
 
 
 
 

 
   
 

 
 

   
   
   
   

 
 

 

 
 

 

 
النشرة اإلنسانیة      
السودان       
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أوتشا     

 )(المصدر: األمم المتحدة في والیة جنوب كردفان المساعدات في العباسیة نازحون جدد یتلقون

 في ھذا العدد                                        
 

 1نازحون جدد من ھبیلة في والیة جنوب كردفان ص.     

 2األول ص. السنة الجئ من دولة جنوب السودان في ربع  13,500وصول 

 3ص.  انعدام األمن یؤثر على أنشطة اإلغاثة في والیة شمال دارفور

 4والیة ص.  13 حاالت اإلصابة بالحصبة في  من 1,120اإلبالغ عن 

  التطورات أبرز  
 عددتفید بنزوح  ًاتقاریر األمم المتحدة تلقت •

الذي  القتالعقب  ھالياأل غیر معروف من
  ،بین القوات المسلحة السودانیةاندلع 

قطاع  -لتحریر السودان  والحركة الشعبیة
 جنوبوالیة في  ھبیلة مدینة في الشمال
  .كردفان

نحو وصل شؤون الالجئین  لمفوضیة وفقًا •
جنوب السودان دولة الجئ من  13,500

 ىخالل األشھر الثالثة األول ،السودان إلى
 .2015من عام 

شمال والیة حول ملیط ب قبلیةشتباكات إ •
غاثة في على عملیات اإل دارفور تؤثر

 .المنطقة
في المائة فقط من تمویل  5لم یتوفر سوى  •

للعام لسودان اخطة اإلستجابة اإلنسانیة في 
في الوقت الذي إرتفعت فیھ  ،2015

 األول من شھراالحتیاجات اإلنسانیة منذ 
 67,000وجود مع  2015عام من  ینایر
دولة والالجئین من  ،النازحین الجددمن 

 جنوب السودان

 أرقام
 

 
 ملیون 3,1

 
 

 ملیون 2,5
 
 

 ملیون 2

 
 النازحون في السودان

 
 النازحون في دارفور

 (حتى تاریخھ)  
 

 الحادالتغذیة عدد المصابین بسوء 
          الشامل 

 
 
 

168,000          

بإستثناء  السودان في نوالالجئ
 الالجئین من دولة جنوب السودان

شئون ل األمم المتحدة (مفوضیة
 )لالجئینا

 
 
 

128,957 

 دولة جنوب من نوالالجئ
 15 منذ السودانفي  السودان
مفوضیة األمم ( 2013 دیسمبر

  )لالجئینشئون االمتحدة ل

 التمویل  

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

 

  
5 % 

 المتوفر من التمویل المطلوب
 

        

 
 

 موجات نزوح جدیدة في ھبیلة في والیة جنوب كردفان
 

القتال الذي نشب بین القوات  وفقًا لمفوضیة العون اإلنساني الحكومیة نزح عدد غیر معروف من األشخاص إثر
  50كردفان في مدینة ھبیلة التي تبعد (في والیة جنوب  قطاع الشمال  –والحركة الشعبیة لتحریر السودان  ،الحكومیة

كلم شرق مدینة الدلنج). وأشارت المفوضیة إلى أن ھؤالء النازحین قد التمسوا الملجأ في قري التكمة، والدلنج، 
 والقوز. ،سماسم في محلیات ھبیلة، والدلنجوالباقلتي، والزلطایة، وكرتاال، و

 
تفید بأن بعض النازحین قد بدأوا في العودة إلى ھبیلة، إال إن العدد الدقیق  او بینما تلقت األمم المتحدة تقاریر

غاثة من الوصول إلى وكاالت اإل وكذلك العائدین لم یتم تأكیده بعد. ولم تتمكن ،لألشخاص المتأثرین، والنازحین
ي  یمكن الوصول إلیھا  بأمان ھي الت ةاإلنساني فإن المدینة الوحید العون ووفقًا لمفوضیة. المنطقة بسبب انعدام األمن

النازحین من ھبیلة  أو ،مدینة الدلنج. وعبرت وكاالت اإلغاثة اإلنسانیة عن قلقھا إزاء محنة المدنیین المتأثرین
 اتوتقدیم المساعد احتیاجاتھملتقییم  عیسرال اإلنسانيوصول الوالمناطق المحیطة بھا. وتطالب ھذه الوكاالت بإتاحة 

 .اإلنسانیة على أساس تلك االحتیاجات
 

 عودة بعض النازحین الجدد في مناطق شرق والیة جنوب كردفان
 
 من األھالي 23,600. ھذا وقد فر نحو مارس 9 في أتبعد موجة سابقة بد هھذ لمدنیینل ألخیراالنزوح موجة أتي تو

، وأبوجبیھة في والیة جنوب كردفان، وقدیررشاد، والعباسیة، محلیات للمأوى في مناطق أخرى من  طلبًامن منازلھم 
في تلك  الشمال قطاع  – لتحریر السودان الشعبیة والحركة ،الحكومیة األمن قوات بین القتال بعد تصاعد وذلك

 في من النزوح األخیرةھذه الموجة ضمن بدأ بعض الناس فقد  الحكومیة مفوضیة العون اإلنسانيل وفقًاو .المناطق
 .أبوجبیھةفي محلیة في منطقة الرحمانیة  ھمدیارالعودة إلى 

 
 ًافرق مفوضیة العون اإلنساني قد أرسلتف، أعداد األھالي الذین عادوا إلى دیارھمفي حین ال توجد بیانات متاحة عن و

لتقییم  یندئعاالوصول إلى أولئك ال اإلغاثة منوكاالت لم تتمكن بسبب انعدام األمن و ة. للتحقق من ھذه العود
 .اتمساعدال تطلبطوعیة، وت ودةما إذا كانت ھذه العفی، بما في ذلك مھتاحتیاجاتھم، وتحدید طبیعة عود

. 
 نطقةالم هلھذ تظل العودةو خویتم.  أساسا من منطقة الحمرا أم فقد جاءواالنازحین الذین ما زالوا في بلدة أبوجبیھة أما 

 هجنوب السودان الى ھذدولة  في والیة الوحدة فيالمحتدم اع نزالنظرًا للتھدید القائم من امكانیة انتشار، منظورهغیر 
 .نطقةالم
 

في الممر نازح  88,000أكثر من یوجد كان  ھذهاالخیرة  موجات النزوحقبل ووفقًا لمفوضیة العون اإلنساني ف
قد  وھؤالء .تلوديو ،لیريوال، وقدیر أبوجبیھة،ورشاد، والعباسیة،  في محلیات ،الشرقي من والیة جنوب كردفان

 الحركة الشعبیةقوات و ،بین القوات الحكومیةاندلع ي ذالفي المراحل األولى من النزاع ق اطنزحوا من ھذه المن
 .2011عام من یونیو  شھرجنوب كردفان في والیة في  قطاع الشمال  –لتحریر السودان 

 
 جدیدةالنزوح ال ستجابة لموجاتفي االمنظمات اإلغاثة  ستمرارا
 

ثالث كذلك و الوالئیة،االستجابة السریعة لوزارة الصحة تجھیزات من مجموعتین  قدمت منظمة الصحة العالمیة
تكفي  مستلزمات طبیة تحتوي ھذه المجموعات الخمس على و .لجمعیة الھالل األحمر السودانيأخرى مجموعات 

 .لنازحینلو ،لمجتمعات المضیفةلحتیاجات الطبیة تغطي معظم اإل وھيشخص لمدة ثالثة أشھر،  50,000 نحو
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2015مارس  15وصول الالجئین من دولة جنوب السودان حتى   
 

، مع ةالصحیمرافق الال الوصول إلى و ھاآلمن میاهلاالحصول على ن والنازحفال یستطیع  في مدینة العباسیةأما 
بزیادة الیونیسیف  من  بدعٍموالسلطات المحلیة  ،منظمات اإلغاثةتقوم و .في العراء نتشار الواسع لعملیة التبرزاال

 10,000أیضًا بتوفیر خزانین قربیین سعة ف یالیونیس قامتكما   .الصھاریجنقل المیاه ب عبرإمدادات المیاه المتاحة 
 وكذلك توفیر ،الكلور لمعالجة المیاهتوفیر باإلضافة إلى ھذا  ،لتر 5,000خزانیین قربیین آخرین بسعة وكذلك لتر 

 كذلكو ،األسمنتیة المراحیض من أغطیة 45و من الصابون، ةكرتون 20كما وزعت الیونیسیف  .أكواب الشرب
 .من مستلزمات النظافة وحدة 60و یةالبالستیك غطیةاألمن  45

 
من المساعدات الغذائیة الطارئة  طن متري 105.5 بتوزیعوالمنظمات الشریكة لھ  ،العالمي غذاءبرنامج الو قد قام 

 في المائة من 61ھذا یعادل و  .أبوجبیھة ورشادمحلیات في لك كذوفي مدینة العباسیة، جدید نازح  14,400إلى 
 ،. ویخطط البرنامج لمواصلة التحقق من2015مارس   9في تلك المناطق الثالث منذ جدیدنازح  23,600 نحو

 .الوضع األمنيمقتضیات  حسب النازحینومساعدة السكان 
 

عدد الالجئین من دولة جنوب السودان في السودان یصل إلى 
 شخص 129,000

 األمم المتحدة لمفوضیةوفقا 
شؤون الالجئین وصل إلى ل

نحو مارس  25السودان بحلول 
دولة الجئ من  129,000

بعد منتصف  السودانجنوب 
 .2013 عام دیسمبر شھر
في ھناك زیادة كبیرة  توكان

لالجئین الذین یعبرون اأعداد 
إلى داخل البالد في األسبوعین 

في أعقاب وذلك الماضیین، 
تجدد القتال في والیة أعالي 

  .جنوب السوداندولة النیل في 
الثاني  ستقبالاالمركز وافتتح 

كویك في والیة النیل الفي 
أم  معسكر كذلك افتتحواالبیض 

من أجل  ور في كوستيقنص
التدفق لبیة احتیاجات ھذا ت

  .الجدید
 
الجئ الى  196,000 نحو األرجح بوصول السیناریو یتنبأستجابة اإلقلیمیة لالجئین، اإلالمفوضیة في وفقا لخطة و

جنوب دولة الجئ من  15,300إلى لجوء نحو تشیر بیانات المفوضیة، و  .2015السودان بحلول نھایة عام 
 .2015السودان خالل الربع األول من عام  إلىالسودان 

 
 منطقة الشجرة ب عراءالاكتمال عملیة نقل مواطني دولة جنوب السودان من 

 
مارس عملیة نقل مواطني دولة جنوب السودان من  25تاریخ بشؤون الالجئین اكتملت ل األمم المتحدة وفقًا لمفوضیة

 6,900نقل نحو  جرىالشجرة في الخرطوم الى موقع  بانتیو في محلیة جبل أولیاء. ھذا وقد منطقة " في العراء"
 مارس. 10في  عملیةالأسرة) إلى الموقع الجدید منذ بدء  1,146مواطن من دولة جنوب السودان (

 
أسرة) من قبیلة النویر اإلنتقال إلى موقع  160شخص (حوالي  800وأشارت تقاریر المفوضیة أیضا إلى رفض نحو 

الشجرة. وأعربت ھذه المجموعة من مواطني دولة جنوب السودان عن رغبتھم في  منطقةفي البقاء فضلوا بانتیو و
 .یض. وتقوم المفوضیة حالیًا بمناقشة األمر مع ھذه العائالت إلیجاد حلاإلنتقال إلى موقع في والیة النیل األب

 
 في والیة الخرطوم جنوب السودان مواطن من دولة 115,000تسجیل نحو 

 
من  شخص  115,000 ما یقرب من تسجیل جرىفقد  مارس 25 تاریخحتى فإنھ  األمم المتحدة لمفوضیةووفقا 

التسجیل  عملیةبدأ تالھویة. وس من بطاقات 95,000إصدار  مع والیة الخرطوم في سودانالجنوب من دولة ل وأص

 المتحدة ممألا وفقًا لمفوضیة
 نحو وصلشؤون الالجئین ل

دولة  الجئ من 13,500
السودان  جنوب السودان إلى 

ألولى خالل األشھر الثالثة ا
 .2015من عام 

تفید  ًاتلقت األمم المتحدة تقاریر
غیر معروف من  أن عددًاب

القتال  قد نزحوا جراء األشخاص
  ،القوات المسلحة السودانیة بین

لتحریر السودان  والحركة الشعبیة
في مدینة ھبیلة  قطاع الشمال –

 .جنوب كردفانوالیة في 

شؤون الالجئیناألمم المتحدة لالمصدر: مفوضیة   
 
 
 

 
 
 
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 من الحصول على السودان وستمكن بطاقات الھویة ھذه جمیع مواطني دولة جنوب .األبیض بوالیة النیلاآلن 
 .فرص العملالتعلیم وكذلك الحصول على و ،الرعایة الصحیة، بما في ذلك الخدمات األساسیة مجموعة واسعة من

 

 والیة شمال دارفورب األمن یعیق تقدیم المساعدات في ملیطانعدام 
 

األمن الناجم عن العنف القبلي  عدم استتبابتأثرت العملیات اإلنسانیة سلبًا في محلیة ملیط بشمال دارفور بسبب 
وقوع القتال في القرى المحیطة بمدینة ب أفادت التقاریر قدو فبرایر.  27الذي نشب بین قبیلتي البرتي والزیادیة في 

 أسرة) 1,600شخص ( 8,000إلى نزوح نحو  وقد أشارت المنظمة الدولیة للھجرة مارس. 28و 26ملیط بین 
عائلة) آخرین وصلوا إلى  27شخصا ( 135، باإلضافة الى والمنطقة المحیطة بھا ،إلى مدینة الصیاح ھملووصو

 .معسكر عباسي للنازحین
 
علقت جمعیة الھالل األحمر السوداني  كماقد قلصت بعض وكاالت اإلغاثة من أنشطتھا بسبب الوضع األمني و

تسجیل  عملیة ل برنامج الغذاء العالميمرفقًا صحیًا كانت تقوم بتشغیلھا في المنطقة، وكذلك أج 11عملیاتھا في 
وتخطط المنظمات اإلنسانیة  ،ھذا .وقامت بعض المنظمات بسحب موظفیھا من المنطقة  ھناك. بیانات األشخاص

 .وتقییم الوضع على األرض ،تسییر بعثة سریعة لتقصي الحقائقل
 

أعقاب القتال الذي اندلع بین القوات تقدیم المساعدات للناس الذین نزحوا في كذلك وتواصل وكاالت اإلغاثة 
وقد تحققت  .والحركات المسلحة في محلیة طویلة بوالیة شمال دارفور وبعض أجزاء من منطقة جبل مرة ،الحكومیة

 .منھم 29,500الذین قامت المنظمة الدولیة للھجرة بتسجیل  من النازحین الجدد 31,800وكاالت اإلغاثة من 
 

 المساعدات للنازحین الجدد في دارفور یرة بتوفغاثتقوم وكاالت اإل
 

مرحاضًا في محلیة أم برو في والیة شمال دارفور. ووفقًا  250سیف بتشیید یقامت منظمة كوبي الدولیة بدعٍم من الیون
للمنظمة الدولیة للھجرة، فقد قام بعض النازحین بالعودة إلى مواطنھم األصلیة في قرى أورشي، و أبولحا وآنا باجي. 

 .رالمنظمة الدولیة للھجرة ھذه القرى للتحقق من ھذه المعلوماتوستزو
 

واإلصحاح البیئي  ةالصحی قفارمالمیاه وال وحدةو ،زمزم للنازحین فقد فرغت كٌل من الیونیسیف أما في معسكر
اإلغاثة تحدیات وتواجھ وكاالت . ھذا ستقر بھا النازحون الجدداتمدید خط أنابیب المیاه إلى المنطقة التي  منالحكومیة 

 .وسقي الماشیة ،متزایدة بسبب قیام الناس في المعسكر باستخدام میاه الشرب لصنع الطوب
 
في معسكرات النازحین في محلیة أسرة)  824نازح ( 3,600أفادت جمعیة الھالل األحمر السوداني بوصول نحو و

إمدادات  تؤثر علىالكسور في أنابیب المیاه  ال تزالف أما في معسكر دبنیرة للنازحین .مارس 23 -14بین طویلة 
لضمان توفیر إمدادات كافیة من المیاه. وقد قامت ویجري حالیًا نقل المیاه بواسطة الصھاریج إلى المعسكر  .المیاه

في معسكرات طویلة تشییدھا المخطط من  كان مرحاضًا 715من أصل  94منظمة بالن سودان الدولیة بتشیید 
 .للنازحین

 
نازح في محلیة  شمال جبل مرة في والیة وسط   26,000بوجود  الحكومیة تقاریر مفوضیة العون اإلنساني تفید

 دارفور
 

األھالي من منازلھم في محلیة شمال جبل مرة بوالیة من  26,000أشارت مفوضیة العون اإلنساني إلى فرار نحو 
ھؤالء  إلى قرى فنقا السوق، ونسكام، وأبونقا، وورا في نفس المحلیة.  ووفقًا للمفوضیة فقد فر لجوءھموسط دارفور و

قد . و، وجماعة مسلحة في المحلیةاالشتباكات التي اندلعت بین القوات الحكومیة إثرالناس من منازلھم في شھر ینایر 
والسلطات المحلیة بالوالیة منطقتي فنقا السوق  ،زار مندوبون من المفوضیة، وجمعیة الھالل األحمر السوداني

 ونسكام  لتقییم احتیاجات ھؤالء الناس.
 

حاالت الطوارئ، والمستلزمات لووفقًا لمفوضیة العون اإلنساني، یحتاج ھؤالء النازحون إلى الغذاء، والمأوى 
جدیر بالذكر أن ھؤالء الناس لم یتلقوا و.  ةالصحی قفارموخدمات ال ،ًال عن تقدیم المساعدات الصحیةالمنزلیة، فض

قریة قد دمرت ونھبت أثناء  30منذ نزوحھم. وتفید السلطات المحلیة وقادة المجتمع المحلي بأن أكثر من  اتأي مساعد
وكذلك  ،فإن عدم وجود طرق سالكة في والیة وسط دارفور، الحكومیة ووفقًا لمفوضیة العون اإلنساني القتال.

. لذلك، ال م عبر والیة وسط دارفور صعبًة جدًاونسكا ،التضاریس القاسیة تجعل عملیة الوصول إلى قري فنقا السوق
عملیة  نقل المساعدات اإلنسانیة من والیة شمال دارفور. وتنسق السلطات المحلیة مع المفوضیة جري یمكن إال أن ت

 ور لتوصیل المساعدات من الفاشر.في والیة شمال دارف

 لمفوضیة العون اإلنسانيوفقا 
 26,000نحو نزح  ةالحكومی

شمال جبل  محلیة  شخص في
 .وسط دارفور في والیة مرة

یة القبل االشتباكاتتؤثر 
على الموارد في لسیطرة ل

والیة شمال جمیع أنحاء ملیط ب
على عملیات  دارفور

 .المساعدات في المنطقة
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

 في جنوب دارفور القبلي من األھالي بسبب القتال 2,500نزوح نحو 

شخص من قبیلة السالمات من قریة النضیف في محلیة برام في والیة جنوب دارفور في أعقاب  2,500نحو  فر
اإلنساني. وقد أفادت  العون لمفوضیة وفقًاذلك و ،مارس 21الفالتة والسالمات في  بین قبیلتيالقتال الذي اندلع 

 بین الوكاالت تسییر بعثة مشتركة ومن المخطط محلیة كتیلة. المفوضیة أن ھؤالء األھالي قد التمسوا الملجأ في
 .حتیاجاتاالوتقییم  ،من للتحققلكتیلة األسبوع المقبل 

 

في المائة فقط من خطة اإلستجابة اإلنسانیة في  5ل سوى موَّیلم 
  2015السودان لعام 

 
 نحوحتیاجات اإلنسانیة في جمیع أنحاء السودان، مع وجود اإل زیادة كبیرة في 2015 شھد الربع األول من عام

وھذا  .اإلنسانیة اتالنازحین والالجئین الجدد من دولة جنوب السودان الذین یحتاجون إلى المساعد من 67,000
 23,600التحقق منھم في دارفور، باإلضافة إلى ما یقدر بنحو  جرىمن النازحین الجدد الذین  29,000یشمل 

الجئ جدید من دولة جنوب السودان. ویأتي ذلك  13,500من النازحین الجدد في والیة جنوب كردفان وحوالي 
أشار إلى ، كما 2015نسانیة في السودان لعام على خلفیة توفر تمویل خمسة في المائة فقط من خطة االستجابة اإل

ملیون  50 فقطھذا  یعادلنظام التتبع المالي التابع لمكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة (أوتشا). و ذلك
مطلوب. وبالمقارنة، كان التمویل لخطة عام الملیون دوالر أمریكي  1004 ال أصل مبلغ دوالر أمریكي من

 277عن مبلغ  أو ما یزید قلیًال )ملیون دوالر مطلوب 995مبلغ  إجماليمن (في المائة   27.9بلغقد  2014
 .2014 مارس 30في  ملیون

 

 إصابة بالمرض 1,120حاالت جدیدة من الحصبة وتأكید حدوث  ظھور
 

 رىجسیف، فقد یومنظمة الیون ،ومنظمة الصحة العالمیة ،من وزارة الصحة وفقًا ألحدث تقریر قامت بإعداده كٌل
الحصبة في السودان خالل األسبوع الماضي، لیصل العدد اإلصابة باإلبالغ عن عشرین حالة جدیدة من حاالت 

حالة  15 العدد ویشمل ذلك إصابة. 1,120إلى  2015ینایر  ألول منااإلجمالي لحاالت الحصبة المؤكدة منذ 
 بانتشار. وقد تأثرت الوفیات بسبب المرضلمائة من إجمالي ا 1.3 یمثلأي ما ، ناجمة عن اإلصابة بالمرضوفاة 

الحاالت  بما في ذلكإجمالي عدد الحاالت المشتبھ فیھا ویصل والیة.  13 فيالمحلیات  من 30 حتى اآلنالمرض 
 .حالة 2,300المؤكدة حوالي 

 
في المائة  67بتسجیلدارفور من ثالث والیات  حیث تنفرد، الحصبةنتشار اب المتأثرةھي أكثر المناطق  دارفورو

 11.4ة (وخمس حاالت وفا ،إصابة حالة 44 عن والیة شرق دارفور أفادت تقاریروقد . بالمرض من حاالت الوفاة
غرب دارفور في والیة  وفاة حالتيمع  ،إصابةحالة  49كذلك سجلت ، وفي المائة من نسبة الوفیات بالمرض)

 شمال دارفور. في والیة ٪) 3ثالث حاالت وفاة (و ،إصابةحالة  100تسجیل جرى قد ٪)، و4.1(
 

 المؤكدة في السودان بالوالیةو ،عدد حاالت اإلصابة بالحصبة المشتبھ بھا
 

 

 

 

 

 

 
 

، ولكن المرضفي بدایة اندالع  غرب دارفوروالیة في فقد تأثر العدید من الرجال لمنظمة أطباء بال حدود،  ووفقًا
 أن بال حدود، منظمة أطباءت . وقالیصابون بالمرض واألطفال ،المزید من النساء حیث بدأ، مطناآلن تغیر ھذا ال

دون طفال أل يفي المائة من الحاالت ھ 52والفتیات، في حین أن  ،من النساءحالیًا  يفي المائة من الحاالت ھ 64
  عاما. 15ن س

تمویل خطة اإلستجابة 
اإلنسانیة في السودان لعام 

 %5یقف عند نسبة   2015
 في الوقت الذي تزایدت فیھ

وجود حتیاجات اإلنسانیة مع اال
النازحین  من 67,000 نحو

دولة الجدد والالجئین من 
جنوب السودان منذ األول من 

 .2015ینایر  شھر 

 والیونیسیفالمصدر: وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمیة،  

 إشتباه
 إصابة
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