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أوتشا     

 ) 2016نازحون من جبل مرة، في سورتوني في والیة شمال دارفور (بعثة الیونامید 

 في ھذا العدد                         
 

 1ص. زیادة في اعداد النازحین الجدد من جبل مرة 

 2ص. تاحة وصول المساعدات اإلنسانیة إلى وسط  دارفور إعدم 

 3ص. والیة غرب دارفور ب مساعدات حكومیة للنازحین من منطقة مولي

 4ص.  من الالجئین الجدد من دولة جنوب السودان 20,000وصول 

  التطورات أبرز  
من  37,000و ـنح والیة شمال دارفورب ذال •

 .النازحین الجدد من منطقة جبل مرة

النازحین الجدد في والیة  أعدادمعرفة  لم تجر  •

 إلىالوصول  إتاحةعدم وسط دارفور بسبب 

 . المنطقة

لم تتمكن منظمات اإلغاثة من تقییم احتیاجات أو  •

شخص من الذین وصلوا   5,000مساعدة القیام ب

منطقة من لى الجنینة في أوائل شھر ینایر إ

 .مولي

ُ لمفوضیة األ • مم المتحدة لشئون الالجئین وفقا

 من شھر األولالسودان حتى تاریخ  إلىوصل 

من دولة جنوب الجئ  200,000فبرایر، نحو 

من  في المائة قد تلقوا شكالً  65، منھم السودان

 .أشكال المساعدات

 
  2015خطة االستجابة اإلنسانیة لعام  أرقام

 ملیون 3,2
 
 

 ملیون 2,6
 
 

 ملیون 2

 النازحون في السودان
 

 النازحون في دارفور
 ) 2015دیسمبر (حتى  
 

 عدد المصابین بسوء التغذیة 
             الحاد الشامل 

 
 
 

199,608          

 دولة جنوب من الالجئون
 منذ السودانالسودان في 

 2013مبر، ــــــســــدی 15
دة ـــیة األمم المتحــــ(مفوض

 لشئون الالجئین)

 
 
 

173,441 

من الالجئون في السودان 
(مفوضیة  یات أخرىـــجنس

ئون ــــــدة لشـــــالمتحاألمم 
 الالجئین)

 التمویل   

 )أمریكي دوالر( ملیون 1,04
  2015مطلوبة في عام 

*57 % 
 المتوفر من التمویل المطلوب

للعام  اإلنسانیةخطة االستجابة العمل بتمدید * 
 2016عداد خطة إلحین الفراغ من  2015

    
     

 
 

 ولیةاألمساعدات یتلقون الجبل مرة منطقة ن الجدد من ولنازحا
 

عبد فصیل  –بین قوات األمن الحكومیة وحركة تحریر السودان الذي نشب اع استمرالنز وفقا للمنظمات اإلنسانیة
ھم على المزید من جبارإو ،المدنیین على ثیرفي التأ في دارفورجبل مرة منطقة الواحد في منتصف شھر ینایر في 

  النزوح.
 

حمایة ضمان لعمل على المنظمات اإلنسانیة جمیع أطراف النزاع ل الذا تدعوالقتال،  تحملون عبءھم الذین یالمدنیون 
ن ووالنازح ،نأثرون المتوالمدنییتمكن  حتى ودون قیود ،بحریةالیھم وتسھیل وصول المساعدات اإلنسانیة  ،المدنیین

 .الحصول على المساعدات اإلنسانیة التي یحتاجون إلیھا على وجھ السرعة من
 

وسط والیة في . أما في والیة شمال دارفور يوآالم من النازحین الجدد 37,000 التمس نحوفبرایر  7 وحتى تاریخ
لنازحین الجدد لالمعلنة  األرقامعملیة التحقق من  بعد لم تجرو دد.د النازحین الجادعأل تقدیرات متعددةھناك فدارفور، 

األولیة للنازحین  اتتقدیم المساعدبغاثة وكاالت اإل الوقت الذي قامت فیھفي . وقابلة للتغییر األرقامستظل ھذه لذا 
وسط دارفور والیة في  اتمساعدأي تقدیم  لم یجرشمال دارفور، والیة في  ناطقوغیرھا من الم ،سورتوني جدد فىال

 .وصولال إتاحةعدم بسبب 
 

 من النازحین الجدد من جبل مرة في والیة شمال دارفور  37,000نحو 
 

ور ـــال دارفــفي والیة شم بالغ عنھجرى اإلمي للنازحین الجدد من منطقة جبل مرة الذي ــدد التراكـــالع درـــویق
 .األسبوع الماضي في وردشخص عن العدد الذي   6,000و ـــــادة  نحــــص، أي بزیـــشخ 37,000والي ــبح
ً صـــشخ 21,690مل ــــذا یشــــوھ   .ابیةــفي كبك 1,186ویلة، وـــي طـــف 14,000ي سورتوني، وــــف ا

 
فبرایر،   4إلى   2دارفور في المدة من منطقة سورتوني بوالیة شمال بزیارة  منظمات اإلغاثة قامتد ـوقذا، ــــھ

من األطفال) قد تجمعوا  13,499من النساء ، و 5,991من الرجال، و 2,200النازحین ( من 21,690ووجدت أن 
النساء واألطفال من  في المائة من 90اء ھؤالء النازحون الجدد، ومنھم ـــوقد ج  ة.الیونامید في المنطق حول مقر بعثة

ً  .قریة 59 بعض فیھ تحرك  الذيالوقت في  في طریقھم إلى سورتوني. شخاصھناك المزید من األ ،للنازحین ووفقا
ة دینــــمى ـــین إلــالنازح

ل فریق ــد وصـوق كبكابیة.
المنظمة الدولیة من تتبع 

 ورتونيــــلى سإرة ــــھجلل
التحقق عملیة  للشروع في

 .عداد النازحینأمن 
 

یة عملالقیام بمع  وبالتوازي
تقییم االحتیاجات، وزعت 

المساعدات كذلك البعثة 
وقد  .ینــــیة للنازحــــاألول
 ،فیالیونیسكل من  تقام
حاح ـإصالمیاه و دةـــــوحو

 رسالإب ةكومیـــالح ةالبیئ
 ) 2016نازحون من جبل مرة، في سورتوني في والیة شمال دارفور (بعثة الیونامید بسعة شاحنة لنقل المیاه 
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ً لتر من   52,000 وستقوم ھذه الشاحنة بتزوید النازحین بنحو .من كبكابیةلتر  26,000 إلى جانب ذلك  .المیاه یومیا
  92,000 لھؤالء النازحین المتاح من المیاه جماليإتوفرھا بعثة الیونامید، سیكون من المیاه أخرى تر ل 40,000

ً للفرد في الیوم الواحد.  لتر 4.2لتر، وھو ما یمكن أن یترجم إلى  بأن الحد األدنى المطلوب من كمیة المیاه  علما
ً  15 إلى 7.5 مابین  ھذه الحاالت الطارئة ھو للشخص الواحد في مثل وقد قامت  ر.لمعاییر مقیاس اسفی لتر وفقا

 12-6طفل تتراوح أعمارھم بین  1,344كرتونة لتغطیة احتیاجات  140البعثة ایضا بتوزیع اإلمدادات الغذائیة (
 .أسرة) 3,000قطعة من الصابون لعدد  9,000لمدة أسبوع واحد)، وكذلك اللوازم الصحیة ( شھراً 

 
مدینة من سورتوني  فيجدد الإضافیة للنازحین  اتمساعدب محملةإرسال قافلة ثانیة  فقد جرى، فبرایر 6تاریخ  فيأما 

عدد إمدادات غذائیة لتقدیم عن  شخص لمدة شھرین، فضالً  16,000عدد الطعام ل بتوفیرالقافلة  وستقوم .الفاشر

ً على و. یوما 15ت لمدة والمرضعا ،لنساء الحواملكذلك لو ،طفل دون سن الخامسة 3,800 تحتوي القافلة أیضا
مدادات على اإل)، وكذلك شخص 22,500 نحوأسرة ( 4,500 لعددألسر لالطوارئ تجھیزات مجموعة كاملة من 

 .وغیرھا من اللوازم ،النظافةمواد و ،الطبیة
 

 5,000 نحوھذا یمثل زیادة قدرھا و .النازحین الجددمن  14,000 فقد أوردت التقاریر وصولطویلة، أما في منطقة 
عملیة القیام  اإلقلیمیةوسلطة دارفور ،اصل منظمات اإلغاثةتوو .في األسبوع الماضي العدد الذي ذكرمقارنة بشخص 

كذلك اللوازم المنزلیة، و ة،الصحی المرافقوالمیاه و ،الصحیة اتوالمساعد ،التغذیة داتداوإمالغذاء، توفیرب
من أشكال  شكالً  األقلعلى من ھؤالء شخص  10,000وقد تلقى حتى اآلن،  للنازحین الجدد.یة التعلیموالمساعدات 

 .المواد الغذائیة األولیة، خاصةً  اتالمساعد
 

ویخطط  .أو المجتمع المضیف ،النازحین الجدد الذین یقیمون مع األسر الممتدة من 1,186ھناك ففي كبكابیة، أما 
 .فبرایر 7 في تاریخ األمن الغذائي لھذه المجموعةألوضاع  تقییم سریعة بعملیةلقیام لالغذاء العالمي  برنامج

 
 وسط دارفوروالیة تحدیات التحقق من النازحین الجدد في 

 
ألوضاع أو تقییم  ،تحققعملیات دولیة غیر قادرة في الوقت الراھن على القیام بأي الوطنیة والالمنظمات اإلنسانیة 

حمل تأنھا تبت السلطات المحلیة قد أفادجبل مرة. ومنطقة وسط دارفور من  الى والیةالنازحین الجدد الذین وصلوا 
نسانیة المنظمات اإلشعر تمطلوبة. ومع ذلك،  اتم أي مساعدیقدتقوم بتكاملة عن ھذه المسألة، وسوف الالمسؤولیة 

التي  اتعلى الحصول على المساعد النزاع قادرینبرین ثتاما إذا كان جمیع النازحین وغیرھم من المفیبالقلق 
دون غیر المستقر والوضع األمني  ،حركتالعلى المفروضة الصارمة القیود حالت وفي الوقت نفسھ،  یحتاجون إلیھا. 

الكبیر للتضارب أعداد النازحین الجدد، حول ارتباك حدوث منظمات اإلغاثة من التأكد من ذلك. وھذا یؤدي إلى  قیام
 المحتملة. ستجابةاالتعقد كذلك رض، واألع على اوضفھم األعملیة  التي تعقدالتقدیرات  في

 
 ً بالغ عنھ في جلدو، الذي جرى اإلعدد النازحین الجدد  في زالنجي، لم یتغیرالحكومیة لمفوضیة العون اإلنساني  ووفقا
 تجر لمحیث ( بعد تأكید ھذه األرقام یجرلم واألسبوع الماضي (انظر الجدول أدناه).  في غضونودایا  ،ثورو، وقولو

ً  والتحقق. ،التسجیلالفراغ من عملیتي بعد العدد أن یتغیر  ) ومن المرجح جداً بعد تسجیل بشكل فرديعملیة ال  ووفقا

أشارت التقاریر إلى وصول 
 إلىالنازحین الجدد  من 37,000
زیادة ــــب – مال دارفورـــوالیة ش
شخص مقارنة مع   6,000قدرھا 

بالغ عنھ في العدد الذي جرى اإل
 األسبوع الماضي

ھناك تضارب كبیر في عدد 
وسط النازحین الجدد في والیة 

تعقیدات كبیرة  بسببدارفور 
انعدام اتاحة الوصول، ب متعلقة

وستتوفر األرقام الدقیقة بعد 
 الفراغ من عملیة التحقق

 
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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بعض ل سبقبعملیة تخزین مالسلطات المحلیة  فقد قامت) الحاكموالي (الونائب الحكومیة،  لمفوضیة العون اإلنساني
 والمناطق المحیطة بھا. ،منطقة ثور فيجدد الللنازحین  بطانیة 3,000عدد و ،المواد الغذائیة

 
بیئة  العمل على خلق ستباشروالي أن السلطات الفي لقاء مع منظمات اإلغاثة ذكر نائب وفبرایر،  3تاریخ  فيو

كل شخص من المتأثرین  حصوللضمان  ، وذلكالتحقق والتقییمعملیتي مواتیة للمنظمات اإلنسانیة للمشاركة في 
 .اتبالنزاع على المساعد

 

ح أن المصدر    تتغیر: مفوضیة العون اإلنساني الحكومیة بوالیة وسط دارفور، *وردت ھذه األرقام في التقاریر ولكن لم یجر التحقق منھا بعد ویرجَّ
 

وكاالت المعونة الدولیة غیر قادرة على مساعدة األشخاص المتأثرین 
 العنف في مولي والمناطق المحیطة بھاب
 

ما یقرب من ل اتمساعدتقدیم الأو  ،ظلت منظمات اإلغاثة الدولیة غیر قادرة على الوصول، وتقییم االحتیاجات
منطقة مولي والقرى المجاورة لھا من الذین وصلوا إلى مدینة الجنینة في والیة غرب دارفور في شخص من  5,000

اتا، ـــــطیة، وفنقــــولي، وعـــكانوا قد فروا من قرى م شخاصأوائل شھر ینایر. جدیر بالذكر، أن ھؤالء األ
 .بعد اندالع العنف القبلي في المنطقة یتاـــورو، وجـــــوتاندك

ھذا، وقد  .غیر معروف من األشخاص قد فروا إلى دولة تشاد المجاورة تقاریر بعض المصادر أیضا أن عدداً  وتشیر 
الذین لجأوا إلى مدینة  األشخاصعدد  ور بتأكیدـــــــرب دارفـــــفي والیة غ الحكومیة اإلنسانيقامت مفوضیة العون 

ذا ـــــھ صدورحتى تاریخ و. والقرى المحیطة بھا ،في منطقة مولي شخاصوكذلك بتقییم احتیاجات األ ،نینةــــالج
 .التقریر، لم یتم اطالع  منظمات اإلغاثة على نتائج عملیتي التحقق والتقییم

 السلطات تقدم المساعدات للمتأثرین في منطقة مولي
 

 لمفوضیة العون اإلنسانيوفقا 
، فقد قامت سلطة دارفور الحكومیة

ال ـإرسـبرایر بــف 1يــف یمیةــاإلقل
مولي، قرى إمدادات اإلغاثة إلى 

اتا، وتاندكورو، ــــطیة، وفنقــــوع
 420 اداتداإلممل ــــوجیتا. وتش

ً ـكیس ، بطانیةً  1,450من الذرة، و ا
ً معــــــمش 1,450و طاء ــــــ(غ ا

. وتشیر خیمةً  140بالستیكي) و 
ً واحداً التقدیرات المحلیة أن كیس  ا

من الذرة یمكن أن  كجم 50بزنة 
یغطي االحتیاجات الغذائیة ألسرة 
مكونة من خمسة أشخاص لمدة 

 شھر.
 

 ً  لمفوضیة العون اإلنساني ووفقا
ثالث شحنة من إمدادات اإلغاثة التي تقدمھا الحكومة والمنظمات الخیریة الوطنیة للسكان  ھي، فھذه الحكومیة

ً ل لمفوضیة، فقد اشتملت أول شحنة من إمدادات اإلغاثة على كمیات المتأثرین في مولي والقرى المحیطة بھا. ووفقا
والناموسیات التي قام  غیر محددة من الدخن، والسكر، والبسكویت، والزیت، والملح، واللوازم المنزلیة الضروریة،

 والتجار.  ،ھا كل من المنظمات المحلیةتوفیرب
 
ومنظمات المجتمع المدني قد  ،النسائي تحادواال ،وقد ذكرت التقاریر، أن شبكة المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة 

مدادات االغاثة، بما في ذلك كمیات غیر محددة من الغذاء إرسال الشحنة الثانیة من إینایر، ب 26قامت أیضا في یوم 
 .وغیرھا من القرى المحیطة بھا ،نطقة مولي، وعطیةواللوازم المنزلیة الطارئة للسكان المتأثرین في م

 ملحوظة عدد النازحین الجدد الموقع
 الحكومیة اإلنسانيمفوضیة العون وفقاً ل 415 جلدو

 الحكومیة وفقاً لمفوضیة العون اإلنساني 660 ثور

ً  2,190 دایا  الحكومیة اإلنسانيقادة المجتمع ومفوضیة العون ل وفقا
  *3,265 جماليالعدد اإل

أرسلت سلطة دارفور اإلقلیمیة 
فبرایر إمدادات اإلغاثة  1بتاریخ 

والقرى المحیطة بھا  ،إلى مولي
التي تأثرت جراء اندالع العنف 

 في مطلع شھر ینایر

 
 

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

 بوالیة جنوب دارفور، بعثة تقییم مشتركة إلى نتیقة
 

التابعة  قيبَ قي، وكَ یش قریتي نازح في 2,900 فبرایر، بأن ما یقدر بنحو 3في  بین الوكاالت بعثة مشتركةحددت 
المرافق والمیاه و ،المنزلیة الضروریة الغذائیة، والمستلزماتللمواد  حاجة ھم في، نتیقة بوالیة جنوب دارفور لمحلیة

 في محلیة بلیل یدبِ عُ  قریة في قد فروا من منازلھم شخاصوكان ھؤالء األ ة.المساعدات الصحیوالتعلیم، والصحیة، 
منتصف شھر الرعاة في التي اندلعت بین المزارعین و المسلحة االشتباكات العنف في أعقاب من بسبب مخاوف

 من منظمات اإلغاثة الحكومیة نسانيشھر ینایر طلبت مفوضیة العون اإل منتصف . وفي2015عام من دیسمبر 
 .األسابیع المقبلة في المساعدات الیھم وسیجري ارسال على العودة إلى دیارھم.  مساعدة ھؤالء

 
 200,000نحو  السودان لىإ الالجئین من دولة جنوب السودان بلغ عدد

 
 السودان الى جنوب السوداندولة من  واوصل نالذی عدد الالجئینبلغ مم المتحدة لشئون الالجئین فقد وفقاً لمفوضیة األ

المساعدات  من أشكال شكالً  كانوا قد تلقوا الجئ 129,135 منھم ،199,608 ،فبرایرول من حتى تاریخ األ
  .2013 عام من دیسمبر شھرمنتصف  في السودان جنوبدولة  في القتال الذي اندلعمن ھؤالء  رـفوقد  .اإلنسانیة

 ً السودان لى إ السودان جنوبدولة  من ینالجئ 5,204 عدد وصلفقد  مم المتحدة لشئون الالجئین،األ لمفوضیة ووفقا
 .الماضیة خالل األشھر الخمسة 3,415 لىالذي یصل إ وصولالمعدل  من متوسط وھو أعلى، ینایر في شھر

  
والیة  في على قدٍم وساق مم المتحدة لشئون الالجئینلمفوضیة األالتابعة  لبیومتریةالبیانات ا تسجیلوتجري عملیة 

ً  األبیض النیل  منجرى الفراغ  قدف، حتى اآلنو .فبرایرشھر  بحلول نھایة الفراغ منھاجري ی، ومن المتوقع أن حالیا
 .، وأم صنقور2الردیس  :األخیرینوھي مستمرة كذلك في الموقعین  ،خمسة مواقعفي التسجیل  عملیة 
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