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أوتشا     

 )2015برنامج الغذاء العالمي أرشیف األبیض ( الجئون من دولة جنوب السودان في والیة النیل

 في ھذا العدد                                  
 

  1ص. خور عمر بمعسكر  من د. جنوب السودان لالجئینترحیل وشیك 

 2ص. في طور  شخص 17,000استجابة مطلوبة لعدد 

 3ص.  دارفوروالیة غرب بلنازحین دعم ل

 4ص.  في األشھر المقبلة ةتوقعم ضاناتفی

 

  التطورات أبرز  
من الالجئین  ترحیلموقع جدید ل حدیدجرى ت •

ي معسكر خور عمر في السودان ف جنوبدولة 

 شرق دارفوروالیة 

عدد إنسانیة ل اتمساعدھناك حاجة إلى   •

 وسط دارفوربوالیة ور، طشخص في  17,000

تقدیم الدعم اإلنساني األولي للنازحین في  جرى •

  غرب دارفوربوالیة ، طاجوكأم 

خالل  یاتفي العدید من الوال ةمتوقعفیضانات  •

  األشھر المقبلة

 2016من خطة االستجابة االنسانیة لعام  أرقام   

 
 ملیون 3.2

 
 

 ملیون 2.6
 
 

 ملیون 2.1

 النازحون في السودان 
 )2015(حتى دیسمبر 

 
 النازحون في دارفور

 ) 2015دیسمبر (حتى  
 

 عدد المصابین بسوء التغذیة 
             الحاد الشامل 

 
 
 
 

232,250          

 دولة جنوب من الالجئون
منذ   السودان في السودان

 2013دیسمبر،  15
(مفوضیة األمم المتحدة 

 30حتى  – لشئون الالجئین)
 2016 یونیو

 
 

131,816 

 من جنسیات أخرىالالجئون 
مفوضیة األمم حسب (

 – المتحدة لشئون الالجئین)
 2016مایو  31حتى 

 

 التمویل   

 )يأمریك دوالر( ملیون 183.5
  2016جرى استالمھا في عام 

19 % 
 نسبة التمویل المتوفر 

    
     

 
 

السودان منذ بدایة  إلى واقد وصلسودان الجنوب من دولة الجئ  80,000أكثر من بأن قدر ی 2016یولیو  10 حتى
عدد من عن غرب كردفان. وقد أبلغ  والیاتو ،والنیل األبیض ،وجنوب دارفور ،شرق والیات العام، وخاصة في

 جنوب السودان دولة في والیة غرب بحر الغزال فيفي الغالب من واو  ون، یأتھانصالوافدین الجدد في منطقة خر
یولیو للتحقق من عدد  13. ومن المقرر إجراء تقییم مشترك بین الوكاالت في وحیث اندلع القتال في أواخر یونی

 ً  .ھانصفي خر واحتیاجات الالجئین حالیا
 

 السودان في خور عمر جنوبمن دولة تحدید موقع جدید لالجئین 
 

شرق بوالیة ، نازحینخور عمر لل معسكرفي  ذجنوب السودان عن مال دولة الجئ من 30,000أكثر من  یبحث
األشخاص من  لنقل الحكومیة ، من قبل مفوضیة العون اإلنسانيكاریوال بلدةموقع مناسب في  تحدیدوجرى دارفور. 

ً الذین یعیشون جنوب السودان  دولة إلى  كیلومتر 30بعد تعرب وة بحر الیفي محلكاریو لوتقع افي خور عمر.  حالیا
مل تكتتوزیع مواد اإلیواء في حاالت الطوارئ بمجرد أن  جريشرق دارفور. وسیوالیة الجنوب من الضعین عاصمة 

 900 عددعلى مواد اإلیواء لغیر الحكومیة الدولیة  لجنة اإلغاثة المیثودیة المتحدة ةمنظم تحصلوتعملیات الترحیل. 
غیر الحكومیة  زوا ةمنظم اكدتمأوى آخر، و 300 لعددالزم لشراء مواد اإلیواء على التمویل ال تحصلأسرة و
األمم المتحدة ل من خالل صندوق یموالتغطي یُ سوف وأسرة.  1,000عدد شراء مواد اإلیواء لتتولى انھا سوف  الدولیة

نقلھم من خور  جريلی نیفي حاالت الطوارئ لالجئین المتبق يوآإلغاثة في حاالت الطوارئ احتیاجات الملالمركزي 
غیر الغذائیة  موادمعظم الالجئین في خور عمر ال ىتلقوقد وأبو مطارق.  ه،براعمر، وكذلك لالجئین في أبو ج

 .في یولیوتبقى من الالجئین من  الموادى في یونیو، وسوف یتلقاألساسیة 
 

على تحسین التغطیة بخدمات التطعیم عمل قطاع الصحة یاض معدالت التحصین في خور عمر، وانخفبوتفید التقاریر 
ات الحرجة في توفیر المضادات الحیویة فجوالتحتاج وورفع مستوى الحمالت من خالل الرسائل من الباب إلى الباب. 

والتحقق من الوافدین الجدد في خور عمر، حیث  ،المنظمة الدولیة للھجرة تتبعكما تواصل إلى معالجة. عن طریق الفم 
. ة التي وردت في التقاریرتعقبالمحاالت من ال 30,638 من بین ال الجئ 28,595تحقق من وال ،تسجیل جرى

 عملیة  ال تزالویولیو.  11في خور عمر یوم ین الجئمن ال 30,000العالمي لتوفیر الغذاء لنحو  اءویخطط برنامج الغذ
 حالمابالمساعدات الغذائیة  نومدعیُ ف سو مجاریة، وأنھشرق دارفور  والیة تبقى من الالجئین فيَمْن  نْ التحقق مِ 

ل وصوالإتاحة بقى وت. نھایة یونیوحتى القادمین الجدد من خارج الضعین لم یجر التحقق من كتمل التحقق. ومع ذلك، ی
ال السودان خارج الضعین صعبة بسبب القیود اإلداریة،  من دولة جنوب لالجئین اتوتقدیم المساعد ،تقییم االحتیاجاتل

وظفین، ال سیما في األماكن المعدد مقیدة بسبب عدم كفایة شرق دارفور والیة  االستجابة عبر القدرة علىتزال كما ال 
ً األزمات الناشئة الموظفین  فیھا  عالجیالتي      سنیدیرا.مثل وصول الالجئین في أبو حدیثا

 
 شرق دارفور والیة جنوب السودان، فيدولة الوافدین من راجا بمن  6,000

 
 ً فردوس، الة یمحلب أبوسنیدیرایولیو في قریة  3یوم  ي فيجرالذي أبین الوكاالت  سریع المشتركال األوليقییم تلل ووفقا

كیلومتر إلى  70على بعد حوالي  أبوسنیدیراوتقع جنوب السودان. دولة من راجا بشخص  6,000حوالي  فقد وصل 
وھم  ،في وقت قریب ،4,000إلى  3,000بین ا م ،لمزید من الالجئینا ومن المتوقع أن یصلالجنوب من الضعین. 

بحیث یتعذر علیھم ضعف یعتریھم الو ،جداً  نھكینم وھمتقطعت بھم السبل،  قدأوردت التقاریر بأنھم الذین بین من 
ً السیر إلى وسائل النقل لمتابعة ونفتقریمواصلة السفر أو  الشبكات و ،فردوسبلدة السرج بمحلیة ال في . وھم حالیا

 محلیةقطع الوصول إلى المحتاجین في تقد  ألمطارل ةوشیكالبدایة الحر العرب. وھناك مخاوف من أن ببمحلیة 
 ،في الغذاء فجواتالإال أن إنسانیة في جمیع القطاعات، عن احتیاجات  تقاریرت ردو ھفردوس. على الرغم من أنال

االحتیاجات ذات األولویة  تُعدُ دوات المنزلیة واأل ،والنظافة الشخصیة ة،الصحی قفارموالمیاه وال ،والصحة ،والتغذیة

 في خور عمر من دولة جنوب السودانموقع جدید لالجئین 



      2| نشرة السودان اإلنسانیة
  
 

 
 
 
 

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

 13على بعد  عسالیھة یمحلنمر في الجا إلى منطقة اجدد من رال القادمین ترحیل جريأن یالمحددة. ومن المتوقع 
 .كیلومتر غرب الضعین

 
 

 ،نووالعی ،لجلدوالتھابات ا ،ومنظمة الصحة العالمیة أمراض اإلسھال ،ةیوالباللصحة اتقییم أجرتھ وزارة وقد حدد 
ألمراض ل تفٍش لم یكن ھناك أي واألمراض األكثر انتشارا بین الالجئین. على أنھا  والمالریا ،والتھابات الجھاز التنفسي

الدواء إلنشاء برنامج عالجي للمرضى الخارجیین لتوفیر الدعم الغذائي داخل  ةیوالباللصحة اوزارة مت سلوالمعدیة. 
الطارئة، التي تلبي للحاالت  واحدة صحیة مجموعة قدمتالتي وبدعم من منظمة الصحة المنشأة الصحیة القائمة، 

قامت یولیو  4یوم  فيو ).من التغطیة %100بنسبة أشھر ( 3شخص لمدة  10,000عدد االحتیاجات الصحیة ل
لألطفال الذین  تامیناتوالفیعالي السعرات البسكویت الو ،الجوز عالي التغذیةالیونیسف بتوزیع إمدادات لمدة أسبوع من 
طن متري من  103.5لتقدیم وتوزیع  الغذاء العالمي برنامج. ویخطط الشدةیعانون من سوء التغذیة الحاد أو المتوسط 

كالة األمم المتحدة وع توزیولیو، وسوف  16یوم من دولة جنوب السودان الجئ  6,000المساعدات الغذائیة إلى 
بدء الحمالت الصحیة ونشر طاقم طبي، بتوصي منظمة الصحة العالمیة كما األساسیة.  لالجئین المستلزمات المنزلیة

ً  15وحملة الحصبة لألطفال دون سن  ،والنظافة  يبرنامج المیاه وإصحاح البیئة الحكومو ،سلمت الیونیسیفو. عاما
 خطط أخرى جاریة لتوفیروھناك  لتدریب على معالجة المیاه بالكلور.ل خطط، عالوة على الكلوروأقراص  ،الصابون

متر  10,000بسعة القربیة واثنین من خزانات المیاه ، ، والصابون، وأقراص الكلور)اتناجركالسوائل (ال یةوعأ
 .مكعب

 
 

 جا االمزید من الالجئین من رل وصویتوقع 
 
 واجا قد وصلاسودان من رال جنوبمن دولة  ینالجئ 307أن یولیو ب 10في أفادت جمعیة الھالل األحمر السوداني و

، حیث ال یزال جااالمزید من الالجئین من ریصل والیة جنوب دارفور. ومن المتوقع أن ردوم بلاو ،النمروبرام،  إلى 
ً و. اً جا متوتراالوضع في ر في حاجة إلى  من الجدد في جنوب دارفور ھوالوافدف لجمعیة الھالل األحمر السوداني وفقا

إذن لتوزیع مواد على  األمم المتحدة لالجئین مفوضیةات الصحیة. وقد حصلت والخدم ،المنزلیة واألدوات، الغذاء
 .یولیو 12یوم  بلیل معسكرالسودان في  جنوب من دولة اإلیواء في شكل أغطیة بالستیكیة لالجئین

 
 ) 2016یو لیو 10 وإلىول من ینایر األبین السودان ( إلىلة جنوب السودان القادمون الجدد من مواطني دو

بلغ ــــــراد المــــــدد االفــــــع الموقع الوالیة
 المصدر نعنھم/المسجلو

 شرق دارفور
  خور عمر
 و والفردوس

 مواقع أخرى

30,638 
6,075 

17,508 

 منظمة الھجرة الدولیة، جمعیة الھالل األحمر السوداني
 مشترك بین الوكاالت فریق

جمعیة الھالل األحمر السوداني، منظمة الھجرة الدولیة، 
  ة بین الوكاالتبعثة مشترك

   54,221   اجمالي فرعي

 برنامج الغذاء العالمي، ومنظمة تنمیة المجتمع 1,969 اللعیت دارفور شمال

   1,969   اجمالي فرعي

 جنوب دارفور
 معسكر بلیل للنازحین

 مواقع أخرى
5,324 

307 
 الحكومیة معتمدیة الالجئین

 جمعیة الھالل األحمر السوداني

   5,631   رعياجمالي ف 

 خرصانھ كردفان غرب
 المیرم

3,920 
3,410 

 مفوضیة العون االنساني الحكومیة
 مفوضیة العون االنساني الحكومیة

   7,330   اجمالي فرعي

 مفوضیة العون االنساني الحكومیة 1,266  مختلفة مواقع كردفانجنوب 

   1,266   اجمالي فرعي

 مراكز و مواقع األبیضالنیل 
مفوضیة األمم المتحدة / جمعیة الھالل األحمر السوداني 9,401  ستقبالاال 

 لالجئین

   9,401   اجمالي فرعي

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

   940   اجمالي فرعي

   80,758   الكلي جماليإلا

 

 

األمم المتحدة  حصلت مفوضیة
 على تصریحون الالجئین ئشل
من  توزیع مواد اإلیواء لالجئینب

عسكر السوداني في م جنوبدولة 
 جنوب دارفوربوالیة  بلیل

 
 
 

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


      3| نشرة السودان اإلنسانیة
  
 

 
 
 
 

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

 شخص في طور 17,000دد لالستجابة لع حوجھھناك 
 

 والیة ور شرق فيبطوموقع للنازحین  ،ورطمن قبل میلیشیا مسلحة على قریة  نازح في أعقاب ھجوم 17,000عاد 
ً في حاجة إلى مساعدات إنسانیة  وھم األصلیة میونیو) إلى مواقعھ 21إلى  20بین وسط دارفور (  وفق ما ورد. ووفقا

 24إلى  23 بینور طیونامید) الذي زار البعثة األمم المتحدة واالتحاد األفریقي في دارفور ( لفریقللتقاریر األولیة 
والصحة بالنسبة ألولئك الذین  ي،وآوالم ة،الصحی قفارموال ،والماء ،االحتیاجات ذات األولویة ھي الغذاءفإن یونیو 

خالل األسبوع  طورمن منطقة جبل مرة في  نازح 12,075مساعدات غذائیة إلى  الغاء العالمي قدم برنامجوعادوا. 
  .األخیر من شھر یونیو

 
  تقییم لتحدید المزید من االحتیاجاتحوجھ إلجراء 

 
رین أثالنازحین المتمن  12,000توزیع المواد الغذائیة على  قد فرغ منالعالمي  اءغذعلى الرغم من أن برنامج ال

یونامید الحتى اآلن لتحدید العدد الدقیق لألشخاص المحتاجین. وقد أعربت ة عملیة تحقق مستقل جرتلم أعمال العنف، ب
ً الحاجة الملحة إلجراء تقییمعن  ً إنسانی ا ً مشترك ا وكاالت المعونة  فإنفي مثل ھذه السیاقات و ور.طبین الوكاالت في  ا

بالتوازي مع تنفیذ  ،في حاجة ألشخاص الذین ھمابتقییم عدد قوم تما عادة  )برنامج الغذاء العالمي (في ھذه الحالة
ً  ھاألولیة للحاالت الطارئة، على الرغم من أناالستجابات  ً  حتیاجاتا تقییماتإجراء  األمر یتطلب ما غالبا  .أكثر تعمقا

 اھب التي تي، والتي ھي أقرب األماكنرتِ من نِ  كیلومتر 15و ،من زالنجي كیلومتر 70ما یقرب من  طور تبعدن إ
مؤخرا  ةالدولیومیة غیر الحك اإلغاثة اإلسالمیة حول العالم ةمنظمقدمت وقد . ورطلى إ لمنظمات اإلنسانیةلوجود 

خدمات المیاه  التقاریر بأنوردت أو  .ورطلرعایة الصحیة األولیة في لالطبیة / التغذیة وأقامت عیادة  ستجابةالا
 .2016أي تقییم منذ ینایر  جری لم ، ولكنشرق ور طبلنازحین افي موقع  املةع ةالصحی قفارموال

 
 

 تقدیم الدعم لألسر النازحة في غرب دارفور
 
ً  تمَ دِ قُ   بوالیة كرنِ بمحلیة الكِ  اجوكطفي منطقة أم  االستجابة لحاالت الطوارئ التي تستھدف العائالت النازحة حدیثا

یونیو، وذلك بدعم من جمعیة الھالل األحمر  30یوم  السودانيالھالل األحمر جمعیة غرب دارفور من قبل 
والرعاة  ،الرعاةبین الذي نشب ین نزحوا في أعقاب القتال الذ 550بنحو  اعددھقدر الم سراأل بینومن القطري. 

، ویجري تقدیم الدعم لألسر عائلة 100 إلى المواد الغذائیة األساسیةت مَ دِ قُ قد فیونیو،  22یوم  طاجوك الرحل في أم
واإلمدادات الطبیة إلى العیادة  ،قدمت جمعیة الھالل األحمر السوداني أیضا األدویةكما من قبل المجتمع المضیف. 

ً تقییم بھا جرلم ی والتي طاجوك مالصحیة في أ لجنة المنظمات غیر الحكومیة  تخططو. حتى اآلنلالحتیاجات  ا
 دعم االستجابة اإلنسانیة.لو ،تقییم عثةبرسال إل الحكومیة الوطنیة التي شكلتھا مفوضیة العون اإلنساني

 

تقییم لتحدید راء ـــــجإل ھـــــحوج
رین تأثاص المـات األشخـــاحتیاج

وسط والیة ور بــــطالعنف في ب
 دارفور.

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

بھطول أمطار أعلى من  صةفر
 80بنسبة  المعدل إلى متوسطة

 على مدى  ةمتوقعفي المائة 
 .2016عام  أمطارسم مو

، ألن یارھمدإلى بعض النازحین  د یعودقووتعمل لجنة الوساطة مع المجتمعات المحلیة للتوصل إلى تسویة سلمیة 
 تقدمالتي المنظمات اإلنسانیة  عاودتلم و نازحة،في غضون ذلك، ال تزال العائالت  .أصبح أقل توتراً الوضع األمني 

ً التغذیة والصحة دعم  على تقدیم الخدمات ھذا قد یؤثر و. علقت عملیاتھا عقب أعمال العنفمنذ أن  عملھا محلیا
ً األنشطة أنف ستَ أن تُ عذر تلي إذا األساسیة للمجتمع المح أنھا ني الحكومیة امفوضیة العون اإلنس ت. وأشارقریبا

ما  سیتخذ قرارفالتقییم ما یجري لحاوستبقي الوكاالت اإلنسانیة على علم إذا كانت ھناك حاجة إلى مزید من الدعم، 
ً نازحللدعم قدم السیُ  إذا كان ى مواطنھم ھدف إلى تقدیم الدعم لھم عند عودتھم إلیأن الحالیة أو  مفي مواقعھ ین حدیثا
 .األصلیة

 
 خالل األشھر المقبلة ةمتوقعفیضانات 

 
 ،المعھد الدولي لبحوث المناخ والمجتمععلى الرغم من أن 

 لألعوام النینوظاھرة  أنب اذكرد ق مركز التنبؤ بالمناخو
شبكة االنذار المبكر ال أن إ، نقشعتاقد  16/ 2015

 المائةفي  70إلى  55بنسبة فرصة حددت قد بالمجاعة 
في السودان بحلول المناخیة  "االنین"ظاھرة ث تحد نأل

، مع زیادة خطر الفیضانات في جمیع 2016نھایة عام 
ً و. الدبأنحاء ال ، ھناك السودانیة رصاد الجويلھیئة اإل وفقا

المعدل تراوح بین تأمطار ھطول لفي المائة  80 یبلغ تغییر
 2016 في عام خالل فصل األمطارإلى متوسط  ىعلألا

شبكة االنذار  تتوقع دقو(من یونیو إلى سبتمبر / أكتوبر). 
 للعام المحاصیلإنتاج أن یتراوح  المبكر بالمجاعة

ذات تأثیرات إیجابیة في تحقیق األمن الغذائي  لمراعيل جیدةظروف ع م ،متوسطالالمتوسط إلى فوق  ینب 2016/17
الحصول على األغذیة البریة ن یتحسلألسر الریفیة الفقیرة من خالل تحسین اإلنتاج الغذائي على مستوى األسرة، و

 .ر المنتجات الحیوانیةوتواف ،القوة الشرائیةتحسن والموسمیة، 
 
ً ویونیو إلى أكتوبر،  ینبالفیضانات في السودان حدث ت ما عادةو و لنینل الموسمي التقویمو ،العالمي ذاءغلبرنامج ال وفقا

قد تحدث فیضانات في أجزاء من شرق أفریقیا بما فیھا السودان في ف األغذیة والزراعة (الفاو) منظمةالصادر عن 
أكثر من  تردمو ،بالفعل تلفتأالفیضانات واألمطار الغزیرة في یونیو قد ومن ھذا العام. الفترة من یولیو إلى نوفمبر 

 قدمما كشخص حتى اآلن،  15,000على ما یقرب من  تثرأ أفادت التقاریر بأنھا قدومنزل في والیة سنار،  2500
فیضانات في  اإلبالغ عن حدوث جرى ورین. ثأاالستجابة األولیة للمتوجمعیة الھالل األحمر السوداني  ،الدفاع المدني

زیادة في األمراض المنقولة ومعھا الفیضانات  تيأوتوالقضارف.  ،والنیل األبیض ،النیل األزرق اتأجزاء من والی
 . تعن طریق المیاه خالل موسم األمطار، وخاصة اإلسھاال

 
بالتنسیق مع الشركاء في المجال  الحكومیةمفوضیة العون اإلنساني  رأسھتي ذعمل الفیضانات ال قیعمل فریو

خطط الطوارئ  تحدیثویجري حالیا الفیضانات في جمیع أنحاء السودان، برة ثأمحلیة المتاإلنساني لدعم المجتمعات ال
ً لتلبیة االحتیاجات الناشئة أثناء  ،تایوالمستوى اللى عو ،لفیضاناتل ةالوطنی لمفوضیة  موسم األمطار القادم. ووفقا

ونھر  ،وشمال كردفان ،زیرةوالج ،النیل األزرق تاة في والیئیوالتفعیل لجان الطوارئ ال رىجقد ف العون اإلنساني
 .النیل األبیضو ،وسنار ،النیل

 

 )2014 لیونامیداأرشیف ( ي الفاشر، بوالیة شمال دارفورف یضانف
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	حتى 10 يوليو 2016 يقدر بأن أكثر من 80,000 لاجئ من دولة جنوب السودان قد وصلوا إلى السودان منذ بداية العام، وخاصة في ولايات شرق، وجنوب دارفور، والنيل الأبيض، وولايات غرب كردفان. وقد أبلغ عن عدد من الوافدين الجدد في منطقة خرصانه، يأتون في الغالب من واو في ولاية غرب بحر الغزال في دولة جنوب السودان حيث اندلع القتال في أواخر يونيو. ومن المقرر إجراء تقييم مشترك بين الوكالات في 13 يوليو للتحقق من عدد واحتياجات اللاجئين حالياً في خرصانه.
	تحديد موقع جديد للاجئين من دولة جنوب السودان في خور عمر
	يبحث أكثر من 30,000 لاجئ من دولة جنوب السودان عن ملاذ في معسكر خور عمر للنازحين، بولاية شرق دارفور. وجرى تحديد موقع مناسب في بلدة الكاريو، من قبل مفوضية العون الإنساني الحكومية لنقل الأشخاص من دولة جنوب السودان الذين يعيشون حالياً في خور عمر. وتقع الكاريو في محلية بحر العرب وتبعد 30 كيلومتر إلى الجنوب من الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور. وسيجري توزيع مواد الإيواء في حالات الطوارئ بمجرد أن تكتمل عمليات الترحيل. وتحصلت منظمة لجنة الإغاثة الميثودية المتحدة غير الحكومية الدولية على مواد الإيواء لعدد 900 أسرة وحصلت على التمويل اللازم لشراء مواد الإيواء لعدد 300 مأوى آخر، واكدت منظمة زوا غير الحكومية الدولية انها سوف تتولى شراء مواد الإيواء لعدد 1,000 أسرة. وسوف يُغطي التمويل من خلال صندوق الأمم المتحدة المركزي للإغاثة في حالات الطوارئ احتياجات المآوي في حالات الطوارئ للاجئين المتبقين ليجري نقلهم من خور عمر، وكذلك للاجئين في أبو جابره، وأبو مطارق. وقد تلقى معظم اللاجئين في خور عمر المواد غير الغذائية الأساسية في يونيو، وسوف يتلقى المواد من تبقى من اللاجئين في يوليو.
	وتفيد التقارير بانخفاض معدلات التحصين في خور عمر، ويعمل قطاع الصحة على تحسين التغطية بخدمات التطعيم ورفع مستوى الحملات من خلال الرسائل من الباب إلى الباب. وتحتاج الفجوات الحرجة في توفير المضادات الحيوية عن طريق الفم إلى معالجة. كما تواصل المنظمة الدولية للهجرة تتبع، والتحقق من الوافدين الجدد في خور عمر، حيث جرى تسجيل، والتحقق من 28,595 لاجئ من بين ال 30,638 من الحالات المتعقبة التي وردت في التقارير. ويخطط برنامج الغذاء العالمي لتوفير الغذاء لنحو 30,000 من اللاجئين في خور عمر يوم 11 يوليو. ولا تزال عملية  التحقق مِنْ مَنْ تبقى من اللاجئين في ولاية شرق دارفور جارية، وأنهم سوف يُدعمون بالمساعدات الغذائية حالما يكتمل التحقق. ومع ذلك، لم يجر التحقق من القادمين الجدد من خارج الضعين حتى نهاية يونيو. وتبقى إتاحة الوصول لتقييم الاحتياجات، وتقديم المساعدات للاجئين من دولة جنوب السودان خارج الضعين صعبة بسبب القيود الإدارية، لا كما لا تزال القدرة على الاستجابة عبر ولاية شرق دارفور مقيدة بسبب عدم كفاية عدد الموظفين، لا سيما في الأماكن التي يعالج فيها  الموظفين الأزمات الناشئة حديثاً مثل وصول اللاجئين في أبوسنيديرا.   
	6,000 من الوافدين من راجا بدولة جنوب السودان، في ولاية شرق دارفور
	ووفقاً للتقييم الأولي السريع المشترك بين الوكالات الذي أجري في يوم 3 يوليو في قرية أبوسنيديرا بمحلية الفردوس، فقد وصل  حوالي 6,000 شخص من راجا بدولة جنوب السودان. وتقع أبوسنيديرا على بعد حوالي 70 كيلومتر إلى الجنوب من الضعين. ومن المتوقع أن يصل المزيد من اللاجئين، ما بين 3,000 إلى 4,000، في وقت قريب، وهم من بين الذين أوردت التقارير بأنهم قد تقطعت بهم السبل، وهم منهكين جداً، ويعتريهم الضعف بحيث يتعذر عليهم مواصلة السفر أو يفتقرون إلى وسائل النقل لمتابعة السير. وهم حالياً في بلدة السرج بمحلية الفردوس، والشبكات بمحلية بحر العرب. وهناك مخاوف من أن البداية الوشيكة للأمطار قد تقطع الوصول إلى المحتاجين في محلية الفردوس. على الرغم من أنه وردت تقارير عن احتياجات إنسانية في جميع القطاعات، إلا أن الفجوات في الغذاء، والتغذية، والصحة، والمياه والمرافق الصحية، والنظافة الشخصية، والأدوات المنزلية تُعدُ الاحتياجات ذات الأولوية المحددة. ومن المتوقع أن يجري ترحيل القادمين الجدد من راجا إلى منطقة النمر في محلية عسلايه على بعد 13 كيلومتر غرب الضعين.
	وقد حدد تقييم أجرته وزارة الصحة بالولاية، ومنظمة الصحة العالمية أمراض الإسهال، والتهابات الجلد، والعيون، والتهابات الجهاز التنفسي، والملاريا على أنها الأمراض الأكثر انتشارا بين اللاجئين. ولم يكن هناك أي تفشٍ للأمراض المعدية. وسلمت وزارة الصحة بالولاية الدواء لإنشاء برنامج علاجي للمرضى الخارجيين لتوفير الدعم الغذائي داخل المنشأة الصحية القائمة، وبدعم من منظمة الصحة التي قدمت مجموعة صحية واحدة للحالات الطارئة، التي تلبي الاحتياجات الصحية لعدد 10,000 شخص لمدة 3 أشهر (بنسبة 100% من التغطية). وفي يوم 4 يوليو قامت اليونيسف بتوزيع إمدادات لمدة أسبوع من الجوز عالي التغذية، والبسكويت العالي السعرات والفيتامينات للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد أو المتوسط الشدة. ويخطط برنامج الغذاء العالمي لتقديم وتوزيع 103.5 طن متري من المساعدات الغذائية إلى 6,000 لاجئ من دولة جنوب السودان يوم 16 يوليو، وسوف توزع وكالة الأمم المتحدة للاجئين المستلزمات المنزلية الأساسية. كما توصي منظمة الصحة العالمية بنشر طاقم طبي، وبدء الحملات الصحية والنظافة، وحملة الحصبة للأطفال دون سن 15 عاماً. وسلمت اليونيسيف، وبرنامج المياه وإصحاح البيئة الحكومي الصابون، وأقراص الكلور، علاوة على خطط للتدريب على معالجة المياه بالكلور. وهناك خطط أخرى جارية لتوفير أوعية السوائل (الجركانات)، والصابون، وأقراص الكلور، واثنين من خزانات المياه القربية بسعة 10,000 متر مكعب.
	يتوقع وصول المزيد من اللاجئين من راجا 
	وأفادت جمعية الهلال الأحمر السوداني في 10 يوليو بأن 307 لاجئين من دولة جنوب السودان من راجا قد وصلوا إلى  برام، والنمر، والردوم بولاية جنوب دارفور. ومن المتوقع أن يصل المزيد من اللاجئين من راجا، حيث لا يزال الوضع في راجا متوتراً. ووفقاً لجمعية الهلال الأحمر السوداني فالوافدون الجدد في جنوب دارفور هم في حاجة إلى الغذاء، والأدوات المنزلية، والخدمات الصحية. وقد حصلت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين على إذن لتوزيع مواد الإيواء في شكل أغطية بلاستيكية للاجئين من دولة جنوب السودان في معسكر بليل يوم 12 يوليو.
	القادمون الجدد من مواطني دولة جنوب السودان إلى السودان (بين الأول من يناير وإلى 10 يوليو 2016 )
	عــــــدد الافــــــراد المــــــبلغ عنهم/المسجلون
	الولاية
	الموقع
	المصدر
	منظمة الهجرة الدولية، جمعية الهلال الأحمر السوداني فريق مشترك بين الوكالات
	30,638
	خور عمر 
	شرق دارفور
	والفردوس و
	6,075
	جمعية الهلال الأحمر السوداني، منظمة الهجرة الدولية، بعثة مشتركة بين الوكالات 
	مواقع أخرى
	17,508
	اجمالي فرعي
	 
	54,221
	 
	شمال دارفور
	اللعيت
	1,969
	برنامج الغذاء العالمي، ومنظمة تنمية المجتمع
	اجمالي فرعي
	 
	1,969
	 
	معسكر بليل للنازحين
	5,324
	معتمدية اللاجئين الحكومية
	جنوب دارفور
	جمعية الهلال الأحمر السوداني
	مواقع أخرى
	307
	اجمالي فرعي
	 
	5,631
	 
	خرصانه
	3,920
	مفوضية العون الانساني الحكومية
	غرب كردفان
	الميرم
	3,410
	مفوضية العون الانساني الحكومية
	اجمالي فرعي
	 
	7,330
	 
	جنوب كردفان
	مواقع مختلفة 
	1,266
	مفوضية العون الانساني الحكومية
	اجمالي فرعي
	 
	1,266
	 
	مواقع ومراكز 
	جمعية الهلال الأحمر السوداني/ مفوضية الأمم المتحدة للاجئين
	النيل الأبيض
	9,401
	 الاستقبال 
	اجمالي فرعي
	 
	9,401
	 
	 جمعية الهلال الأحمر السوداني/ مفوضية الأمم المتحدة للاجئين
	الخرطوم
	 مواقع مفتوحة
	940
	اجمالي فرعي
	 
	940
	 
	الإجمالي الكلي
	 
	80,758
	 
	هناك حوجه للاستجابة لعدد 17,000 شخص في طور
	عاد 17,000 نازح في أعقاب هجوم من قبل ميليشيا مسلحة على قرية طور، وموقع للنازحين بطور شرق في ولاية وسط دارفور (بين 20 إلى 21 يونيو) إلى مواقعهم الأصلية وهم في حاجة إلى مساعدات إنسانية وفق ما ورد. ووفقاً للتقارير الأولية لفريق بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (اليوناميد) الذي زار طور بين 23 إلى 24 يونيو فإن الاحتياجات ذات الأولوية هي الغذاء، والماء، والمرافق الصحية، والمآوي، والصحة بالنسبة لأولئك الذين عادوا. وقدم برنامج الغاء العالمي مساعدات غذائية إلى 12,075 نازح من منطقة جبل مرة في طور خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو. 
	حوجه لإجراء تقييم لتحديد المزيد من الاحتياجات 
	على الرغم من أن برنامج الغذاء العالمي قد فرغ من توزيع المواد الغذائية على 12,000 من النازحين المتأثرين بأعمال العنف، لم تجر عملية تحقق مستقلة حتى الآن لتحديد العدد الدقيق للأشخاص المحتاجين. وقد أعربت اليوناميد عن الحاجة الملحة لإجراء تقييماً إنسانياً مشتركاً بين الوكالات في طور. وفي مثل هذه السياقات فإن وكالات المعونة (في هذه الحالة برنامج الغذاء العالمي) عادة ما تقوم بتقييم عدد الأشخاص الذين هم في حاجة، بالتوازي مع تنفيذ الاستجابات الأولية للحالات الطارئة، على الرغم من أنه غالباً ما يتطلب الأمر إجراء تقييمات احتياجات أكثر تعمقاً.
	إن طور تبعد ما يقرب من 70 كيلومتر من زالنجي، و15 كيلومتر من نِرتِتي، والتي هي أقرب الأماكن التي بها وجود للمنظمات الإنسانية إلى طور. وقد قدمت منظمة الإغاثة الإسلامية حول العالم غير الحكومية الدولية مؤخرا الاستجابة الطبية / التغذية وأقامت عيادة للرعاية الصحية الأولية في طور.  وأوردت التقارير بأن خدمات المياه والمرافق الصحية عاملة في موقع النازحين بطور شرق ، ولكن لم يجر أي تقييم منذ يناير 2016.
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