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أوتشا     

 )فتاة یافعة تتسلم مساعدات غذائیة في  والیة النیل األبیض (المصدر: األمم المتحدة

 في ھذا العدد                                        
 

 1ص.  یة شرق دارفورالشركاء یتأھبون لإلستجابة في وال    

 2من حاالت اإلصابة بالحصبة في السودان ص.   2,336تأكید عدد 

 3والیة النیل األبیض في حاجة إلى المیاه والمراحیض ص. بمعسكرات ال

 4لدارفور ص.  ملیون یورومبلغ تتبرع بالمانیا 

  التطورات أبرز  
على فرق اإلستجابة و اإلمدادات اإلنسانیة •

 في والیة شرق، أبوكارنكا ال إلىلإلنتق استعداد
  منحت السلطات الحكومیة متى ما دارفور

 .بإتاحة الوصول تصریحال
الصندوق المركزي لمواجھة الطوارئ یمنح  •

للتصدي  ستجابةلال ملیون دوالر أمریكي 1.9
، في الوقت الذي تشارف فیھ لوباء الحصبة

التطعیم الحكومیة ضد  حملةالمرحلة األولى من 
 .نتھاءعلى اإلالحصبة 

ة ُمَتَھیِّئ األبیض في والیة النیل المعسكرات •
 والمراحیض ،خزانات المیاه القربیة الستالم

 .ھناك التي تشتد الحاجة إلیھا
دعم ل ملیون یورو بمبلغتتبرع  حكومة المانیا •

 في والیة جنوب منظمة الرؤیة العالمیةمشروع 
 .دارفور

 

 أرقام

 
 ملیون 3,1

 
 ملیون 2,5

 
 
 

 یونمل 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 السودان

شئون ل األمم المتحدة (مفوضیة
 )لالجئینا

 
 
 

146,493 

 دولة جنوب من نوالالجئ
 15 منذ السودانفي  السودان

مفوضیة األمم ( 2013دیسمبر، 
  )لالجئینشئون االمتحدة ل

 التمویل  

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

 

  
28 % 

 المتوفر من التمویل المطلوب
 

    
     

 
 

في انتظار إتاحة  شرق دارفوربالمعونة لوالیة  ةستنفار االستجابا
 الوصول

 
مایو في  11منذ اندالع القتال في  الرزیقات الجنوبیةو االمعالی یلتياشتباكات أخرى بین قبتجدد لم ترد تقاریر عن 

وأبو كارنكا.  ،عدیلةمدینتي یما في ، ال سمتوترًا خالل األسبوع المنصرمظل الوضع األمني وقد  أبو كارنكا. محلیة 
العودة إلى بالذین نزحوا بعد القتال  من األھالي 24,000فقد بدأ نحو ، الحكومیةلمفوضیة العون اإلنساني  ووفقًا

والشركاء الوطنیین  ،تقاریر غیر مؤكدة من سلطة دارفور اإلقلیمیة فیددیارھم في أبو كارنكا في نھایة األسبوع. وت
أسرة،  293مجموعة أخرى من نحو قد ورد أن ھناك منزال في أبو كارنكا أثناء القتال. و 665لي حوا باحتراق

 ،شمال دارفوروالیة في  محلیة اللعیتاع مع ماشیتھم الى نزقبل بدء ال واانتقلقد واألطفال،  ،من النساء تتكون أساسًا
 جِرجدیر بالذكر، أنھ لم یوالشمال كردفان. ة في والیاألبیض مدینة ھرب عدد غیر معروف من المدنیین إلى كذلك و

الشركاء في المجال و ،قد حاول كٌل من بعثة الیونامیدتحقق في أبو كارنكا. و أو أنشطة ،أنشطة إنسانیة ةیبأبعد القیام 
إلى لتحقق لبعثة تسییر و ،اإلنساني إجراء تقییم سریع

مایو، ولكن السلطات الحكومیة  18أبو كارنكا یوم 
منیة. األمخاوف البسبب إلى المنطقة لوصول ا منعت
من قبل الوكاالت تجري حالیًا محاوالت أخرى  وھناك

من المؤمل ، حیث اإلنسانیة للوصول إلى أبو كارنكا
 .مایو 26أبو كارنكا یوم یجري تسییر البعثة إلى أن 

 
 تدھورلتصدي لل لالستجابةالتأھب  تدابیر اتخاذ بدأوقد 

بعد تلقي  فورًاو كارنكا الوضع اإلنساني في أب
قبیلتي الرزیقات القتال بین نشوب  عنمعلومات 

، عدیلةكٍل من والمواد الغذائیة الكافیة في  ،أكد الشركاء في المجال اإلنساني توفر اإلمداداتقد وھذا، . والمعالیا
المتوفرة  زونات الغذائیةمل المختفي الضعین، تشفاألبیض. مدینة توفر مخزون احتیاطي من المواد في والضعین، مع 

طن متري من الحبوب  18.35 و ،یاتطن متري من البقول 26.75 و طن متري من الحبوب، 29.68 على
 1,200ھناك  فتتوفرفي عدیلة، أما طن متري من الملح.  2.05، وزیت الطبخطن متري من  1.08 و ،اإلساسیة

 وفیرت جريسیكذلك طفل لمدة ثالثة أشھر. و 200 یاجاتإحت ، وھو ما یكفي لتغطیةةغذیتالعالي لجوز امن  ةكرتون
وھناك شمال كردفان. والیة في  بیضمن األأو  ،جنوب دارفورفي والیة الطوارئ واألدوات المنزلیة من نیاال،  مآوي
جئین للجنة األمریكیة لالتابعة  ،والنظافة ةالصحی قفارممتخصصة في التغذیة والمواد غیر الغذائیة، والمیاه والفرق 

. الالزمة منحھا التصاریح األمنیةحال لالنتشار في أبو كارنكا وھي على أھبة اإلستعداد  ،في عدیلة حالیًاة تمركزالم
 توجد عدیلة حیث إلىالحاالت الحرجة جرى تحویل  ذلكلھناك نقص في اإلمدادات الصحیة في أبو كارنكا، وویوجد 

كذلك تجھیزات االستجابة السریعة، وتجھیزات ات وحدالعالمیة كافیة. وقد أرسلت منظمة الصحة طبیة إمدادات 
مستشفیات في عدیلة والضعین، حیث الفرق الطبیة إلى الكذلك التي تحتوي على مواد جراحیة) وو ( اتالصدم معالجة

ین ومضخات غاطسة في الضع ،سبعة مولدات الحكومیة ةالصحی قفارملمیاه والاإدارة ولدى الضحایا.  بمعالجة تقوم
ل قطاع المیاه بإدارة األمنیة. وقد اتص ذن من السلطاتاإل حال الحصول علىإلى أبو كارنكا وعدیلة،  جاھزة للشحن

 والنظافة الصحیة في المنطقة. ةالصحی قفارمحتیاجات المیاه والإلجراء تقییم سریع إلالمیاه التابعة للوالیة في عدیلة 
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 جة ماسة للمساعداتضحایا الحرائق في والیة جنوب دارفور بحا
 

 مایو 12 یوم في، في محلیة بلیل، في والیة جنوب دارفور لديقعملیة  تقییم مشترك بین الوكاالت في قریة ت جر
إلى لعملیة التقییم  النتائج األولیة وتشیر .منزًال 327 أبریل أدى إلى تدمیر 20حریق في  اندالع بعد ورود تقاریر عن

والمستلزمات  ،المواد الغذائیة بصورة عاجلة إلى وتحتاج األسر المتأثرة .الكاملب منزٍل 200 إحتراق أكثر من
 أن تقوم للھجرة المنظمة الدولیة وتأمل .المرافق الصحیة، وكذلك إلى دعم ومستلزمات النظافة، المنزلیة الضروریة

 المنظمة الدولیة للھجرة قامأر استخدام جريوبعد ذلك سی. في غضون أسبوع المتأثرة من عدد األسر بعملیة التحقق
عیة حفظ المیاه (الجركانات) أوو ،مثل الصابون وغیرھا من المواد ،توزیع المواد الغذائیةفي عملیة التخطیط ل

 .ثرینأللمت
 

 حالة وفاة 35حالة إصابة مؤكدة و 2,336وباء الحصبة: اإلبالغ عن 
 

مع تأكید  حتى تاریخ الثالث من مایوشتباه باإلصابة بوباء الحصبة في السودان حالة ا 4,127اإلبالغ عن  جرى
قد ارتفع عدد ف ،بحساب حاالت الوفاة األخیرة التي جرى اإلعالن عنھا في والیة شرق دارفورحالة. و 2,336

أعلى معدل للوفیات جراء  حالة وفاة. ونتیجة لذلك، فقد سجلت والیات شرق دارفور 35إلى  2015الوفیات في عام 
في  71.4من الوفیات المبلغ عنھا ( 35من أصل  25في المائة). وقد جرى رصد  9.5( بنسبة  مرض الحصبة

المائة) في والیات شرق، وغرب، وشمال دارفور. ھذا، وقد بقي اجمالي عدد المحلیات التي تأثرت بانتشار الوباء ھو 
عن غالبیة حاالت اإلصابة  تقاریرالدت وروالیة. وقد  14محلیة متأثرة في  32نفسھ خالل األسابیع الماضیة، بواقع 

بالحصبة من قبل المستشفیات، مع اإلشارة إلى وجود نسبة عالیة من الحاالت المعقدة التي تحتاج إلى الدخول 
 .للمستشفیات

 
دوالر  ملیون 1.9مبلغ  تلقت الحملةو نتھاءعلى اال الحصبةضد وباء حملة المن  األولىالمرحلة فیما تشارف 

 المركزي لمواجھة الطوارئ صندوقالمن  أمریكي
 

لدعم حملة مایو  14یوم في ملیون دوالر أمریكي  1.9مبلغ  الطوارئالمركزي لمواجھة صندوق خصص ال
الحصبة في السودان. ویأتي ھذا التخصیص بعد فترة وجیزة من اختتام المرحلة األولى  وباءتفشي للتصدي ل االستجابة

الحملة التي وقد استھدفت واستمرت لنحو عشرة أیام.  ،ابریل 22 بتاریخي بدأت التومن حملة التطعیم ضد الحصبة، 
الشركاء في مجال الصحة كذلك الیونیسیف، وومن منظمة الصحة العالمیة،  بدعٍم الحكومیة،تدیرھا وزارة الصحة 

االكثر ن المحلیات م 28عاما في 15أشھر و 6األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین ملیون من  1.66المحلیة، حوالي 
 الوالیاتاللقاحات، عمل الشركاء في مجال الصحة في ھذه وزیع توكتكملًة لعملیة ست والیات.  فيطر اخعرضًة للم

كذلك و ،الصحیة تعلى إدارة الحاالالموظفین تدریب ب على القیامالوالئیة  اتوزارالو ،الصحة االتحادیة ةمع وزار
والیونیسیف  ،منظمة الصحة العالمیةوقد قامت كٌل من الحصبة. بمرض لتوعیة ل عألفراد المجتمعقد جلسات تعلیمیة 

ثماني ال الرصد في جمیع المحلیاتمباشرة حمالت الحصبة من خالل للتصدي لوباء الحكومة  استجابةأیضا بدعم 
ات ئیة بالتجھیزالوالالصحة  اتوزاروكذلك تزوید  ،، وتقدیم الدعم الفني لفرق التطعیم في ھذا المجالعشرینو

أنشطة التعبئة حول مواد تعلیمیة مطبوعة توزیع أیضا  جرىاالستجابة السریعة. وقد تجھیزات الصحیة األساسیة و
 االجتماعیة.

 
 2015مایو  3إلى  2014حاالت اإلصابة بالحصبة في السودان بالوالیة من دیسمبر 

 

 

وفاة  35من أصل  25توجد 
 أيبمرض الحصبة المبلغ عنھا 

في المائة، في    71.4نسبة 
وشمال  ،وغرب ،والیات شرق

 .دارفور

 وزارة الصحة، و منظمة الصحة العالمیة و الیونسیف :لمصدر( 
 
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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www.unocha.org/sudan | www.unocha.org | ochasudan_feedback@un.org | Facebook: UNOCHASudan | Twitter: @UNOCHA_Sudan  
 إلنسانيا المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

ین حدیثًا من دولة فدیقوم بتسجیل الوا فریق من الھالل األحمر السوداني 
 األمم المتحدة) :لمصدرجنوب السودان إلى والیة النیل األبیض (

 

 حتیاجاتال ستجابةاالاستمرار ون الالجئین: ئمم المتحدة لشاأل مفوضیة
 ادمین من دولة جنوب السودانلقا
 

القادمین التشغیلیة لمواجھة األعداد المتزایدة من الالجئین  االستجابة الالجئین شئوناألمم المتحدة لمفوضیة تواصل 
قلیل من الوافدین الجدد الذین جرى التحقق منھم في العدد المن دولة جنوب السودان إلى السودان. ومع اإلبالغ عن 

قد بلغ حتى اآلن  2013دیسمبر  15شخص)، فإن العدد اإلجمالي للقادمین الجدد منذ  392( األسبوع الماضي
تحركات سكانیة كبیرة  إلى. ومن المتوقع أن یرتفع ھذا العدد، حیث تشیر تقاریر غیر مؤكدة  ًاشخص 146,493

العنیف في والیة الوحدة في  ذلك جراء القتالا بالقرب من والیة غرب كردفان، وباتجاه الحدود السودانیة، وتحدید
حالیًا االستعدادات لزیادة مرافق االستقبال تحسبا لحاالت عبور الحدود ھذه في والیتي  يدولة جنوب السودان. وتجر

 غرب وجنوب كردفان.
 

  الفراغ من عملیة إعادة التوطین في والیة الخرطوم
 

في محلیة  منطقة األندلس المفتوحة إلى موقع بانتیوأسرة من  437جرت بنجاح عملیة الفراغ من إعادة توطین عدد 
أیضًا، ھناك ترتیبات ال تزال جاریًة على قدٍم وساق، لتخصیص قطعة أرض وجبل األولیاء في والیة الخرطوم. 

 10 - 04أسرة إضافیة غیر مدرجة أصال في خطة النقل. وفي  32حاالت الطوارئ لعدد لوتوفیر اللوازم المنزلیة 
مریضًا في سیاق  116بمساعدة  الالجئین شئوناألمم المتحدة ل مفوضیة من الوطنیة بدعٍممنظمة المنار  مایو، قامت

عملیة إعادة التوطین. ویأتي ذلك بعد التزام منظمة المنار مؤخرا بتقدیم خدمات طبیة مدعومة لمجتمعات مواطني 
المنار استضافة العیادات األسبوعیة الثابتة في دولة جنوب السودان في والیة الخرطوم. ووفقا لذلك، ستبدأ منظمة 

 یرھا المنظمة حالیًا في ھذه المناطق.دذلك لدعم العیادات المتنقلة التي تو جبرونا المفتوحة، و ،مناطق مایو
  

  االبیض والیة النیلفي لالجئین  أول موقع في التسجیل الفردياكتمال 

 عسكرفي ملالجئین  التسجیل الفرديالفراغ من عملیة  من المقرر
فرق قد قامت الو .مایو 14 تاریخباألبیض  في والیة النیل الجوري

جمعیة و ،ون الالجئیناألمم المتحدة لشئ مفوضیةالتابعة لكٍل من 
 نما یزید قلیال ع ، بتسجیلابریل 15منذ  السوداني األحمرالھالل 
 30أكثر منب انخفاضًا ھذاویشكل ). أسرة 1,600 ( شخص 6,500

، السابقة في عملیات تسجیل األسر المرصودة عداداأل المائة من في 
وسوف  .النسبة المئویة للتغیر متوسط من لقلیبأعلى  یعتبروھو ما 

عملیة  من الفراغ بمجرد الكشافة معسكر في تسجیلال العمل فرق تبدأ
 21قبل  ردیسال معسكر في تبدأسو، الجوري معسكرفي  تسجیلال

 .مایو

 ومراحیض خزانات میاه قربیةتلقي توالیة النیل األبیض معسكرات في ال
 

كمیة  ذلككتنخفض ، عبر والیة النیل األبیض یمرالذي منسوب المیاه في النیل األبیض انخفاض  ستمرارو نظرًا ال
والتي ، یاه القربیةالم حاد في خزاناتھناك نقص . و یوجد الجوريو ،ردیسوال ،معسكرات العلقایةفي المتاحة المیاه 

 أم معسكر تعطل الشاحنة التي تنقل المیاه إلىھذا مع  اقترنوقد  .في معظم المعسكرات المیاه تعتبر حیویة لتخزین
مع الوكالة الكاثولیكیة للتنمیة  ًااتفاقأبرمت المفوضیة ذلك، واستجابًة ل .المیاه أزمة توفر، مما أدى إلى تفاقم صنقور

صنقور،  النیل األبیض (أموالیة معسكرات من ة في أربعة یقربانات المیاه الخزتركیب ل منصة 12لبناء  الخارجیة
 ة.بشاحنة نقل المیاه المعطو یجري العمل على إصالحوفي الوقت نفسھ،  ). الكشافةوالجوري، و، 2ردیسوال

 
لمفوضیة قیاسي الدون المستوى  والمراحیض في جمیع أنحاء والیة النیل األبیض ھبتغطیة جدیر بالذكر، أن معدل الو

تصل  ودبة أبو سن ،ي العلقایةمعسكر فيشخصا ، فقط  20 لكل مرحاض الالجئین، بواقع شئوناألمم المتحدة ل
ال ف، صنقور في معسكر أم. أما شخصا 50 لكل مرحاضحسب مقیاس اسفیر بواقع  مستوى الطوارئل حالیًاالتغطیة 

المركزي صندوق البتمویل من  الیونیسیفستقوم وضع، معالجة السرعة لو .المراحیضبأي تغطیة  یوجد حالیًا
 إلى معسكر أم ،العلقایةمعسكر كانت موجودة أصًال في مرحاض  100 بتحویل عملیة تشیید عدد الطوارئ لمواجھة
 210 عدد بناءبالوكالة الكاثولیكیة للتنمیة الخارجیة  وباإلضافة إلى ذلك، قامت المفوضیة باالشتراك مع صنقور.
 .لخدمة المعسكر مرحاضا

 

على قدٍم و االستعدادات تجري 
لزیادة مرافق االستقبال ساق 

تحسبا لعملیات عبور حدودیة 
جدیدة في والیتي غرب 

 .وجنوب كردفان

 
 

 

اثنین فقط من معسكرات والیة 
النیل األبیض تلبي معاییر 
الطوارئ لمقیاس اسفیر للتغطیة 

أي  وال تتوفر بالمراحیض،
في معسكر  تغطیة بالمراحیض

 .حالیا أم صنقور
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 إلنسانيا المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

 األمم المتحدة) :لمصدروالیة جنوب دارفور یحصلون على الماء من خزان میاه (نازحون في  
 

 في والیة جنوب دارفوربمعسكرات النازحین حل مشكلة نقص المیاه 
 

في معسكر  ي تشتد الحاجة إلیھذالتسلیم الوقود  أوقفت عملیة ریح الالزمة لقطاع المیاهاالتأخیر في الحصول على التص
السالم للنازحین في والیة جنوب دارفور في األسبوع 

لذلك لم تتمكن شبكات المیاه  و. ونتیجةمایاألول من 
بكفاءة، مما یؤدي إلى  التابعة لقطاع المیاه من العمل

ومع ذلك، فقد اتاحت . نقٍص حاٍد في المیاه في المعسكر
مایو إستئناف  6عملیة النقل الناجحة للوقود بتاریخ 

وتقف عملیات إمدادات المیاه في  عملیات المیاه.
لترا للفرد في   11.7معسكر السالم اآلن عند حدود 

في األسابیع الماضیة،  وبالمثل فقد جرى الیوم الواحد.
 المشكالت المماثلة لنقص المیاه في معسكرات حل

ا، كلممثل (النازحین في والیة جنوب دارفور 
وذلك بفضل  دریج) و ،سَكَليوعطاش، والسریف، و 
القیود المفروضة وقد أدت  شحنات الوقود الناجحة.

قتة للشركاء في المجال اإلنساني في الحركة المؤعلى 
 .أواخر شھر أبریل بسبب الوضع األمني المتوتر إلى التأخیر

   

توزیع المساعدات والتسجیل وعمل ملفات شمال دارفور: والیة 
 للنازحین

 
مدادات اإلوجمعیة دار السالم للتنمیة بتسلیم  ،الالجئین شئوناألمم المتحدة ل مفوضیةمایو قامت  12و  11في یومي 
وشداد للنازحین في محلیة  ،نسمة) یعیشون في معسكرات نیفاشا 1,880أسرة نازحة ( 376لعدد لطوارئ لالمنزلیة 

من منطقة شرق جبل مرة، المساعدات في مجاالت  2015دار السالم. وقد استلم النازحون الذین وصلوا في فبرایر 
فقد تحدید أي فجوات أخرى. أما في محلیة كبكابیة،  جِرم ی. ھذا، ولةالصحی قفارمالغذاء، والصحة، والمیاه، وال

شخصا) و ذلك بعد  830عائلة نازحة ( 154ارئ إلى ولطلمریكا الدولیة اللوازم المنزلیة وزعت منظمة أوكسفام أ
 تقییم االحتیاجات التي أجریت في فبرایر.

 
 الفراغ من تسجیل النازحین في محلیة ملیط 

 
قریة في  11من النازحین في  22,988النازحین التابع للمنظمة الدولیة للھجرة تسجیل  أكمل فریق مصفوفة تتبع

. وقد كانت عملیة التسجیل جزء من االستجابة اإلنسانیة المستمرة في محلیة مایو 14في یوم  وحدة الصیاح اإلداریة
. وستساعد نتیجة 2015عام ن مومارس  ،في شھري فبرایر الزیادیةاع بین قبیلتي البرتي ونزملیط بعد نشوب ال

 العملیة في التخطیط لمزید من االستجابات اإلنسانیة في المنطقة.
 

 ملفات للنازحین على قدٍم وساق إلعداد برنامج الغذاء العالميعمل یجري 
 

و  ،ومعسكرات أبو شوك ،وكبكابیة ،فرغ  برنامج الغذاء العالمي من عملیة عمل ملفات للنازحین في محلیات كتم
السالم للنازحین في والیة شمال دارفور. أما في محلیة طویلة، فما زالت العملیة مستمرة. وقد تقرر أن تبدأ العملیة 

ازحین ھو وضع ویونیو. والغرض من عمل ملفات  للن ،ومنطقة شنقلي طوبایة في شھري مایو ،في محلیة ملیط
الذین كان كثیر زحین الذین یعیشون في الوالیة، ون النام عرضًة للمخاطر التدخالت المناسبة لمختلف الفئات األكثر

 عاما. 11منھم یعتمدون على المساعدات اإلنسانیة منذ أكثر من 
 

 جنوب دارفوروالیة في  یةرؤیة العالممنظمة اللمانیا تدعم ا
 

 .جنوب دارفوریة السودان في والیة لدعم عملیات منظمة الرؤیة العالم تبرعت حكومة ألمانیا بمبلغ ملیون یورو
 ، والنظافة ،ووسائل العیش، وكذلك الحصول على المیاه وسیوجھ التبرع لدعم مشروع تحسین األمن الغذائي

 للمجتمعات التي تعیش في محلیات رھید البردي، وكتیلة، وكبكابیة، في والیة جنوب دارفور ةمرافق الصحیالو
، نحو 2015أبریل عام   را، والذي بدأ في األول منشھ یستھدف المشروع المقرر الفراغ منھ في ثمانیة عشرو

وتحسین  ة،الصحی قفارموال ،فباإلضافة إلى توفیر إمكانیة الوصول الفوري إلى مرافق المیاه .شخٍص 50,000
وھذا سیمكن أفراد المجتمع من إدارة شبكات المیاه، واعتماد  البذور، یتضمن المشروع أیضا أنشطة بناء القدرات.

  .وزیادة تنویع دخل األسرة،الزراعیة المحسنة التقنیات 

 ةتاحت عملیة النقل الناجحأ
مایو استئناف   6للوقود بتاریخ 

عملیات المیاه في معسكر 
 .السالم
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