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أوتشا     

 ون الالجئین)ئشل األمم المتحدة مفوضیة –رشیف نیون بشرق دولة تشاد (صورة من األالجئون سودا

 في ھذا العدد                            
 

 1ص.  لى منازلھم في أم دخنإمن األھالي  32,000عودة 

 2ص. شمال دارفور  والیة مساعدات لنازحي جبل مرة في

 3ص. دارفور  شرقوالیة لى وصول مواطني د. جنوب السودان إ استمرار

ً وقعیطلق مالصلیب األحمر و االتحاد الدولي لجمعیات الھالل  4ص. للھجرة  ا

  التطورات أبرز  
 النازحین إلى منازلھم فيمن  32,000عودة  •

  .وسط دارفور بوالیةأم دخن محلیة 
من جبل مرة  ینـــــــنازحمن ال 53,000الذ  •

شمال بوالیة وطویلة  ورتوني،ـــــــس يمحلیتب
 .ومعسكر  شداد ،ة كبكابیةبمدینوكذلك  ،دارفور

من مواطني الجئ   96,500 حتى اآلن، وصل •
 السودان في عام إلىدولة جنوب السودان 

 58(الجئ   55,700 حوالىمنھم یوجد ، 2016
 .في والیة شرق دارفور ة)في المائ

االتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر  طلقی •
ً وقعم والھالل األحمر لتبادل المعلومات حول  ا

تدعم التي المنظمات الھجرة بغرض مساعدة 
 .للمخاطر ةعرضكثر األالمھاجرین 

 

 2016یة لعام نسانمن خطة االستجابة اإل أرقام

 
 ملیون 3.2نحو 

 
 

 ملیون 2.6نحو 
 
 

 ملیون  2.1

 النازحون في السودان 
 )2015(حتى دیسمبر 

 
 النازحون في دارفور

 ) 2015دیسمبر (حتى  
 

 عدد المصابین بسوء التغذیة 
             الحاد الشامل 

 
 
 
 

261,794 

 دولة جنوب من الالجئون
 15منذ   السودان في السودان

المسجلون من ( 2013دیسمبر، 
مفوضیة األمم المتحدة قبل 

 30حتى  – لشئون الالجئین)
 2016سبتمبر 

 من جنسیات أخرىالالجئون  139,580
مفوضیة المسجلون من قبل (

 األمم المتحدة لشئون الالجئین)
 2016سبتمبر  30حتى  –

 

 التمویل 

 )أمریكي دوالر( ملیون 425
 2016جرى استالمھا في عام 

 
  

    
     

 في المائة  45
 اجمالي التمویل المستلم

  
 

     
 

ھم في محلیة أم دخن بوالیة وسط دیار إلى من األھالي 32,000عودة 
  دارفور

 
 ً تشاد دولتي على الحدود مع الوالیة تقع جنوب   –دارفور  بوالیة وسطأم دخن محلیة خمس قرى في  زارتلبعثة  وفقا

تشاد  دولة إلىمن الذین نزحوا في السابق شخص  32,000الدیار إلى عادإلى فقد   –وجمھوریة أفریقیا الوسطى 
ین عامي بفي المدة  من دیارھم ھؤالء  وقد فر .ربَ كَ  كذلك األشخاص المتجمعین في محلیةو ،جنوب دارفوروالیة و

في المدة البعثة  . ھذا، وقد سیرتةیمحلالوالسالمات في  ،اع بین قبیلتي المسیریةنزلندالع انتیجة ال 2014و  2013
مفوضیة العون اإلنساني و، الدولیة مثلث لألجیال اإلنسانیةالمنظمة ممثلین عن  وضمتأكتوبر،  2 -سبتمبر  29من 

 .المحلي وقادة المجتمع ،ةیلحكوما
 
قبیلة معظمھم من  شخاصمن األ 32,000ة على مدى األشھر الثالثة الماضیة یللمحلقد عاد حدد فریق التقییم أنھ و
إلى  1,875خري ، منھم عدد ى أقرقریة أبو جرادل، وكذلك لإلى  من النازحین 25,000سالمات ، بما في ذلك ال

ً قریة صلیل.  إلى 1,500و ر،تُ قریة مُ  إلى 2,113أم جكو،  قریة  إلى  1,500، وسرفقریة  فقد للعائدین،  ووفقا
عملیة  بانإلزراعة ل ھملوصول إلى أراضیقدرتھم اعدم كذلك و ،ةیمحلالفي تحسن الوضع األمني  ھم على العودة شجع

 .النزوح
  

، واألدوات الزراعیة )،البذور( والتقاوي، المنزلیةاالمدادات و الطوارئ، مآويفي األساسیة  ھماحتیاجاتوتتمثل 
یتعذر حیث  )اإلسھال في المنطقةصابة باإلاإلبالغ عن العدید من حاالت  جرى( والمرافق الصحیةخدمات المیاه و

 إلىلك ھم في حاجة ذك وكوالبر ،)ةر موسمیانھأجلب المیاه من األودیة (یقوم األھالي بو ،لى المیاه النظیفةع الحصول
 وسائلفي مجال إلى حلول مستدامة  كذلكن والعائدویحتاج  .ماشیةولقاحات ال ،علیموالت ،والتغذیة ،الصحة خدمات
ومع  والمرافق الصحیة. ،احتیاجات المیاهسد ل باالستجابة الفوریةوالشركاء  ،ألجیاللمثلث الوستقوم منظمة  العیش.
منظمات اإلغاثة قد قامت وات. المساعدمزید من التسلیم تجري عملیة قبل أن أعمق تقییم جراء إھناك حاجة إلى فذلك، 

 .للمنطقةبعثة  لتسییر لسلطات المحلیةلطلب  بتقدیم بالفعل 
 

 شمال دارفوروالیة جبل مرة في من نازحي   52,929 مساعدات إلى
 

مواقع أربعة في نازح   53,000 عدد ،شمال دارفور حتى اآلنوالیة  إلىمن جبل مرة الذي لجأوا بلغ عدد النازحین 
 ).3,000( كر  شدادـــــــومعس ،)3,000(ة كبكابیة مدینو، )25,000(طویلة و، )22,000( سورتوني :ھي

 .احتیاجات ھؤالء النازحینتلبیة الستجابة لاتواصل منظمات اإلغاثة و
 

 الدولیتان الیونیسیفو ،كسفامفقد قامت كل من منظمتي أو ،النازحین من 22,000التي الذ بھا وفي سورتوني، أما 
بجلب ة الكمیاستكمال بن والنازحویقوم  .الشاحنات خالل األسبوع الماضيلتر من الماء بواسطة  198,000نقل ب

  8,000الوصول إلى تمكنت بھا من لتوعیة بالنظافة لجلسات  بعقدقامت منظمة أوكسفام . وقد المیاه من اآلبار القریبة
السلیمة معالجة كذلك الوتغطیتھا، و ،تنظیفھاو ،المراحیض رسائل النظافة على أھمیة الحفاظ على. وقد ركزت شخص

 ،الدولیة سبانیةاإل منظمة أطباء بال حدوداً، حیث تقوم كل من الوضع الصحي مستقر. ویظل وسالمة الغذاء ،لمیاهل
 .والیونیسیف، من منظمة الصحة العالمیة توفیر الخدمات في ثالث عیادات، بدعمٍ بأنھار الوطنیة منظمة و
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)2016ن من دولة جنوب السودان في والیة شرق دارفور (أوتشا وأطفال الجئ  
 

 
في صابة بالمرض حالة اشتباه جدیدة لإل 73 بما في ذلك عدد ،السعال الدیكيصابة بإاإلبالغ عن حاالت  جرىوقد 

واخر أمنذ  سورتوني فيصابة اشتباه باإل حالة 256 جماليإاإلبالغ حتى اآلن عن  وقد جرى سورتوني. ستوطنةم
خضاعھا للصحة العامة إل للمعمل القوميوإرسالھا  ،العینات جمع سبع من ھذه. وقد جري الفراغ من سبتمبرشھر 

منظمة و، سبانیةاإل في ھذه األثناء، شرعت منظمة أطباء بال حدودو قید البحث.النتائج وال تزال  ،مزید من التحلیللل
وكذلك القیام  ،صحة المجتمع موظفي بواسطةبما في ذلك أنشطة التوعیة  الحاالتأنشطة إدارة الوطنیة بمباشرة  أنھار

ستجابة تنسیق أنشطة اال ىلإ باإلضافةالمحلي،  المجتمعأفراد إشراك عن الحاالت ب والبحث النشط ،التثقیف الصحيب
، جالسر اإلصُ وحُ الترفیھ،  أطقملتعلیم (الوازم بتقدیم ف یالیونیسقامت منظمة كما . مختلف القطاعات غطيت التي

 یستفید سورتوني لمدرستین في )،والمعلمین ،الطالبدوات الخاصة باأل أطقمو ،المشمعاتو ،والسبورات، والخیام
ً طالب 1,896 اممنھ  .وطالبة ،ا

 
 مفوضیةھا تاإلمدادات التي قدم، والطوارئ يوآجمعیة الھالل األحمر السوداني بتوزیع مفقد باشرت في طویلة، أما 

تسلیم اللوازم كذلك ب الیونیسیفوقامت منظمة  . 2016لنازحین الذین وصلوا في عام لالجئین ون الئشاألمم المتحدة ل
ً من النازحین في اثنتین من المدارس. ویوجد طالب  4,000التعلیمیة لتغطیة احتیاجات  نازحون في منطقة  ھناك أیضا

. ھذا، وقد قامت في كوسا جراء اندالع القتال القبليشخص  1,600ما یقرب من  نزحطویلة، حیث  كتور بمحلیة
شخص لمدة ثالثة  3,000إمدادات طبیة كافیة لتغطیة احتیاجات ما یصل إلى و ،بتقدیم أدویة منظمة الصحة العالمیة

شخص لمدة  20,000الرعایة الصحیة األولیة (لتغطیة احتیاجات  أطقمھذا باإلضافة إلى اثنین من  كتور. أشھر في
 .سبتمبرشھر الیونیسیف في  قامت بتقدیمھا منظمةماھة الفمویة التي أمالح اإلكذلك ثالثة أشھر)، و

 
والخدمات األساسیة في جمیع  ،اتوتقدیم المساعد ،تقییم االحتیاجاتتباشر الجھات الفاعلة اإلنسانیة  ومازالت

العدائیات  عالتي تأثرت بانداللمجتمعات األخرى كذلك لو ،والعائدین ،النازحینشخاص األالقطاعات إلى اآلالف من 
 منالجھات الفاعلة اإلنسانیة  لم تتمكنومع ذلك، ر. وجنوب دارفو ،وشمال ،وسطوالیات جبل مرة في أجزاء من  في

محنة ھؤالء  بالقلق البالغ حیالاألمم المتحدة ھالي. وتشعر األالحتیاجات جمیع  االستجابة الكاملةوتقدیم  ،تقییم
الوصول  تاحةللدعوة للسماح بإمع الجھات الحكومیة  تواصلالفي الشركاء في المجال اإلنساني  حیث یستمر ،المدنیین

لمزید من المعلومات حول أزمة جبل لو .الوصول إلیھا یتعذرفي المناطق التي  ھالياألومساعدة  ،تقییم االحتیاجاتل
 .جبل مرةصحیفة وقائع حول أحدث على  االطالعیمكن مرة، 

 

 2016في عام  من مواطني دولة جنوب السودانالجئ   96,500وصول 
 

وانعدام األمن  ،النزاع السودان جراء نشوب إلىووصلوا  من مواطني دولة جنوب السودان 96,500فر نحو 
ما ھم منوصل وقد ، 2016في عام  ھناك الغذائي

 إلىفي المائة  58أو نحو  55,700 یقرب من
الذین اولئك ھذا باإلضافة إلى . والیة شرق دارفور

جنوب السودان دولة اع في نزوصلوا منذ اندالع ال
 31 تاریخ وبحلول  .2013عام  دیسمبرشھر في 

السودان نحو  إلىقد وصل یكون سبتمبر 
مواطني دولة جنوب من الجئ  261,800

 .2013دیسمبر عام شھر منذ  السودان
 

شرق والیة  إلىن یالالجئوصول واصل توی
إلى ت رَ یِّ سُ وجدت بعثة مراقبة حیث دارفور، 

مواطني دولة جنوب السودان مركز استقبال 
قد سرة) أ 125(الجئ  489فردوس أن حوالى بال

ضمت البعثة مشاركین . وقد أكتوبر 29و  23بینفي المدة  جنوب دارفور بوالیة ردوم الو ،براممنطقتي من  واوصل

  أكتوبر 30حتى   دارفور شمال بوالیة مرة جبل من 2016النزوح لعام  موجات

 المصدر والمسجلین ،شخاص المبلغ عنھمعدد األ الموقع

 برنامج الغذاء العالمي (عدد المستفیدین) 21,553 سورتوني

 )المستفیدین عدد( العالمي الغذاء برنامج 25,283 طویلة

یعات العامة الغذاء العالمي (التوزبرنامج  2,909 كبكابیةمدینة 
 لحصص الغذاء)

 العامة یعاتالتوز( العالمي الغذاء برنامج 3,184 معسكر شداد
 )الغذاء لحصص

   52,929 جماليإ

من  من النازحین 53,000الذ 
بمحلیتي سورتوني جبل مرة 

 ،شمال دارفور بوالیة  طویلةو
 معسكر و ،كبكابیة بمدینةوكذلك 

 شداد

 

وصل الى السودان حتى اآلن، 
الجئ من  96,500دد ــــــــع

 نوب السودانــــمواطني دولة ج
، وصل منھم 2016في عام 
في  58 يأ الجئ 55,700

 لى والیة شرق دارفورالمائة إ
 

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_8_01_Oct_2016.pdf
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، ومنظمة الصحة )أوتشا(، ومكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة ي الحكومیةنسانمفوضیة العون اإلمن 
ن أمن المحتمل حیث ، السودان في األشھر المقبلة إلى سر الالجئةضافي من األیصل عدد إومن المتوقع أن . العالمیة
 .شرق دارفوروالیة بالفعل في  واستقرت ،وصلت في السابقكانت قد التي  ألسرل لالنضماماألفراد بعض یصل 

 
 في الفردوس من مواطني دولة جنوب السودان استجابة لالجئین 

 
من مواطني دولة جنوب تستمر االستجابة اإلنسانیة في مدینة الفردوس وغیرھا من المواقع التي تستضیف الالجئین 

 .كتوبرأشھر في مدینة الفردوس، في . وقد جرى توزیع حصة شھر من المواد غذائیة شرق دارفوروالیة في  السودان
الوصول  بصفٍة عامةجنوب السودان یستطیع الالجئون من دولة و من الالجئین جیدة،صحة الوافدین الجدد وتعتبر 

 الیومي للكادر السفرساعات العمل في العیادات المتنقلة محدودة بسبب  تظلإلى المرافق الصحیة المحلیة؛ ومع ذلك، 
في بدء بالوجمعیة الھالل األحمر السوداني  ،فیالیونیسكل من قوم یسو. الدواءفي ھناك نقص كذلك من الضعین، و

 طالقإ.  وقد  جرى والمنفصلین عن ذویھم ،المصحوبین طفال غیراألحاالت من  22وتسجیل  ،وتوثیق ،تحدیدعملیة 
من  یعانون من سوء التغذیة الحادطفال الذین من األ 69بتسجیل كتوبر أشھر برنامج التغذیة التكمیلیة الموجھة في 

وتقوم مفوضیة األمم المتحدة   .برنامج التغذیة العالجیة في العیادات الخارجیةوالمجتمع المضیف لاللتحاق ب ،نالالجئی
 . وقام كل منلمیاه وإصحاح البیئةلبرنامج الحكومي الفردوس من خالل للبالشاحنات لشؤون الالجئین بنقل المیاه 

 .للنظافةونفذت حملة ، أقراص الكلوركذلك بتوزیع لمیاه، ول بیینرَ قطاع المیاه بتركیب خزانین قِ و ،الیونیسیف
 
دعم أنشطة نقل عملیة  فيشرق دارفور تحدیات والیة واجھ الشركاء في المجال اإلنساني في ینقص التمویل، ل نظراً و

ي ذال ،راجا القدیمھذا النقص في التمویل أیضا في معسكر  إلىقد أشیر و.  والنظافة ،والمرافق الصحیة ،المیاه
بعثة مشتركة بین الوكاالت لمواصلة لتسییر وتخطط منظمات اإلغاثة . جنوب السوداندولة ستضیف الجئین من ی

 .فردوسالالوافدین الجدد في أوضاع تقییم عملیة 
 

 

 
ً موقعطلق ی االتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر  ا

 لھجرةحول اممارسات الذكیة لل
 

ً موقعأطلق االتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر  مما ، المعلومات حول الھجرة لتبادل اً جدید ا
 ،لمھاجرینلمرونة لا اتقدر لتعزیزالممارسات الذكیة بعنوان  مؤخراً  تقریر صدرمستقاة من المعلومات ال یجعل
والقدرات لدعم  ،والموارد ،لدیھم المعرفةتكون أن  لضمان باالتحادجمیع الجمعیات الوطنیة لو ،للحكومات ةً متاح

 .للمخاطر ةً عرضكثر ألالمھاجرین ا
 

ً   70وتستند الدراسة العالمیة على مقابالت مع أكثر من  الممارسات الذكیة من   59حددتدولة، و ثالثینمن  شخصا
والجھات الفاعلة األخرى لتحسین استجابتھا  ،الجمعیات الوطنیةتستخدمھا ة التي تمكینیالعوامل التشغیلیة المن  13و

إلى مجموعة من الفئات مثل نوع  المعلومات استناداً  اختیاریمكن للمستخدمین و .لالحتیاجات اإلنسانیة للمھاجرین
والھالل األحمر  ،سیواصل االتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر. والعاصمة، أو اإلقلیم، وةالمنفذالجھة والدعم، 

 بفحص،والشركاء ، الوطنیة المنظماتفي الوقت الذي تقوم فیھ الممارسات الذكیة،  بادل المعلومات حولوت تحدید
  ة.جدیدالمبادرات الوتوسیع نطاق  ،وتنفیذ

والردوم بوالیة جنوب دارفور. ** قید التحقق كتحركات  ،جئین بین مواقع مختلفة في والیة شرق دارفور، بما في ذلك التحركات من برام* استمرار تحركات الال
 ثانویة.

 أجل من التعاون برنامج الغذاء العالمي، منظمة ، بعثة مشتركة بین الوكاالت،الحكومیة ينسانحمر، المنظمة الدولیة للھجرة، مفوضیة العون اإلالمصدر: الھالل األ
 مفوضیة شؤون الالجئین، برنامج الغذاء العالمي ، معتمدیة شؤون الالجئین،التنمیة

 

)2016أكتوبر  30 –لى السودان (األول من ینایر إموجات وصول مواطني دولة جنوب السودان   

النقص في التمویل یؤثر على 
ات اإلنسانیة اعدــــــــتقدیم المس

ئین من مواطني دولة ـــــــلالج
 جنوب السودان

لجمعیات اد الدولي ــــــــــــاالتح
مر والھالل ـــــــــالصلیب األح

یطلق موقع للمساعدة  مرــــاألح
تجابة لالحتیاجات ــــــــفي االس

 یة للمھاجریننساناإل

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
http://media.ifrc.org/global-review-on-migration/view-smart-practice-database/

