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أوتشا     

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

 في ھذا العدد                             
 

1ص.  المساعدات للنازحین من منطقة جبل مرة زیادة  

2ص. فجوات كبیرة في المیاه والمرافق الصحیة  في سورتوني   

3ص. النازحون من مولي یعودون إلى قراھم   

4ص.  راداف بوالیة وسط دارفوردعم للعائدین في منطقة مُ   

  التطورات أبرز  
 من 39,000و ـل نحــبرایر وصـف 14بحلول  •

النازحین الجدد من جبل مرة الى والیة شمال 
شخص في  2,000ن ــدارفور، بزیادة أكثر م

 .غضون أسبوع
ة ألكثر من ــاعدات الغذائیــالمسلیم ــجرى تس •

دد في منطقتي ــین الجــالنازح نــم 38,000
 .سورتوني، وطویلة بوالیة شمال دارفور

 ، ستزورالحكومیة اإلنسانيوفقاً لمفوضیة العون  •
ة مولي في ـاالت منطقــتركة بین الوكــثة مشــبع

فبرایر حیث   18وم ـور یــرب دارفــوالیة غ
 .شخص 5,000عاد نحو 

شخص من الذین عادوا من  5,500حصول نحو  •
على  بوالیة وسط دارفور ُمَردَّفْ دولة تشاد إلى 

 المساعدات، ولكن ھناك حاجة للمزید.

 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   السودان في السودان

 2013دیسمبر،  15
(مفوضیة األمم المتحدة 

 لشئون الالجئین)

 
 
 

173,441 

من الالجئون في السودان 
(مفوضیة  جنسیات أخرى

األمم المتحدة لشئون 
 الالجئین)

 

 التمویل  

 )أمریكي دوالر( ملیون 1,004
  2015مطلوبة في عام 

 

  
*57 % 

 المتوفر من التمویل المطلوب
 2015انیة للعام تمدید خطة االستجابة االنس*جرى 

 2016عداد خطة لحین الفراغ من إ

    
     

 
 

توسیع نطاق المساعدات للنازحین الجدد من جبل  تباشر اإلغاثةوكاالت 
  مرة
الذین یلتمسون المساعدات اإلنسانیة في والیة شمال دارفور بعد فبرایر، بلغ عدد األشخاص  14اریخ حتى ت

فصیل عبد الواحد في منطقة  -جیش تحریر السودان حركة  ، وقواتاندالع  النزاع بین القوات الحكومیة
وسط سبوع الماضي. أما في والیة شخص عن األ 2,000شخص، بزیادة  39,000جبل مرة نحو 

من ثمَّ و ،ھذهالمدنیین  نزوحموجة أو التأكد من من التحقق  ،دارفور، فلم تتمكن المنظمات اإلنسانیة من
ً وأاالستجابة لالحتیاجات اإلنسانیة ھناك.  روا من القتال إلى ھناك تقاریر تفید بأن آالف األشخاص قد ف یضا

 عنھا. اإلبالغأكید حاالت النزوح التي جرى ال أن األمم المتحدة لم تتمكن حتى اآلن من تعمق جبل مرة إ
 

لى ثالثة مواقع في إشخص من جبل مرة  39,000فبرایر وصل نحو  13و  ،ینایر 18وما بین تاریخي 
والیة شمال دارفور (انظر الجدول أدناه للحصول على مزید من التفاصیل). وتعكف المنظمة الدولیة للھجرة 

فبرایر، أكدت المنظمة  14ي منطقتي طویلة، وسورتوني. وحتى تاریخ على عملیة تسجیل النازحین الجدد ف
 من النازحین الجدد من منطقة جبل مرة في طویلة. 14,008الدولیة للھجرة وجود 

  
بینما تجري عملیة توزیع المساعدات على النازحین الجدد في سورتوني على قدٍم وساق، ھناك فجوة 

 في مجالي المیاه والمرافق الصحیة كبیرة
 

لى سورتوني وسلمت إشاحنة  24مم المتحدة، مكونة من عدات تابعة لألفبرایر، وصلت قافلة مسا 11بتاریخ
، فقد جرى ، والمستلزمات المنزلیة والطبیة األساسیة للنازحین الجدد في المنطقة. وعموماً يالغذاء، والمآو

وطویلة. وقد جرى  ،كل من سورتوني من النازحین الجدد في 38,000من  تسلیم المساعدات الغذائیة ألكثر
  خیریةال جمعیةال، وتوزیع المواد الغذائیة على النازحین الجدد من قبل جمعیة الھالل األحمر السوداني

مم المتحدة لشئون الالجئین بتوزیع مجموعات من بكبكابیة. وتقوم مفوضیة األصحاب الحیازات الصغیرة أل
شخص). وباإلضافة إلى ذلك، بدأت  22,500أسرة (حوالي  4,500ستلزمات المنزلیة األساسیة إلى الم

. ویجري سورتوني متنقلة) بتوفیر خدمات الرعایة الصحیة األولیة في خرىواأل ،ثابتة إحداھماعیادتان (
ووزارة الصحة بالوالیة، ومن سبانیة، تشغیل العیادة الثابتة بشكل مشترك من قبل منظمة أطباء بال حدود اإل

المتوقع أن تعمل لمدة شھرین مع إمكانیة التمدید إذا لزم األمر. أما العیادة المتنقلة فیجري تشغیلھا من قبل 
 منظمة أنھار الوطنیة، بدعم من الیونیسیف لمدة ثالثة أشھر مع إمكانیة التمدید.

 
 )2016فبرایر  14اریخ (مواقع و توزیع النازحین في والیة شمال دارفور (حتي ت

 من المرجح أن تتغیرو )طویلةفي  ما عداالمبلغ عنھا لم تتأكد بعد (النازحین رقام أ*

 المصادر أعداد النازحین المؤكدة عدد النازحین الجدد الموقع

الیونامید، المنظمة الدولیة  عملیة التأكد جاریة 23,318 سورتوني
 للھجرة

 المنظمة الدولیة للھجرة 14,008 14,242 طویلة

جمعیة اصحاب الحیازات  - 1,391 كبكابیة
 الصغیرة بكبكابیة

  14,008 *38,951 جماليإلاالعدد 
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ً الحد األدنى لمستوى حصة الفرد من الم لتر 7.5 یاه یومیا  

ً  لتر 3.5  الفجوة  في النصیب الیومي للفرد  لتر 4 اإلمداد الفعلي للفرد یومیا

 ویظل الحصول على إمدادات كافیة من خدمات المیاه والمرافق الصحیة النظیفة أحد التحدیات الرئیسیة في
ال أن إ الماضيشخص مقارنة مع األسبوع  1,600. ورغم ارتفاع عدد النازحین الجدد بنحو سورتوني

ً   92,000المیاه التزال في حدود  إمداداتكمیة  لترات للشخص في  4. وھذا یترجم إلى حوالي لتر یومیا
ً  لتر 7.5من الحد األدنى لمعدل ال الیوم، وھو أقل بكثیر  ً  للفرد یومیا لمعاییر إطار استجابة الطوارئ  وفقا

   .2015للسودان لعام 
 

الرئیسیة بعثة مشتركة بین الوكاالت زارت سورتوني في أوائل شھر فبرایر بتحدید األمراض وقد قامت 
التھابات الجھاز التنفسي، واإلسھاالت، وسوء التغذیة، واألمراض  فيبین النازحین والمتمثلة  التي تنتشر

ن. ولوحظ أن األسباب الرئیسیة لالعتالل كانت قلة النظافة، وندرة المیاه، وعدم والجلدیة، والتھابات العی
 وجود مراحیض.

 المیاه الحالیة للنازحین في سورتوني إمدادات 

یومیا  للشخص الواحد لتر 7.5 إمدادات المیاه ب مستوىحدد ت 2015طار استجابة الطوارئ لعام إمعاییر   :ملحوظة
إطار  وثیقة انظر( والثالث الثاني الشھر خالل في الیوم الواحد لتر للفرد 15و  األزمة، األول منالشھر  خالل

  .)لمزید من التفاصیل استجابة الطوارئ
 

 طویلة وكبكابیة فيمساعدات للنازحین الجدد 
 

من  2,300بتوزیع اللوازم المنزلیة األساسیة لعدد  اإلسبانیة - حتى اآلن، قامت منظمة أطباء بال حدود
ھذه التوزیعات حالیاً على قدم وساق.  يأسرة من النازحین الجدد من منطقة جبل مرة، وتجر 3,645أصل 

لتر من المیاه للفرد  10لتر من المیاه للنازحین الجدد، وھذا یساوي معدل  140,000وتقوم المنظمة بتوفیر 
حددتھ  لتر للفرد في الیوم خالل الشھر األول من االستجابة الذي 7.5من مستوى ال  في الیوم، وھو أعلى 

والثالث من االستجابة فھو  ،الثاني ینطار للشھر. أما معیار اإل2015ئ لعام استجابة الطوار طارإمعاییر 
 للفرد یومیا. لتر 15

 
ً في  المیاه واإلصحاح البیئي الحكومي برنامجوباإلضافة إلى ذلك، قام  بإعادة تأھیل البئر الموجودة حالیا

ً من الماء  لتر 50,000إلى  40,000المنطقة، والتي یمكن أن توفر بین  . أما من ناحیة المرافق یومیا
 53ومنظمة بالن سودان بتشیید عدد  ،اإلسبانیة – الصحیة، فقد قامت كل من منظمة أطباء بال حدود

ً  اً مرحاض ً  230من أصل ال  مؤقتا ، ھناك 2015الطوارئ لعام  إطار استجابة لمعاییر المخطط لھا. ووفقا
لعدد ال  اً مرحاض 285الجدد. وھذا یترجم إلى من النازحین  اً شخص 50اجة لبناء مرحاض واحد لكل ح

حاالت الطوارئ مستمرة، ولكنھا تباطأت لمن النازحین الجدد. ومازالت عملیة تشیید المراحیض  14,248
 .األرض بةلصالنتیجة  بسبب صعوبات الحفر قلیالً 

 
شخص مقارنة مع األسبوع الماضي، وھؤالء  200أما في بلدة كبكابیة، فقد ارتفع عدد النازحین بنحو 

عملیة  أجرى برنامج الغذاء العالميالممتدة أو مع المجتمع المضیف. ھذا، وقد  ما مع األسرإیعیشون  جمیعاً 
شخص.  1,227ائیة لمدة شھرین لعدد تقییم لالحتیاجات الغذائیة، ویخطط كذلك لتوزیع حصص غذ

من األشخاص الذین یحتاجون إلى  1,186وباإلضافة إلى ذلك، قامت منظمة أوكسفام االمریكیة بتحدید 
 قریبا.مدادات اللوازم المنزلیة األساسیة، وستقوم بتزویدھم بتلك اإل

 
 أرقام النازحین، وتحدیات اتاحة الوصول في والیة وسط دارفور عدم وضوح استمرار

 
 ،لم تتمكن منظمات اإلغاثة في والیة وسط دارفور من التحقق من موجة النزوح المبلغ عنھا أو التأكد من

لى إمدادات ال یزال الحصول ع
یاه الصالحة للشرب ـــلمیة من اــكاف

التحدي  یة ھوــــرافق الصحـــــوالم
 سورتوني الرئیسي في

 والیة  منظمات اإلغاثة فيلم تتمكن 
من  ققـــالتح من ورـــط دارفـــوس

 النزوح المبلغ عنھا أو التأكد موجات
تیاجات ــــتجابة لالحـــــواالس ن،ـــم

 ھناك اإلنسانیة

 
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/2015-10_emergency_response_framework_erf.pdf
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 1,000ى أن ھناك حوالي االستجابة لالحتیاجات اإلنسانیة ھناك. وتشیر األرقام الحكومیة األخیرة ال
شخص قد وصلوا الى مدینتي جلدو وثور من جبل مرة، ومع ذلك، تشیر تقاریر غیر مؤكدة أن عدد 
النازحین الجدد قد یكون أعلى من ذلك بكثیر. وتدعو األمم المتحدة لوقف األعمال العدائیة، وتحث جمیع 

 بالوصول إلى النازحین في والیة وسط دارفور.أطراف النزاع للسماح للعاملین في المجال اإلنساني الدولي 
 
 

 استجابة جبل مرة حسب القطاع
ً ملحوظة: ھذا الجدول یمثل ت  2016فبرایر  14كبكابیة حتى تاریخ وطویلة، وتوني، رللمساعدات المقدمة في ثالثة مواقع في دارفور: سو جمیعا

 
االستجابة المستھدفة حسب  القطاع الوالیة

طوارئ االستجابة للاطار خطة 
  2015  عامل
 

االستجابة الفعلیة بواسطة 
الدولي حتى  اإلنساني المجتمع

 الیوم تاریخ

 شمال دارفور
 نازح 38,000

طن متري من الطعام جرى  448 حصة طوارئ لمدة شھر واحد الغذاء ووسائل العیش
تسلیمھا لتغطي احتیاجات 

شخص لمدة شھر في  32,000
ي ـــف 10,300ووني، ــــورتـــس

طویلة لمدة شھر واحد. لم یُسلم 
 الغذاء في كباكابیة

طقم واحد(جركانة، عدة مطبخ،  المآوي و المستلزمات المنزلیة 
غطاء بالستیكي)، حصر نوم، 

 بطانیات

جرى تغطیة معظم االحتیاجات 
 22,500ورتوني: ــــــي ســـف

شخص قد استلموا أطقم كاملة من 
طقم المطبخ أالمواد غیر الغذائیة. 

غیر متوفرة في طویلة، ومازالت 
 في كباكابیة ُمنتََظْرة

 لتر 92,000النقص في المیاه:  لتر في الیوم للفرد  7.5الماء:  المیاه والمرافق الصحیة 
أي ما  توني،رفي الیوم في سو

في الیوم. للفرد  لتر 3.81یعادل 
جرى االبالغ عن نقص في المیاة 

وطویلة.  كبكابیةفي كٍل من 
مبدئیاً، جرت عملیة تغطیة الحاجة 

رى ــــــالصحیة. جللمرافق 
. اضـــد مرحـــمقع 750 یرــــتوف

ناك حاجة لحفر مراحیض ــــھ
 .إضافیة

، لــــكـــــل وحـــدة 10,000 الصحة 
 50أقل من و لكل مركز 50,000و

 لكل موظف عیادة.معاود في الیوم 
نشرة اسبوعیة بمعدل الوفیات و 

 االعتالل

التوجد فجوة. متوقع افتتاح 
یام العیادة في سورتوني في األ

القادمة. جرى توفیر الدواء و 
االمدادات الطبیة. العیادة في 

 طویلة مفتوحة.
في المائة ھو معدل  90أكثر من  التغذیة 

 الحاالت المتوقعة في الشھر.تغطیة 
في المائة من المستفیدین  90أكثر من 

 یمكنھم الحصول على العالج

مراكز عالجیة في  إنشاء يجری
جرى تسلیم حیث سورتوني. 

طن متري من المكمالت  10.5
 3,800یوم) لعدد  15(حصة 

طفل، وامراة مرضع، وحامل في 
طن  3جرى تسلیم كما سورتوني. 

 2,500ت لعدد متري من المكمال
 طفل في طویلة.

جرى تحدید االشخاص ذوي  الحمایة 
االحتیاجات الخاصة وجرت 

 االستجابة الحتیاجاتھم.
مراقبة عملیة سالمة النازحین  تجر

المبني على الجدد. ضحایا العنف 
النوع االجتماعي جرى الوصول 

ارسالھم لیتلقوا المساعدة الیھم و
 الالزمة.

من أطقم  2,000 :فجوات متعددة
نظافة للفتیات والنساء لمدة ال

توني. في طویلة رشھر في سو
أخصائي حمایة  إرسال جرى

جرى تحدید عدد واطفال واحد. 
من االطفال المنفصلین عن  108

من أطقم نظافة  1,000ذویھم. 
للفتیات والنساء لمدة شھرین في 
كبكابیة. جرى ارسال أخصائي 

 حمایة اطفال واحد
في المسجلة  بیاناتالتحقق من ال النازحینتتبع  

بعد عملیة التسجیل  أسبوعینغضون 
ولیة والقیام بعملیة التصنیف حسب األ
مر و ـ، والعــــــــيجتماعاال وعـــــالن
 ثر عرضة للمخاطركعات األوجممال

تجري عملیة تسجیل النازحین 
الجدد على قدٍم وساق في 
سورتوني. في طویلة جرى 

ت التسجیل امعظم عملیالفراغ من 
 والتحقق.

لم تجر عملیة توفیر المساعدات  أعالهكما ذكر  الكل غرب دارفور
الى تاریخة بسبب انعدام اتاحة 

 الوصول

 

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

 الیونامید)یة غرب دارفور (المصدر: دوریة للیونامید في قریة عطیة، بوال

 منظمات اإلغاثة تستعد لزیارة مولي في والیة غرب دارفور
 

 ً  شخاصكل األ اآلنحتي في والیة غرب دارفور، فقد عاد إلى قراھم األصلیة  الحكومیة لمفوضیة العون اإلنساني وفقا
مدینة الجنینة في الشھر الماضي والذین یقدر عددھم  إلىوالقرى المحیطة بھا ولجأوا  ،قد نزحوا من مولي كانواالذین 
ف الذي نشب مع الرعاة والعن ،شخص. جدیر بالذكر، أن سكان القریة قد فروا من منازلھم بعد التوتر 5,000بنحو 

 في أوائل شھر ینایر.
 

الوزارات الحكومیة قد قامت وذكرت المفوضیة أن 
وحددت المواد  ،بتقییم االحتیاجات في منطقة مولي

حاالت الطوارئ، واللوازم ل يالمآووالغذائیة، 
لمیاه والمرافق الصحیة، المنزلیة، والحصول على ا

سیة ھناك. باعتبارھا االحتیاجات األسا والتعلیم
وتحتاج وكاالت اإلغاثة لزیارة القرى المتأثرة لتقییم 

للتمییز بین  یاجات الناجمة عن األزمة األخیرةاالحت
واحتیاجات التنمیة  ،االحتیاجات اإلنسانیة الجدیدة

على المدى الطویل في تلك القرى. وعلى الرغم من 
أن السلطات المحلیة كانت مترددة في البدایة في منح 

ن بوصول المنظمات اإلنسانیة الدولیة االذ
لألشخاص المتأثرین أثناء موجة نزوحھم السابق الى 

الحكومیة  اإلنسانيال ان مفوضیة العون إالجنینة، 
في مناطقھم األصلیة. ویعكف مكتب األمم المتحدة  شخاصالوكاالت بزیارة ھؤالء األ ھذهبالسماح ل قامت مؤخراً 

 فبرایر. 18لتنسیق الشؤون اإلنسانیة (أوتشا) حالیاً على تنظیم بعثة مشتركة بین الوكاالت إلى منطقة مولي في 
 

وكذلك جرى  ،وسرقت الماشیة ،وذكرت بعض العائالت في قریة عطیة أن محاصیلھم قد أحرقت خالل أعمال العنف
في  شخاصلأل واللوازم المنزلیةي، أنھا قد قدمت المآواإلقلیمیة  مضخات الري. وقالت سلطة دارفورض تحطیم بع

. ومع ذلك، ونظراً لعدم الكشف عن التفاصیل، فإنھ لیس من الواضح معرفة كم عدد الذین تأثروا، وكم القرى المتأثرة
 ا في حاجة إلى ھذه المساعدات.الذین مازالو شخاصعدد الذین تلقوا المساعدات، وكذلك كم عدد األ

 

یتلقون  بوالیة وسط دارفور ُمَردَّفْ منطقة  إلىالعائدون من دولة تشاد 
 اللوازم المنزلیة األساسیة

 
حاالت الطوارئ، والمستلزمات المنزلیة األساسیة إلى ل يقامت منظمة مثلث األجیال اإلنسانیة الدولیة بتوزیع المآو

من دولة تشاد في العام الماضي. وال  ُمَردَّفْ شخص) الذین عادوا إلى قریة  5,500من االسر (حوالي  1,100عدد 
شخص) الذین ھم بحاجة إلى المآوى  6,500خرى (حوالي من األسر الضعیفة األ 1,300بنحو  یزال ھناك ما یقدر

الطوارئ والمستلزمات المنزلیة األساسیة. وبعد فراغ المنظمة الدولیة للھجرة من تسجیل وتأكید الحاالت  في حاالت
توزیع إمدادات إضافیة على أساس ما جرى تحدیده من احتیاجات.سوف تقوم ب الفردیة لھؤالء العائدین ھذا الشھر  

 
من دولة تشاد في عام  ُمَردَّفْ من المواطنین السودانیین إلى قریة  22,600 نحوجدیر بالذكر، أنھ قد عاد ما یقدر بو

في  2013كانوا قد فروا من قراھم في محلیة أم دخن عام  - من قبیلة السالمات یتھمغالب -ن والعائدھؤالء . و2015
التشادیة ر الحكومة والسالمات. وقد عادوا إلى السودان بعد قرا ،أعقاب اندالع االشتباكات بین قبیلتي المسیریة

 لالجئین الذي كانوا قد لجأوا الیھ.بإغالق معسكر أبو قدام 
 

ومنظمة مثلث الحكومیة،  اإلنساني، حددت بعثة مشتركة من قبل مفوضیة العون 2015عام  من وفي شھر نوفمبر
الوصول إلى المیاه إتاحة حاالت الطوارئ، واللوازم المنزلیة، وي لوآالم ُمَردَّفْ الدولیة، وزعماء العشائر في  األجیال

فقد بلغ األمم المتحدة لشئون الالجئین،  لمفوضیةین. ووفقا االحتیاجات األساسیة للعائدوالمرافق الصحیة باعتبارھا 
(معظمھم من دولة تشاد). ھذا، ولم تؤكد  شخص 64,000، نحو  2015ور في عام عدد الالجئین العائدین الى دارف

ذكور للالجئین العائدین یشمل فقط ن العدد المالالجئین إ مفوضیةلھجرة حاالت العودة ھذه. وقالت المنظمة الدولیة ل
شمل عدد حاالت "شبھ الالجئین". وباإلضافة إلى ذلك، فقد كانت ھناك یأو طالبي اللجوء وال  ،الالجئین المسجلین

تقاریر عن عائدین من دولة تشاد الى أم برو بوالیة شمال دارفور، ولكن لم یجر بعد تسییر بعثة الى ھناك لتأكید عدد 
، كان ھناك ما 2015لجوء في دولة تشاد. وبحلول نھایة عام كانوا مسجلین كالجئین أو طالبي  ما إذااألفراد أو فی

الجئ سوداني آخر في  2,000الجئ سوداني (معظمھم من دارفور) في دولة تشاد، و  300,000قرب من ی
 جمھوریة أفریقیا الوسطى.

ً لمفوضیة العون  اإلنساني وفقا
بعثة مشتركة بین  ، ستزورالحكومیة
والیة منطقة مولي في   الوكاالت

تقییم ل فبرایر  18غرب دارفور یوم 
  5,000نحو ما یقدر ب احتیاجات

 المنطقةإلى من العائدین  شخص

 
 
 

ً لمفوضیة العون  اإلنساني وفقا
بعثة مشتركة بین  ، ستزورالحكومیة
منطقة  فبرایر  18یوم  الوكاالت

غرب دارفور حیث والیة مولي في 
شخص    5,000نحو عاد ما یقدر ب

 احتیاجاتھمتقییم المنطقة،  لإلى 
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