
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 

   
  
  

 
 

 

 
 

 

 

أوتشا     

 في ھذا العدد
 1ص.ثالث سنوات   منذقولو مدینة الى تقییم مشتركة إرسال أول بعثة 

 2ص.  جنوب دارفور متالزمة الیرقان الحاد فيمرض ظھور حاالت من 

 3ص. في دارفور إطالق سراح عاملي إغاثة  

 4.ص  86,000عدد االجئین من جنوب السودان یصل الى 

 

  

 

 

 

 

 
 

  التطورات أبرز
كشفت بعثة تقییم مشتركة من  •

مدینة الوكاالت اإلنسانیة الى 
قولو في إقلیم جبل مرة عن 
تدھور الوضع اإلنساني في 

الخدمات  ضعف فيالمدینة، مع 
 األساسیة.  

 
التبلیغ عن ظھور حاالت من  •

متالزمة الیرقان الحاد و مرض 
 E    نوع  إلتھاب الكبد الفیروسي

النازحین معسكرات عدد من  في
 في والیة جنوب دارفور

 
 4,800رغم عودة حوالي   •

الجئ من تشاد الى والیة غرب 
دارفور، إال أنھ لوحظ أن البعض 
قد عاد إلى تشاد بسبب نقص 

 الخدمات. 
 

و شخص  1,000ر أكثر من أثت •
نازح من الفیضانات التي سببتھا 

الغزیرة في الموسمیة األمطار 
 مدینة كادقلي. 

 أرقام
 

2,000,000 
 

390,000 

 النازحون في دارفور
   2013في عام 

(حتى  2014في عام 
 تاریخھ)                  

157,000 
 
 

  السودان في نوالالجئ
 األمم المتحدة (مفوضیة

 )لالجئینشئون ال

 في السودانیین نوالالجئ 244,000
 السودان دولة جنوب

مفوضیة األمم (  وإثیوبیا
  )لالجئینشئون االمتحدة ل

353,000 
 

 في ونسودانیال ونجئاللا
مفوضیة األمم ( تشاد

 ) لالجئینشئون االمتحدة ل

 التمویل

 )أمریكي دوالر( ملیون 995
  2014في عام  ةمطلوب

 43,6% 
 رهتوفمنسبة األموال ال

 

 

 أطفال في جبل مرة في دارفور (األمم المتحدة)إمرأة و
 

 

 
  تمكن منظمات اإلغاثة من الوصول الى أجزاء من منطقة جبل مرة

 
بعثة تقییم مشتركة من وكاالت اإلغاثة اإلنسانیة الى  تسییر 2014 یولیو 1 الى یونیو 29 ما بین مدةال شھدت

 حیث .ف مواصلة العملیات اإلنسانیة في المنطقةدمدینة قولو في محلیة نرتتي في والیة وسط دارفور بھ
 ھناك،الدائر نزاعقد تأثروا بشدة، أو نزحوا نتیجة للإما شخص  100,000یوجد في منطقة جبل مرة حوالي 

 ،و منذ ذلك التاریخ .2011أغسطس عام شھرمنذ  المنطقة م تتمكن منظمات اإلغاثة من الوصول اليحیث ل
أجزاء من محلیة نرتتي بسبب القیود  إلى وألم یتمكن عمال اإلغاثة من الوصول الى محلیة روكرو 

المنظمة اإلنسانیة الوحیدة  الدولیة  ھي المستمرة التي تفرضھا الحكومة. وقد كانت منظمة الصلیب األحمر
 . 2014 عامعملیاتھا في شھر فبرایر تعلیققبل  ،خاصة مدینة قولو ،العاملة في أجزاء من محلیة نرتتي

 
منذ إیقاف أنشطة منظمة الصلیب األحمر  عاملةللمعطیات األولیة للبعثة، ال توجد خدمات صحیة  ووفقًا

ال  أیضا. بالمنطقة إحدى المشاكل الكبیرة التالمیذ في المدارسظاھرة تدني نسبة تسجیل عتبر تو  الدولیة.
و قد لوحظ أیضا  ساس بمیاه الشرب النظیفة و ال تتوفر فیھا مرافق صحیة.األاس یوجد مصدر إلمداد مدر

ال تتوفرأیضا خدمات لجمع ال یتمتعون بوجود مرافق صحیة و، في المائة من سكان قولو 50أن أكثر من 
عملیات منظمة  تعلیقمنذ  أیضًا الرعایة الصحیةبأسالیب  التوعیةتوقفت خدمات القمامة في المدینة. 

 حمر الدولیة.الصلیب األ
 
شخص  8,500 إستھداف عددبإستثناء  ال توجد منظمة تتولى تقدیم العون الزراعي للمواطنین في المنطقةو
 أفادو قد . تزویدھم بمدخالت الزراعة بواسطة المجلس الدنماركي لالجئینمن أجل أسرة)  1,700 أي(

 الوصول الى مزارعھم. بینتحول بینھم ومن ن حالة إنعدام األأبقولو  سكان
  

اد في و متالزمة الیرقان الح E نوع ظھور حاالت من إلتھاب الكبد الفیروسي
 معسكرات والیة جنوب دارفور

   
متالزمة الیرقان الحاد في عدد من معسكرات مرض د عدد متزاید من حاالت االشتباه باإلصابة بِصُر

للمجتمع وفقا لمصادر وزارة الصحة  الوالئیة و القطاع الصحي و النازحین بوالیة جنوب دارفور.
عطاش، و ،السالمو ،كلمافي معسكرات  بالمرضشتباه باإلصابة إ الةح 60ل عدد جُِّسفقد ، اإلنساني

كاس و نتیقة خالل الثالثة أسابیع المنصرمة (انظرالتفاصیل منطقتي في مماثلة باإلضافة الى ظھور حاالت 
ووفقا   حالة). 34صابة بالمرض في معسكر كلما (شتباه باإلاإل. و قد سجلت أعلى حاالت في الجدول أدناه)

في الجسم مع  لون األصفرالنتشارفإن مرض متالزمة الیرقان الحاد یبدأ بإ منظمة الصحة العالمیةتقاریر ل
 لحمى.في ا إرتفاعتدھورمعروفة أخرى أو  الماتأیة ع عدم ظھور

 
الي صعوبة ظھور حاالت االشتباه بمرض متالزمة الیرقان الحاد معدالت الزیادة في  یمكن إرجاعو

نعدام المرافق الصحیة. ووفقا لقطاع المیاه في والیة جنوب إالى مصادر میاه الشرب النظیفة و الوصول
من من معسكر االثفي المیاه في القطاعین السابع و متزایدا نقصانازح جدید  17,000یواجھ حوالي  ،دارفور

في الیوم، أقل بكثیر من من المیاه لتر  2,5ما یقارب  الىالفرد في ھذین القطاعین نصیب صل ی كلما، حیث

 النشرة اإلنسانیة
 السودان
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الفرد نصیب التي تحدد  (إسفیر) المیثاق اإلنساني والمعاییر الدنیا في مجال اإلستجابة للكوارث معاییر
  لتر في الیوم. 15الى  7,5 ینبما بالواحد 

  
 إستجابة قطاع الصحة في معسكر كلما

 
 نتشارإ د منحالمن أجل  منظمة الصحة العالمیةمن وزراة الصحة الوالئیة و ةمشتركبقیادة فریق عمل  َنوُِّك

و أوكسفام  ،الجئین االمریكیةللجنة او ،كیر السویسریة اتمنظم أیضاتعمل و. مرض متالزمة الیرقان الحاد
) عینة 26عدد (نفس الوقت  في لإرسالوباء. و قد  إنتشاریة إلحتواء ئبتعاون وثیق مع وزارة الصحة الوال

أیضا إستنفار عمال الصحة  رىجقد و ات المعملیة الالزمة.إلجراء اإلختبار ،الى الخرطوم امن معسكر كلم
الرعایة   تدابیرلتزام باإلوغسل الیدین لنشر الوعي بإإلجراءات الوقائیة من اإلصابة، خاصة  المجتمعیة

اإلصابة حاالت ل عليفالكتشاف اإلو مراقبةالدعم أعمال الصحیة األخرى. و تتولى منظمة الصحة العالمیة 
 .متالزمة الیرقان الحادحاالت  ةإلدارالمالئمة  جراءاتباإل باإلضافة الى القیام ،المرضب
 

 جركانات)ال( األوعیةلصابون وكا و تقوم لجنة الالجئین االمریكیة بتوزیع مستلزمات الرعایة الصحیة
لقاطني المعسكر، باإلضافة الى حفر بئر في القطاع الثامن. و تقوم اللجنة أیضا بعملیات تنظیف نقاط تجمیع 

 .صھاریج التخزینالمیاه و
 

في الوقت الذي بدأت فیھ منظمة كیر  مرحاض جدید 100ببناء عدد حالیا أما منظمة أوكسفام فتقوم 
 لتثقیف الصحي.لحملة القیام بالسویسریة ب

 
 سابع الثالثة المنصرمة:جنوب دارفور خالل األوالیة االت متالزمة الیرقان الحاد في ظھور حمناطق 

 الموقع 26اسبوع رقم  25اسبوع رقم  24اسبوع رقم 
 معسكر السریف 2 5 12
 معسكر كلما 34 2 0
 معسكر السالم 2 0 0
 معسكر عطاش 1 0 0
 أخرى 0 (من كاس) 1 نتیقة)من ( 1

 إجمالي الحاالت 39 8 13
 وزارة الصحة الوالئية و قطاع الصحة :المصدر

 
 في معسكر السریف  Eمن نوع إلتھاب الكبد الوبائيمن ظھور حاالت 

 
الي تدھور مریع في مستوى المعیشة لحوالي  یولیو 2 بتاریخأشارت منظمة أطباء بال حدود الدولیة 

ووفقا لتقاریر  بالقرب من نیاال عاصمة والیة جنوب دارفور.الواقع نازح في معسكر السریف  15,000
نقصا في میاه الشرب و یعانون من  ،على وجھ التحدیدمن الوافدین الجدد  4,500حوالي  واجھی ، منظمةال

 الحاجة الملحةوو رغم الخطورة الشدیدة  .Eمن نوع إنتشاراالمراض المعدیة مثل إلتھاب الكبد الوبائي 
لمباشرة أعمال  المعسكر زیارةبمنظمة أطباء بال حدود طوارئ من ال ح لفریق دعمسم، لم یللتدخل

 .الطارئةاإلستجابة 
 
ظھور اإلفادة عن ھو  للقلق ثارةإالتي إحتوتھا تقاریر منظمة أطباء بال حدود موضوعات ال من أكثرو

الذي ال تتوفر ھو أحد األمراض المنقولة بواسطة المیاه و ، الذيE من نوع إلتھاب الكبد الوبائيمن حاالت 
حالة  400أكثر من  رصدعراض. وقد أشارت تقاریر المنظمة الى األسوى معالجة لھ وسیلة عالج ناجعة 

والذین  ،المعرضین لخطر اإلصابةمن السكان  4,500. و نظرا لوجود أكثر من  2014یولیو،  21منذ 
ما لم  ،المرضإنتشارمعدل في  ا، تتوقع المنظمة إزدیادمعیشیة ال ھمأوضاعحاد في  یعانون من تدھور

 .ةالصحی مرافقالعاجلة في مجاالت توفیر المیاه وطوارئ ام بإستجابة القی ريجی
 

القطاع الصحي الى تناقص حاالت االصابة بالتھاب الكبد الوبائي في معسكر السریف، و قد أشارت تقاریر
و لكن تم اإلبالغ مؤخرا عن حاالت إصابة جدیدة في معسكرات السالم وعطاش، وقد لوحظ أرتفاعا حادا 

  حالة. 27 تدِصُر معدالت اإلصابة بالمرض في معسكر كلما حیثفي 

حاالت من مرض  ترصد
إلتھاب متالزمة الیرقان الحاد و

الكبد الوبائي في  معسكرات 
 النازحین بوالیة جنوب دارفور

معسكر كلما أعلى  سجل
إصابة بمرض معدالت 

، بینما متالزمة الیرقان الحاد
بیروسي إلتھاب الكبد الیشكل 

مصدرا للقلق في معسكر 
 السریف للنازحین
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 1,000 من ربما یقعودة  

لى منطقة إأسرة من تشاد 
جبل مون في والیة غرب 

 دارفور
 

مم المتحدة األقامت كل من مفوضیة 
الجئین، و مفوضیة العون اللشئون 

مفوضیة الالجئین بتسییر ، ونسانياإل
في الطوعیة یم العودة تقیبعثة مشتركة ل

خمس قري تشمل فجولة، و أبو لجام، و 
في  ،و أبو قرین ،كمدر، وجلجالت

في والیة غرب  محلیة جبل مون
و قد أظھرت المعطیات عودة  دارفور.

الى قراھم من القرى  أسرة 955
 460. حیث عادت الحدودیة التشادیة

، 2011عام  الي قریة أبو لجام في أسرة
، 2013في عام  أما .جلجالتقریة سرة أخرى الي أ 470و  ،فجولةقریة أسرة الى  15عدد  2013عام في بینما عاد 

أسرة) ، حیث عاد  15شخصا فقط ( 75 ھ لم یبق في القریة منھم سوىإال أن ،قریة فجولة الىأسرة  1,780عادت فقد 
 الخدمات األساسیة. الباقون الى تشاد نظرا لعدم توفر

 
ض قرى العودة، كان الناس لنازحین. ففي بعھؤالء اساسیة المطلوب توفرھا لاأل اجاتتیحأھم اإلو یشكل الماء 

قد أشارت السلطة االقلیمیة لدارفور أن سبب تأخیر تنفیذ ھذا وتشاد.  الماء منلجلب مسافة ثمان ساعات یسیرون 
 إعتماد مشروع المیاه.تأخرھو عدم توفرالماءخططھا لحل مشكلة 

 
 و الجنینیة ،و فوربرنقا ،محلیات بیضاء فيالطوعیة العودة  عنتقاریر 

 
ة بیضاء، فوربرنقا في محلیو ،الى قرى ملیبیدةو قد اشارت تقاریر مفوضیة العون اإلنساني الى حدوث عودة طوعیة 

دول وكدعودة طوعیة الى قرى مكادة وعملیة  رصد قد تم أیضا،الي قرى كینو، وویجو في محلیة فوربرنقا.  باالضافة
 الذین تم رصدھمأسرة)  865من العائدین ( 3,900ى الدولیة حوال . و قد سجلت منظمة الھجرةفي محلیة الجنینة

 395عائد  ( 2000كدودول و حوالي  عادوا الى قریة  اسرة) 469فرد ( 1,900ن، باالضافة الى بھاتین القریتی
 ظلأنھ بینما یواصل بعض العائدین البقاء في قرى العودة، المشتركة  بعثة التقییم كشفتمكادة. و قد أسرة) الي قریة 

 .اللجوء في تشاد یقوم برحالت یومیة الى قرىمنھم البعض اآلخر 
 

 ي والیة شمال دارفورفإطالق سراح إثنین من عمال اإلغاثة 
 

 ،المنظمات غیر الحكومیة المحلیة العاملین بإحدىثنین من الموظفین السودانیین إتفید بأن  ًاتلقت األمم المتحدة تقاریر
تجدر عموما، ھذا األسبوع.  اق سراحھمطلأشمال دارفور، قد في في كتم،  2014یونیو  18في  افختطأن او الذ

 منفي ثالثة حوادث منفصلة  ،في كتم تمن عمال االغاثة السودانیین من قبل المیلیشیا 16 فختطألى أنھ إاإلشارة 
قد تؤثر عملیات و ھذا سر. األ قید آخرینثالثة  بقاء مع من ھؤالء 13ق سراح طلأقد و  حتى اآلن 2014 یونیو 18
 خاصة إذا ما قررت المنظمات اإلنسانیة العاملة ،في المحلیة اإلنسانیةعلى إستمرار عملیات التدخل ختطاف اإل

العاملین في المجال السلطات الحكومیة جمیع  و قد نصحتبسبب تدھور الوضع األمني.  ھاأو تعلیق عملیات تخفیض
 .األمنیةالتدابیرمستوى  عرفوالحذر  بتوخياإلنساني 

 

 الفیضانات الموسمیة في مدینة كادقليبمواطن  1,000ر أكثر من أثت
 
كادوقلي عاصمة والیة جنوب مدینة سمیة التي ضربت والمبسبب الفیضانات شخص  1,000ر أكثر من أثت

أولویات  لتحدیدمشتركة فرق تقییم ة والمنظمات اإلنسانیة والیحكومة ال استنفرتو قد یولیو.  4في كردفان 
غیر المواد قطاع المأوى في حاالت الطوارئ و في الوقت نفسھقام من الفیضانات. ورین أثالمتاحتیاجات 

المستلزمات المنزلیة توفیر بعض  عبرتیلو معسكر  لجئوا الىالذین من  ینرأثالمت من 150بمساعدة  الغذائیة

 1,000ر أكثر من أثت
شخص و نازح في مدینة 
كادقلي جراء الفیضانات 
الناتجة عن ھطول 

 4االمطار الغزیرة في 
 یولیو

    
      
     
      

    
 

 (تصویر الیونامید) أطفال في قریة لالجئین العائدین في والیة غرب دارفور

من  1,000عودة حوالي 
االسر من تشاد الي منطقة جبل 
مون في والیة غرب دارفور، 

 أن فیھ یقال في الوقت الذي
الى تشاد نتیجة  عاد البعض

 .إلنعدام الخدمات

  

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
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الى  تجدر اإلشارةو وبعض األدوات المنزلیة.  ،والناموسیات ،والبطانیات ،المشمعاتالطارئة، بما في ذلك 
الفیضانات  جراء السودان والیاتمن والیة  18في  شخص 430,000حوالي على االقل  رأثت 2013في عام أنھ 

 .جنوب كردفانوالیة في شخص  2,500 ما یقاربآنذاك  رأثقد تو الناجمة عن األمطار الغزیرة. 
 

 الدولیة لھجرة امنظمة  التي تقوم بھا  واالستجابة السریعةعلملیات رصد و مراقبة النزوح 
 

ھذه شمل تالنیل األزرق. ووالیة جنوب وغرب كردفان ووالیات في  أنشطتھادعم ل تمویًالالدولیة  لھجرةامنظمة تلقت 
رة أثمجموعات المتلمتطلبات اشاملة لالستجابة االفیما یتعلق بخاصة النزوح و تتبع موجات رصد ل ًامشروعنشطة األ

باإلضافة ، والمواد غیر الغذائیة ةالصحی مرافقلالمیاه واقطاع  یقدمھمماثلة لما ، بما في ذلك توفیر خدمات من السكان
 14,288 فقد تم رصد عددوفقا لمنظمة الھجرة الدولیة، ولنازحین. الكثیفة لعودة الدعم سبل العیش في مناطق  الى

من جنوب الجدد  النازحینإجمالي عدد  یبلغ أیضا حتى اآلن.جنوب كردفان  الى من جنوب السودان شخص قد نزحوا
 175و ة رشاد، یفي محل 81 ممنھ شخصا ( 256حوالي ، 2014خالل شھر یونیو عام جنوب كردفان  الى السودان
 ة العباسیة).یفي محل

  

 إلي السودان  السودان جنوبدولة  منالجئ   82,000وصول ما یقارب 
 

جنوب السودان الى السودان دولة الجئ من  82,000ر نحو األمم المتحدة لشئون الالجئین الى عبو فوضیةمأشارت 
إلجمالیة األرقام افإن  وضیةفو بحسب تقاریر الم. 2013ینایر 15في ھناك  نزاعال ندالعإمنذ  یولیو 2 حتى تاریخ

في  بكراتسجیلھم مجرى الذین  29,000ال من یقم كل االفراد حیث لم  في حالة تغیر مستمر تظللھؤالء الالجئین 
. المعسكرات الثالثة الجدیدة فيإلنضمام الى عملیة إعادة التوطین الحضور لبوالیة النیل االبیض ب 10معسكر كیلو 
لقرى المحیطة وغیرھا من من المعسكرات لإلنتقال ل الفرادل المستمرةالحركة رقام الى األاإلضطراب في ویعزى ھذا 

المواقع الثالثة الجدیدة في  فرادعملیة تدقیق لحصرجمیع اال جري حالیات، القصورا لمعالجة ھذو . ماكن داخل البالداأل
 .لتحقق المستمرل آلیة دائمةمع وضع  الفردي تسجیلالري جسیقریبا. وبعد ذلك منھا تم االنتھاء یؤمل أن یالتي و
 

ى مواقع إعادة فتقدیم الخدمات لك ذ عرقلیقع أن َوَتوُیالوقت ذات في النیل األبیض والیة األمطار في بدأ ھطول 
الجئ في مواقع إعادة  10,500 حوالىلحصة شھرین من المواد الغذائیة صرفت فقد  و لتالفي ذلكالتوطین. 
الكشافة.  موقعفي  ًافرد 3,174و ،موقع الردیسفي  ًافرد 2,199و ، في موقع جوري فردًا 5,127تشمل التوطین، 

جراكن المیاه، وأدوات الطبخ لالجئین. و، والمراتب ،بطانیاتمثل الالمنزلیة الطارئة  ستلزماتمبعض ال تعوزكما 
 4,000شخص ( 20,000 بتزوید حوالي یونیو  20تى ح وجمعیة الھالل األحمر السوداني المفوضیة قامتقد و

جري یكما . مستمرةمازالت توزیع مواد اإلیواء فإن عملیات  ،ووفقا للمنظمة. ةارئالط المنزلیة لمستلزماتابأسرة) 
 .ةالصحی مرافقتقدیم خدمات المیاه والأیضا 

  
   

 ممألا فوضیةمأفادت تقاریر 
لالجئین لشئون ا المتحدة
 10,500ل حوالي بحصو

لمدة  الجئ على حصص غذائیة
شھرین في مواقع إعادة 

و  ،التوطین في مناطق جوري
 و الكشافة  ،الردیس
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