
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
   
  
 

 
 

 

 
 

 

 

أوتشا     

 في ھذا العدد
 1ص.آالف األشخاص في حاجة إلى مساعدات في غرب كردفان 

 2ص. 10استمرار نقل األشخاص من موقع الكیلو 

 3ص.في والیة البحر األحمر  الضنكتفشي حمى 

 4.ص العائدون في أبو كرشوال في حاجة إلى مساعدات

 

  

 

 

 

 

 
 

  التطورات أبرز
یحتاج ما یقدر بإجمالي  •

الجئ من نازح و 100,000
أصول من دولة جنوب 

كردفان  غرببوالیة السودان 
 مساعدات حسبما أفادتإلى 

مفوضیة العون اإلنساني  بھ
 والجھات الفاعلة اإلنسانیة.

 25,000ل ما یزید عن ـِقـُن •
الجئ من دولة جنوب 

 10السودان من موقع الكیلو 
 مواقعفي النیل األبیض إلى 

كشافة والردیس جوري وال
 .یوینو 15حتى تاریخ 

 نسانیةاإللمساعدات ا یتلقى •
شخص  21,300من  حوالي

ب من من الذین الذوا بالقر
موقع فریق الیونامید في ُكرما 

 .في شمال دارفور
أفادت منظمة الصحة العالمیة  •

 الضنكبأن ھناك تفشي لحمى 
في والیة البحر األحمر.  

ع ما وعن وق وردت تقاریرو
حالة  738یقدر بإجمالي 

 حاالت منھا 6إصابة مع وفاة 
 .یونیو 14حتى 

 أرقام
 

2,000,000 
373,000 

 النازحون في دارفور
   2013في عام 

(حتى  2014في عام 
 تاریخھ)                  

157,000 
 
 

  السودان في نوالالجئ
 األمم المتحدة (مفوضیة
 )للالجئین

 في نوالسودانی نوالالجئ 250,000
 السودان دولة جنوب

  وإثیوبیا
مفوضیة األمم المتحدة ( 

  )للالجئین

353,000 
 

 في ونسودانیال ونجئاللا
 تشاد

مفوضیة األمم المتحدة  (
 ) للالجئین

 التمویل

 )أمریكي دوالر(ملیون  995
  2014مطلوبة في عام 

37.1% 
 ةقدماألموال الم نسبة

 

 

 یونامید)تصویر الشمال دارفور ( والیةمأوى لھا في  بقربمرأة نازحة إ
 

 
غرب والیة الجئ من أصول من دولة جنوب السودان إلى مساعدات في  100,000یحتاج ما یزید عن 

 كردفان
 

 ،والسالم ،المیرمنازح في محلیات  67,000ما یقدر بنحو والجھات الفاعلة اإلنسانیة أن  اإلنسانيأفادت مفوضیة العون 
في حاجة ماسة إلى تلقي  مجلدالمحلیتي بابنوسة والجئ من دولة جنوب السودان في  33,000، وما یقدر بنحو وغبیش

 مساعدات إنسانیة. 
 

المجلد و أن النازحین والالجئین في محلیات المیرم ما بین الوكاالتوبین مفوضیة العون اإلنساني/ آخر بعثة مشتركة  وأفادت
الصحة، والتغذیة، الحاجة إلى تلقي دعم فیما یتعلق ب طارئة، فضال عن منزلیةمستلزمات وب في حاجة ماسة إلى غذاء والدب

.  كما تحتاج المجتمعات التي تستضیف ھؤالء النازحین والالجئین إلى مساعدات إنسانیة ، والنظافةةالصحی قفارموالمیاه، وال
لم یتلقوا  2014والحظت البعثة أن األشخاص من أصول من دولة جنوب السودان الذین وصلوا منذ ینایر حسبما أفادت البعثة.  

وأفادت البعثة أن الوزارات التنفیذیة غذائیة طارئة.   مساعدات نازح 10,400أیة مساعدات إنسانیة، بینما تلقى ما یقدر بنحو 
دون تلقي مزید من الدعم ى تلبیة احتیاجات ھؤالء األشخاص من والمنظمات الوطنیة العاملة على أرض الواقع غیر قادرة عل

 من وكاالت األمم المتحدة.
 

وقع منظمة الھجرة الدولیة اتفاقا مع سلطات والیة غرب كردفان بأن ُتوقد أوصت البعثة، من أجل التغلب على ھذه التحدیات، 
نظام تنسیق بین القطاعات في بإنشاء  أیضا وصت البعثةأ.  كما على نحو أكثر فعالیةیقضي بتتبع وتسجیل األشخاص المتأثرین 

 غرب كردفان.والیة 
 

مشروعات في التنسیق ومراقبة  یصّعب عملیتيردفان، مما جنوب ك مدینة كادوقلي في وتعمل وكاالت األمم المتحدة حالیا من
 .غرب وشمال كردفان

  )جمعیة الھالل األحمر السوداني جنوب كردفان (تصویروالیة من أصول من دولة جنوب السودان یلوذون ب ةأسر
 
 
 

 النشرة اإلنسانیة
 السودان
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 10من موقع الكیلو الجئ من أصول من دولة جنوب السودان  25,000نقل ما یزید عن 
 

أصول من دولة جنوب الجئ من  30,000حالیا نقل ما یقدر بنحو  أفادت مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین أنھ یجرى
 في والیة النیل األبیض إلى غیرھا من المواقع األقل عرضة للفیضانات. 10من موقع الالجئین في الكیلو  السودان

 
الجئ إلى مواقع جوري،  25,000ل ما یزید عن ِقُنیونیو  15حتى  أنھ فادت مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئینأو

مفوضیة األمم المتحدة لشؤون بھ ومن المتوقع أن تنتھي عملیة النقل في غضون أسبوعین حسبما أفادت والكشافة، والردیس.  
 الالجئین.

 
 الموقع                  والِقعدد األشخاص الذین ُن  

 جوري 9,944

 الكشافة 6,476

 الردیس 7,338
  مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین المصدر: 
 

القادمین. مزید من ستقبال إلھذه المواقع ل ، وإعداداالنتقالتوسیع نطاق أنشطتھا في مواقع بوقد بدأت المنظمات الشریكة بالفعل 
في كل موقع، وذلك بھدف توسیع ھذا  مشتركمأوى ُشیِّد وقد  . أولویة قصوىضمان توفیر مأوى مالئم لألشخاص بمثابة ویعد 

مفوضیة األمم المتحدة تقوم كما أحضر بعض الالجئین مواد اإلیواء الخاصة بھم وقد  .وقعلكل م مشتركة يمآوإلى أربعة 
المستلزمات أیضا مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین كما توفر  . كوستي مدینةبناء إضافیة من نقل مواد بلشؤون الالجئین 

 الجدیدة.نتقال مواقع اإلالطارئة للتوزیع في كل للحاالت المنزلیة 
 

 ُشیَّد وكذلكب بالشاحنات.  جَلبالمیاه المعالجة بالكلور التي ُت مألتلتر  10,000ویوجد في كل موقع ثالثة خزانات میاه سعة 
 في كل موقع. مرحاض 288

 
شمال والیة شخص من النازحین بالقرب من موقع فریق الیونامید في ُكرما في  21,300 حوالي یحتاج

 مساعدات تلقي دارفور إلى 
 

بعثة االتحاد  موقع فریق شخص من الذین الذوا بالقرب من 21,300أن ما یقدر بنحو بأفادت بعثة مشتركة بین الوكاالت 
وقد فر ھؤالء في ُكرما في شمال دارفور في حاجة إلى تلقي مساعدات.  األفریقي واألمم المتحدة في دارفور (الیونامید) 
قریة حول مدینة ُكرما في  45علیھم میلیشیات مسلحة على ما یزید عن  اشنتھاألشخاص من بیوتھم عقب سلسلة من الھجمات 

عقبھا شخص، أ 7,200في نزوح ما یقرب من  ثت أول موجة من النزوح في مارس/أبریل تسببتوقد حدأوائل ھذا العام.  
التحقق من  وكانت منظمة الھجرة الدولیة غیر قادرة علىشخص.   14,100تسببت في نزوح  یونیوموجة ثانیة في بدایة شھر 

تخطط منظمة ومع ذلك، الموقع بمثابة معسكر للنازحین.   بأن ھذاتعترف مفوضیة العون اإلنساني  أعداد النازحین حیث ال
الغذائیة الطارئة للمواد  ال سیما، اتفي أقرب وقت ممكن لتسھیل تدخالت القطاع حصر ألعداد النازحینإلجراء الھجرة الدولیة 

  .الطارئةللحاالت والمستلزمات المنزلیة 
 
عیادة الرعایة  بتشغیلحكومیة الوطنیة غیر الزلفى منظمة  وتقوم ُكرما. زیادة دوریاتھا حول باالضطالع بیونامید ال بعثة قامتو

زلفى  تمكن منظمةعلى الرغم من . وتقریبا اإلمدادات الطبیة جمیع الزیادة السكانیةاستنفدت الصحیة األولیة في المنطقة، ولكن 
مزیدًا النقل من السلطات المحلیة  تصاریحالتأخیر في الحصول على  یضعُكرما، بعض األدویة واإلمدادات الطبیة إلى  توفیرمن 
 .لإلحالة ًازلفى إنشاء عیادة متنقلة ونظام منظمة تعتزمو  .العیادةضغوط على ال من 

 
في  تعاني من نقصالتي ة للمرضى الخارجیین في المنطقة برنامج التغذیة العالجیلزلفى أربع عیادات  ُتدیر منظمةوكذلك 

التغذیة العالجیة  يبرنامجتغذیة لو لل طبیة إمداداتسوف یوفر صندوق األمم المتحدة للطفولة (الیونیسیف) و . إمدادات التغذیة
صحاح واإل المیاه قسم توفیرالیونیسیف و شیدتبئرین، في حین حفر لیونامید بوقامت ا .والرعایة الصحیة األولیة على التوالي

 50والتصحاح البیئي المیاه  قسم توفیرالیونیسیف وكما شیدت . لتر 10,000خزانین للمیاه بسعة البیئي التابع للحكومة 
 -مقدمة من برنامج الغذاء العالمي-لمدة شھرین تكفي غذائیة  احصصفي أفریقیا  العمل اإلنساني مرحاضا.  ووزعت منظمة

نشر أربع بللموارد الحیوانیة  والوزارة الوالئیةمنظمة األغذیة والزراعة ستقوم و . بریلفي أوصلوا  صشخ 7,200حوالي ل
 عاملین في مجال الصحة الحیوانیة تكون قائمة على المجتمع المحلي في المنطقة وستقوم بتوفیر األدویة البیطریةعمال 

 رأس ماشیة في المنطقة. 6,000واألعالف الحیوانیة لنحو 
 
 
 
 

ن من والجئأن ینقل من المتوقع 
أصول من دولة جنوب 
السودان من موقع الالجئین في 

في والیة النیل  10الكیلو 
 األبیض في غضون أسبوعین 

تخطط منظمة الھجرة الدولیة 
  إلجراء حصر ألعداد النازحین
بالقرب من موقع فریق 

لتسھیل التدخالت  الیونامید
 اإلنسانیة
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 شمال دارفور بوالیة ملیطموقع فریق الیونامید في  رِبُقمن نقل النازحین 

 
في أعقاب الھجمات على  دارفوروالیة شمال قرب موقع فریق الیونامید في ملیط بإلى اللجوء ب األشخاصضطر اآلالف من إ

إنسانیة للنازحین إلى موقع ملیط،  استجابةبتقدیم  السلطات المحلیةح متس لمأبریل.  وتم التي بدأت في ملیط وُكمحلیتي قراھم في 
 سانیةمكتب تنسیق الشؤون اإلنكل من قام بھا مراقبة إرسال بعثة بعد ومعسكرات جدیدة.  إنشاء ب سیاسة الحكومة ال تسمححیث 

معسكر إلى موقع بالقرب من  األشخاصھؤالء  نقلملیط، تقرر مفوضیة العون اإلنساني، والقطاعات الرائدة في ، و(أوتشا)
بحلول الحادي عشر من و.  عباسي
نقل جمیع النازحین  إكتمل، یونیو

إلى  ًاشخص 9,200البالغ عددھم 
 الموقع الجدید.

 
وقد أرسل قسم توفیر المیاه 

 للمیاهصحاح البیئي صھریجین واإل
یونامید إلى الموقع من بعثة ال ینمقدم

 باإلضافة إلى ذلك، وفر.  والجدید
 صحاح البیئيإلقسم توفیر المیاه وا

 10,000للمیاه بسعة  (قربًة)  خزانًا
بناء  وجاري العمل اآلن في .  لتر

العیادات  لقرب ونظرًا. مراحیض
الحصول یستطیع النازحون  الطبیة

على الخدمات الصحیة في عیادة 
زارة و  تخططو.  عباسيال معسكر

تعزیز قدرة المرافق الوالئیة ل صحةال
غذائیة  ًاسیتلقى النازحون موادعملیة التحقق،  الدولیة منھجرة المنظمة وبمجرد انتھاء . لزیادة عدد السكان الصحیة، نظرًا

 طارئة.ال للحاالت ومستلزمات منزلیة
 

، الذي عاد من بینھم ما یقرب من  2014شخص منذ ینایر  395,000ما یقدر بنحو  بنزوح جھات الفاعلة اإلنسانیةالوأفادت 
نحو باآلن  ویقدر العدد اإلجمالي للنازحین في دارفور أو ما تبقى من بیوتھم في وقت الحق.   شخص إلى بیوتھم 127,000

 ملیون شخص. 2,4
 

 في والیة البحر االحمر الضنكتفشي حمى 
 

ع ما یقدر وتم اإلبالغ عن وقوفي والیة البحر األحمر.   الضنكأفادت منظمة الصحة العالمیة بوجود تقاریر تفید بتفشي حمى 
 57، تم اإلبالغ عن یونیو 17و 16.  وفي یومي 2014 یونیو 17حاالت منھا حتى  6مع وفاة حالة إصابة  738بإجمالي 

 محلیة طوكر.   حالة في 21الة من محلیة بورتسودان وح 36و – الضنكھ بإصابتھا بحمى حالة جدیدة یشتب
 
تنفیذ تدابیر الرقابة للحد ب ، ومنظمة الصحة العالمیة الوالئیةزارة الصحة و، و السودانیة االتحادیة الصحة زارةتقوم كل من وو

العدید من األنشطة على  تفعیل وقد تم المتأثرین. وكذلك للحد من تأثیر ذلك على السكان المستمر،  الحمى من مخاطر انتقال
وتحسین إدارة الحاالت والتشخیص من خالل وأنشطة مكافحة النواقل،  الرصدمدى األسابیع الماضیة بما في ذلك تعزیز نظام 

باإلضافة إلى ذلك، تمت المصادقة على خطة عمل مشتركة بما في ذلك مكافحة النواقل وأنشطة .  وأنشطة التدریب المختلفة
یة ومنظمة الصحة العالمیة والیونیسیف وجمع ،التعاون اإلیطالي منظمة التي تأثرت بدعم من المحلیاتتعزیز الصحة في جمیع 

البعوض حمى الضنك عن طریق لدغة  وتنتقل .  مجتمعیةالمنظمات ال من الھالل األحمر السوداني، فضال عن المتطوعین
بعد اإلصابة،  یوم 14-3 ھر ما بین التي تظ ،األعراضللمرض.  وتتراوح  تحمل أیا من الفیروسات األربعة المسببة الناقل التي

آالم في ، ووأعراض الشكل النزفيالعینین  خلفصداع حاد وألم شعور بمع مرتفعة  تعجیزیة وحمىحمى خفیفة  بینما 
اتخاذ تدابیر وقائیة فردیة خالل النھار للحد من لدغات البعوض ب العامةنصح وُی.  المفاصل، وكذلك الطفح الجلديوالعضالت 

 .حمى الضنكالتي یوجد بھا تفشي لالسفر إلى المناطق عند 
 
حتى اآلن في عام  التفشي حاالتأسوأ  تكانوالضنك.  حمى لمرض  اتفشی شھدت والیة البحر األحمر، 2003منذ عام و

 شخصا. 12شخص ووفاة  4,008في إصابة  تتسبب فقد 2010
 
 
 

     
    
     
     

     

أفادت منظمة الصحة العالمیة 
تفشي لمرض حاالت ال أن أسوأ

في عام  تحمى الضنك كان
ت في إصابة تسبب فقد 2010

 12شخص ووفاة  4,008
 شخص

 )الیونامید تصویر( ُكرما في الیونامید فریق موقع من بالقرب تلوذ نازحة سیدة

جرى نقل النازحین الذین الذوا 
بقرب موقع فریق الیونامید في 
ملیط في شمال دارفور إلى 
موقع جدید قریب من معسكر 

 العباسي للنازحین 
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 مساعداتالجنوب كردفان إلى تلقي والیة كرشوال في  والعائدون إلى أبیحتاج 

في  جنوب كردفان والیة في نج كارلی قریة إلىالعائدین  من 600بنحو  یقدرما أفادت لجنة العودة الطوعیة وإعادة التوطین أن 
ھؤالء  وقد وصل.  وخدمات صحیة، طارئةللحاالت ال منزلیةمواد غذائیة ومستلزمات إلى في حاجة   كرشوالأبو  محلیة

یبقى التنفیذ الفعال للمساعدات .  والدولیة الھجرة منظمةمن  مساعدةبمن منطقة جبل أولیاء في والیة الخرطوم  العائدون
 .والذخائر غیر المنفجرة مخلفات الحرب من المتفجراتجود نظرا لو تحدیایمثل اإلنسانیة إلى المنطقة 

كأشخاص عادوا إلى مواقع  في أواخر شھر مایو شخص 30,000حوالي بتسجیل أفادت لجنة العودة الطوعیة وإعادة التوطین و
.  وقد فر ھؤالء األشخاص من شمال كردفان خالل األسابیع القلیلة الماضیةوالیة متعددة في محلیة أبو كرشوال قادمین من 

ندالع قتال بین القوات والیة جنوب كردفان عقب إمنطقة أبو كرشوال في وشمال كردفان والیة بیوتھم في منطقة أم روابة في 
 .2013مایو  الجبھة الثوریة السودانیة في أبریل/الحكومیة و

 إطالق " القرى النموذجیة" (محاور الخدمة) في دارفور

أن السلطة اإلقلیمیة لدارفور سوف تفتتح "القرى النموذجیة" (محاور  یونیو 12أفادت وكالة األخبار السودانیة (سونا) في 
كما ھا دولة قطر.  لملیون دوالر أمریكي تمو 30البالغ عددھا خمس بتكلفة إجمالیة تبلغ  الخدمة) في جمیع والیات دارفور

تاس نقوقریة روغرب دارفور، والیةفي  على قریة أرارا تشتمل ھذه القرى النموذجیةأن  أفادت وكالة األخبار السودانیة (سونا) 
شرق دارفور فضال عن قریة والیة ضي في  أم  جنوب دارفور، وقریة والیة وسط دارفور، وقریة بلبل تمبسكو في والیة في

مجتمع المضیف والبدو في المنطقة؛ والالنازحین؛  دووجلقرى على ا استند اختیار مواقع.  وقد شمال دارفوروالیة خامسة في 
لمنطقة؛ وإمكانیة الوصول إلى دخل ل مكانیة تحقیق عائداتإو

 .المنطقة برًا

في غرب دارفور  قریة أرارا "القریة النموذجیة" في أفتتحتوقد 
في احتفال حضره النائب األول لرئیس  یونیو 15في یوم 

، فضال عن ورئیس السلطة اإلقلیمیة لدارفور ،جمھوریة السودان
وأعلن رئیس السلطة اإلقلیمیة لدارفور   ممثلین من مختلف البلدان.

في إطار  غرب دارفور بأن ھذه ھي المرحلة األولى والیة في
 ھدف إلى إنشاء قرى مستدامة بھا الذي یبرنامج اإلنعاش المبكر 

 .لخدمةلمراكز 

 -مثال في قریة أرارا –وستشتمل الخدمات في "القرى النموذجیة" 
وأحواض المیاه، توفیر مرافق صحیة، ووحدة شرطیة، على 

 نی(مدرست ونظام الطاقة الكھربائیة، ومسجد، وأربعة مدارس
وھناك أیضا وأماكن إقامة للموظفین الحكومیین.   للمرحلة الثانویة) للبنات والبنین نیمدرستولمرحلة األساس  والبنین للبنات

 .إلى تعزیز التعایش السلمي بین البدو ومجتمعات المزارعینف ھُدالذي ی العیشل وسائبرنامج 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أفادت لجنة العودة الطوعیة 
وإعادة التوطین أن ما یقدر 

من العائدین إلى  600بنحو 
في محلیة أبو قریة كارلینج 

جنوب  والیة في كرشوال
في حاجة إلى تلقي  كردفان

 مساعداتال

السلطة اإلقلیمیة لدارفور أفادت 
"القرى أنھ سیتم افتتاح 

النموذجیة" (محاور الخدمة) 
في جمیع والیات دارفور البالغ 
عددھا خمس بتكلفة إجمالیة 

ملیون دوالر أمریكي،  30تبلغ 
 ھا دولة قطرتقدم

 )اإلفریقیة اإلغاثة زمالةكامیرا (دارفور غربب) الخدمة محاور( النموذجیة أرارا قریة

 


