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أوتشا     

 )2016 برنامج الغذاء العالمي( توزیع المساعدات الغذائیة الطارئة في خور عمر بشرق دارفور

 في ھذا العدد                                  
 

  1ص. السودان أكبر عدد من مواطني دولة جنوب السودان یستضیف 

 2ص. والیة  شمال دارفور  إلىدولة جنوب السودان  يمواطنل وصو

 3ص. لنازحي جبل مرة  ستجابةاالاستمرار جھود 

 4ص.  النیل األزرقبمن النازحین الجدد  الفین: أكثر من اإلنساني العون

 

  التطورات أبرز  
أكبر عدد من الالجئین من السودان  یستضیف •

 إلىجنوب السودان الذین لجأوا دولة مواطني 

 .2013دیسمبر عام شھر الدول المجاورة منذ 

في  انخفض عدد النازحین من منطقة جبل مرة   •

 إلى  60,000نحو والیة شمال دارفور من 

 .شخص خالل األسبوع الماضي 54,000

ً لمفوضیة العون  • ، فقد الحكومیة االنسانيوفقا

 إلىخالل شھر أبریل شخص   2,380نحو نزح 

النیل في والیة الدمازین من الكرمك محلیة 

  .األزرق

ملیون  4.2كثر من ألضد الحصبة تطعیم  جرى •

سنة  15طفل تتراوح أعمارھم بین ستة أشھر و 

  .مایوفي شھر في ست والیات 

 2015 من خطة االستجابة االنسانیة لعام أرقام   

 
 ملیون 3.1

 
 

 ملیون 2.5
 
 

 ملیون 2

 النازحون في السودان 
 )2014(حتى دیسمبر 

 
 النازحون في دارفور

 ) 2014دیسمبر (حتى  
 

 عدد المصابین بسوء التغذیة 
             الحاد الشامل 

 
 
 
 

231,938          

 دولة جنوب من الالجئون
منذ   السودان في السودان

 2013دیسمبر،  15
(مفوضیة األمم المتحدة 

 31حتى  – لشئون الالجئین)
 2016مارس 

 
 

130,000 

 من جنسیات أخرىالالجئون 
مفوضیة األمم حسب (

 المتحدة لشئون الالجئین)

 

 التمویل   

 )أمریكي دوالر( * ملیون152.8
  2016جرى استالمھا في عام 

 ً على خطة  *سیجرى تتبع المبلغ اعاله خصما
 ، متى ما جرى2016االستجابة االنسانیة للعام 

 الفراغ منھا 

    
     

 

 أكبر عدد من الالجئین من دولة جنوب السودانالسودان  یستضیف
 
، أكبر عدد من الالجئین الذین فروا من دولة جنوب 2016عام من حتى بدایة شھر یونیو  ،السودان فاستضا

ً 2013لمجاورة بعد اندالع النزاع في تلك الدولة في شھر دیسمبر عام السودان طلباً للجوء في البلدان ا لبوابة  . ووفقا
الجئ من   232,000بیانات مفوضیة األمم المتحدة لالجئین حول أزمة دولة جنوب السودان، یوجد ھناك حوالي 

 .في كینیا 57,000وفي أوغندا،  202,000في إثیوبیا، و 230,000مواطني دولة جنوب السودان في السودان، و
 

السودان ألسباب متعلقة  إلىمن مواطني دولة جنوب السودان  71,000عدد  2016وقد وصل منذ بدایة عام 
في  في المائة من اجمالي عدد الالجئین 30وھذا یعادل نحو  وانعدام األمن الغذائي في أجزاء من تلك الدولة. ،بالنزاع

ً مثل: جاتاالحتیازیادة في  إلى، مما أدى السودان ، ال سیما في المناطق التي لم یكن وصول الالجئین الیھا متوقعا
ویسعى الصندوق المركزي لمواجھة الطوارئ حالیاً . والیتي شرق وجنوب دارفور، والمیرم في والیة غرب كردفان

جدیر بالذكر، أن وجدیدة. اإلنسانیة ال حتیاجاتاالالسریعة لتلبیة ھذه  ستجابةااللإلفراج عن األموال المتاحة من نافذة 
 ستجابةلالجد منخفضة. وتبلغ المتطلبات المشتركة بین الوكاالت ھي العامة للجھات المانحة حتى اآلن  ستجابةاال

في  13ملیون دوالر أمریكي،  لم یتوفر منھا سوى  141.2ألوضاع مواطني دولة جنوب السودان في السودان مبلغ  
 .مایو 26المائة فقط بحلول 

 
 والیة شرق دارفور إلىجات التدفق مو

 
في والیة شرق دارفور، التي   2016توجد الغالبیة العظمى من الوافدین الجدد من دولة جنوب السودان في عام 

 ً قرب  عمر خورفي معسكر ویوجد معظم الوافدین . في المائة من مجموع الوافدین ھذا العام 66تستضیف حالیا
ً لكل من ج یوجد  كان المنظمة الدولیة للھجرة، واألحمر السودانيمعیة الھالل الضعین عاصمة الوالیة. ووفقا

 .یونیو 12حتى تاریخ  وذلك من مواطني دولة جنوب السودان 29,713 عددبالمعسكر 
 

. وقد عمر خور مواطني دولة جنوب السودان في معسكر الحتیاجاتللتصدي  ستجابةاالھذا، وتتواصل حالیاً جھود 
في المائة من  85و 98األساسیة من تغطیة غیر الغذائیة واإلمدادات  ،الغذائیة توفیر المساعداتتمكنت عملیة 

اإلنسانیة التي تعتمد على توفر المساحة مقیدةً  ستجابةاالعلى التوالي. ومع ذلك، تظل أجزاء أخرى من  حتیاجاتاال
والخدمات  ،التعلیم خدمات وتوفیر، والمراحیض ،وارئ، وتركیب نقاط المیاهجداً. وما تزال عملیات  بناء مالجئ الط

ومع ذلك، قال مالك  الموقع الجدید الذي جرى تحدیده في الشھر الماضي. إلى نتقالاالحین  إلىمعلقةً األخرى 
وقد وجد أن األراضي البدیلة المقترحة  ،األراضي األسبوع الماضي أنھم یریدون األرض لممارسة األنشطة الزراعیة

اتفاق مع  إلىحالیاً  التوصل الحكومیة وتحاول السلطات، بما في ذلك مفوضیة العون اإلنساني  ل غیر مناسبة.نتقالال
 .تحدیدھا في البدایة جرىأصحاب قطعة األرض التي 

 
لنحو  التي خطط لھا برنامج الغذاء العالمي ھذا، وقد جرت الموافقة من قبل السلطات على ارسال المساعدات الغذائیة

، والتي سیجري تسلیمھا وتوزیعھا فردوسجنوب السودان في أبو جابرة، وأبو مطارق، وال من مواطني دولة 6,900
في والیة  شرق دارفور، الرجاء مراجعة العدد األخیر من  ستجابةاالیونیو. ولمزید من المعلومات حول  16في 

 .شرق دارفوروالیة  إلىجنوب السودان مواطني دولة تدفق موجات صحیفة وقائع 

 
 

https://docs.unocha.org/sites/dms/Sudan/Reports/Fact_Sheets/South_Sudanese_Inlux_into_East_Darfur_13_June_2016.pdf?utm_source=OCHA+Sudan&utm_campaign=e142c96d54-East_Darfur_Fact_Sheet_-_13_June_2016&utm_medium=email&utm_term=0_43f5eb2ad5-e142c96d54-51926493
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 في والیة جنوب دارفور استجابة
 

ً  5,324الوافدین من مواطني دولة جنوب السودان أما في والیة جنوب دارفور، فیبلغ عدد   شخص، وذلك وفقا
لمعتمدیة شؤون الالجئین التي قامت مؤخراً بإجراء عملیة التحقق في معسكر بلیل للنازحین بنیاال. وقد وزعت وزارة 

، وقامت شخص  500الصحة الوالئیة، بدعٍم من الیونیسیف خالل األسبوع الماضي، لوازم النظافة الصحیة لحوالي
 إلىمن مراحیض الطوارئ في معسكر بلیل، الذي یستضیف القادمین من دولة جنوب السودان. وباإلضافة   25بتشیید

وطالبة  ،طالب  500لخدمة حوالي الفراغ من بناء أحد المراحیض الخاصة بالمدارس في معسكر بلیل ىذلك، فقد جر
 .مسجلین في مدرستین في المعسكر

 
 ) 2016یونیو  12 وإلىول من ینایر األبین السودان ( إلىلة جنوب السودان مواطني دو القادمون الجدد من

 الموقع الوالیة
بلغ ــــــراد المــــــدد االفــــــع

 المصدر نعنھم/المسجلو

 شرق دارفور
 السوداني الھالل األحمرجمعیة ، الدولیة منظمة الھجرة 29,713 خور عمر

، منظمة الھجرة الدولیة، السودانيجمعیة الھالل األحمر  17,583 مواقع أخرى
  بعثة مشتركة بین الوكاالت

   47,296   اجمالي فرعي

 الحكومیة معتمدیة شئون الالجئین 5,324 معسكر بلیل للنازحین جنوب دارفور

   5,324   اجمالي فرعي

 الحكومیة مفوضیة العون االنساني 3,920 خرصانھ غرب كردفان

 العون االنساني الحكومیةمفوضیة  3,321 المیرم  

   7,241   اجمالي فرعي

 مفوضیة العون االنساني الحكومیة 1,266 مواقع مختلفة جنوب كردفان

   1,266   اجمالي فرعي

 األمم المتحدة / مفوضیةجمعیة الھالل األحمر السوداني 9,000 الالجئینمواقع  النیل االبیض
 لالجئین

   9,000   اجمالي فرعي

مفوضیة األمم المتحدة / جمعیة الھالل األحمر السوداني 940 مواقع الالجئین الخرطوم
 لالجئین

   940   اجمالي فرعي

   71,067   اجمالي

 
 والیة شمال دارفور إلىدولة جنوب السودان  يمواطن لوصو
 

وبحر الغزال بدولة جنوب السودان  ،شخصاً من منطقة راجا 619وصول  إلى أشارت منظمة تنمیة المجتمع المحلیة
وبحسب ما ورد فقد تجمع مواطنو دولة جنوب السودان  .محلیة اللعیت، بوالیة شمال دارفور في األسبوع الماضي إلى

 ھؤالء في أربعة مواقع، بما في ذلك دلیل بابكر، وشق اللیون،
 .وصالح الدین، وود بلیلة

 
تابعین لوزارة الصحة وقد زار فریق طبي مكون من موظفین 

منظمة تنمیة المجتمع أسر مواطني دولة جنوب الوالئیة، و
 22وقد حدد  م الصحیة شدیدة البؤس.السودان، ووجد أن حالتھ

في ود بلیلة، وخمس  12باإلصابة بالحصبة، منھا  اشتباهحالة 
في شق اللیون، وخمس في منطقة صالح الدین. وقد أفاد 

أن  البرنامج الموسع للتحصین التابع لوزارة الصحة الوالئیة

السودان أكبر عدد من یستضیف 
الالجئین من دولة جنوب السودان 

الدول  إلىأوا ـــــــــالذین لجمن 
 2013المجاورة بعد دیسمبر 

 

 
 
 

 إلىأشارت منظمة تنمیة المجتمع 
، شخصاً من راجا  619ولـــوص
لدولة  تانالتابعرب ـــر العــــوبح

محلیة  إلىودان ـــــــــجنوب الس
 اللعیت، بوالیة شمال دارفور

 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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إلجراء المزید من التحقیق. وفي الوقت نفسھ،  المختبر القومي للصحة العامة إلىھناك ثالث عینات قد جرى إرسالھا 
ارتفاع معدالت االصابة بسوء  إلىوأشارت النتائج  ،بفحص الحالة التغذویة لألطفال منظمة تنمیة المجتمع قامت

طفالً تحت سن الخامسة. وبعد القیام بفحص محیط أعلى منتصف الذراع، جرى تحدید تسع حاالت  160التغذیة بین 
المتوسط، مما یشیر إلى أن واحداً من كل  حالة إصابة بسوء التغذیة الحاد 24و ،وء التغذیة الحادمن االصابة بس

 .دعم التغذیة العالجیة إلىویحتاجون  ،خمسة أطفال من الذین جرى فحصھم یعانون من سوء التغذیة
 

 متأثرین بأزمة جبل مرةالشخاص ألل اتمساعد
 

السكان المتأثرین بأزمة جبل مرة في والیات شمال،  حتیاجاتال ستجابةواالتواصل المنظمات اإلنسانیة عملیة التقییم 
وجنوب، ووسط دارفور، بما في ذلك النازحین، والعائدین، والمجتمعات المحلیة المتأثرة األخرى، وتوفیر المساعدات 

 .والخدمات األساسیة لھم
 

 جبل مرة في طویلة، بوالیة  شمال دارفور نازحيانخفاض عدد 
 

ھي نازح من منطقة جبل مرة في أربعة مواقع   53,900اإلنسانیة في والیة شمال دارفور لنحو  ستجابةاالتتواصل 
شخص في  3,182في مدینة كبكابیة، و 2,909طویلة، وفي   25,211سورتوني، و شخص في 22,600كاآلتي: 

شخص مقارنةً باألعداد التي ذكرت في األسبوع الماضي، ویرجع  6,000ویمثل ذلك انخفاضاً بحوالي  معسكر شداد.
 .من طویلة عدد السكانتحدیث  إلىذلك أساسا 

 
 ً شخص من  25,211لیة العد، التي حددت لعم كمتابعة األسربتسجیل  وفي طویلة یقوم برنامج الغذاء العالمي حالیا

وكان الرقم  مؤھلین للحصول على المساعدات الغذائیة.المنطقة جبل مرة في طویلة باعتبارھم من النازحین الجدد 
وادخال  ،التسجیلبوع من عملیة ـــــون أسـاء في غضـاالنتھ جريومن المتوقع أن یشخص.  31,000السابق ھو 

نازح من منطقة  25,211وتقدر كمیة المیاه المتاحة لعدد .البیانات إلنشاء قاعدة بیانات المستفیدین الخاصة بالبرنامج
 لتر للفرد في الیوم الواحد. 14حوالي  إلىلتر یومیاً، وھو ما یترجم  352,000 عددجبل مرة في طویلة ب

 
ً   301,000ین یستطیعون الحصول على من النازح 22,600سورتوني، فھناك نحو  أما في  13حوالي  - لتر یومیا

جدیر بالذكر، أن المعدل القیاسي إلمدادات المیاه في حاالت الطوارئ حسب مقیاس اسفیر ولتر للفرد في الیوم الواحد. 
 .لتر للفرد في الیوم الواحد 15 إلى 7.5 بین تراوحی
 

 نازح في والیة وسط دارفور 11,500عودة نحو 
 

ھم لیإ ارتشقولو في والیة وسط دارفور، الذین أ إلى من النازحین العائدین من جلدو 11,500عدد  إلىفة باإلضا
، ھناك أیضا خطط ينرتتفي وأكدتھ المفوضیة ھذا األسبوع  ،في وقٍت سابق الحكومیة مفوضیة العون االنساني

قولو من مواقع  إلىالنازحین اآلخرین للعودة  من 5,300واستعدادات جاریة من قبل السلطات لمساعدة ما ال یقل عن 
 .شخص من طویلة، بوالیة شمال دارفور 16,000مختلفة داخل الوالیة، وكذلك 

 
 والتي اكتملت في والیة وسط دارفور ،ت العودة المخطط لھاحاال

 شخص (اكتملت)  11,500 قولو إلىمن جلدو 
 شخص (قید التخطیط) 2,000 من عمق جبل مرة لقولو

 شخص (لم تكتمل بعد)  1,500 قولو إلىمن زالنجي 
 شخص (لم تكتمل بعد)  1,000 من نیاال لقولو

 تمل بعد)شخص (لم تك  794 من نرتتي لقولو
 ة، وال تتوفر تفاصیل بعدجاریالعملیة  قولو إلىمن تور 

 (مخطط لھا) 16,000 من طویلة لفنقا السوق
 الحكومیة مفوضیة العون االنساني: المصدر

 
مایو ما زال ینتظر الموافقة علیھ من  30نرتتي، وتور، وجلدو، وقولو، وبوري، ووادي بوري یوم  إلىھناك طلب تسییر بعثة تقییم مشتركة بین الوكاالت و

 .السلطات

 ت نزوح جدیدة للمدنیین في والیة النیل األزرقحاال
 

 2,380(حوالي  أسرة  476في والیة النیل األزرق أن ھناك حوالي  الحكومیة نسانيمفوضیة العون اإلذكرت 
وقد أفاد النازحون الجدد في  مواقع مختلفة في محلیة الدمازین من الكرمك خالل شھر أبریل. إلىشخص) قد وصلت 

وتشیر  صلیة.انعدام األمن في مناطقھم األ الدمازین أنھ من المتوقع أن یصل المزید من النازحین بسبب الماوا بمحلیة
والكرمك  ،محلیة الروصیرص من محلیتي باو إلىشخص آخرین قد وصلوا  200أن  إلىتقاریر من منظمات اإلغاثة 

نخفض عدد النازحین من منطقة ا
جبل مرة في والیة شمال دارفور 

 إلى 60,000من حوالي 
شخص خالل األسبوع   54,000
 الماضي

 

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

ً لمفوضیة العون االنساني  وفقا
 2,380و ــنح حفقد نزالحكومیة 

محلیة الدمازین من  إلىشخص 
نیل األزرق ــــرمك بوالیة الـــالك

 خالل شھر أبریل

ً شھر بریلمنذ  نازح ھم في حاجة  47,000، ھناك حوالي  2016اإلنسانیة لعام حتیاجاتلالللمحة العامة  . ووفقا
اإلنساني  قدر الذراع، 2015ففي عام  .في والیة النیل األزرق(للمساعدات) في المناطق التي تسیطر علیھا الحكومة 

نازح آخر في المناطق التي تسیطر علیھا  545,000وجود نحو  الشمال قطاع –للحركة الشعبیة لتحریر السودان 
 .الحركة الشعبیة في والیتي جنوب كردفان والنیل األزرق

 

 ملیون طفل ضد الحصبة 4.2تطعیم أكثر من 
 

سنة ضد الحصبة في ست والیات   15و ،ملیون طفل تتراوح أعمارھم بین ستة أشھر 4.2جرى تطعیم أكثر من 
ھي: (النیل األزرق، وشمال وجنوب كردفان، وغرب كردفان، والنیل األبیض، وسنار) وذلك خالل الحملة التي جرى 

، . وقد قامت وزارة الصحة االتحادیة بتنفیذ الحملة بالشراكة مع منظمة الصحة العالمیةھر مایوشاء منھا بنھایة ــاالنتھ
سیف، وأكدت أنھ قد جرت أیضا تغطیة أطفال ومنظمة الیونی

الالجئین من مواطني دولة جنوب السودان بحملة التحصین في 
 .الوالیات المستھدفة

 
 إلىب كردفان وامتدت مایو في والیة غر 7وبدأت الحملة یوم 

والیات النیل األزرق، وشمال وجنوب، وغرب كردفان، والنیل 
مایو. باستثناء والیة  30 إلى 22األبیض، وسنار في المدة من 

إلى  99كانت تغطیة الحملة بھا تتراوح بین التي شمال كردفان 
101  ً لقطاع الصحة، كانت التغطیة  في المائة من الھدف. ووفقا

أعلى من المستھدف في أربع والیات (جنوب كردفان، والنیل 
األزرق، وسنار، والنیل األبیض) وذلك بسبب تحركات السكان 

ھذه الوالیات من الوالیات األخرى، ولوجود الالجئین من  إلى
عدد األطفال في ي ھ( ةالمشترك فئةوالدولة جنوب السودان، 

 .وقضایا التسجیل ،سكانیة المستھدفة)المجموعات ال
 

والوفیات الناجمة  ،وفي الوقت الذي كان فیھ عدد حاالت االصابة
عن الحصبة ھو أقل ھذا العام مقارنة بالفترة نفسھا من عام 

تقاریر وزارة الصحة االتحادیة أن معظم حاالت  تشیر، 2015
اإلصابة بالحصبة ھي في الوالیات التي لم تنفذ حملة تطعیم ضد 

في المائة من الحاالت المؤكدة.  75الحصبة في العام الماضي، وخاصة في اقلیم كردفان، الذي رصدت بھ  نحو 
ً لوزارة الصحة االتحادیة، كان ھناك في المدة بین  حالة  2,500عدد  2015عام من مایو  13 لىإنایر ی 1ووفقا

وفاة خالل نفس  تحاال 10حالة مؤكدة، و 1,073حالة وفاة مرتبطة بھا مقارنةً بعدد  38إصابة مؤكدة بالحصبة، و
 .2016الفترة من عام 

 
ة عن طریق والیونیسیف على حٍد سواء بدعم حملة وزارة الصحة االتحادی ،كل من منظمة الصحة العالمیة توقد قام

بتقدیم الدعم  الصحة العالمیة منظمةمت الكوادر الفنیة على مستوى الوالیات بھدف تنفیذ ورصد الحملة. وقد قا شدح
 .ودعمت كذلك التعبئة االجتماعیة لتعزیز التغطیة ،والمستلزمات للحملة ،وفرت الیونیسیف اللقاحاتكما  ،المالي

 
 )2016والیات (حتى نھایة شھر مایو تغطیة التطعیم ضد الحصبة في ست 

 
 

 الوالیة
اجمالي المستھدفین 

أشھر  6(االطفال من سن 
 عام) 15 إلى

 التغطیة بالتطعیم

 النسبة المئویة من الھدف لذین جرى تطعیمھماطفال عدد األ

 99 728,586 725,945 ردفانـغرب ك
 101 630,610 623,179 جنوب كردفان
 90 892,544 993,466 شمال كردفان

 101 433,381 429,175 ل االزرقـالنی
 101 564,284 557,985 سنار

 101 986,875 978,011 بیضالنیل األ
 98 4,236,280 4,307,761 اجمالي

 المصدر: وزارة الصحة االتحادیة

ملیون  4.2جرى تطعیم أكثر من 
طفل تتراوح أعمارھم بین ستة 

سنة ضد الحصبة في  15أشھر و 
 ست والیات في شھر مایو

)2016في السودان (منظمة الصحة العالمیة الحصبة  التطعیم ضد  
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