
 
 

 

 
 

 

 
النشرة اإلنسانیة      
السودان       
 2015دیسمبر   6 –نوفمبر  30 | 94العدد          

   
 

 

 
 
 
 

 
   
 
 
 

     
   

   
   

أوتشا     

 )2015الالجئین، نوفمبر   السامیة مفوضیةالمأوى ألحد العائدین في قریة كوكایة بشمال دارفور (

 في ھذا العدد                                        
 

 1ص. محلیة جبل مرة بإلى منطقة فنقا السوق وصول إمدادات اإلغاثة 

 2ص. منة للعودة آفي والیة  شمال دارفور  ةقریة كوكای

 3ص. كسال وكردفان والیات تنتقل إلى نتشر وتحمى الضنك 
 4ص. دارفور  جنوبل محاصیل والغذاءلبعثة للتقییم السنوي لوصول 

  التطورات أبرز  
إلى منطقة وصول إمدادات اإلغاثة اإلنسانیة  •

 .شمال جبل مرة فنقا السوق التابعة لمحلیة
العودة إلى في النازحین من  800نحو یرغب  •

والیة ب ،مرةـرف عـسة ـمحلیفي  ةكوكایقریة 
 .شمال دارفور

 انھخرصفي منطقة ستقبال االز ــــازدحام مرك •
شخص  8,000 قیامل انـــرب كردفــــبوالیة غ

 .ببناء مآوي حول المركز
 ، جرىدیسمبر 4أغسطس و  29بین في المدة  •

إشتباه حالة   557اإلبالغ في السودان عن
 130بحمى الضنك، بما في ذلك  باإلصابة 
 .حالة وفاة

أن تستنفد الفاو، من المرجح وفقا لمنظمة  •
جنوب المناطق الجنوبیة من والیة المراعي في 

إلى حین الماشیة حاجة  يكفِ تدارفور، ولن 
 .موسم األمطار المقبل حلول
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198,448          

 دولة جنوب من الالجئون
منذ   السودان في السودان

 2013دیسمبر،  15
(مفوضیة األمم المتحدة 

  لشئون الالجئین)

 
 
 

168,694 

من الالجئون في السودان 
(مفوضیة  جنسیات أخرى

األمم المتحدة لشئون 
 الالجئین)

 

 التمویل   

 )أمریكي دوالر( ملیون 1,004
  2015مطلوبة في عام 
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وصول اإلمدادات اإلنسانیة إلى منطقة فنقا السوق التابعة لمحلیة شمال 

 جبل مرة 
  

العالمي،  لغذاءبرنامج ا كٌل منبھا  التي تبرعغاثة اإلنسانیة اإلمحملة بمواد وھي دیسمبر  5تاریخ ب قافلة وصلت
. وقد وسط دارفوربوالیة مرة  شمال جبللمحلیة  إلى منطقة فنقا السوق التابعة ومنظمة الصحة العالمیة ،الیونیسیفو

كفي لسد تطن متري من الغذاء  487وشملت ھذه اإلمدادات   .لمنظمة الدولیة للھجرةل یتبعفریق تحقق  رافق القافلة
أسرة (حوالي  1,575نحوومستلزمات منزلیة ل ،طوارئلل مآويمواد  كذلكو أشھر، لمدة ثالثةشخص  18,000حاجة 

ً  .ةیالصحمرافق الو ،إمدادات المیاهإلى  باإلضافة، )شخص 6,300 إرسال اإلمدادات الصحیة بما في  وقد جرى أیضا
 ووحدةشخص لمدة ثالثة أشھر)،  10,000الرعایة الصحیة األولیة (ما یكفي لتلبیة احتیاجات  وحدة تجھیزاتذلك 

طقم طفل دون سن الخامسة لمدة شھر واحد)، و 10,000 (ما یكفي لتلبیة احتیاجات ،أمراض الطفولةدارة متكاملة إل
اإلمدادات في ھذه تخزین  وسیجري .لقاح، ومواد تعلیمیة وحدة تجھیزاتمتكاملة ألمراض الطفولة وتجھیزات 
 ومن ثمتسجیل، الالتحقق ومن عملیات المنظمة الدولیة للھجرة  لحین فراغالسوداني  جمعیة الھالل األحمرمستودع 
ألھالى منطقة فنقا السوق من خالل بعثة مشتركة بین تحدید االحتیاجات اإلنسانیة  جرىوقد . یعالتوز ةتبدأ عملی

 .2011منذ عام من نوعھا  ىوتعد األول نوفمبر 11یوم  فيالمنطقة  إلىالوكاالت سیرت 
 

 قریة كوكایة بوالیة شمال دارفورآمنة للعودة 
 

في  افي العودة إلى دیارھ رغبتشخص)  800عائلة ( 200فوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین، ھناك نحو وفقا لم
بعثة الیونامید في مدینة  قركیلومتر من م 25وحول قریة كوكایة من مدینة سرف عمرة. وتبعد قریة كوكایة حوالي 

بوالیة شمال  الحكومیة لبھا من قبل مفوضیة العون اإلنسانيالتي جرى ط ،تقییمالسرف عمرة. وقد أشارت نتائج بعثة 
ر للعودة. وقد عبَّ ومناسب  ،ھادئفي المنطقة دارفور ومن قبل معتمد محلیة سرف عمرة، إلى أن الوضع األمني 

وجدیر المجتمع المضیف عن رضاه عن عملیة عودة النازحین، وأكد أن أفراده كانوا في األصل من تلك المنطقة. 
في العودة إلى القریة. وأكد  ونیرغبمن ھذه المنطقة  من الذین لجأوا إلى سرف عمرةزحین كل النا لیس بالذكر أنھ
وفقا لنتائج البعثة، وشخص) أنھم یرغبون في االندماج في المجتمع المحلي في المدینة.  1,600عائلة ( 400أفراد نحو 

والمراكز الصحیة. وستجتمع وكاالت  ،المیاه)، والمدارس، والمراحیض ساحاتتحتاج قرى العودة إلى الدوانكي (
 المعونة لمناقشة خطة المساعدات المناسبة.

 انھضاع الالجئین في مركز استقبال خرصوالیة غرب كردفان: تقییم أو
 وقریة التبون 

 
نوفمبر بعمل تقییم  30-24في المدة من  اإلغاثةقامت منظمات  الحكومیة بناًء على طلب مفوضیة العون اإلنساني

، محلیة كیلكانة لالجئین في ن. وقد زار الفریق كل من مركز خرصبین الوكاالت في والیة غرب كردفامشترك 
، والتي بدورھا بابنوسة التبون في محلیةوالذي یستضیف الالجئین من دولة جنوب السودان، باالضافة إلى قریة 

جراء النزاع القبلي من مناطق أخرى من  والنازحین الذین فروا ،تستضیف كل من الالجئین من دولة جنوب السودان
الغذاء، والمیاه، والصحة، خدمات الوالیة، ومن والیة شرق دارفور. ووفقا للسلطات المحلیة، یحتاج ھؤالء الناس إلى 

 ، والتعلیم.ةالصحی قفارموكذلك إلى خدمات ال
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ویعتبر مركز استقبال 
شدید االزدحام،  انھخرص

 8,000بسبب قیام نحو 
حول  يآوـــــاء مــــشخص ببن

المركز. وقد الحظ الفریق عدم 
ة لتوسیع ـــود أي مساحـــــوج

الموقع نظراً ألن األراضي في 
ر تعود ملكیتھا ــــمحیط المعسك

لي. ومع ذلك ــتمع المحـــــللمج
المحلیة،  اتــــدت السلطـــــأك

للفریق عدم وجود نیة لترحیل 
اني المركز ــــویع ئین.ــــالالج

لصحي في المنطقة من وطأة ا
ذلك یعاني ـــتدفق الالجئین، وك

والالجئون في  ،الكادر الصحي
المعسكر على حد سواء، من مشاكل التواصل لعدم إلمام بعض الالجئین باللغة العربیة. ووفقا لنتائج البعثة، توجد ھناك 

أن المیاه  وجدیر بالذكرحي لالجئین. بعض الكوادر الطبیة من بین الالجئین الذین یمكنھم أن یدعموا قیام مركز ص
ً  التي تقدم لالجئین یجري حالیا نقلھا بالشاحنات الى الموقع. ونظراً ألن ھذا ال یشكل خیاراً  ، تسعى كل من مستداما

والیونیسیف لحفر بئر میاه في الموقع. وستقوم منظمة الصحة العالمیة بتشیید عیادة صحیة  ،المنظمة الدولیة للھجرة
 اخل المعسكر، في حین ستقوم مفوضیة االمم المتحدة لشئون الالجئین ببناء مركز لالستقبال.دائمة د

 
في المجتمع  المحلي مما أتاح لھم سھولة الحصول  والالجئین ،كل من النازحین جزئیا أما في قریة التبون، فقد اندمج

. التبون منھم الى قریة 2,350نازح في محلیة بابنوسة، لجأ  3,700على األرض للزراعة. ومن بین نحو 
لحكومة في المنطقة. وتحتاج مرافق ل ھبعاالجئ آخرین. وال یوجد عیادة صحیة ت 3,900وتستضیف القریة أیضا 

من بین األربعة عامل  فقطالمیاه الحالیة إلعادة التأھیل، نظراً ألنھ ال یوجد ھناك سوى دونكي (ساحة میاه) واحد 
للمخاطر في المنطقة. أما فیما یتعلق بالتعلیم، فقد وجد أن ستة فقط من أصل  ةعرضكثر األالتي تخدم السكان  ىاألخر
طفل في سن المدرسة یذھبون إلى المدرسة، ویرجع ذلك أساسا إلى عدم قدرة الباقین على دفع الرسوم المدرسیة  500

 ً  لوضع خطة لالستجابة. أو شراء الزي المدرسي. وتجتمع منظمات اإلغاثة حالیا
 

 كسال وكردفانوالیات نتقال حمى الضنك وتفشیھا في إ
  

حالة وفاة  130في ذلك حالة اشتباه باالصابة بحمى الضنك، بما  557ووفقا لوزارة الصحة، فقد جرى االبالغ عن 
 وقد أثر تفشي المرض في البدایة دیسمبر. 4أغسطس (عندما بدأ الوباء في االنتشار) و 29في المدة  بین  في السودان

في المائة من  53ووفقا لوزارة الصحة، فإن   .على والیات دارفور ولكنھ انتقل اآلن إلى والیتي كسال وكردفان
في المائة) بین الفئة العمریة  45مجموع الحاالت المبلغ عنھا ھي من الذكور، وجرى تسجیل أكبر عدد من الحاالت (

 سنة. 14-5من 
 

من  27حالة وفاة جرى االبالغ عنھا  في  125حالة اشتباه، بما في ذلك  512أما في دارفور، فقد جرى االبالغ عن 
من حاالت  40فقد جرى االبالغ عن  أما في والیات كردفان .دیسمبر 4أغسطس و 29والیات البالد، في المدة بین 

غرب یة والفي وكیلك ( االشتباه باالصابة بالمرض، بما في ذلك أربع حاالت وفاة، في ست محلیات ھي أبیي،
وكذلك في محلیة شیكان (في والیة شمال  كردفان)، والریف الشرقي، وكادوقلي، وھبیلة (في والیة جنوب كردفان)،

في والیة كسال فقد جرى االبالغ عن خمس حاالت اشتباه، أما  دیسمبر. 4أكتوبر و  17كردفان)، وذلك في المدة  بین 
 وذلك في مدینة كسال عاصمة الوالیة.  نوفمبر 26-23وحالة وفاة واحدة، في المدة بین 

 
 ،واستجابةً لذلك، فقد أرسلت منظمة الصحة العالمیة خبیرا في علم األوبئة لدعم مجھودات وزارة الصحة في التحقق

العالمیة ووزارة الصحة أیضا لنشر مختبر صغیر تستعد كل من منظمة الصحة وواالستجابة النتشار المرض.  من،
ً  من معھد باستور والتشخیص المیدانیة، وتعزیز  ،خبراء لدعم عملیات الفحصالإلى جنب مع فریق من  في داكار، جنبا

فتقوم منظمة اإلغاثة العالمیة  أما في والیة غرب دارفور  .قدرات مختبرات الصحة العامة المركزیة في الخرطوم
بغرض توزیعھا في أربع عیادات تلقت كذلك ناموسیات من وزارة الصحة بالوالیة قد و ،مس عیادات متنقلةبإدارة خ

ومنظمة أطباء بال  ،أیضا قامت كل من منظمة الصحة العالمیةو .للمالریا كبةرر الماثللحمایة من اآل في محلیة كرینك
قامت منظمة الیونیسیف بتوزیع  . وفي والیة شرق دارفورجنینةللعالج في ال بدعم مركز الدولیة السویسریة حدود

شخص لمدة ثالثة  30,000ما یكفي لتلبیة احتیاجات أي  –ثالث وحدات من تجھیزات الرعایة الصحیة األولیة 
أشھر، وواصلت منظمة الصحة العالمیة دعم وزارة الصحة في القیام بأنشطة متكاملة لمكافحة الناقالت تغطي جمیع 

 .مناطق المتأثرة في والیات دارفور، وكسال، وكردفانال

    
        

   

االستقبال  ھانصي مركز خریعان
 من وطأة  ھفي منطقة خرصان

 تدفق الالجئین

 
 
 
 

 
 

 
 )2015الجئون یستلمون مساعدات في خرصانة (ید المعونة الدولیة، یونیو 

 إلىتنتقل تنتشر و حمى الضنك
 والیتي كسال وكردفان
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 )2015دیسمبر  4 –أغسطس  29( الضنك حسب الوالیةحمى ب باإلصابةشتباه االحاالت 
 المصدر: وزارة الصحة

 اإلصابة  عدد حاالت
 عدد الوفیات

 

والمجتمعات المحلیة في  ،ومنظمة الصحة العالمیة إشراك عدد أكبر من األسر ،وتشمل توصیات وزارة الصحة
وتدمیر مواقع توالد الیرقات  عن، أنشطة الوقایة، مثل القضاء على البعوض البالغ بالرش في األماكن المغلقة، والبحث

اء المالبس الناموسیات، وكذلك ارتد داخلوضع البیض، وتشجیع النوم من وحول المنازل، لمنع البعوض داخل 
وتوصي منظمة الصحة العالمیة أیضا بتعزیز أنظمة المراقبة عن طریق   .واستخدام المواد الطاردة للبعوضلواقیة، ا

، وذلك بنشر فریق لتشغیل محلیة كرینك، والتي تعتبر المنطقة األكثر تأثراً  إضافة المزید من مواقع االستطالع في
 .ھناكالعیادة 

 

والیة  م السنوي ألوضاع المحاصیل والغذاء الىتقییبعثة الوصول 
 جنوب دارفور

 
 عملیة في دیسمبر ألول منا تاریخب جنوب دارفوروالیة  في بعثة التقییم السنوي ألوضاع المحاصیل والغذاء رعتش

 ستنتقل بعدھاو .أوضاع الثروة الحیوانیةو ،توافر األغذیة تقییم إلىباإلضافة  ،2015 المحاصیل للعام إنتاج تقییم
 .دارفور والیة شرق إلى البعثة من ھناك

 
وبرنامج ، الحكومیة نساني، ومفوضیة العون اإلوزارة الثروة الحیوانیة، والبعثة ممثلین عن وزارة الزراعة وتضم

 منالناس في ھذه المناطق ال یتمكن من أن القلق منظمات اإلغاثة  نتابیو .المتحدة لألممالتابع  العالمي غذاءال
الجفاف الطویل من أواخر أغسطس حتى أواخر مدة موسم و ،بسبب قلة األمطار ،لغذاءل على فرص جیدةصول حال

ً عدد من المحلیات انخفاضیواجھ ن من المرجح أونتیجة لذلك، ف  .الناجمة عن ظاھرة النینو سبتمبر إلى  30بة بنس ا
 ،السالمو ،كاس حلیاتوتشمل ھذه الم .2014 في عام محاصیل مقارنة مع موسم الحصادال انتاج في المائة في  40

 .ونیاال شمالبلیل، كمیرشنق، ونتیقة، والوحدة، و والمحلیات الشمالیة
 

 جنوب دارفوروالیة الصراع بین الرعاة والمزارعین في  وتیرة ازدیاد
 

 باألساس ذلك عودی، ومؤخراً  عدد الحوادث بین الرعاة والمزارعینارتفاع في ھناك  وفقا لمنظمات اإلغاثة، فقد كان
والیة  منالمحلیات الشمالیة تعتبر الفاو، وفقا لمنظمة. واألراضي الزراعیة الماشیة فيرعي عملیة  النزاع حول إلى

معدالت سقوط بسبب . وبین فبرایر ویونیوفي المدة  لرعي الماشیة خالل موسم األمطار ةتقلیدی مناطقجنوب دارفور 
قطعانھم بتحریك بدأ الرعاة فقد ، بدورھا إلى عدم توفرالكأل لرعي الماشیةوالتي أدت  ،األمطار المنخفضة ھذا العام

ً جنوب عندما خاصةً مع المزارعین في وقٍت أبكر من العادة، مما أدى إلى نشوب النزاعات نوفمبر شھر  للرعي في ا
ً لمنظمة الفاو، باإلضافة إلى ذلك، . المحاصیلالماشیة  عىرت مناطق المن المرجح أن تستنفد المراعي في ووفقا

. حتى موسم األمطار المقبلللرعي الماشیة تتمكن من الوفاء بحاجة لن  بالتالي ودارفور، جنوب  الجنوبیة لوالیة
تخطط كل من منظمة   ذلك، للمرضعرضة لإلصابة با الماشیة فإن الھجرة الموسمیة للرعاة تجعلعالوة على ذلك، و

رأس  500,000(كافیة لتطعیم  للقاحات الحیوانیةجرعة من ا 100,000نحولشراء  الثروة الحیوانیةووزارة  الفاو،
 .المالیینبكون تي یقدر أن تالولتغطیة أعداد الثروة الحیوانیة في المنطقة  افیاك ھذا یعتبرال و .من الماشیة)

توصي منظمة الصحة العالمیة 
مراقبة تعزیز أنظمة الب  أیضا

عن طریق إضافة المزید من 
والیة في مواقع االستطالع 

 غرب دارفور

 
 
 

 
 

 

 من المرجحالفاو،  وفقا لمنظمة
 تنفد المراعي في المناطقسَ تُ  أن

بیة في والیة جنوب الجنو
من  بالتالي دارفور، ولن تتمكن

من الكأل الماشیة  بحاجة اإلیفاء
 حتى موسم األمطار المقبل
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