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أوتشا     

صورة ارشيفية ) الجئون من مواطني دولة جنوب السودان بواليتي النيل االبيض، وشرق دارفور
 (2014 لمفوضية الالجئين

 في هذا العدد                                        
 

 1ص. الجئ   360,000 السودان يستضيف

 2ص. نوب السودان الى السودان جتدفق مواطني دولة 

 3ص. العنف في منطقة تور بوالية شمال دارفور 

 4ص. قبلي في والية غرب دارفور عنف 

 

  التطورات أبرز  

الجئ  360,000يستضيف السودان أكثر من  •

وطالب لجوء من جمهورية أفريقيا الوسطى، 

وتشاد، وإثيوبيا، وإريتريا، ودولة جنوب 

  السودان، وسوريا، واليمن.

استمرار تدفق المواطنين من دولة جنوب  •

من  5,000السودان، مع ورود أنباء عن وصول 

شرق دارفور خالل الوافدين من راجا الى والية 

 األسبوع الماضي.

حتياجات ما يقدر بنحو إلهناك حاجة لإلستجابة  •

لعنف في منطقة نازح جراء اندالع ا 17,000

 وسط دارفور.تور، بوالية 

اإلبالغ عن العديد من الضحايا نتيجة العنف  •

القبلي في منطقة أم طجوك، بوالية غرب 

 دارفور.

 2015لعام  من خطة االستجابة االنسانية أرقام 

 مليون 3.1

 

 
 مليون 2.5

 
 
 مليون 2

 

 

 النازحون في السودان 

 (2014)حتى ديسمبر 

 

 النازحون في دارفور

 ( 2014ديسمبر )حتى  

 

 عدد المصابين بسوء التغذية 

             الحاد الشامل 

231,581          
 

 دولة جنوب من الالجئون
 15منذ   السودان في السودان

)مفوضية األمم  2013ديسمبر، 

حتى  – المتحدة لشئون الالجئين(
 2016مارس  31

 

 من جنسيات أخرىالالجئون  130,000

)مفوضية األمم المتحدة لشئون 

 الالجئين(

 

 التمويل 

 (أمريكي دوالر) * مليون162.1
  2016جرى استالمها في عام 

 

*سيجرى تتبع المبلغ اعاله خصما على خطة االستجابة 
 الفراغ منها  ، متى ما جرى2016االنسانية للعام 

    
     

 

 الالجئين وطالبي اللجوء من 360,000السودان  يستضيف

 
 ،وصمود ،تسليط الضوء على شجاعةلاليوم العالمي لالجئين في جميع أنحاء العالم، ب حتفال، جرى اإليونيو  20في 

لتقرير صادرعن وكالة األمم  ووفقا  . االضطهادمن  األشخاص الذين أجبروا على الفرار من الحرب أوومرونة 

، 2015نهاية عام  حتىعلى مستوى العالم للنزوح شخص مليون  65.3فقد تعرض ، الجئينشؤون الالمتحدة ل

هذه هي المرة و .فقط سابقة اثني عشر شهرا مليون شخص الذين كانوا قد نزحو قبل 59.5 مع عدد البالمقارنة 

شخص على مستوى العالم اآلن   113من كل  واحدا  أن  ، مما يعني مليون 60 ال عتبةالتي يجري فيها تخطي األولى 

   .نازحأو  ،الجئ وأإما طالب لجوء، هو 
 

الالجئين وطالبي اللجوء من الدول  من 360,000نحو ستضيف السودان بسخاء يهذه الخلفية العالمية،  وبناء  على

. واليمن ،وسوريا ،جنوب السوداندولة و ،وإريتريا ،وبياوإثي ،وتشاد ،جمهورية أفريقيا الوسطى مثلالمجاورة، 

من  231,000أكثر من وصول الجئين في السودان، مع من الجنوب السودان أكبر عدد  ويشكل الالجئون من دولة

والية النيل األبيض الغالبية العظمى وتستضيف  . 2013 في ديسمبر عامتلك الدولة اع في نزالوافدين منذ اندالع ال

قد جرى كان الجئ يعيشون في ثمانية مواقع   95,000أكثر من  حيث يوجدجنوب السودان،  مواطني دولةمن 
 .ةتلك الواليالمجتمعات المضيفة في كذلك بين و تحديدها،

 
جنوب السودان أيضا في أعداد كبيرة إلى دارفور، دولة  افقد وصل مواطنو، وحتى تاريخ اليوم 2016منذ بداية عام و

وهناك  ر.جنوب دارفووالية في  5,000وأكثر من  ،شرق دارفوروالية الوافدين في من اولئك  53,000 وجود مع

 ،الخرطوموالية في المستوطنات والمجتمعات المضيفة في  يعيشون مواطني دولة جنوب السودانأعداد كبيرة من 

مواطن من  350,000 نحوناك باإلضافة إلى ذلك، ه. ووالنيل األزرق ،غرب وجنوب كردفانكذلك في واليات و

أوضاعهم زال تال والذين ، 2011في عام دولة تلك الالذين بقوا في السودان بعد انفصال من جنوب السودان دولة 
 .انعدام الجنسية، مما يجعلهم عرضة لخطرةغير واضح

 
ما يقرب . وهناك من إريتريامنهم لغالبية العظمى االجئ وطالب لجوء،  93,000شرق السودان واليات تستضيف و

تقوم كل من والقضارف، حيث  ،الجزيرة، وكسالواليات يعيشون في تسعة معسكرات في منهم  80,000من 

الخدمات  مم المتحدة لشؤون الالجئين والشركاء بتقديمابعة لحكومة السودان، ومفوضية األمعتمدية شؤون الالجئين الت

لوافدين الجدد لمتواصل ال أن هناك حالة تدفق إ، لجوء متطاولة األمدفي حالة  وبينما يعيش العديد منهم لهم.األساسية 
 .من إريتريا يوميا  الذين يعبرون الحدود 

 
 ،ريترييناإل بما في ذلك ،الالجئين وطالبي اللجوءمن  60,000ما يقدر بأكثر من تستضيف والية الخرطوم و

السودان في  وفدوا الى ممنواليمنيين  ،زايد من السوريينوعدد مت ومواطني دولة جنوب السودان، ،واإلثيوبيين

تحديات مختلفة يمثل السياق الحضري  أعدادهم. ويظل التحقق منوالذين يصعب ، طلبا  لألمن السنوات األخيرة

األمم المتحدة لشؤون الالجئين مفوضية حيث ظلت ، مقارنة بحياة المعسكرات أو المستوطناتلالجئين وطالبي اللجوء 
في  خاصة   ات،تقديم المساعدكذلك و ،الخدمات المحلية على جتهد في تقديم الدعم لهؤالء االشخاص للحصولت

 .العيش ووسائل ، والتعليم ،والصحة الحصول على الوثائق الالزمة،مجاالت 

 
جنوب من مواطني دولة جنوب السودان الى والية  الوافدين مؤخرا  شخاص الذكر، أنه باإلضافة الى األجدير ب

كذلك وسط دارفور، ووالية لالجئين في  ،ومكجر ،أم شاليا يالجئ تشادي في معسكر 8,300هناك يوجد دارفور، 
الذين ما زالوا يعتمدون على وجنوب دارفور بوالية في نياال،  جمهورية أفريقيا الوسطىالجئ من  1,300 نحو

 .المساعدات اإلنسانية
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من  الماضي،وع قل خالل األسبشخص على األ 5,200وصول 

والية شرق براجا في دولة جنوب السودان الى منطقة السرج 

 دارفور

 

اع وتدهور نزللنتيجة  اإلقليماإلنسانية في بلدان  اتطلب المأوى والمساعد فيجنوب السودان دولة استمر الجئون من 

لتلك  التأثير اإلقليميحول برنامج الغذاء العالمي عن تقرير صدر مؤخرا ل ا  وفق، تلك الدولةظروف األمن الغذائي في 

جنوب بدولة من والية غرب بحر الغزال  بالغ عن وافدين جدداإلخالل األسبوع الماضي، قد جرى والظاهرة. 

 .جنوب السودانمع دولة السودان في أجزاء من والية شرق دارفور قرب الحدود 
 

 شرق دارفوروالية  الىجنوب السودان دولة راجا بمنطقة الوافدين الجدد من  من 5,000أكثر من وصول 
 

شخص من راجا في والية غرب  3,000لى وصول إيونيو،   23بتاريخ الحكومية نسانيأشارت مفوضية العون اإل

وتقع منطقة  ي.شرق دارفور خالل األسبوع الماضوالية في  شبكات جنوب السودان إلى منطقة بدولةبحر الغزال 

زار فريق ضم كل من يونيو،   24 وفي بمحلية الفردوس. ، قرية الفردوسجنوب  كليومتر 90 شبكات على بعد

منطقة السرج التي دولية الاللجنة األمريكية لالجئين و، األحمر السودانيالصليب  مفوضية العون االنساني، وجمعية
وذكر الفريق  .جنوب السوداندولة الوافدين من  من 5,244، وقاموا بتسجيل فردوسال قريةجنوب  كيلومتر 70تبعد 

 7,000يقدر بنحو ا، جامن ر والذين قدموا بصفةٍ رئيسيةجنوب السودان، دولة أن العدد اإلجمالي للوافدين الجدد من 

 50 على بعد الى مستوطنة أبو سنيدرة، التي تقعالوافدين الجدد هؤالء بعض حيث وصل ، شخص  8,000 –

والنساء الذين جاءوا  ،واألطفال ،ة، فإن معظم الالجئين هم من كبار السنبعثلل وفقا  كيلومتر جنوب قرية الفردوس. 

ن بين القادمين والعيوأمراض  توجود نسبة عالية من اإلسهاالبفيد التقارير وت هم في حالةٍ مزرية.على األقدام و سيرا  

 .إلى الغذاء والمأوىماسة الجدد، الذين هم في حاجة 
 
والية تستعد سلطات . والمساعدات الغذائية األولية للوافدين الجددبتقديم فردوس الالمجتمعات المضيفة في  قامتوقد 

مشتركة عاجل بعثة تقييم تسييرومن المقرر. يونيو 27غذائية عاجلة إلى المنطقة في شرق دارفور الرسال مساعدات 

المساعدات األولية توفير لة غاثاإلوكاالت حيث تسعى  ،يوليو 3 في  الى قريتي السرج وأبوسنيدرةبين الوكاالت 

عيادة  رسالإلقطاع الصحة  . ويرتبوالتغذية ،وىآوالم ة،الصحيالمرافق و ،المنزليةالضرورية في مجاالت اللوازم 

تقييم اجراء عملية البإرسال مساعدات غذائية طارئة بعد الغذاء العالمي كذلك متنقلة إلى المنطقة، وسيقوم برنامج 
شرق دارفور منذ والية إلى تلك الدولة جنوب السودان عدد الوافدين من األخير لمواطني دولة تدفق ال ويرفع .سريعال

شخص،   30,000األكثرية منهم، حوالي . وقد جرى تسجيل شخص  53,000إلى أكثر من  ،2016فبراير شهر

جنوب من مواطني دولة  77,500، حوالي اجماال  قد وصل و الوالية.معسكر خور عمر في الضعين عاصمة ب

 .2016السودان في عام  الىالسودان 
 

 (2016يونيو  26 –يناير لى السودان )االول من إمون الجدد من دولة جنوب السودان القاد

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 الوالية

 
 الموقع

عدد االفراد المبلغ 
 عنهم/المسجلين

 
 المصدر

 
 شرق دارفور

 خور عمر
 الفردوس

30,404 
5,244 

 المنظمة الدولية للهجرة، الهالل األحمر
 الوكاالت بين مشتركة بعثة

بعثة   الهالل االحمر، مفوضية العون االنساني،  17,583 مواقع أخرى 
 مشتركة بين الوكاالت

  53,231  فرعي اجمالي
معسكر بليل  دارفور جنوب

 للنازحين
 معتمدية شؤون الالجئين الحكومية 5,324

  5,324  فرعي اجمالي
 الحكومية االنساني العون مفوضية 3,920 خرصانة كردفان غرب

 الحكومية االنساني العون مفوضية 3,410 الميرم 
  7,330  فرعي اجمالي
مواقع  كردفان جنوب

 مختلفة

 
1,266 

 
 الحكومية االنساني العون مفوضية

  1,266  فرعي اجمالي
  مواقع ومراكز استقبال االبيض النيل

9,401 
 

 الالجئين شؤون مفوضية األحمر، الهالل

  9,401  فرعي اجمالي
 الالجئين شؤون مفوضية األحمر، الهالل 940 مناطق مفتوحة الخرطوم
  940  فرعي اجمالي
  77,492  اجمالي

قل شخصا على األ 5,200ل ووص

لى إجنوب السودان  من راجا بدولة

منطقة السرج في والية شرق 

 دارفور خالل األسبوع الماضي

 

 

 
 

 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org


      3| نشرة السودان اإلنسانية
  
 

 
 
 
 

www.unocha.org/sudan | www.unocha.org | ochasudan_feedback@un.org | Facebook: UNOCHASudan | Twitter: @UNOCHA_Sudan  

 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقرير هذا اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب أعد

 الحصبة وحملة التطعيم في خور عمرصابة باشتباه باإلحاالت 
 

عقب ورود تقاريرعن تفشي مرض الحصبة بين أطفال الالجئين من مواطني دولة جنوب السودان في أبو جابرة، 

 ث حاالت بوالية شرق دارفور، قامت منظمة الصحة العالمية بدعم تسييربعثة تحقق الى المنطقة. وقد جرى تحديد ثال

لالزم. أيضا  جرى تنفيذ مهمة أخرى حيث قام كل رسلت العينات للخرطوم الجراء الفحص اأ  اشتباه اصابة بالحصبة و

بالمرض صابة ية بمتابعة خمس حاالت اشتباه باإلمن منظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، ووزارة الصحة بالوال
شهرمايو. وهناك حاالت اشتباه بالغ عنها سابقا ، وقد تأكدت واحدة من الحاالت مخبريا  في خور عمر في جرى اإل

وتباشرمنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة  الحصبة في والية شرق دارفور، تأكدت ستة منها مخبريا .صابة بباإل

 .صابةاكتشاف ومعالجة حاالت اإل نشاطب حاليا   بالوالية

 

ضد الحصبة حسب ما أوردته كل من  سنة 17طفل دون سن  3,131وقد جرى حتى اآلن في خور عمر، تلقيح 
سر المزيد من اللقاحات حيث تقوم األ زارة الصحة بالوالية، ومع ذلك فهناك حاجة لتوفيرمنظمة الصحة العالمية وو

ومع  من األحيان بالدخول والخروج من المعسكر للقيام بأنشطة وسائل العيش. )بما في ذلك األطفال( في كثيرٍ 

يد من المعلومات حول استمرار عملية التحصين الروتيني ضد الحصبة في خور عمر وأبو جابرة، سوف تصبح المز

رسل اللقاحات معدل التغطية بالتطعيم متاحة  فيما بعد. وهناك حملة تطعيم ستبدأ في أجزاء أخرى من الوالية حالما ت  

 .من قبل وزارة الصحة االتحادية

 

 وسط دارفوربوالية  ورمنطقة تلعنف في ا

 
ملجأ بالقرب من لل طلبا   دارفوروالية للنازحين في تور شرق وتجمع تور قرية من شخص   17,000يقرب من فر ما 

المنطقة من قبل  جرى الهجوم علىبعد أن ، ورتمن  التي تبعد كيلومترينلقوات المسلحة السودانية القاعدة العسكرية ل

خرون آ 13صيب أ  ومصرعهم شخاص أخمسة  فقد لقى، اعالميةلتقارير  ووفقا   يونيو.  21-20 ميليشيا مسلحة في
-23منطقة تور في  دقد زار فريق تابع لبعثة اليونامي. والمنازل في المنطقةاحراق نهب السوق و بينما جرىبجروح، 

يوناميد ت بعثة الشارأقد و شرق للنازحين. تورإلى موقع هالي األمن  17,000يونيو، وأفاد بعودة هؤالء ال  24

جنوب  بواليةكاس  باتجاه مدينةالمنطقة  واغادرقد  مإنه ذكرشخص   200 حماية نحومتعلقة بكبيرة  لمخاوفٍ 

السكان تقارير جديدة من قبل ورود لميليشيات في المناطق المحيطة بها، ولالملحوظ  كثيفالنتشار النظرا  لدارفور، 

  .ورت حولفي المناطق  عن وقوع أعمال نهب وعنف المحليين
 

 من االهالي 17,000 حتياجاتحاجة الى جهود استجابة إل
 

تشير التقارير األولية إلى أن هناك حاجة للقيام بجهد استجابة كاملة في 

منهم يعيشون في  12,000شخص، كان  17,000حاالت الطوارئ لعدد 

وقد وردت أنباء عن  مواقع تجمع النازحين قبل اندالع أعمال العنف. 

من أفراد المجتمع المضيف، لسكان المعسكر بعد   5,000انضمام نحو 
أن جرى نهب واحراق مساكنهم خالل أعمال العنف، ولكن لم يتسنى 

 يق لألشخاص المحتاجين. حتى اآلن القيام بعملية التحقق من العدد الدق

وتتمثل  ومن المتوقع اعالن نتائج التحقق بواسطة السلطات بعد العيد.

ولوية في توفير الغذاء، والمياه والمرافق الشواغل الرئيسية ذات األ

الصحية، والمآوى، والصحة.  وفي الوقت نفسه، فقد استعيد 
 .القيام بالدوريات داخل وحول معسكر شرق تور للنازحينتوفيرالحماية المادية  بعد أن استأنفت بعثة اليوناميد 

ور بواسطة الوزارات الحكومية.  وتعد منطقتي نرتتي و زالنجي هما تالعمل اإلنساني في ويجري تنفيذ معظم أنشطة 

مؤخرا بتقديم استجابة سالمية غاثة اإلنية المحلية.  وقد قامت رابطة اإلأقرب المواقع التي توجد بهما المنظمات اإلنسا

هذا، وقد  حرقت جزئيا .طبية / تغذوية، وأنشأت عيادة للرعاية الصحية األولية في تور، ورد أنها قد جرى نهبها وأ  

ور شرق للنازحين، اال أنه لم تنفذ هناك أي تورد استمرار خدمات المياه والمرافق الصحية في العمل حاليا  في موقع 
. ويعتزم برنامج الغذاء العالمي توزيع حصة مواد غذائية لمدة شهر واحد لعدد 2016يرعام عملية تقييم منذ شهر ينا

 .يونيو 29نازح في  12,000
 

 غرب دارفور أم طجوك بواليةي في قبلعنف اندالع 
 

 شتباكات المسلحة بين الرعاة والمزارعين في قرية أماإل اندالعمنذ  عملياتها مؤقتا  بتعليق المنظمات اإلنسانية  قامت

شخصا  22 فقد لقي لمصادر حكومية، ووفقا  و. يوني 22غرب دارفور يوم طجوك بمحلية كرينك في والية 

المنظمات التي توفر وقد قامت  هذا، .ثال ث قرىجرى احراق بجروح، وآخرين شخصا  12 مصرعهم، وأصيب

تقديم الخدمات عملية على ا  سالبا  وقد يكون لهذا تأثير .موظفيها إلى عاصمة الوالية، الجنينة بنقلالخدمات األساسية، 

  22نباء عن مصرع أورود 
آخرين  12وأصابة  شخصا  

بجروح أثناء اندالع عنف قبلي 

 في أم طجوك غرب

 صرعموفقا  لتقارير اعالمية: 

صابة ثالثة إخمسة أشخاص و

عشر آخرين بجروح في أعمال 

وسط  عنف في تور، بوالية

 دارفور

 

 

 

 (2016معسكر تور للنازحين، وسط دارفور )اليوناميد، يونيو 
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قوات األمن رسال إفي وقتٍ قريب. هذا، وقد جرى األنشطة لم يتسنى استئناف هذه األساسية للمجتمع المحلي، إذا 

الى تقارير غير مؤكدة  تشيرو هناك. األوضاع األمنيةتوترن نباء عأ توردمع ذلك فقد ة إلى المنطقة، ولكن يالحكوم

لمدينة أم  يرة، وعمار جديد، وقريضة، وأم دخننزوح األهالي من القرى المحيطة مثل أم دلبة الكبيرة، وأم دلبة الصغ

 طجوك.
 
وقع الحاد ث السابق في قد وعمال العنف القبلي في أم طجوك. أفيها  التي تندلع 2016هذه هي المرة الثانية في عام و

في السنوات األخيرة، جدير بالذكر، أن الوضع األمني في والية غرب دارفور قد ظل مستقرا نسبيا  . 2016فبراير 

، توترات القبليةقد شهدت ارتفاعا  في  وتيرة النزاعات والاألخيرة اال ان الشهور ، خرىمقارنة  بواليات دارفور األ

عات نزافي كل عام، د. وعادة  ما تندلع الموارعلى والسيطرة الى، الوصول  حولبين الرعاة والمزارعين  اصة  خ

 .(ديسمبر -والية خالل الموسم الزراعي )يونيوالفي  والرعويةة يالزراعالمجتمعات بين  محلية عديدة 
 

  حماية المحاصيللزراعي ونجاح الموسم اعمل اللجنة العليا إلإعادة تفعيل 

 
حيث ، وحماية المحاصيل الزراعي الموسم نجاحالعليا إللجنة عمل التنشيط بغرب دارفور والية السلطات في قامت 

جتماع ممثلون من الجهات الحكومية . وقد حضراإليونيو 23في لها أول اجتماع والي )حاكم( الوالية  سترأ

الهالل األحمر القطري، وجمعية جمعية الهالل األحمر السوداني، ويوناميد، ال والشرطية، وبعثة، يةالعسكرية، واألمن
قوات األمن الحكومية حيث ستقوم ، 2016 الزراعي لعام لموسمل اتستعداداإلجتماع اإلوقد ناقش  .واألمم المتحدة

 .القبائلاعات بين نزالدعم للتخفيف من حدة البتوفير

 

غرب والية جدد فى النازحين لاحتياجات استجابة إلجهود 

 كردفان
 

عمال العدائية في ندالع األإل غرب كردفان، نتيجة  بوالية مدينة أبو زبد،  الىشخص  1,800بعد نزوح ما يقدر بنحو 

تقييم سريع في و  استجابة اتإجراءتابع لوزارات الصحة الوالئية بفريق طوارئ قام  ،كردفانجنوب وغرب واليتي 

استيعاب النازحين مؤقتا في ثالثة مواقع في أبو  . وقد جرت عمليةمن النازحين 482 أوضاع تقييمبهدف ، يونيو 22

 ات فيبين القطاع تسيير بعثة مشتركةومن المقرر . جدداللتحديد موقع جديد للنازحين حاليا  خطط جارية هناك زبد، و

 .لنزوح هناكا حجمحتياجات اإلنسانية وتقييم اإللوذلك الالزمة،  تصاريح السفرجرى منحها  قدكان يونيو  26-28
 

 ت.اإلسهاالبالغ أيضا  عن حاالت اصابة بقد جرى اإل،  وهناك ال توجد مراحيض ،ووفقا  لمفوضية العون االنساني

سريعة، ال الستجابة الصحيةل طقميناستجابة أولية، بما في ذلك األدوية، مثل  قامت وزارة الصحة الوالئية بتقديموقد 

غذائية ال حصص الموادكرتونة من  15و  ،الصابونكذلك و ،الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشراتمن  100و

عيادة متنقلة في المواقع الثالثة لتوزيع الصابون، وإجراء برنامج  نشاءإل الفريق الصحي بالوالية ويخطط   .طارئةال

اندالع  منطقة أبو زبد في اآلونة األخيرة . هذا، وقد شهدت ة والتوعية الصحيةنظافالحول التحصين وعقد دورات 
 .نقص مزمن في المياه بسبببين السكان والرعاة  توترات ونزاعات

 

  بل مرةجنازحي  حتياجاتستجابة إلجهود اإل استمرار

 
في حاجة  حاليا  هم مليون شخص  3.3ما يقرب من هناك ، 2016عام لحتياجات اإلنسانية إللمحة العامة لل ووفقا  

، الالجئينمن  62,000و، مواطنمليون  1.2و  ،مليون نازح 2نسانية في دارفور، بما في ذلك اإلمساعدات لل

 .2003اع في دارفور في عام نزمنذ اندالع ال هؤالءالعديد من وقد نزح   .العائدينمن  94,000و
 

، في جميع 2016خالل األشهر الخمسة األولى من عام شخص  80,000فقد نزح  ،لألمم المتحدة وشركائهاووفقا  

ورد أنهم  ينآخرشخص  15,000)باإلضافة إلى  آخرشخص  127,000يصل إلى . ونزح أيضا  ما أنحاء دارفور

الوصول إلى اتاحة التحقق من هذه األرقام لعدم  لم يتسنى لهماألمم المتحدة والشركاء  ان الإ(، قد عادوا الى مواطنهم

في منطقة اندلع  الذياع نزليجة لتن  2016النزوح في عام  موجات لبية العظمى من لغااوقد حدثت   المعنية.المواقع 
والخدمات  اتحتياجات وتقديم المساعدتقييم اإلتواصل وال تزال الجهات الفاعلة اإلنسانية  .2016 جبل مرة في يناير

 ،ووسط ،جنوبواليات رة األخرى، في أجزاء من أثالمجتمعات المتكذلك و ،األساسية لآلالف من النازحين والعائدين

لم ولكن  وقد وردت أنباء عن عودة للنازحين. جبل مرةفي منطقة ألعمال العدائية اندالع ا بسببوشمال دارفور 

وسط والية في  بعض المناطق، خاصة   لىإالوصول تاحة إلعدم  هم واحتياجات عداد العائدين أمن قق التحيتسنى 

 .دارفور

 في سورتوني، بوالية شمال دارفور حصص غذائية لنازحي جبل مرة
سورتوني، وطويلة، ومدينة كبكابية، ومعسكر شداد في والية  نازح في 52,871يونيو، كان هناك  26حتى تاريخ 

توزيع األدوية والصابون 

الغذائية الطارئة  والحصص

بواسطة وزارة الصحة الوالئية 

إلى النازحين الجدد في والية 
 غرب كردفان.
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. وهذا 2016من الذين  وصلوا إلى هذه المواقع منذ شهر فبرايرعام شمال دارفور

وسيكمل برنامج  الغذاء العالمي   .هو نفس الرقم الذي ورد في األسبوع الماضي

سورتوني في  غذائية تكفي لمدة أربعة أشهر في عملية تخزين مسبق لحصصٍ 

حتياجات النازحين إسيجري استخدام هذه الحصص لتغطية و .سبوع المقبلاأل
ويجري حاليا  نقل المياه بواسطة الشاحنات إلى  .خالل موسم األمطار المقبل

عبر شريكتها منظمة   من قبل المنظمة الدولية للهجرةمعسكر رواندا،  في طويلة، 

وقد أكملت المنظمة الدولية  ة.األسباني ومنظمة أطباء بال حدود التخطيط القومي، 

 لكل شخصا   42) 589مرحاضا، ليصل المجموع إلى  59للهجرة تشييد 

 .ا  عملية فحص نوعية المياهمرحاض(، وقامت أيضا  بحفر خمسة من أصل ستة من اآلبار المخطط لها. وتجري حالي

 
 من النازحين بواسطة المنظمة الدولية للهجرة في والية جنوب دارفور 19,000تسجيل حوالي 

جرى التحقق منهم من قبل  19,233نازح في حاجة للمساعدات في والية جنوب دارفور، منهم  27,500هناك نحو 

يل والتحقق الخاصة بالمنظمة الدولية للهجرة على قدٍم وساق، وتجرى حاليا  عمليتي التسج المنظمة الدولية للهجرة. 

ويوجد نازحو جبل مرة بشكل رئيسي في دربات، وكاس،  في وقتٍ قريب.المزيد من التفاصيل  لى أمل أن تتاحع

الى معظم  وعطاش، وميرشينغ، ومنواشي، وفي مدينة الملم. جدير بالذكر، أن عمال اإلغاثة قد تمكنوا من الوصول
ما عدا األماكن في شرق جبل مرة، مثل دربات، التي تعذر الوصول إليها. وقد تأجل تسييربعثة النزوح،  مناطق

الوضع األمني  جرت الموافقة عليها في السابق، لورود أنباء حول هشاشةكانت قد مشتركة بين الوكاالت للمنطقة 

 .هناك

 

 لىإوتواصل اليونيسيف نقل المياه  د في والية جنوب دارفور.ستجابة اإلنسانية للنازحين الجدهذا، وتتواصل جهود اإل
وباالضافة الى كمية المياه المجلوبة من البئر القائمة،  يحصل  مدادات ما زالت غير كافية.اإلال ان إمعسكر عطاش، 

وقد  ر(.ليت 7.5لترا للفرد في اليوم الواحد )دون مستوى الطوارئ الذي يقدر ب  4.8النازحون على ما يقرب من 

 300من مراحيض الطوارئ من مجموع  50فرغت وزارة الصحة الوالئية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف من تشييد 

عائلة  507فقد قامت وزارة الصحة بالوالية بتوزيع الصابون على  جرى التخطيط لها من قبل. أما في كاس ا  مرحاض

  .من موظفي التوعية بالنظافة 30لعدد من النازحين الجدد، وابتدرت خططا   لتوفير التدريب 
 

 وسط دارفور أوضاع النزوح والعودة بوالية 

من مفوضية العون االنساني وبرنامج الغذاء العالمي، يوجد  وردتها كل  أرقام خطط توزيع حصص الطعام التي وفقا  إل

والية معسكرات في الفي كذلك نرتتي ومدينة ولو ووقور، وت، جلدونازحين الجدد من جبل مرة في من ال 58,095

من المناطق بصدد العودة الى قولو شخص  20,000حوالي هناك نساني، لمفوضية العون اإل ووفقا  . وسط دارفور

فقد تعذرت ومع ذلك،  (. ورتو ،وزالنجي ،ونياال ،نرتتيوجبل مرة، لالداخلية والمناطق  )جلدو، الرئيسية للنزوح
بينما على عملية العودة شخصيا  الوالي يشرف نساني وفقا  لمفوضية العون اإلومن عودة هؤالء الناس. التحقق  عملية

لكل  ةالغذائية )واحد كرتونة صائم من المواد  4,500 ههذتشمل و ة.توفير مواد اإلغاثبالمؤسسات الحكومية تقوم 

أما برنامج الغذاء  كرتونة في روكرو. 4,500ديوان الزكاة، وهي مؤسسة حكومية، في جولو و قام بتوزيعهاأسرة( 

جنبا إلى جنب مع  ،يتنازحين الجدد في نرتال من  21,415بتوزيع معونات غذائية طارئة إلى  العالمي، فقد قام 

وسيواصل . توزيع المواد الغذائيةالعلوي بالتوازي مع الذراع منتصف محيط  جراء فحصإيقومون ب الذينالشركاء 
 .الحاضرينالناس توزيع للتحقق من عدد من عملية القبل الشروع في  عملية عد سريعةالبرنامج إجراء 

 

 شمال دارفوربوالية أم برو، محلية هجوم على العائدين في 
 

على بعد التي تقع أم برو، محلية قرى في  يونيو 22وسائل االعالم المحلية، ، هاجمت مجموعة مسلحة في ل وفقا  

، بما في ذلك الالجئين العائدين من األهاليوقال . م شمال غرب مدينة الفاشرعاصمة والية شمال دارفورلك 300
جماعات  الى وجودلة أم برو يمحمعتمد  أشارو . الغذائية كذلك الموادقد قاموا بنهب مآويهم وتشاد، أن المهاجمين 

قد عادت أسرة من تشاد  20,000 هناكأن  ، مضيفا  قوات األمن لتمشيط المنطقة جرى نشر لذا، ةيمحلالإجرامية في 

 .من السلطات اتالمساعد واالقرى المحلية وتلقمن  62إلى 

 
عدد النازحين  لتحديدفي أم برو  إلجراء عملية تسجيل قريبا  األمم المتحدة لشؤون الالجئين وتخطط مفوضية 

األولى من أم برو في عام النزوح موجة  . وقد بدأتالتقديرات الحالية نظرا  إلختالفالمنطقة،  الىوالالجئين العائدين 
 ونخرعاد آو 2008في عام  شخاصألبعض اهذا، وقد عاد . 2004 عام في ينايرعفوية عودة  حدو ث، مع 2003

، 2015يناير عام شهر سابق في  في وقتٍ قد حدثت  العودةوهناك موجة ثانية من النزوح من مكان .   2014 في عام

أشهر؛  6و  اسبوعينهناك لمدة تتراوح بين  شخاصاألأولئك بقي وقد  ر.مدينة الفاشالى أم برو أوالى مدينة معظمها 

 من تشاد إلى بعض القرى في أم قد وردت انباء عن وصول عائدين  جدير بالذكر، انه  . حركات العودةت مع استمرار

  .لم يتسني التحقق من ذلك بعد، ولكن برو

بالغ عن قيام  مجموعة مسلحة اإل

ونهب  بعض  ،بالهجوم على

القرى في أم برو بوالية شمال 
 دارفور

الغذاء العالمي التخزين  بدأ برنامج

أربعة أشهر من  لحصة  المسبق

، سورتونيالغذائية في  المواد

 شمال دارفوربوالية 

 
دارفور)اليوناميد  نازحو جبل مرة في سورتوني بوالية شمال

2016) 
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