
 
 
 
 

 
   
 

 
 

   
   
   
   

 
 

 

 
 

 

 
النشرة اإلنسانیة      
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أوتشا     

 )أسرة نازحة حدیثًا في  أم برو في والیة شمال دارفور (المصدر: الیونامید

 في ھذا العدد                                      
 

 1ص.  آلالف في والیة جنوب كردفانانزوح     

 2 ص. األزرق شخص في والیة النیل 900نزوح  

 3 ص. من دولة جنوب السودان تدفق الالجئین استمرار

 4ص. إصابة بالحصبة  حالة 800تأكید  

  التطورات أبرز   
في  الحكومیة تقول مفوضیة العون اإلنساني •

 14,500 ن حواليأوالیة جنوب كردفان، 
التمسوا وشخص قد فروا من منازلھم 

المأوى في مدن العباسیة، وأبوجبیھة، 
  .الخمسة الماضیة خالل األیام ،وتجمال

  900ھناك نحو أن تفید وكاالت المعونة  •
شخص قد فروا من دیارھم في محلیة باو 

 .اعنزبوالیة النیل األزرق بسبب ال
الجئ جدید   5,000 من ربوصل ما یق •

من دولة جنوب السودان إلي السودان، 
 127,000نحو عدد الحیث بلغ إجمالي 

 .شخص
الصحة وفقًا لوزارة الصحة، ومنظمة  •

عن  وردت تقاریر ،سیفیالعالمیة، والیون
 الحصبةبباإلصابة  اشتباهحالة 1,800 نحو
والیة في السودان، بما في ذلك  12في 

 .حالة وفاة 11و ،حالة إصابة مؤكدة  800

 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

 
 
 

126,814 

 دولة جنوب من نوالالجئ
 15 منذ في السودان السودان

مفوضیة ( 2013دیسمبر، 
  )لالجئینشئون ااألمم المتحدة ل

 التمویل   

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

 

  
4 % 

 المتوفر من التمویل المطلوب
 
        

 
 

 : نزوح اآلالف في والیة جنوب كردفان الحكومیة مفوضیة العون اإلنساني

شخص قد  14,500أن حوالي  مارس، 15كردفان في في والیة جنوب  الحكومیة قالت مفوضیة العون اإلنساني
في والیة جنوب كردفان على مدى األیام  تجمال، وفروا من منازلھم والتمسوا المأوى في مدن العباسیة، وأبوجبیھة

نازح  8,000أن أعداد النازحین من المرجح أن ترتفع ألنھا تتوقع وصول  وأشارت المفوضیة إلى .الخمسة الماضیة
فقد فر النازحون  والسلطات المحلیة ،ووفقًا لمفوضیة العون اإلنساني .مدینة العباسیة في األیام المقبلة إضافي إلى

قطاع  -الحركة الشعبیة لتحریر السودان قوات الجدد من منازلھم في أعقاب القتال الذي اندلع بین القوات الحكومیة و
الرئیسیة لھؤالء  االحتیاجاتمن  ةالصحی قفارموال ،والماء ،ءالغذا الشمال في أجزاء من والیة جنوب كردفان. ویعتبر

 .النازحین الجدد
 

 نازح جدید في مدینة العباسیة 8,600كثر من أل اتلمساعدلتقدیم ااستجابة 
 

وھم  الحكومیة وفقًا لمفوضیة العون اإلنسانيشخص من القرى المحیطة بھا  8,600وصل إلى مدینة العباسیة حوالي 
. وقد تلقى بعض النازحین مواد غذائیة من ةالصحی قفارموال ،والماء ،في مجاالت الغذاء اتفي حاجة إلى المساعد

تدیرھا الحكومة.  وسیقوم برنامج الغذاء العالمي قریبًا بتقییم  التي خیریةال دیوان الزكاةمنظمة من و ،المجتمع المحلي
دعم وكاالت المعونة لنقل النازحین من القرى  مفوضیة العون اإلنساني طلبتوقد  ،النازحین الجدد. ھذا احتیاجات

 .المحیطة إلى المدینة
 

 باإلضافة إلىالمیاه الصالحة للشرب للنازحین الجدد  وحدة المیاه وإصحاح البیئة الحكومیةو ،الیونیسیفكل من  وتوفر
من أوعیة حفظ  250لتر لكٍل، و 10,000بسعة  وھذا یشمل اثنین من خزانات المیاه القربیة المساعدات األخرى.

تقوم السلطات موعتین من تجھیزات فحص الكلور. وومج ،، وأقراص الكلوروابكمن األ 100جركانات)، والالمیاه (
تین وقد أنشأت منظمات اإلغاثة عیاد .لملء الخزانینبواسطة الشاحنات  بانتظامیومیًا المحلیة بعملیة نقل المیاه 

وحدات تجھیزات وقامت أیضًا بإرسال ست من  .لدعم المركز الصحي في المدینة تین في العباسیةصحیتین متنقل
شخص لمدة ثالثة  10,000یمكن أن تخدم نحو  وحدةكل و .وأبوجبیھة ،السریعة لمدن العباسیة، ورشاد االستجابة

 ،من وحدات التولید 400قامت منظمة مبادرون الوطنیة بدعم من صندوق األمم المتحدة للسكان بإرسال كما أشھر. 
 ،المناقشات بین وكاالت الصحة حول التكالیف التشغیلیة للعیاداتحالیًا  . وتجريتجھیزات التولید إلى العیادتینوكذلك 

 .ظام تحویل (المرضي) في مدینة العباسیةوظھر أن ھناك حاجة للخدمات اللوجستیة في مجال النقل لدعم ن
 

 نزوح جدید في والیة جنوب كردفان:
 

 والسلطات المحلیة الحكومیة المصدر: مفوضیة العون اإلنساني
 

 عدد النازحین نزح إلى جاء من
 8,654 مدینة العباسیة توفین، كلندة

 4,752 مدینة أبوجبیھة الرحمانیة، سیسبان
 179 محلیة رشاد الرحمانیة، سیسبان

 848 لیة قدیرحكلوقي في م توسي
 14,433  الجملة
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من المستلزمات المنزلیة  2,600شؤون الالجئین مع المنظمة الدولیة للھجرة األمم المتحدة لوقد وفرت مفوضیة 
 الطوعیة.، والتي ستوزع قریبًا من قبل الشركاء الوطنیین للمنظمات يوآوكذلك تجھیزات الم  ،حاالت الطوارئل

 

 فرار المئات من منازلھم في والیة النیل األزرق
 

شخص من قریةِ درق في  900حوالي  تقاریرًا عن نزوح  لمنظمات غیر الحكومیة في والیة النیل األزرقا أوردت
أجبروا على الفرار من منازلھم في أعقاب القتال الذي اندلع بین القوات قد أنھم ب . وقد أفاد أولئك النازحونباو محلیة

، فقد وصل حوالي للمنظمات وفقًاوقطاع الشمال في المنطقة.   -الحركة الشعبیة لتحریر السودان قوات الحكومیة و
ق في قریة بلنإلى  300و ،إلى مدینة الدمازین 120والقاري في محلیة الرصیرص، و ،إلى قرى عزازة ًانازح 480

 تجدر اإلشارة إلى عدم تلقى النازحین الجدد أي مساعدات إنسانیة.ومحلیة الكرمك. 
 

  الوصول إلى مناطق في محلیات الكرمك وقیسانإتاحة : الحكومیة  مفوضیة العون اإلنساني
 

الرفع الجزئي للقیود المفروضة على  جرىفي والیة النیل األزرق، فقد الحكومیة  ووفقا لمفوضیة العون اإلنساني
وقیسان. وسوف تسمح المفوضیة بالوصول الجزئي إلى قریة درق  ،الكرمك يتحركة المنظمات اإلنسانیة في محلی

 ،كلم من الدمازین) في محلیة الكرمك  60منھا إلى بلنق (حوالي لم من الدمازین) في محلیة باو، وك 74(حوالي  
الوصول إلى تاح كلم من الدمازین) في محلیة قیسان. وقالت المفوضیة أنھ سوف ی  80 إلى باكوري (حولصعودًا 

 المناطق األخرى الواقعة تحت سیطرة الحكومة متي ما سمح الوضع األمني بذلك.
 

من دولة الجئ  5,000نحو وصول شؤون الالجئین: ل األمم المتحدة مفوضیة
  واحد  أسبوٍعجنوب السودان خالل 

 
الذي  السودان في دولة جنوب فرارًا من العنف، إلى السودان الوصول من دولة جنوب السودان الالجئون یواصل

  126,814 أن األمم المتحدة لشؤون الالجئین مفوضیةذكرت . و2013منتصف شھر دیسمبر عام  في ھناك اندلع
 دفق أعداد كبیرة منتض مؤخرًا یشھدت والیة النیل األب وقد ،ھذا مارس. 13في  إلى السودان قد وصلوا  ًاالجئ

 والیة أعالي النیل الجئ من دولة جنوب السودان إلى الوالیة من 4,000حوالي  مارس  8 فقد وصل منذ. الالجئین
، فإن ووفقًا للمفوضیة .كردفان والیة جنوب قد وصلوا إلى آخرینشخص   900، وھناكفي دولة جنوب السودان

 ،بما في ذلك المیاه، المساعدات اإلنسانیة في حاجة ماسة إلىاألطفال وھم و ،ساءھم من الن القادمین الجددغالبیة 
رویدًا  قد اصبح یقترب السودان في دولة جنوب القتال نونظرًا ألللمفوضیة، وفقا و . والمأوى ،والصحة ،والغذاء
 .في األیام المقبلة السودانإلى  المزید من الالجئینیعبر  مخاوف من أن، فھناك السودان من الحدود معرویدا 

 
 

 شؤون الالجئیناألمم المتحدة ل المصدر: مفوضیة
 

 انتقال الالجئین الذین وصلوا حدیثًا إلى موقع أم صنقور في والیة النیل األبیض
 

لتقییم  2015عام من مارس  9یوم في في والیة النیل األبیض  الحدودي الكویك زارت بعثة مشتركة معبر
احتیاجات الالجئین الذین وصلوا حدیثًا من دولة جنوب السودان. وتألفت البعثة من معتمد شؤون الالجئین، 

 ىجرشؤون الالجئین. واألمم المتحدة لومفوضیة  ،وأجھزة األمن الحكومیة، وجمعیة الھالل األحمر السوداني

شخص من  900نحو فرار 
  محلیةفي ، درقمنازلھم في قریة 

 باو

  الشھر)(حسب  في السودان األعداد التراكمیة لالجئین من دولة جنوب السودان 

 
 
 
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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كلم  200على نقل الالجئین من المناطق الحدودیة إلى موقع جدید یسمى أم صنقور، والذي یبعد حوالي  تفاقاال
أن یستوعب  من الكویك، و یقع بالقرب من موقع الردیس إلعادة التوطین الحالي. ویمكن لموقع أم صنقور

الالجئین الذین  استیعابل في األص الھدف منھشخص) و قد كان  12,000أسرة (حوالي  2,400حوالي 
 7,000خطة عمل المساعدات لھؤالء الوافدین الجدد التخطیط لتغطیة عدد تتضمن ومن الخرطوم.  نقلھم جرى

والمرافق  ،تقوم وكاالت اإلغاثة حالیًا بتشیید البنیة التحتیة األساسیة في الموقع، مثل إمدادات المیاهشخص. و
أسرة) إلى أم صنقور،  584شخص ( 3,171نقل جرى مارس  13وأماكن اإلیواء. وحتى تاریخ ، الصحیة

نھ من المتوقع أن ترتفع ھذه األرقام نظرًا أأسرة فقط في مركز االستقبال في الكویك. إال  13ولم یتخلف سوى 
 المزید من الناس الحدود إلى والیة النیل األبیض. لعبور

 
 1,000ومواد اإلیواء في أم صنقور لنحو  ،ارئولطلبتوزیع المستلزمات المنزلیة  أدرامنظمة و قد قامت 

 900أسرة من الوافدین الجدد. وباإلضافة إلى ذلك، فقد فرغت جمعیة الھالل األحمر السوداني من تخطیط 
الصحیة من قبل جمعیة  اتیجري تقدیم المساعدو لوافدین الجدد في الموقع الجدید.ا الستیعابقطعة أرض 

صندوق األمم المتحدة للسكان تجھیزات الصحة اإلنجابیة، بما في ذلك  الھالل األحمر السوداني. وقد حشد
وتقوم جمعیة الھالل األحمر  امرأة وكذلك تجھیزات نقل الدم. 1,000مستلزمات الوالدة لتغطیة احتیاجات 

 كویك. وقدالسوداني أیضا بتقدیم وجبتین جاھزتین یومیًا لالجئین في موقع أم صنقور وفي مركز استقبال ال
وكذلك للحوامل  ،طفل دون سن الخامسة 500إمدادات التغذیة التكمیلیة لنحو العالمي  الغذاءأرسل برنامج 
من  140یحتاج موقع أم صنقور إلى ما ال یقل عن و. الغذائیةللحصص  العام توزیعالأیضًا بدأ ووالمرضعات. 

 ةالصحی قفارمالمراحیض لتوفیر خدمات ال
منظمة بالن شخص. وقد شرعت  7,000لنحو 

، مرحاضًا 12سودان الدولیة بالفعل في بناء 
مواد البناء  إرسالقامت منظمة الیونیسیف بما ك

 ،فیقوم كل من الیونیستمن الخرطوم. وس
بتوفیر  وحدة المیاه وإصحاح البیئة الحكومیةو

قطعة صابون (تكفي لمدة شھر)،  9,500
من مضخات  10وستوفر وزارة الصحة 

ستقدم كما  ،الحشریةلرش المبیدات  ریبختال
 .كذلك الالزمین عاملینال
 

نقل مواطني دولة جنوب السودان من الشجرة 
 إلى موقع جدید في والیة الخرطوم

 
مواطن من  6,000نقل نحو  مارس 10بدأ في 

أسرة) من  1,000دولة جنوب السودان (
في منطقة جبل األولیاء في والیة التوطین في الشجرة في والیة الخرطوم الى موقع بانتیو إلعادة عراء ال

ي بتسھیل عملیة وجمعیة الھالل األحمر السودان ،من مفوضیة العمل الطوعي واإلنساني الخرطوم. وتقوم كٌل
شمل تشؤون الالجئین. واألمم المتحدة ل الیة من مفوضیةوالم ،نیةفال اتكذلك تقدیم المساعدإعادة التوطین، و

 تاجین.لمحاللمرضى  إلحالةاو ،اتصوإعادة التوطین إشراك أطباء في الموقع إلجراء الفح عملیة

 
 في المائة 8لم یتجاوز تمویل االستجابة لالجئین من دولة جنوب السودان نسبة 

 
دوالر  ملیون 1.1مارس، أن حكومة أسترالیا قد تبرعت بمبلغ  8أعلن برنامج الغذاء العالمي في تاریخ 

ألف طن متري من  600اء لالجئین من دولة جنوب السودان في السودان. وسوف تستخدم ھذه األموال لشر
شخص لمدة خمسة أشھر. وقد أسھمت عدد من الجھات المانحة  66,650ھو ما یكفي إلطعام البقول، و

في المائة من   8حدود  . ویقف التمویل العام لالستجابة في السودان عنداالستجابةاألخرى أیضا في دعم 
فیھ عدد الالجئین  ارتفع، وذلك في الوقت الذي دوالر أمریكي 152,119,709والبالغ  المطلوبإجمالي مبلغ 

 شخص. 12,000خالل شھرین ونصف فقط  بنحو 

 حالة وفاة 11من حاالت اإلصابة  بالحصبة، وكذلك  800تأكید أكثر من 
 

اإلبالغ  جرىمارس، فقد  15ومنظمة الیونیسیف واعتبارا من  ،العالمیةوفقا لوزارة الصحة، ومنظمة الصحة 
حالة  11و  ،حالة إصابة مؤكدة 803باإلصابة بالحصبة، بما في ذلك  االشتباهمن حاالت  1,800عن حوالي 

في  54.6. ووفقا لوزارة الصحة، فقد أفید بأن غالبیة الوفیات (والیة في مختلف أنحاء البالد 12 وفاة، في
والجمعیة  ،وشرق دارفور. وقد فرغت كل من وزارة الصحة ،وغرب ،المائة) قد حدثت في والیات شمال

الجدد من  دمینقالنقل ا
الالجئین الذین وصلوا عبر 
معبر الكویك الحدودي في 
والیة النیل األبیض إلى موقع 

 .أم صنقور

    
    

     
     
 

 الجئون من دولة جنوب السودان عند نقطة اإلنطالق من الشجرة في الخرطوم (المصدر: األمم المتحدة) 

التمویل العام لالستجابة لالجئین 
من دولة جنوب السودان في 

 .في المائة 8السودان یبلغ 
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

توزیعھا  جريوباء الحصبة، والتي سی لتعامل معالسودانیة ألطباء األطفال من صیاغة المبادئ التوجیھیة ل
للحصول على قریبًا  طلٌبم َدْقُیسالصحیة في جمیع أنحاء البالد. و على العاملین في المجال الطبي في المرافق

 تمویل من الصندوق المركزي لمواجھة الطوارئ لدعم االستجابة.
 

وعملیة  الستجابةلو تقوم منظمة الصحة العالمیة والیونیسیف بدعم وزارة الصحة في تنفیذ التدابیر األولیة 
والتوعیة الصحیة  ،والرصد ،الحاالتوشمال دارفور، بما في ذلك إدارة  ،في والیات غرب حتواءاال

 المجتمعیة.
 

 والحاالت المؤكدة (بالوالیة) اإلصابة بالحصبة ب االشتباهحاالت عدد 
 

 
 فالیونیسیالمصدر: وزارة الصحة، منظمة الصحة العالمیة، 

 

ووسط  ،شمال يتلمساعدات للنازحین الجدد في والیتقدیم ا استمرار
 دارفور

 
مساعدة اآلالف من األشخاص الذین فروا من منازلھم جراء القتال الذي اندلع في تستمر منظمات اإلغاثة في 

بین القوات الحكومیة والحركات المسلحة في والیة شمال دارفور وأجزاء من منطقة جبل  2014دیسمبر عام 
في والیات شمال  االشتباكاتن نزحوا جراء ھذه لذیشخص من ا 32,500وقد سجلت منظمات اإلغاثة مرة. 

 .حتى اآلن من األشخاص المسجلین 20,000تحققت المنظمة الدولیة للھجرة من وقد ووسط دارفور. 
 

 إصدار أرقام الھویة الوطنیة للنازحین في والیة غرب دارفور
 

عملیة بیجري القیام وحالیًا تسجیل وإصدار أرقام الھویة الوطنیة للنازحین في والیة غرب دارفور.  يیجر
جزء من وثیقة الدوحة للسالم في دارفور لمساعدة النازحین في الحصول على أو  باعتبارھاالتسجیل ھذه 

والتي  تسھیل عملیة التسجیل ھذهالوثائق الشخصیة التي فقدوھا. وتقوم السلطة اإلقلیمیة في دارفور ب استعادة
، 2015عام  من . وستستمر العملیة حتى شھر دیسمبر2014بدأت المرحلة األولى منھا في شھر دیسمبر عام 

 نازح. 30,000إلى  25,000مستھدفًة ما بین 

ومنظمة  ،وفقا لوزارة الصحة
، والیونیسیف ،الصحة العالمیة

ما یقرب ن ع وردت تقاریرفقد 
حاالت من  1,800 من
 فيالحصبة ب شتباه باإلصابة اإل

والیة في السودان، بما في   12
حالة إصابة مؤكدة   800ذلك 

 .حالة وفاة 11و 

 وفقًا لسلطة دارفور اإلقلیمیة 
 13,000حوالي  إصدار جرى

للنازحین في  ةرقم ھویة وطنی
خمسة معسكرات للنازحین في 

 .غرب دارفوروالیة 

 إشتباه
 مؤكدة
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