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أوتشا     

 )والیة شمال دارفور (المصدر: الیونامید فيلالجئین معسكر زمزم لمس الملجأ في  تأسرة نازحة تل

 في ھذا العدد                                        
 

 1ص. شخص  1,700ھجوم على قریة في منطقة أبیي یؤدي إلى نزوح     

 2ص. إصابة بالحصبة  حالة  700تأكید أكثر من 

 3ص. توفیرالمیاه للنازحین في محلیتي یاسین، وعدیلة في والیة شرق دارفور 

 4ص. تؤجل بعثة والیة النیل األزرق  الحكومیة مفوضیة العون اإلنساني

  التطورات أبرز   
ھجوم أدى وفقًا لبعثة مشتركة بین الوكاالت  •

منطقة أبیي إلى نزوح حوالي  على قریة في
 شخص. 1,700

من  710ور وزارة الصحة ظھ تكدأ •
والیة في  12في  حاالت اإلصابة بالحصبة

 .السودان مع تسجیل ست وفیات
الحكومیة أجلت مفوضیة العون اإلنساني  •

بعثة التقییم المشتركة بین الوكاالت المخطط  
القیام بھا في والیة النیل األزرق إلى ما بعد 

 نتخابات العامة والرئاسیة.لیة إجراء اإلعم
مفوضیة األمم المتحدة لشؤون وفقًا ل •

بلغ عدد الالجئین من دولة جنوب  الالجئین
    .ًاشخص 121,852السودان في السودان 

 أرقام 
 

 
 ملیون 3,1

 
 

 ملیون 2,5
 
 

 ملیون 2

 
 النازحون في السودان

 
 النازحون في دارفور

 (حتى تاریخھ)  
 

 عدد المصابین بسوء التغذیة 
             الحاد الشامل 

 
 
 

168,000          

بإستثناء  السودان في نوالالجئ
الالجئین من دولة جنوب 

األمم  (مفوضیة السودان
 )لالجئینشئون ال المتحدة

 
 
 

121,852 

 دولة جنوب من نوالالجئ
 15 منذ السودانفي  السودان

مفوضیة ( 2013دیسمبر، 
  )لالجئینشئون ااألمم المتحدة ل

 التمویل    

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

 

  
4 % 

 المتوفر من التمویل المطلوب
 
        

 نازحون من مریال أشاك في رومامیر (المصدر: بعثة امشتركة بین الوكاالت) 

 
 

 شخص 1,700ھجوم على قریة في منطقة أبیي یؤدي إلى نزوح 
 
تفید بأن میلیشیات مسلحة قد ھاجمت قریة ماریال أشاك، الواقعة جنوب  ًاتقاریر مارس 2قت األمم المتحدة  في یوم تل

مارس، فقد قتل  4شرقي مدینة أبیي في منطقة أبیي. ووفقًا لبعثة مشتركة بین الوكاالت زارت قریة رومامیر یوم 
رتفاع وتیرة ال ثالثة أشخاص من قبیلة دینكا نقوك، وأصیب ثالثة آخرون، وخطف ثمانیة أطفال خالل الھجوم. ونظرًا

 .تمامًا البعثة حركة خارج مقرالاألمن في المنطقة، فقد قامت بعثة الیونسفا بتعلیق عدم استتباب 
 

شخص قد فروا من قریة ماریال أشاك بعد الھجوم طلبًا للمأوى في قریة  700وقدرت بعثة التقییم أن ما یصل إلى 
النازحین الجدد باإلنتقال إلى قرى أخرى جنوب بحر من ھؤالء  500رومامیر. وفي وقٍت الحق، قام حوالى 

آخرون من سكان رومامیر إلى  1,000 فر أیضًاوقد في قریة رومامیر.  200كیر، في حین بقي نحو  نھرالعرب/
. شخص قد نزحوا حدیثًا 1,700إلى  1,500ما بین ھناك مناطق أخرى جنوب النھر. وإجماًال قدرت بعثة التقییم أن 

نسمة، بما في ذلك  3,700، كانت قریة رومامیر قبل ھذا الھجوم تضم ما یربو على امج الغذاء العالميووفقًا لبرن
 الذین جاءوا من والیة الوحدة في دولة جنوب السودان. شخاصاأل
 

ووفقا للمجموعة النازحة، فإن بعض النازحین الجدد قد عادوا إلى ماریال أشاك لدفن موتاھم وسیرجعون قریبًا إلى 
ومامیر. وأشاروا أیضا إلى أنھ من المتوقع وصول المزید من النازحین إلى رومامیر. وقال قرویون من ماریال ر

 أشاك أن ال أحد یفكر في العودة إلى القریة إلى أن یتحسن الوضع األمني.
 

، والخدمات الصحیة تشكل الضروریةوالمستلزمات المنزلیة  ،والمأوى ،والحمایة ،بعثة التقییم، فإن الغذاءووفقا لنتائج 
معظم ممتلكاتھم، بما في ذلك  وراءھمین ركاتالنازحون الجدد بسرعة  الحاجات األساسیة للنازحین الجدد. وقد فرَّ
بتزویدھم بالطعام.  وتقوم منظمة قول الدولیة بدعم المركز الصحي في  المواشي، حیث یقوم المجتمع المضیف حالیًا

یضًا بزیادة عدد العاملین فیھ. باإلضافة إلى ستقوم أت المنظمة المركز الصحي بأدویة إضافیة، ودرومامیر. وقد زو
حصول األشخاص  كیر،  بھدف ضماننھر /بحر العربذلك، تدیر المنظمة أیضًا عیادة في قریة أوال التي تقع جنوب 

الذین لجأوا إلى المناطق التي تقع 
جنوب النھر على الخدمات 

  الصحیة.
 

وتوفر مصادر المیاه الحالیة في 
من  اثنتینرومامیر، المكونة من 

ومحطة میاه  ،المضخات الیدویة
واحدة وكذلك  ثالث من نقاط 
التوزیع ما یكفي من المیاه لكل من 

والنازحین  ،المجتمعات المضیفة
الجدد.  ویحتاج النازحون الجدد 

 أوعیة للسوائل (جركانات)إلى 
 ،المیاه، فضًال عن الصابون لبلج

وفقا لبعثة ووالتوعیة بالنظافة. 
التقییم، فإن عدد المراحیض 

 كاٍفالمتاحة حالیًا في رومامیر 
والمجتمع المضیف. أما المدرسة في رومامیر فلدیھا القدرة على إستیعاب أطفال النازحین  ،لتلبیة احتیاجات النازحین



ان اإلنسانیةنشرة السود  |2      
  
 

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

 250تسجیل حوالي  جرىوالمواد التعلیمیة. ھذا، وقد  ،الجدد، ومع ذلك، ستظل ھناك حاجة إلى المزید من المكاتب
 .طالبًا في مدرسة قریة ماریال أشاك

 

 حصبة في السودانالإصابة بحالة  700كثر من تأكید أ
 

 االشتباهمن حاالت  1,600أكثر من  وفقًا لوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمیة، فقد وردت تقاریر عن ظھور
 من والیة، وذلك منذ شھر دیسمبر 12وفیات في  ستو ،حالة إصابة مؤكدة 710باإلصابة بالحصبة، بما في ذلك 

معظم الحاالت المؤكدة في والیتي كسال والقضارف في شرق السودان. ھذا، وقد قامت  تَلجِّ. وقد ُس2014عام 
بحملة للتحصین في والیتي  اآلخرینحي وشركاء القطاع الص ،وزارة الصحة، بدعم من منظمة الصحة العالمیة

في المائة من إجمالي العدد المستھدف من األطفال  97إلى  95، تغطي ما بین 2015والقضارف في ینایر  ،كسال
المحلیات من  22لتغطیة  االستجابةعلى سبیل  لتحصین قریبًالإطالق حملة أخرى  جريسیو دون سن الخامسة.

ومع ذلك، ال تتوفر حالیًا سوى  الوباء. انتشار المحلیات األكثر عرضًة لخطرمن  72المتأثرة وكذلك لتغطیة 
ومنظمة الصحة العالمیة  ،وتخطط كٌل من الیونیسیف  .جرعة من جملة إحتیاطي لقاح الحصبة في البالد 500,000

راء اللقاحات وسیعتمد طلب ش .إلستكشاف إمكانیة إعطاء األولویة إلستجالب شحنة لقاحات إضافیة إلى السودان
 الجدید على توفر التمویل.

 
 2015مارس  8إلى  2014دیسمبر شھر من الوالیة) ( حسب  حاالت اإلصابة بالحصبة في السودان

 

 المیاه والمرافق الصحیة والنظافةالتي یقدمھا قطاع  اتالمساعد
 والیة شمال دارفور في الجدد للنازحین

 
عقاب القتال أالذین نزحوا في  شخاصحتیاجات اآلالف من األاوتقییم  ،التحقق منعملیات منظمات اإلغاثة  واصلت

والحركات المسلحة في والیة شمال دارفور وأجزاء من منطقة جبل مرة في شھر  ،الذي اندلع بین القوات الحكومیة
من الذین نزحوا جراء ھذه اإلشتباكات  ًاشخص 32,500. وقد سجلت المنظمات اإلنسانیة 2014عام من  دیسمبر
 .حتى اآلن من الحاالت المسجلة 20,000قد تحققت المنظمة الدولیة للھجرة من یتي شمال ووسط دارفور. وفي وال

 
في المائة من  43نازح جدید، أي ما یعادل  14,000تستضیف محلیة طویلة التابعة لوالیة شمال دارفور حوالي و

وفیر مساعدات ت. وتباشر وكاالت اإلغاثة عملیة 2014عام من إجمالي عدد النازحین الجدد في دارفور منذ دیسمبر 
بإمكانھم الحصول على  صارح في محلیة طویلة ناز 14,000، حیث نجد أن ھناك حوالي لنازحین الجدداإلغاثة ل

وكذلك صیانة خطوط أنابیب المیاه،  ،. وتتواصل خدمات نقل المیاه بالشاحناتةمرافق الصحیالو ،خدمات المیاه
ت إلى محلیة طویلة في أواخر شھر َریِّباإلضافة إلى تواصل حمالت النظافة. ووفقًا لبعثة مشتركة بین الوكاالت ُس

للنازحین الجدد في  تحدیًایمثل  ةالصحی قفارموخدمات ال ،یزال الحصول على المیاه الصالحة للشربفبرایر، ال 
 معسكرات آرقو، ورواندا، ودالي للنازحین في المحلیة.

 
ستیعاب التدفق المستمر للنازحین في ھذه المعسكرات الثالثة، ھذا، ویظل عدد المراحیض الحالي غیر كاٍف ال

 واالستجابة ،آرقو. لذا، ستظل ھناك حاجة إلى أموال وموارد إضافیة لتغطیة الفجوات القائمةخاصًة في معسكر 
 دد.الوافدین الُج الحتیاجات

 وزارة الصحة ظھور تكدأ
حالة من اإلصابة  710

ووفاة ستة أشخاص ، بالحصبة
 .والیة في السودان 12 في

 المصدر: وزارة الصحة، منظمة الصحة العالمیة، الیونسیف 

 شتباها
 مؤكدة

 
 
 
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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بالفعل  جرىمرحاضًا في محلیة طویلة. وقد  725الوطنیة لبناء  شاكر ومنظمة ،فر جھود منظمة بالن سوداناوتتض

نقلھا إلى طویلة في الوقت المناسب. أما في معسكر  جريالتي سی من المراحیض 575تأمین المواد الالزمة لتشیید 
 90بناء ال  جريكان مخططًا أن تشید في البدایة. وسی مرحاضًا 200من أصل  110تشیید  اكتملارقو، فقد  

إي  ُتبنىمرحاضا. ھذا، ولم  40بناء  اكتملفقد  وأبریل. أما في معسكر رواندا ،مرحاضا المتبقیة في شھري مارس
 .معسكر داليمراحیض للنازحین الجدد في 

 
كلم  1.5للنازحین الذي یبعد  في أم برو في الموقع الجدیدلتر  10,000خزان میاه قربي سعة  الیونیسیفقد أقامت و

منظمة كوبي الدولیة على ترفیع المضخة الیدویة و ،تعمل كٌل من الیونیسیفقر بعثة الیونامید في المدینة. وعن م
أیضًا  الیونیسیفقامت   كمافي الساعة.  لتر 6,000یمكنھا أن تضخ نحو  ھناك إلى محطة صغیرة للمیاه تدار آلیًا

المیاه  وحدةو ،ت كل من الیونیسیفقامتھا منظمة أطباء بال حدود األسبانیة. وبترحیل مضخة غاطسة، قدم
أما في المناطق احیض الالزمة في الموقع الجدید. من المر  250من أصل 77 واإلصحاح البیئي الحكومیة بتشیید 

لتر في محاولة  8,000 الریفیة من مدینة الفاشر، فقد قامت منظمة أوكسفام أمریكا الدولیة بإعادة تأھیل بئر بسعة
مرحاضًا  345أ، ب، ج. كما أنجزت أوكسفام بناء  ةمن النازحین الجدد في قرى شقر 9,000لتلبیة احتیاجات نحو 

 كان قد تقرر مبدئیًا  تشییدھا في ریف مدینة الفاشر.
 
 5,700میاه لنحو في معسكر زمزم، فقد أكملت المنظمات اإلنسانیة حفر ثالثة آبار، سوف توفر ما یكفي من الو 

من المراحیض المخطط  300من أصل  119بناء  وأكملت الیونیسیف وقطاع المیاه أیضًا .رمعسكنازح جدید في ال
 قد شیدت مراحیض إضافیة بواسطة منظمة بالن سودان.لھا. ھذا، و

 

 في مجال المیاه للمحتاجین في والیة شرق دارفور اتمساعد
 

أبو حدید التابع لوالیة شرق دارفور،  -صلیعة  -تعمل المنظمات اإلنسانیة على حل نقص المیاه في مثلث یاسین 
لحفر بئر في صلیعة  الحكومیة البیئةالمیاه وإصحاح وحدة  منظمة تیرفند الدولیة معوتعمل   .خاصًة في فصل الصیف

كلم) شمال مدینة یاسین.  20حدید ( الموقع المتفق علیھ سابقا في أبوكلم عن مدینة الضعین، بدًال من  60التي تبعد 
وتستضیف قریة   .تالئم حفر آبار المیاهحدید ال التضاریس الجیوفیزیائیة في أبووسبب ھذا التغییر في الموقع ھو أن 

بعد القتال الذي اندلع بین القوات  2013من النازحین الذین جاءوا إلیھا من مھاجریة في أبریل  2,000أبوحدید نحو 
 .والجماعات المسلحة في المنطقة ،الحكومیة

 
لتر  18نازح في المعسكر، بواقع نحو   70,000بضخ المیاه لحوالي  المیاه وحدةقوم تأما في معسكر النیم للنازحین، ف

بدعٍم من الیونیسیف بتشغیل واحدة من محطات المیاه الثالثة باستخدام المضخات   وسیبدأ قطاع المیاه .للفرد في الیوم
 .زیادة ساعات الضخ من محطة المیاهو ،محاولة لخفض تكالیف التشغیلفي الكھربائیة 

 
من  في مدینة الضعین، فإن ثالث من أصل خمس ووفقًا لقطاع المیاه. وتواجھ مدینة عدیلة أیضا نقصًا في المیاه
محطات المیاه في المدینة تتطلب إعادة 

وحددت البعثة المشتركة بین  تأھیل.
ة في نوفمبر الوكاالت التي زارت عدیل

المیاه باعتبارھا أولویة قصوى في  2014
لجنة وقد بدأت  .كارنكاوأبو ،ت عدیلةمحلیا

األمریكیة إعادة تأھیل واحدة من لالجئین ا
لجنة وتقدمت منظمة . محطات المیاه

بطلب  )أمكور(اإلغاثة المیثودیة المتحدة 
 ، الصندوق اإلنساني المشتركإلى كل من 

الخارجیة في حاالت  اتمكتب المساعد و
(التابع لوكالة الوالیات المتحدة  الكوارث

للحصول على تمویل  )للتنمیة الدولیة
إلعادة تأھیل محطتي المیاه المتبقیتین في 

أن مدینة عدیلة  ،جدیر بالذكرو .عدیلة
نازح كانوا قد  30,000تستضیف حوالي 

من دیارھم في ضواحي المحلیة إلیھا فروا 
 ،اندلع بین قبیلتي الرزیقات بعد القتال الذي

 .، حول ملكیة األرض 2013والمعالیا في أغسطس عام 

ال یزال الحصول على المیاه 
 ةالصحی قفارموال ،المأمونة
یواجھ نحو  تحدیًایشكل 

من النازحین الجدد  15,000
والیة شمال بفي محلیة طویلة 

 .دارفور
 

 وحدةمع تعمل منظمة تیرفند 
 المیاه وإصحاح البیئة

 إتاحة  تحسینعلى  الحكومیة
الوصول إلى المیاه ألكثر من 

شخص غالبیتھم  100,000
والیة شرق ب من النازحین

 .دارفور

 إرشیف االمم المتحدة)محطة میاه في صلیعة، محلیة یاسین في والیة شرق دارفور (المصدر: صورة من  
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: تأجیل بعثة والیة النیل األزرق إلى الحكومیة مفوضیة العون اإلنساني

 ما بعد اإلنتخابات
  

في  رسمیًا )أوتشا(مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة  الحكومیة أبلغت مفوضیة العون اإلنسان
نتخابات مشتركة بین الوكاالت في والیة النیل األزرق إلى ما بعد اإلجیل بعثة التقییم البتأمارس  2یوم 

السلطات ب اإلتصال تواصل أوتشا. و  2015أبریل  13 – 15 فيوالرئاسیة المقرر إجراؤھا  ،ةعامال
 .رأبكمشتركة بین الوكاالت في وقت التقییم البعثة  سییرإمكانیة ت الستكشاف

 
الوالیة ي أن والب 2015عام من في ینایر  أفادتقد النیل األزرق  في والیة مفوضیة العون اإلنسانيوكانت 

تقییم مشتركة المشاركة في عملیات بوافق على السماح للموظفین الدولیین من منظمات اإلغاثة الدولیة  قد
حتیاجات إلللم تكن ھناك أي عملیات تقییم مشتركة و .قمحلیات والیة النیل األزرمن  بین الوكاالت في سٍت

قطاع  -الحركة الشعبیة لتحریر السودانو ،ةاع بین قوات الحكومنزالاندالع في والیة النیل األزرق منذ 
 .2011عام  من والیة من والیة جنوب كردفان في سبتمبرالامتد إلى ي ذوال الشمال

 

 السودان إلى في الوصول السودان جنوب من دولة شخاصیستمر األ
 

السودان من دولة جنوب السودان لى إبلغ عدد الالجئین الذین وصلوا  مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئینلوفقا 
، وذلك بعد القتال الذي اندلع في دولة جنوب السودان في دیسمبر  2015مارس  5حتى تاریخ  شخصًا 121,852

اإلنسانیة. وفي الوقت نفسھ،  اتشكًال من أشكال المساعد شخاصمن ھؤالء األ 78,000وقد تلقى أكثر من  .2013
أمریكي لتلبیة احتیاجات جمیع الالجئین ملیون دوالر 55 مبلغإلى بشكٍل عاجل  تاجحأنھ ی قال برنامج الغذاء العالمي

 الستة المقبلة. لألشھروأوغندا  ،كینیاو ،السودانكل من من دولة جنوب السودان في 
 

 والیة غرب كردفان منالجئون من دولة جنوب السودان یدخلون إلى السودان 
 

الجئ من دولة جنوب السودان عبر منطقة  18,000وصل نحو  الالجئینمفوضیة األمم المتحدة لشؤون ووفقا ل
ھؤالء من غالبیة ال. وبینما واصل 2013الخراصانة في والیة غرب كردفان في محلیة كیلك منذ دیسمبر عام 

الجئ في منطقة الخراصانة. وبعد إجراء  1,500ھناك نحو ي بقمناطق أخرى من السودان  تحركھم إلىالالجئین 
حاالت لوالمستلزمات المنزلیة  ،، قدمت منظمات اإلغاثة لھم الغذاء2014م مشترك بین الوكاالت في نوفمبرعام تقیی

مع السلطات بشأن  . وتقوم المفوضیة بإجراء حوارةالصحی قفارموال ،هوكذلك المساعدات في مجال المیا ،الطوارئ
 تتبع السلیم لالجئین من دولة جنوب السودان.إنشاء مراكز استقبال في منطقة الخرصانة للقیام بعملیات ال

 
 برنامج التغذیة التكمیلیة لألطفال في والیة جنوب كردفان

 
ت الطوارئ لألطفال الالجئین من لشاملة في حاالبرامج التغذیة التكمیلیة ا ھذا الشھرسیبدأ برنامج الغذاء العالمي 

تنفیذ  جريلمرضعات في والیة جنوب كردفان. وسیلو ،وللحوامل ،خمس سنواتالدولة جنوب السودان تحت سن 
، المصابین بسوء التغذیةدون سن الخامسة إلى جنب مع التغذیة التكمیلیة الموجھة لألطفال  التغذیة الشاملة جنبًا

الجئ من  14,200ھناك یوجد ، األمم المتحدة لشؤون الالجئین لمرضعات. ووفقًا لمفوضیةلو ،لنساء الحوامللو
 ل.واألطفا ،دولة جنوب السودان مسجلون في والیة جنوب كردفان، غالبیتھم من النساء

 
 من دولة جنوب السودان  في السودان مواطنینیستمر تسجیل ال

 
من دولة جنوب السودان في والیة  واطنینم، یستمر تسجیل المفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئینووفقًا ل

 12مارس، في  5فبرایر و  1شخص في المدة بین  54,000إكتمال تسجیل أكثر من اإلفادة عن الخرطوم مع 
أو بالقدرات الفنیة.  ،جمیع أنحاء الوالیة. وتقوم المفوضیة بدعم عملیة التسجیل سواء من الناحیة المالیةموقعا في 

 ومن المتوقع أن یستمر التسجیل حتى أواخر شھر مارس، قبل أن ینتقل إلى والیة النیل األبیض حیث یعیش نحو
 من دولة جنوب السودان في ستة مواقع. شخص  67,000

 
 

أي عملیات تقییم تنفذ لم 
مشتركة لإلحتیاجات في والیة 
النیل األزرق منذ اندالع 
النزاع بین القوات الحكومیة 
والحركة الشعبیة لتحریر 

قطاع الشمال في   –السودان 
 2011عام 

مفوضیة األمم المتحدة وفقًا ل
أكثر  َلجُِّس لشؤون الالجئین

من دولة  شخص 45,000من 
 1 بین ما جنوب السودان 

 12في مارس 5و فبرایر
 .موقعًا في والیة الخرطوم
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