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أوتشا     

 ) 2016في سورتوني، في والیة شمال دارفور (االمم المتحدة   نساء نازحات

 في ھذا العدد                                        
 

 1ص. ن من جبل مرة یتلقون المساعدات النازحو

 2ص.  طویلةفي  من جبل مرةتواجھ النازحین  ةالصحی قفارمتحدیات ال

 3ص. لى معسكر خور عمر ي دولة جنوب السودان إتدفق مواطن

 4ص. مم المتحدة للبیئة یشجع اإلنتعاش المبكر في وادي كو األبرنامج 

  التطورات أبرز  
 110,000 أكثر منوجود اإلبالغ عن  جرى •

 ،شمالوالیات نازح من منطقة جبل مرة في 

 .وجنوب دارفور ،ووسط

من النازحین من منطقة  في المائة 60نحو اتخذ  •

 ً بالقرب من  جبل مرة في شمال دارفور ملجأ

  منطقة سورتوني الیونامید في مقر بعثة

المواطنین من بلغ عدد  ،مارس 13 حتى تاریخ •

نقص الغذاء دولة جنوب السودان الذین أجبرھم 

إلى معسكر خور  لوصولعلى اتلك الدولة في 

 18,000 نحوشرق دارفور والیة عمر في 

   شخص

بتعزیز  ،حالیااألمم المتحدة للبیئة یقوم برنامج  •

 حولاالنتعاش المبكر لتشجیع التعاون عملیة 

الموارد الطبیعیة وتحسین حیاة األشخاص 

 النزاعاتبرین أثالمت

 

 2015من خطة االستجابة االنسانیة لعام  أرقام

 ملیون 3.2
 
 
 

 ملیون 2.66
 

 ملیون 2

 النازحون في السودان
 

 النازحون في دارفور
 ) 2015دیسمبر (حتى  
 

عدد المصابین بسوء 
             الحاد الشامل  التغذیة 

 
 
 
 

173,834          

 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 53.3
* 

  2016في عام جرى استالم المبلغ 
 

  
 سیجرى تتبع المبلغ اعاله لحین

 2016خطة االستجابة االنسانیة للعام  الفراغ من

    
     

 

 
ً  اإلغاثةوكاالت  متقو ال إلنازحین الجدد من جبل مرة، ل اتمساعدبتقدیم ال حالیا

  أن التحدیات تظل ماثلة
 

ً من بدایة بعد شھرین  الفرار من في  ھالياأل استمرأحدث موجة من القتال في منطقة جبل مرة في دارفور، تقریبا
وقد  ر.وجنوب دارفو، ووسط  ،في عدة مواقع في والیات شمال اتالمساعدلحصول على لو، ملجأالعن بحثاً منازلھم 

بزیادة ، أي اً شخص 110,273مارس،  13 حتى تاریخللنازحین الجدد الذي جرى االبالغ عنھ العدد اإلجمالي  بلغ
في المائة من النازحین الجدد  95حوالي . ویوجد مارس 6 في تاریخ الذي أعلن عنھلرقم بامقارنة  7,500حوالي 

ً و .)فاصیل في الجدول أدناه(انظر الت ) في والیة شمال دارفورشخص 105,000رب اقما ی(  عدد ھناك أیضا
والیة آخرین في  اً شخص 1,390و ،وسط دارفوروالیة في  من النازحین الجدد قد جرى االبالغ عنھم  4,000

 وتسجیل عدد ،الفراغ من التحقق منحتى اآلن جرى ، عنھم المبلغ النازحین الجدد. ومن اجمالى عدد جنوب دارفور
من المرجح أن تختلف والتسجیل والتحقق عملیتي وبعد االنتھاء من  ة.وطویل سورتونيمنطقتي  فيشخص  65,800

ً  عن تلك التي وردتاالرقام النھائیة التي جرى التحقق منھا   .سابقا
 

یسھل الوصول إلیھا، ال التي مناطق التقدیم المساعدات اإلنسانیة للنازحین في عملیة تواصل منظمات اإلغاثة ھذا، و
المساعدات  من النازحین الجدد 96,000مارس، تلقى أكثر من  13 . وحتى تاریخشمال دارفوروالیة سیما في 
 80,000 عن وصولوھناك أیضا تقاریر غیر مؤكدة  دات.حاالت الطوارئ وغیرھا من أشكال المساعلالغذائیة 

 التحقق من  منمتحدة والشركاء األمم ال لم تتمكنو .جبل مرةفي اع نزوسط دارفور نتیجة لل لى والیةإ إضافينازح 
 2016 مارس 13 – مرة جبل منطقة من عنھم غلَ بْ المُ  النازحون

 المصدر عدد النازحین المبلغ عنھم الموقع الوالیة

 شمال دارفور 
 

 منھم التحقق جرى 46,000(  للھجرة الدولیة مةالمنظ 62,192 سورتوني
 )للھجرة الدولیة المنظمة بواسطة

 منھم التحقق جرى 19,000(  للھجرة الدولیة مةالمنظ 36,375 طویلة
 )للھجرة الدولیة المنظمة بواسطة

 قید التحقق) ( للھجرة الدولیة مةظالمن 3,668 نازحینللمعسكر شداد 
، والجمعیة الخیریة الحكومیة اإلنسانيمفوضیة العون  2,649 مدینة كبكابیة

 ألصحاب الحیازات الصغیرة بكبكابیة
 

  104,884  المجموع فرعي
 وسط دارفور *
 

 جرى التسجیل بواسطة بعثة مشتركة بین الوكاالت 1,009 معسكر الحصاحیصا للنازحین
 الوكاالت بین مشتركة بعثة بواسطة التسجیل جرى 240 معسكر الحامدیة للنازحین

 الحكومیة اإلنساني العون مفوضیة 2,750 تور، قولو، نرتتي
مجموع ال
  3,999  فرعيال

 جنوب دارفور
 

 معسكر كاس للنازحین
 

 دربات

555 
 

835 
 

 العون الوكاالت (قامت مفوضیة بین مشتركة بعثة
 )415بتسجیل ( ھالل األحمرال جمعیةو ،اإلنساني

 

  1,390  مجموع فرعي

  110,273  جماليإلاالعدد 
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 )2016المتحدة،  األممشمال دارفور (بوالیة للحصول على الماء في سورتوني،  صطفونی وة وأطفالنس

مزید من لل ,.عدة طلباتالتقدم بعلى الرغم من الوصول  اتاحة عملیةلقیود المفروضة على نظرا ل ه،النزوح ھذعملیة 
 .جبل مرةعن  وثیقة حقائقیرجى الرجوع إلى أحدث  ،االستجابة والفجواتجھود و ،المعلومات حول االحتیاجات

 
ً تحدییشكل ال یزال الحصول على المیاه  ً رئیسی ا   سورتوني في ا

 
ووفقا للمنظمة الدولیة للھجرة، 

عدد من النازحین من ال یزال 
 ذواال نیذالمن منطقة جبل مرة 

یونامید مقر بعثة الرب من ــبالق
سورتوني بوالیة قة ــنطـــفي م

 دود ــح ور فيـــــمال دارفـــــش
62,129  ً  .شخصا

 
وفي الوقت الذي تجري فیھ 

 في اتتقدیم المساعد عملیة
نقص ھناك زال ی، ال سورتوني

باستثناء الغذاء فكبیر. 
والصحة، ھناك فجوات في 

ال تزال واعات. ــــظم القطـــمع
ق ــمرافالیاه وــــــدمات المـــخ

 اییرـــعـــدون الم ةیــحــــالص
ً ارف علیھاـالمتع یحصل  ،. حالیا

الذي  الستجابة للطوارئلللفرد في الیوم الواحد، وھو أقل بكثیر من مستوى إطار السودان  لتر 1.5 على شخاصاأل
یحصل علیھ لتر للفرد في الیوم الذي كان  2.5 معدل ال أقل من یعتبرلتر للفرد في الیوم الواحد. وھذا  7.5)( یقدر ب

 على الخدمات القائمة.زیادة الضغط بصلة  مرلألأن على األرجح و ،األسبوع الماضي في شخاصاأل
 

مثل جلب المیاه  بدیلھ،خیارات  لبحث عن ا الیونیسیفتحاول ، لذا بار ناجحةاآلحفر لم تكن محاولة حتى اآلن، 
مازال وأنشطة تعزیز الصحة ولكن  ،إحراز تقدم في بناء المراحیض جرىبواسطة الشاحنات من بلدة كبكابیة. وقد 

ً یوجد . والمزید الذي یتعین القیام بھلك اھن  عملیة توفیر النازحین الذین ما زالوا ینتظرونمن  5,123 عدد ھناك أیضا
 واللوازم المنزلیة. ،الطوارئ يوآم
 

من مقدمة  غذائیة تكفي لشھر واحد لجمیع النازحین جمعیة الھالل األحمر السوداني حالیا بتوزیع حصصوتقوم 
 8,197عدد المكمالت الغذائیة لبتوزیع حكومیة الوطنیة المنظمة أنھار غیر ھذا، وقد قامت العالمي.  غذاءبرنامج ال

 یوما. 15لتغطیة احتیاجاتھم لمدة وذلك والمرضعات  ،والنساء الحوامل ،دون سن الخامسة طفالً 
 

حیث تقوم منظمة أطباء بال توفیر الخدمات الصحیة للنازحین من خالل ثالث عیادات مؤقتة في المنطقة.  ویجري
كل قدمت والمتبقیتین.  ینتشغیل العیاداتوتقوم منظمة أنھار ب. اتعیادتلك ال واحدة منتشغیل ب اإلسبانیة –دود الدولیة ح

شخص لمدة  52,000لتغطیة احتیاجات  لمنظمة أنھاروالیونیسیف اإلمدادات الطبیة  ،منظمة الصحة العالمیةمن 
منظمة كذلك قامت اثنین من مساعدي الصحة لتعزیز الخدمات الصحیة. بنشر أنھار أیضا  وقامت منظمةشھر واحد. 

ومنظمة الصحة العالمیة  ،والیونیسیف ،الوالئیة مارس، بدعم من وزارة الصحة 7 بتاریخ االسبانیة - أطباء بال حدود
ً خصش 26,480فیتامین (أ)) تستھدف  اعطاء جرعة وشلل األطفال (مع ،الحصبة لة للتحصین ضدمح بإطالق –  ا

ً  15أشھر إلى  6 عمر من  ال تزال الحملة مستمرة.و. عاما
 

تشكیل شبكة مجتمعیة ب - بدعم من الیونسیفالوطنیة ألصحاب الحیازات الصغیرة بكبكابیة الجمعیة الخیریة وقامت 
ي. كما نشطة حمایة الطفل على مستوى المجتمع المحلأل اً لألطفال تنفیذ صدیقةأماكن  وذلك بتخصیص ،حمایة الطفلل

  للمساعدة في توعیة المجتمعات. االجتماعينوع اللعنف القائم على توعیة با تشكیل فریق جرى
 

 ة في طویلةیالصحتواجھ المرافق تحدیات 
 

ً نازح 36,375للمنظمة الدولیة للھجرة، ھناك ووفقا  تعتبر  الوقت الذيفي و .منطقة طویلة الىلجأوا قد من جبل مرة  ا
خدمات تظل ، بسورتوني أفضل في طویلة مقارنة يب / النظیفة ھلى المیاه الصالحة للشرعصول حالفیھ عملیة 

بناء بالمنظمة الدولیة للھجرة من دعم ب الوطنیة للتخطیطمنظمة ال وقد قامت .المطلوبة دون المعاییر ةالصحی مرافقال
70  ً جرى التي وبذلك یرتفع العدد اإلجمالي للمراحیض  .رواندا للنازحین كرـــكان مخططاً تشییدھا في معس مرحاضا

رئ اطار الطوا، وھو أقل بكثیر من مستوى شخص 100لعدد مرحاض واحد  بواقع 300 الفراغ من تشییدھا الى
ً مرحاضالذي یبلغ  لسودانل ً  50لكل  اً واحد ا  .شخصا

من  في المائة  60نحو  التمس
 النازحین من منطقة جبل مرة في

ملجأ ال ورفــمال دارــــش ةـــوالی
 الیونامید في من مقر بعثةبالقرب 

 سورتوني

خدمات ال تزال في طویلة، 
في المناطق  ةحیــــالص قفارمال

ن من جبل والنازح لجأ الیھاالتي 
لمتعارف اییر اــــــالمع دونمرة 
 .علیھا

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
https://docs.unocha.org/sites/dms/Sudan/Reports/Fact_Sheets/Jebel_Marra_Crisis_Fact_Sheet_10_Mar_2016.pdf
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 )2016شمال دارفور (األمم المتحدة،  بوالیة نازحون جدد في طویلة،

 
 الصحة ومنظمة والیونیسیف، ،الوالئیة الصحة وزارة من بدعم  االسبانیة، - حدود بال أطباء منظمة قامت وكذلك

 لةمح بإطالق – العالمیة
 ،بةــــالحص ضد ینــــللتحص
 فیتامین مع( األطفال وشلل

 10,491 للوصول الى)) أ(
 إلى أشھر 6 عمر من اً شخص

ً ــــــع 15 دربت منظمة و. اما
 ة  نیـوعیة الوطــالط رـكـــسی

40   ً ً  شخصا  یقومون حالیا
بأنشطة تعزیز الصحة في 

منظمة  تــــوزعو ة.لـــــطوی
ً  15 حصة أیضا رـــیكس  یوما
 مالت الغذائیةـــــالمكن ــــــم
دون سن  طفالً  2,611عددل

 ،لنساء الحوامللو ،سنوات 5
حتى ى قد تلقو .اتــوالمرضع

 طفالً  9,176 ددـــــ، عاآلن
 .والمرضعات اإلمدادات الغذائیة في طویلة ،النساء الحواملكذلك سنوات و 5دون سن 

 
حیث سنوات،  5دون سن  طفالً  1,583 لعددالعلوي  اعالذرمنتصف محیط فحص  بإجراء منظمة سیكرقامت و

وقدمت  .الحاد المعتدل حاالت سوء التغذیةمن  87و ،سوء التغذیة الحادحاالت من  11تحدید  من خاللھا جرى
 - أنشأت منظمة أطباء بال حدودحیث  ،یعانون من سوء التغذیةالذین جمیع األطفال لالمكمالت الغذائیة الالزمة 

 .الحاالتتلك لعالج  رارستقلتحقیق اال اً مركز اإلسبانیة
 

 ة كبكابیةمدینوالمستلزمات المنزلیة األساسیة في  يوآالمتوفیر 
 

 ً  2,649ھناك والجمعیة الخیریة ألصحاب الحیازات الصغیرة بكبكابیة، ة، یلحكومالمفوضیة العون اإلنساني  ووفقا
ً نازح من ھؤالء  1,470 نحو ىمارس، تلق 12 حتى تاریخو .كبكابیة مدینةلجأوا إلى قد من منطقة جبل مرة  ا

یعھا قامت بتوزو مم المتحدة لشئون الالجئینمفوضیة األالمنزلیة من اللوازم و ،الطوارئمآوي النازحین إمدادات 
، الطوارئ مآوي لمفوضیة لتوفیرل طلب آخربتقدیم منظمة أوكسفام قامت وقد   ة.الدولیة األمریكی منظمة أوكسفام

 .ةمدینفي ال ینالمنزلیة للنازحین المتبق لوازموال
 

 طوبایة يشنقل في  شداد للنازحین، عسكراستجابة في م
 

ً نازح 3,668ووفقا للمنظمة الدولیة للھجرة، ھناك  شداد للنازحین في  معسكرلجأوا إلى قد من منطقة جبل مرة  ا
 .طوبایة يشنقل

 
ً الجدد ن والنازح خدمتویس ومركز  ،صحیةالعیادة الالمیاه، و، بما في ذلك مصادرمعسكرالموجودة بالمرافق ال حالیا

عسكر. نازحین الجدد في المالمن  1,542عدد توزیع المواد الغذائیة لعملیة العالمي غذاء بدأ برنامج الوقد  .لتغذیةا
سالم الدار وقد قامت جمعیة د.والصحة الستیعاب القادمین الجد ،ةتعزیز مرافق التغذیلتخطط منظمات اإلغاثة و
، وكذلك قامت والصابون ،جركانات)ال( المیاه حفظبأوعیة أسرة)  (182 شخص   900نحو  بمساعدة لتنمیة الوطنیةل

ً مرحاض 50خطط لبناء  ولدیھا ،مراحیض 10 بتشیید ھم  الجددالنازحین القادمین من جمیع جدیر بالذكر، أن و .اً آخر ا
 .مواد اإلیواءلفي حاجة 

 

شرق في والیة  خور عمر معسكر إلىشخص  18,000 وصول نحو
 دارفور

 
خور عمر معسكر لى إجنوب السودان  مواطني دولة وصول ارباستمرشرق دارفور والیة ة في غاثوكاالت االأفادت 

التسجیل التابعة وفقا للجنة و .جنوب السوداندولة نقص الغذاء في حالة ب مدفوعین ،بالقرب من مدینة الضعین
قد بلغ ف ومنظمة مبادرونالرحمة، ومنظمة جمعیة الھالل األحمر السوداني، و، الحكومیة اإلنسانيلمفوضیة العون 

ً  18,082مارس،  13 عددھم حتى تاریخ وباإلضافة إلى ذلك، كانت ھناك تقاریر خالل األسبوع الماضي،  .شخصا

 لمفوضیة العون اإلنساني وفقا
 ثر منـــــك، ھناك أكومیةـــــالح

ن منطقة جبل ــــنازح م  2,600
 ة كبكابیةمدینلجأوا إلى  قد  مرة

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

مم المتحدة للبیئة األرنامج ب یقوم )2015المزارعین في قریة قولو ب (برنامج األمم المتحدة للبیئة، نقاش حول زراعة شتالت االشجار مع 
 ً التعافي المبكر في بتعزیز  حالیا

 حولجیع التعاون ــــمحاولة لتش
وتحسین حیاة  ،بیعیةــالموارد الط

 النزاعاتبرین أثاألشخاص المت

ً مواطن 350وصول نحو  عن قرى مختلفة  لىآخرون إ 1,110ونحو عسالیة، محلیة  الىجنوب السودان من دولة  ا
  .ةبراأبو جلى مدینة إ 2,800و كارنكا،أبومحلیة في 

 
ً و  .شخص 22,000 بنحووالیة بالودان ــجنوب السمواطني دولة اإلجمالي ل العاملین بالمیدان یقدر العددللشركاء  وفقا

 5,000وقد تلقى نحو . عمر جنوب السودان في خورھؤالء المواطنین من دولة ستجابة الحتیاجات وتستمر اال
ً منھم شخص  المرافق و يوآوالم ،یاهالم المساعدات في مجاالتفي  فجواتوتوجد  .غذائیة لمدة شھر واحد حصصا
 في خور عمرالصحیة 

 
ً  .اإلنسانیة اتات عدیدة في تقدیم المساعدفجوھناك و كان ھناك  فقد البیئي الحكومي، واإلصحاحه المیا لمشروع ووفقا

 شخاصالمزید من األوصول مع استمرار  ایدزیتي سوف ذلتر، وال 235,000مارس قدره  10 عجز حتى تاریخ
لقدرة التشغیلیة لأربع ساعات، وھو الحد األقصى بساعات ضخ المیاه الیومیة  بزیادة مشروعوقد قام ال للمعسكر.

اال من المیاه  مالشاحنات بشكل یومي لتلبیة احتیاجاتھوھناك حاجة ماسة لنقل المیاه بواسطة المعسكر.لمحطة المیاه في 
 فيالدعم المزید من القدرة على توفیر  لیس لدیھامیاه في مدینة الضعین ال مجالمنظمات اإلغاثة العاملة في  إن

ً مرحاض 790نحو ھناك حاجة لحیث الصرف الصحي حول اوضاع مرافق  وھناك أیضا مخاوف  .إمدادات المیاه و  ا
 .شخاصمن الصابون لتلبیة احتیاجات األ ةكرتون 300

 
في حاجة لمواد   20,000وحوالي  ،الطوارئالمنزلیة مدادات اإلإلى في حاجة شخص  18,500 ھناك نحوأیضاً، 

ً مكور آمنظمة وتبحث  .على وجھ السرعة يوآالم  .ة ھذه االحتیاجاتلتلبی جھات المانحةعن دعم ال الدولیة حالیا
 

  مشروع وادي كو عبر یع عملیة االنتعاش المبكرجتش
 

اع على الموارد نزالیلعب 
الطبیعیة في كثیر من 

في تأجیج  األحیان دوراً 
ویھدف  .التوتر في دارفور
الذي ینفذه مشروع وادي كو 

برنامج األمم المتحدة للبیئة 
بتمویل من االتحاد 
األوروبي، لتعزیز التعاون 

 ،بیعیةالموارد الط حول
 وتحسین حیاة األشخاص

في  اتالنزاعبرین أثالمت
 وقد .شمال دارفوروالیة 

العمل  ظل البرنامج یواصل 
مع الشركاء في المجال 

 غذاءاإلنساني مثل برنامج ال
ال كَ براكتِ  ةومنظم ،العالمي

منذ  ،ةالدولی آكشن العالمیة
 .األصولمقابل برنامج الغذاء  عبر 2014عام 

 
وادي عملیة التعریة في ضفتي الایقاف ویسھم المشروع في تعزیز ملكیة المجتمع للموارد الطبیعیة عن طریق 

 المحلي المجتمعبمشاركة غابات  وزراعةموسمي) للحد من زحف الرمال على األراضي الخصبة، مجرى مائي (
فاظ على األشجار لتحسین خصوبة والح ،تجمع بین الزراعة اء ممارسات زراعیةرسلتعزیز إعادة التشجیر، وإ

بناء مدرجات حصاد میاه األمطار  علىأیضا المزید من المزارعین  برامج الطعام مقابل االصولوقد ساعد  .التربة
جمع میاه األمطار من مزید من المزارعین الن مكِّ یي ذوال - سیل قدامبمنطقة  ترابي تشیید سدوالحفائر، فضال عن 

وعدم انتظامھا في السنوات  ،األمطارمعدالت ھطول وعلى الرغم من انخفاض  .یقة للبیئةوتشجیع الممارسات الصد
 بإنتاجمن االستفادة من المشروع ، 2015في وحول منطقة الفاشر في عام فقد تمكنت المجتمعات المحلیة األخیرة، 

شخص من مشروع وادي كو  50,000، أكثر من 2016في عام وسیستفید  .وذات جودة وخضروات صحیة فواكھ
العالمي تنفیذ األولویات  غذاءبرنامج الیدعم  ،ضافة الى التدخل المباشر في المشروعوباإل .دارة مستجمعات المیاهإل

عدد المجتمع المحلي في المجالس القرویة ل حددھاكما  ،األمم المتحدة للبیئةلبرامج المحددة في خطط العمل المجتمعي 
البیئیة  ھمومالعن  والغرض من خطط العمل ھذه ھو مساعدة المجتمعات على التعبیر  المشروع. من قرى  قریة 34

 ً  .شمال دارفوروالیة ، والتي ستوجھ تدخالت المؤسسات ذات الصلة في بالنسبة لھم األكثر إلحاحا
 

دولة نقص الغذاء في بسبب 
قد بلغ عدد فجنوب السودان، 

المواطنین من دولة جنوب 
الذین وصلوا إلى  السودان

في والیة معسكر خور عمر 
 13 حتى تاریخ شرق دارفور

 شخص 18,000، نحو مارس
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