بتاریخذات الصلة 

موقع  إلى في المستقبل نقلھم  الذین ینتظرجنوب السودان)، دولة ة راجا (مدینمن من مواطني دولة جنوب السودان 
ً في القریب العاجل. و سیجري الفراغ من انشائھ ، والذينمرال جئین في ة، تشمل االحتیاجات ذات األولویة لالبعثلل وفقا

 .والتغذیة ،والصحة ة،الصحی مرافقوالة، قیالن فردوس الحصول على خدمات المیاهالمدینة 
  

.  التغوط في العراءعملیة المنطقة لتوعیة أفراد المجتمع حول مخاطر  إلىالنظافة موظفي التوعیة ب رسالجرى إوقد 
في المائة  90 إلى 70(ما بین  الیومي المرضىعدد یشكل لكن  ،فردوسالفي عیادة لالجئین وتقدم الخدمات الطبیة 

ً ھم من األمراض الشائعة المبلغ أما . ةالطبی أو اإلمدادات ،من حیث الموظفین ، سواءً العیادة واردمعلى  الجئون) ضغطا
والتھابات  ،تاإلسھاالالناتجة عن عدوى ال، و)النظافةبن (ذات الصلة والعیالتھابات و ،الجلدیة اتتھابلاال فھي:عنھا 

 .والمالریا ،الحصبةب باإلصابةشتباه االالجھاز التنفسي، وحاالت 
 

 ً  الالجئین الذین تقل أعمارھم عن خمسمن أطفال  26وكبار السن، شخص من   20حوالي  فقد توفيللتقاریر  ووفقا
ة مدینفي  تحدیاً مثل یال یزال الحصول على المیاه ت. وواإلسھاال ،المالریاب إلصابةنتیجة لبصفة أساسیة  سنوات

 وھناك مناقشات دائرة حالیاً للنظر في .الالجئین حیث تجري استضافةفردوس، وذلك بسبب نقص المیاه في المنطقة ال
 .زیادة إمدادات المیاه في المنطقة مكانیة إ
 

 ولة جنوب السودان وطالبو اللجوء في السودانالالجئون من مواطني د
 للمعلومات التابعة لمفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین بدولة جنوب السودان البوابة االلكترونیة :المصدر
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

 
 الفردوس قرب مدینة الضعینو  النمر ي لالجئین في معسكراإلنسانمن صندوق السودان مقدم دعم 

 
ملیون   2.6 تخصیص مبلغفي األسابیع المقبلة سیجري  فردوسال و نمرال في معسكرعاله ألوضع المذكور لنتیجة 

 ،جاار طقةمن من مواطني دولة جنوب السودان القادمین مني لدعم الالجئین اإلنسانمن صندوق السودان  ردوال
وتقدیم المساعدات الحیویة المنقذة للحیاة  ،تمویل تطویر الموقعالھذا وسیدعم  س.فردوالحالیا في مدینة والذین یقیمون 

حمایة ال ، وأنشطةالنوع االجتماعيالعنف القائم على ضد  لاطفالطوارئ، والصحة، والتغذیة، وحمایة األ يوآم(
بالقرب من مدینة الجدید النمر الجئ استقروا في موقع  10,000 عدد إلى ة)الصحی لمرافقوالمیاه وا ،العامة

 .فردوسال مدینةبناء مركزاستقبال للوافدین الجدد في كذلك ل، عاصمة والیة شرق دارفور، والضعین
 

جنوب السودان منذ دولة في المائة من الالجئین الذین وصلوا من   61شرق دارفور تستضیفیة ن والجدیر بالذكر، أ
ً  .2016ینایر عام شھر   100سوى عدد  ینایرشھر قبل یوجد لم یكن ، األمم المتحدة لشئون الالجئین لمفوضیة ووفقا

 .كانوا مستقرین بالوالیةممن من مواطني دولة جنوب السودان 
 

 )2016أكتوبر  16 -ول من ینایر السودان (األ إلىالوافدون الجدد من دولة جنوب السودان 
 (جرى التحقق منھم وتقدیر أعدادھم)

  المبلغ اصــــاالشخ عدد عـــــــــــالموق ةـــــــــــالوالی
 والمسجلین عنھم   

    النسبة المئویة    
 درــــــــــــــــــالمص للقادمین الجدد   

 *54,752 مواقع مختلفة شرق دارفور

 السوداني، االحمر الھالل جمعیة 
 مفوضیة للھجرة، الدولیة المنظمة

 فریق ،الحكومیة ياإلنسان العون
 الوكاالت بین مشترك

   %61 54,752    اجمالي فرعي
 منظمة/العالمي الغذاء برنامج  **5,306 اللعیت شمال دارفور

 التنمیة أجل من التعاون
  %5.9 5,306  اجمالي فرعي 

معسكر بلیل للنازحین  جنوب دارفور
 ومدینة برام

5,324 
124 

 الالجئین شؤون معتمدیة 
ون ئشل األمم المتحدة مفوضیة
 الالجئین

   %6 5,448   اجمالي فرعي 
 خرصانھ غرب كردفان

 المیرم
3,920 
4,538 

 ياإلنسان العون مفوضیة 
 برنامج الغذاء العالمي  

   %9.3 8,458   اجمالي فرعي
 ياإلنسان العون مفوضیة  1,266 مواقع مختلفة جنوب كردفان
   %1.4 1,266   اجمالي فرعي
 السوداني/ االحمر الھالل جمعیة  14,346 مواقع مختلفة النیل االبیض

 مفوضیة شؤون الالجئین
   %15.8 14,346   اجمالي فرعي

 السوداني/ االحمر الھالل جمعیة  940 مناطق مفتوحة الخرطوم
 مفوضیة شؤون الالجئین

   %1 940   اجمالي فرعي
   %100 90,516   جمالي

تحقق منھا *استمرار تحركات الالجئین في والیة شرق دارفور، بما في ذلك التحركات من منطقتي برام والردوم، بوالیة جنوب دارفور. ** في انتظار ال
 كتحركات ثانویة

، أم برو محلیتي مناطق العودة في تزوربعثات مشتركة بین الوكاالت 
 شمال دارفوروالیة في والطینة 

 
 من المواقع في عدداً  مم المتحدة لشئون الالجئینمفوضیة األعودة تقودھا المراقبة لزارت بعثة مشتركة بین الوكاالت 

العائدین من التسجیل / التحقق  ةشمال دارفور لتوعیة المجتمعات المحلیة حول عملیوالیة في والطینة  ،أم برو محلیتي
 .2016نوفمبر  15 -أكتوبر   19من تبدأ المخطط لھا أنمن 

 
وكذلك  ،والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة والوطنیة ،وكاالت األمم المتحدةضم كاالت زار فریق مشترك بین الووقد 

ً   17من أصل 11 عددأكتوبر،  11و 6بین في المدة  الوزارات  . أم برومدینة لعودة في ل موقعا
 

 قادة المجتمع  قد أشارو .من زیارة المواقع الستة المتبقیةالفریق تمكن یوضیق الوقت لم  ،سوء حالة الطرقونظراً ل
حیث عاد تشاد، دولة من  بصورة أساسیة)، شخص 60,000أسرة (حوالي  10,000حوالي  عودة إلىالمحلى 

محلیة الطینة لعودة في لبعثة مماثلة مشتركة بین الوكاالت ست مناطق وقد زارت . 2015-2014ي معظمھم في عام
 .أكتوبر 13و  10بین  في المدة 

 
 ً وذلك لألسباب  ،لبقاء بشكل دائم في قراھم األصلیة في السودانل ونھدفی من أنھوللبعثة، قال العائدللنتائج األولیة  وفقا

تغییر لغة  جرىتشاد (دولة المناھج الدراسیة في اختالف تحدیات في التعلیم بسبب ال؛ ياألمنالوضع التالیة: تحسن 

صادقت منسق األمم المتحدة 
یة على اإلنسانالمقیم للشئون 

ملیون دوالر   2.6یص ـــتخص
ي اإلنسانمن صندوق السودان 

لدعم الالجئین من مواطني دولة 
ودان في معسكر ـــــــجنوب الس

ردوس في والیة ـــــــوالف ،النمر
 شرق دارفور

 

مشتركة بین  ثةـــــــــبع زارت
عدة عودة البة ـــــمراقلالوكاالت 

رو ع في محلیتي أم بـــــــــمواق
 شمال دارفور والطینة بوالیة 

 

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

القیود المفروضة نقص المواد الغذائیة وذلك لــــــوك، العیشوسائل انعدام فرص والفرنسیة)؛  إلىمن العربیة التعلیم 
دولة الحركة في معسكرات الالجئین في على 
 .تشاد

 
وقال قادة المجتمع المحلي وبعض العائدین، بما 

واألطفال للفریق أن الوضع ، في ذلك النساء
ملحوظ في السنوات  كلٍ ــــــقد تحسن بشاألمني 

ً وف. والثالث الماضیة في أم برو لھذه التقاریر  قا
القرى  إلىؤدیة ـــرق المــــــوالط ،األسواقفإن 

تسھل حركة تنقل والیاً ــــحة تعتبر سالكالرئیسیة 
 .آخر إلى من مكانٍ االھالي 

 
موسم األمطار ھذا تذبذب ل نظراً مع ذلك وو

بحدوث حصاٍد جید تظل  تحتماالفإن االالعام، 
ً ة یمحلالجزاء من بعض األقاتمة في  وقد بلغ سعر . والفیضانات ،األمطار الغزیرةھطول جراء  التي تأثرت سلبا

إمدادات  عدم توفر ) مع دوالر 126حوالي جنیھاً ( 280أم برو في في السوق الرئیسي   واحد من الدخنال الجوال
ً ومن المحصول.  كافیة  ،الفاومنظمة والزراعة التابع ل ،عداد التقاریر اآلني حول أوضاع الغذاءنظام الرسائل وال وفقا

 .دوالر امریكي) 77جنیھ (حوالي   500أكتوبر  12 حتى تاریخ في الفاشرفقد بلغ سعر الجوال من الذرة 
 

 في سورتونيمنطقة جبل مرة نازحي میاه لالمدادات إزیادة 
 

خالل الدولیة  منظمة أوكسفام االمریكیةو ،من الیونیسیف البیئة بدعم المیاه الحكومیة ووزارة  قامت ھیئة
، سورتوني نازح من منطقة جبل مرة في 21,500 إلىلتر من الماء  1,244,000بتوفیر األسبوع الماضي، 

 .شمال دارفوربوالیة 
 

الشركاء في المجال یوفرھا لمیاه التي بالنسبة ل( الماضياألسبوع بفي المائة مقارنة  30التي تبلغ ھذه الزیادة 
ه من المیا جلبالیونیسیف لمن قبل قطاع المیاه بلمیاه ل ضافیینإتأجیر صھریجین لنتیجة  يي) ھاإلنسان

ً  30,000الحصول على  منن والنازحتمكن ذلك،  إلىوباإلضافة . منطقة كوبي المجاورة من  لتر یومیا
وھذا ما . لتر خالل األسبوع الماضي 1,454,000 إلىحالیاً  كمیة المیاه المتاحة ع ــــیرفاآلبار المحلیة، مما 

وفي الوقت نفسھ،  .لتر للفرد في الیوم الواحد  9.7 سورتوني بواقع یجعل مستوى إمدادات المیاه الحالیة في
 .والخزانات القربیة  ،المنازللكلور في بمعالجة المیاه با ةالصحی مرافقشركاء المیاه والاستمر 

 
ولئك الذین أمن ، الذین جرى التحقق منھمالنازحین من  52,912ھناك فیوجد شمال دارفور والیة في أما 

  25,283و ،في سورتوني 21,536ینایر، بما في ذلك شھر جبل مرة في في  اع نزلنزحوا جراء اندالع ا
 .للنازحین في معسكر شداد 3,184و ،ة كبكابیةمدینفي   2,909وفي طویلة، 

 

 المقدمة إمدادات المیاهزادت 
نازح من منطقة   21,500 إلى

سورتوني  منطقة  جبل مرة في
 30شمال دارفور بنسبة  بوالیة

ائة خالل األسبوع ــــــــفي الم
 خیراأل

 )2016مم المتحدة والیة شمال دارفور ینتظمون في طابور للحصول على الماء (األبنازحون من جبل مرة في سورتوني، 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
http://farmers.sd/Update.aspx

