
 
 

 

 
 

 

 
النشرة اإلنسانية      
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أوتشا     

 (أوتشا) الجئون من جنوب السودان يحصلون على الماء في موقع العلقاية

 في هذا العدد                                        
 
 

 5.أسرة في محلية عديلة، في والية شرق دارفور بحاجة إلى المساعدات اإلنسانية  ص 550000هنااك 

 1.يت النيل األزرق وجنوب دارفور صالتهاب الكبد  في والظهور حاالت من 

 8ص. اإلنسانية  من األهالي في والية غرب كردفان يحتاجون إلى المساعدات 180000أكثر من 

 4.ص اإلنسانية  الجئ في السودان يحصلون على المساعدات 040000كثر من أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  التطورات أبرز

 ،ك اهن وفقا لقادة المجتمع المحليين

أسرة )حوالي  000111حوالي 

شخص( ممن نزحوا إلى  000111

عديلة في والية شرق دارفور محلية 

بسبب القتال الذي اندلع مؤخرا بين 

قبيلتي الرزيقات والمعاليا في حاجة إلى 

 اإلغاثة. 

 للنقل المتحدة األمم ستقوم خدمات 

اإلنسانية، بتسيير  للمساعدات الجوي

رحالت منتظمة إلى منطقة كرما، في 

دارفور، لتمكين العاملين  والية شمال

في المجال اإلنساني من الوصول إلى 

نازح لجأوا إلى موقع  000111حوالي 

 بالقرب من مقر بعثة اليوناميد هناك. 

  أفادت منظمة الصحة العالمية برصد

حالة من مرض التهاب  011أكثر من 

في واليات النيل األزرق  Eالكبد 

 وجنوب كردفان. 

 نساني، هناك وفقا لمفوضية العون اإل

شخص في والية  000111حوالي 

 ممن نزحوا جراء غرب كردفان،

العنف والصراع على الموارد، في 

 حاجة إلى المساعدات اإلنسانية.

 أرقام

 

 

 مليون 006

 

 

100000000 
 

8680130 

 

 نمليو 004

إجمالى عدد المحتاجين 

للمساعدات اإلنسانية في 

 السودان

 

 النازحون في دارفور

   1058في عام 

)حتى  1054في عام 

 تاريخه( 

عدد المصابين بسوء 

             التغذية الحاد الشامل 

5100000          
 

  السودان في نوالالجئ

 األمم المتحدة )مفوضية

 (لالجئينشئون ال

 دولة جنوب من نوالالجئ 680040

  في السودان السودان

مفوضية األمم المتحدة )

  (لالجئينشئون ال

 التمويل

 (أمريكي دوالر) مليون 633
  1054مطلوبة في عام 

 4063 % 
 ةتوفرنسبة األموال الم

 

 

 في والية شرق محلية عديلة في للمساعدة تحتاج أسرة نازحة 550000حوالي 
  دارفور

 
سبتمبر الجاري، بأنهم  قد  50أفاد فريق تقييم سيرته بعثة اليوناميد إلى محلية عديلة في والية شرق دارفور، في 

أخبروا بواسطة قادة المجتمع المحليين أن القتال الذي نشب مؤخرا بين قبيلتي المعاليا والرزيقات قد تسبب في نزوح 

هؤالء الناس شخص( إلى خمسة مواقع في المحلية.  وقد أشير إلى أن  110000أسرة )ما يقارب  550000حوالي 

لحصول على الخدمات الصحية اجة لهم في حالغذاء واللوازم المنزلية الطارئة، وكذلك مدهم بإلى ماسة هم في حاجة 

األمم العالمي، ومكتب  غذاءاليوناميد، وبرنامج ال بعثة الزيارة األولى ممثلين عن ضمتوقد  .والتعليمية األساسية

 ، وكذلك من جهاز األمن الوطني.أوتشا()تنسيق الشؤون اإلنسانية المتحدة ل

 

مع عائالت  وهم يقيمون حالياالقتال  جراءفقدوا وظائفهم الذين  من الناسركثييوجد ال، المحلي وفقا لقادة المجتمعو

أصبحن قد من النساء األرامل  ا  كثيرأثناء المواجهات، فإن عديد من الرجال الونظرا لقتل  .مضيفة في المنطقة

بمدهم ن في عديلة إلى تدخالت عاجلة سواء والنازحيحتاج ، األولية للفريقوبحسب التقارير .عرضة لالستغاللأكثر

اإلنسانية  الجهاتوقد ألحت  هذا، .نعاش على المدى الطويل مثل التدريب المهنيإلاببرامج وأ ،اإلنسانية اتالمساعدب

لهذه المهمة منح اإلذن  أخرتة يلسلطات الحكوما إنإأل  االحتياجات،على أهمية تسيير بعثة تقييم سريع لتقدير الفاعلة

  .مخاوف امنيةوجود  حجةب

 
 علىبسبب الرغبة في السيطرة في الماضي  اشتباكات المسلحة بين الرزيقات والمعاليواإلات التوترو قد نشبت 

 150000 حواليأجبرت القبيلتين بين جديدة شتباكات مسلحة ندلعت ا، ا1058في عام و .اءاألرض والمك الموارد

 .شرق دارفور والية الضعين فيكارنكا، ووأبو ،عديلةمحليات عن ملجأ في لبحث و اشخص على الفرار من منازلهم 

، 1058منذ سبتمبر  ،كارنكامناطق عديلة وأبومن الوصول إلى  ولم تتمكن كل من بعثة اليوناميد واألمم المتحدة 

 .ةالحكومالتي فرضتها بسبب القيود األمنية 
 

 للمساعدات الجوي للنقل المتحدة األمم لخدماترحالت الجوية ستئناف الإ
  شمال دارفورفي والية رما ك   اإلنسانية إلى

 

لتسهيل سبوعيا يتين منتظمتين أرحلتين جواإلنسانية، بتسيير  للمساعدات الجوي للنقل المتحدة األمم بدأت خدمات

شمال  في والية ،الفاشرفي محلية   ،رمانازح في منطقة ك  530000حوالي إيصال المساعدات اإلنسانية إلى عملية 

نشاطات نعدام األمن الناجم عن إبسبب  غير متاحة فيما مضى،رما الوصول إلى ك  كانت عملية وقد  .دارفور

فرق المرافقة بسبب عدم وجود  المهمات عبرالطرقالفيضانات، وإلغاء  جراءسوء حالة الطرق و  يليشيات المسلحةالم

 من بعثة اليوناميد. 

  
 530000نحو يوجد هناك لمنطقة في أواخر شهرأغسطس، ل من وكاالت اإلغاثة تم تسييرهاوفقا لبعثة تقييم مشتركة و

عدم كفاية  بالغة السوء جراءيعيشون في ظروف  ،رمااليوناميد في ك   مقر بعثةلجأوا إلى مكان قريب من شخص قد 

فإن  ،وفقا للجهات اإلنسانية الفاعلةو. ةالصحي قفارموال ،النظافةو ،خدمات الصحةوصعوبة الحصول على  يوآالم

أو جمع الحطب،  ،الذهاب إلى األسواقكذلك من انعدام األمن يمنع هؤالء األشخاص من الوصول إلى مزارعهم، و

 .ةدينالمالميليشيات المسلحة على المناطق المحيطة ب نظرا لسيطرة
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شهري منازلهم في من ن في كرما وفرالنازحوقد 

أبريل من هذا العام، في أعقاب سلسلة من ومارس 

أكثر من  علىها ميليشيات مسلحة تالهجمات التي شن

   .كورما مدينةحول  يةقر 41

 

ين من تثنإاليوناميد و حاليا ال يتواجد بالمنطقة سوى بعثة

اإلغاثة الدولية هما )منظمتا  المنظمات غير الحكومية

 (. وزلفى
 
النقل الجوي بدعم عمليتي يوناميد ال تكفلت بعثةوقد  

األمم رحالت  و ستساعد. واإلقامة لعمال اإلغاثة

نقل الموظفين  فيمنطقة الإلى المتحدة الجوية 

 هناك. المحتاجين لألهاليواإلمدادات اإلنسانية 

 

 النيل األزرق يتفي والي التهاب الكبد الوبائى هـحاالت من  077أكثر من رصد 

 وجنوب دارفور

  
دارفور في  وجنوب ،األزرق النيل يواليت لغ عنها فيبالم    التهاب الكبد الوبائى هـاإلصابة ب عدد حاالت ارتفع

كلما للنازحين في  معسكر في  (365)هاما يقرب من نصف يوجد، حالة إصابة مؤكدة  700 إلى أكثر من ،السودان

الجهات اإلنسانية و تخشى  .حالة 01أكثر من  فقد تم اإلبالغ عن األزرق، في والية النيلأما  .دارفور والية جنوب

 .الحاالت اإلبالغ عن جميع، خاصة  وأنه لم يتم نتشار الوباء ما قد تم رصده حتى اآلنايفوق  أن المعنية الفاعلة
 

 حالة في والية النيل األزرق 48حاالت اإلصابة بالتهاب الكبد تصل إلى 

  

التهاب من حاالت اإلصابة ب 34إلبالغ عن اجرى قد فسبتمبر  50 حتي تاريخوفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإنه 

ثالث حاالت وفاة.  تمن محلية قيسان، بوالية النيل األزرق و كذلك رصد 50، في منطقة المدينة الكبد الوبائى هـ

وتعتقد الجهات اإلنسانية الفاعلة أن العدد الفعلي لألشخاص المصابين بالمرض يمكن أن يكون أعلى بكثير مما قد تم 

، خاصة وان المنطقة تعتبر اإلبالغ عنه

من مناطق الكثافة السكانية وال يتم 

التبليغ عن معظم حاالت اإلصابة، ألن 

ئل العالج األهالي عادة ما يلجأون لوسا

 التقليدية. 

 

وقد استجابت كل من  وزارة الصحة 

وادارة  ،بالوالية، بدعم من اليونيسيف

الحكومية  ةالصحي قفارموال المياه

لسيطرة على المرض لبابتدار تدابير 

ذلك البحث النشط عن الحاالت  بما في

وأقراص الكلور، و  ،يع الصابونوتوز

ية كذلك القيام بأنشطة التوعية المجتمع

 والتثقيف الصحي. 

 

تقوم منظمة الصحة العالمية بدعم و

زارة الصحة بالوالية  للقيام بعمليات 

فحص نوعية اسبة للحاالت المرضية، ومراقبة واإلدارة المنب، وكذلك لمراقبة واالكتشاف النشط للحاالتالتنسيق وا

  .المياه

 بواليةلنازحين ا عسكراتم فيحالة 628  التهاب الكبد الوبائى هـاإلصابة بحاالت  بلغت

 جنوب دارفور 

 
جنوب والية في  التهاب الكبد الوبائى هـجمالي عدد حاالت اإلصابة بمرض إوفقا لمنظمة الصحة العالمية فقد بلغ 

ازدياد قلق الجهات اإلنسانية 

حول امكانية أن تكون األرقام 

الفعلية لألشخاص المصابين 

أعلى  التهاب الكبد الوبائى هـب

مما قد تم رصده لمحاولة الناس 

اللجوء لوسائل العالج التقليدية 

 من الذهاب إلى العيادات بدال

 الصحية6

ستمكن الرحالت الجوية التي 
سيسيرها برامج خدمات األمم 
المتحدة للنقل لجوي للمساعدات 

رما، في اإلنسانية الى مدينة ك  
والية شمال دارفور، العاملين 
في المجال اإلنساني من 

 530000الوصول إلى نحو 
قرب مقر بعثة ذوا بشخص ال

  اليوناميد بالمدينة6
  

 
 
 

 رما )المصدر: اليوناميد(ون بالقرب من مقر اليوناميد في ك  نازح

 

 في والية النيل األزرق باإلسبوع التهاب الكبد الوبائى هـعدد حاالت اإلصابة ب
 وزارة الصحة و منظمة الصحة العالميةالمصدر: 

 



      3| نشرة السودان اإلنسانية
  
 

 

www.unocha.org/sudan | www.unocha.org | ochasudan_feedback@un.org | Facebook: UNOCHASudan | Twitter: @UNOCHA_Sudan  

 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقرير هذا اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب أعد

 معسكرات كلماخالل اإلسابيع الثالثة الماضية في  ورغم اإلنخفاض التدريجي في عدد الحاالت .حالة 820دارفور

. في معسكر السريف الحاالتملحوظة في عدد  زيادة، إال إن هناك ستجابة الجهات اإلنسانية الفاعلةإالسالم ، بسبب و

للحاالت  المناسبةوالقيام باإلدارة   ،حاالت القائمةكتشاف للإاإلستجابة للسيطرة على تفشي المرض مباشرة  وقد شملت

والصابون  وعيةاأل توزيع مثل  التدابير الوقائية مع التركيز على الصحي التثقيفالمكتشفة باإلضافة إلي القيام بأنشطة 

نوعية  فحص وكذلك جديدة؛ مراحيضبناء و  التخزين؛ وحاويات ،محطات المياه تنظيفوكذلك  ،مستلزمات النظافةو

 .المصابة محطات المياهتطهير و ،المياه

 

تحديات  ال تزال تواجهالفاعلة  اإلنسانيةالمحرز في السيطرة على الوباء، إال إن الجهات  على الرغم من التقدمو

المتوفرة  المراحيض كبير في عدد نقص وهناك أيضا نقص التمويل.و ،المياه الجوفية في قلة إمدادات تتمثل معوقاتو

 أقل بكثيرمنومع ذلك، فإن هذا يعتبر، مرحاض جديد 011بتشييد  أمريكا  -أوكسفامة وقد قامت منظم .ستخداملإل

 مرحاض. 2111العدد المطلوب الذي يقدر ب

 

 حاالت اإلصابة بالتهاب الكبد باإلسبوع في معسكرات والية جنوب دارفور

 

 في والية غرب كردفان من األهالي بحاجة الى مساعدات 000777هناك أكثرمن 

شخص من المتأثرين جراء العنف واإلقتتال القبلي   180000لمفوضية العون اإلنساني الحكومية، يوجد حوالي  وفقا  

السلطات وتفتقرالجهات اإلنسانية الفاعلة و اإلنسانية.  اتعلى الموارد في والية غرب كردفان في حاجة إلى المساعد

تجدر اإلشارة إلى أن والحكومية هناك إلى الموارد الكافية لتلبية هذه االحتياجات وكذلك الى كادرالموظفين. 

في والية جنوب كردفان، ولكن هذه المساعدات  المساعدات للمنطقة تأتي بصفة رئيسية من الجهات اإلنسانية الفاعلة

 عدد األشخاص المتأثرين. ضخامةتظل غير كافية نظرا ل

 

إلى مدينة  ا  شخص 510010، الى نزوح ووفقا لمفوضية العون اإلنساني، فقد أدى اندالع العنف القبلي في الوالية

إلى  550100شخص إلى الدبب ومدينة المجلد، هذا باإلضافة إلى نزوح   150000بابنوسة وقرية الطويشة، وكذلك 

آخرون قد نزحوا إلى محلية غبيش بعد فرارهم  من القتال الذي نشب في والية  00400محلية السالم. وهناك أيضا 

 الجئا من دولة جنوب السودان  في منطقة الخرصانة. 308د وشمال دارفور، فضال عن وج

 
  السودان الجنوبيين فيالسودانيين الالجئين أوضاع 

 
جديدة من الالجئين الجنوبيين لحدود السودان عقب أعداد كبيرة  لى عبورإتشير تقارير مفوضية شؤؤن الالجئين 

 حاليا مع يعيشون الالجئونهؤالء  أنبرير اوتفيد هذه التق .السودان جنوب في دولةندلعت إالتي  شتباكاتاإل

 متقد  وفو س  كنانة.و، المقينصو، ربكو، كوستي مثل من والية النيل األبيض في مواقع مختلفة المجتمعات المضيفة

 .التحقق الالزمة جراء عملية إبعد  الوافدين الجدد لهؤالء اتالمساعد

 

في  الوحدة في والية تجدد القتال خاصة  بعد اإلبالغ عن البالد، الذين يصلون إلى عدد الالجئين ومن المتوقع أن يزيد

  .موسم األمطار بعد انتهاء ظروف الطرقتحسن وكذلك نتيجة ل دولة جنوب السودان

 

شكال من أشكال الجنوبيين  من الالجئين  840111تلقى أكثر من  ،سبتمبر  17نه حتىأإلى  ،المفوضية و تشير تقارير

منتصف  قد بدأ في السودان إلى من دولة جنوب السودان نيأن وصول الالجئ إلى ،تجدر اإلشارةو اإلنسانية. المساعدة

ُ   ،2100ديسمبرعام   .دهمبال ندالع العنف فيإعن ملجأ عقب  بحثا 

 

 اجمالي 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 اسبوع

 109 22 19 6 3 6 18 12 6 11 4 2  معسكر السريف

 365 12 17 31 39 45 38 25 38 25 61 34 معسكر كلما

 67 2 2 2 9 6 11 17 15 1 0 2 معسكر السالم

 21 4 10 0 3 0 0 0 3 0 0 1 معسكر عطاش

 76 24 5 3 10 7 7 10 10 0 0 0 أخرى

 628 64 53 42 64 64 74 64 72 27 65 39  إجمالي

وفقا لمفوضية العون اإلنساني، 

نازح  180000هناك حوالي 

في والية غرب كردفان جراء 

واإلقتتال على الموارد  ،العنف

 بحاجة إلى المساعدات اإلنسانية 
 

   باإلسبوع دارفورعدد حاالت اإلصابة بإلتهاب الكبد في معسكرات النازحين بوالية جنوب  
 المصدر: وزارة الصحة و منظمة الصحة العالمية
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وجنوب  األبيض النيل ييتفي وال لالجئيناإلنسانية  المركزي لإلستجابة للطوارئ يمول المساعدات الصندوق

  كردفان
 

لتقديم ، ماليين دوالر أمريكي  6برصد مبلغ، هذا العام في وقت سابق من المركزي لإلستجابة للطوارئ لصندوققام ا

وقد قامت الجهات اإلنسانية الفاعلة،  .النيل األبيضكردفان و جنوب في والياتالجنوبيين  الطارئة لالجئين المساعدات

 ،الغذائية اإلمدادات بتسليم ،والوطنيةالمنظمات غير الحكومية الدولية و، وكاالت األمم المتحدة بما في ذلك

 ةالصحي قفارموال ،فرص الحصول على المياهقامت كذلك بتوفير و، يوآوالم ،الطارئة والمستلزمات المنزلية

خلق  ألطفال عبرا وقد تمت أيضا عملية استئناف تعليم  .والتغذية ،الخدمات الصحيةعلى  وكذلكالنظافة الصحية، و

 .المنفصلين عن ذويهم األطفال لم شملل األسرةتقديم خدمات البحث عن المفقودين و صديقة والشروع في مساحات

 
 ةالصحي قفارر لمساعدات في مجاالت المياه والموسط وجنوب دارفو يتتسلم والي
  والنظافة

 

والصحة الى بلدة قولو في  ،والنظافة ،ةالصحي قفارمالمياه والقامت اليونيسيف، عبر قطاع المياه، بارسال إمدادات 

كرتونة من الصابون، كافية لخدمة نحو  500محلية وسط جبل مرة بوالية وسط دارفور. وتشمل هذه اإلمدادات 

من المضخات اليدوية المعطوبة، باإلضافة إلى  11من تالميذ المدارس. وكذلك على قطع غيارإلصالح  800000

 قطاع المياهشخص لمدة ثالثة أشهر. وقد أرسل   100000ثر من ووحدتي رعاية صحية أولية يمكن أن تخدم أك

 ، والنظافة. ةالصحي قفارمموظفين لمدينة قولو لتنسيق أنشطة المياه، وال

 

سبتمبر  53أما في والية جنوب دارفور، فقد زارت بعثة مشتركة من وكاالت اإلغاثة معسكر السالم للنازحين في 

ة على النازحين هناك. ووفقا لنتائج عملية التقييم، فقد غمرت المياه يضانات الموسميمطار الغزيرة والفلتقييم آثاراأل

نتشار األمراض. واستجابة  إمن المراحيض مع وجود كميات من المياه الراكدة في المعسكر، مما قد يؤدي إلى  306

والنظافة بما في ذلك مباشرة  ،ةيالصح قفارموال ،لذلك، بدأت منظمة كير السويسرية أنشطة إضافية في مجاالت المياه

عمليات التطهير والردم وإعادة تأهيل المراحيض التالفة. وستقوم إدارة المالريا بوزارة الصحة بالوالية برش 

  المعسكر بالمبيدات الحشرية.

 

امدادات المياه، و  ترسلأ 

، والنظافة إلى ةالصحي قفارمال

قولو، بمحلية وسط جبل مرة، 

 6لمساعدة المحتاجين

 (أوتشا) موقع العلقايةالجئون من جنوب السودان يحصلون على الماء في 


