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United Nations ألمم المتحدةا  
 مكتب المنسق المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية في السودان

S U D A N ن ا د سو ل ا  
 

 
 شخص 73,000ارتفاع عدد المدنيين النازحين جراء النزاع األخير في دارفور إلى 

 
 

وفقاً ألحدث تقديرات األمم المتحدة فقد ارتفع عدد المدنيين الذين نزحوا جراء النزاع األخير . 2016فبراير  17الخرطوم، 
 .نازح 73,000إلى  38,000في منطقة جبل مرة في دارفور من 

 
وقد شرع المدنيون في الفرار من منطقة جبل مرة منذ اندالع العدائيات بين الحكومة وأحد فصائل جيش تحرير السودان 

والتي تصاعدت وتيرتها منذ منتصف شهر يناير، متوجهين إلى ثالثة مواقع رئيسية في والية شمال دارفور. وتعزى الزيادة 
من المدنيين إلى سورتوني، حيث كانوا قد بدأوا بالتجمع بالقرب  30,000در بنحو األخيرة إلى حٍد كبير لتدفق أعداد كبيرة تق

من األفراد إلى معسكر النازحين في طويلة منذ منتصف شهر  18,000من مقر بعثة اليوناميد هناك. وقد وصل أيضاً حوالي 
 .يناير

 
ن اإلنسانية، "ال يزال الوضع يتميز بالهشاشة، ولدى وقالت السيدة مارتا رويداس، المنسق المقيم لألمم المتحدة ومنسق الشؤو

األمم المتحدة والشركاء حالياً فرق ميدانية تعمل على تقييم احتياجات أولئك الذين قد وصلوا إلى سورتوني وطويلة". 
 وأضافت السيدة مارتا رويداس، "التعرف على احتياجات جميع األشخاص المعرضين للمخاطر هو عملية مضنية جداً،

 ."ولكنها ضرورية من أجل تقديم مساعدات موجهة بدقة وفي الوقت المناسب
 

وقد جرى في وقٍت سابق من هذا األسبوع تقديم المساعدات الغذائية ومواد اإلغاثة األخرى لحاالت الطوارئ ، بما في ذلك 
مم المتحدة وشركاؤها حالياً على تقديم الماء، والمآوي، واإلمدادات الطبية، والمكمالت الغذائية للنازحين الجدد. وتعكف األ

 .مساعدات إنسانية إضافية
 

جدير بالذكر، أن اآلالف أيضا قد فروا إلى والية وسط دارفور، ولكن لم تتمكن األمم المتحدة بعد من التحقق من عملية 
ا بالعديد من الطلبات للسلطات النزوح التي ُذِكرت، أو التأكد من، ومن ثمَّ االستجابة لالحتياجات اإلنسانية، رغم تقدمه

 .للسماح لها بالوصول الى المناطق المعنية
 

*** 
 

يرجى االتصال بالسيدة/ سامانثا نيوبورت، رئيس إدارة اإلعالم وقسم المعلومات، بمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون  لمزيد من المعلومات،
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