
 
 
 
 

 
   
 

 
 

   
   
   
   

 
 

 

 
 

 

 
النشرة اإلنسانیة      
السودان       
 2015أبریل   19 – 13 |  16العدد          

   
 

 

أوتشا     

 )(المصدر: الھالل األحمر السودانيطوارئ للمستلزمات منزلیة  نتسلمیفي ھبیلة في والیة جنوب كردفان نساء 

 في ھذا العدد                                        
 

 1شخص بال مأوى في ھبیلة ص.  2,400وجود     

  2، في والیة وسط دارفور ص. مورلنقانازح في   6,300لنحو المساعدات 

 3حالة في جمیع أنحاء السودان ص.  1,730بالحصبة تصل إلى  اتاإلصاب

 4ص .  یعبرون بمعبر جودا الحدوديشخص  5,000نحو 

  التطورات أبرز  
إلى مدینة ھبیلة في  ًاشخص 2,240عاد نحو  •

 .والیة جنوب كردفان لیجدوا منازلھم قد دمرت
یمكن لوكاالت المعونة اآلن الوصول إلى نحو 

في والیة وسط  مورلنقانازح في قریة  6,300
 .دارفور

للسلطات المحلیة تسبب القتال القبلي في  وفقًا •
محلیة ملیط التابعة لوالیة شمال دارفور في 

 ة.إلى مدینة الكومشخص   4,500نزوح نحو 
 ارتفعتألحدث تقریر من وزارة الصحة  وفقًا •

إلى حاالت اإلصابة بالحصبة في السودان 
 .وفاة حالة  22مع تسجیلحالة،  1,730

من المواطنین السودانیین  5,000و نح عبر •
معبر جودا مواطني دولة جنوب السودان و

ى من مدینة جودة الفخار، التي تقع عل الحدودي
 .البلدینحدود 

 

 أرقام

 
 

 ملیون 3,1
 
 

 ملیون 2,5
 
 

 ملیون 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 المتحدةاألمم  (مفوضیة
 )لالجئینا

 دولة جنوب من نوالالجئ 131,226
 15منذ   في السودان السودان

مفوضیة األمم ( 2013دیسمبر، 
  )لالجئینشئون االمتحدة ل

 التمویل  

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

 

  
24 % 

 المتوفر من التمویل المطلوب
 

        

 

 بال مأوى في منطقة ھبیلة بوالیة جنوب كردفانشخص  2,240وجود 
 

  13,000 حتیاجاتالتقییم ابریل  6في یوم زارت بعثة مشتركة بین الوكاالت مدینة ھبیلة بوالیة جنوب كردفان 
 –شخص كانوا قد فروا ثم عادوا في وقٍت الحق بعد الھجوم على المدینة من قبل الحركة الشعبیة لتحریر السودان 

على الوصول إلى المتأثرین بسبب مارس. وكانت منظمات اإلغاثة الدولیة غیر قادرة  28قطاع الشمال في  یوم 
عدات من خالل شركاء محلیین، في حین تولت الحكومة تقدیم بعض المسا جرىاألمن. ومع ذلك،  استتباب عدم

 تقدیم الحصص الغذائیة.
 

 40وسماسم. أما من تبقى من ال  ،في المائة من سكان المدینة إلى مدینتي الدلنج 60ووفقًا للنازحین، فقد فر نحو 
س الیوم بعد ھدوء االوضاع. في المناطق المجاورة، ثم عادوا إلى مدینة ھبیلة في نف اءبباالختفي المائة فقد قاموا 

من السكان الذین فروا من المدینة  13,000من  أصل  لم یبق، لحكومةووفقًا لمفوضیة العون اإلنساني التابعة ل
كلم شمال مدینة ھبیلة). وقد أشارت  30ول (الواقعة  ُجشخص) في قریة الُر 160فقط من األسر (حوالي  32سوى 

ؤالء من إیجاد وسائل النقل للعودة إلى ھبیلة. وقد أشارت السلطات المحلیة أیضا السلطات المحلیة إلى عدم تمكن ھ
أشارت أیضًا إلى من األھالي دون مأوى. و  2,240و قد دمرت أثناء القتال، وُترك نح منزًال 360إلى أن أكثر من 

، كما لوثت قطعان الماشیة نھب سوق المدینة خالل الھجوم، وكذلك إتالف المولد الكھربائي، واحتراق مدرسة واحدة
 السلطات. هالعدید من مصادر المیاه حسب روایة ھذ

 
 ،وخدمات المیاه ،في الحصول على المواد الغذائیةاألساسیة للمتأثرین  حتیاجاتاالووفقا لنتائج البعثة، تتمثل 

حتى قبل ھذا الحادث  ةالصحیمرافق الو ،المیاه في توفركانت مدینة ھبیلة تعاني من مشكلة وقد . ةالصحی قفارموال
، حیث كان مصدر المیاه الرئیسي غیر كاٍف لتلبیة احتیاجات السكان. ویعتمد سكان البلدة بصفٍة أساسیة على حفائر 

قطعان الماشیة الحفیرین الثالثة في البلدة ولوثت  احد من الحفائروالمیاه المفتوحة كمصدر رئیسي للمیاه. وقد جف 
 بالتھاباتإلصابة لشرب من ھذه المصادر المائیة یتعرضون لا الذین واصلوا ھالي. وقد بدأ األخالل الھجوماآلخرین 

إلى  منھاضخة یدویة في المدینة، تحتاج تسعم 21سھاالت. ووجدت البعثة أیضا أن من أصل الجھاز التنفسي واال
ت البعثة بإصالح وتطویر في منازلھم. وأوص ةفي المائة فقط من السكان لدیھم مرافق صحی 20أن ، وصیانة

وازم المنزلیة والمواد الغذائیة عن توزیع الل ، فضًالةالصحی قفارملتوعیة حول البعقد حمالت لمضخات المیاه، و
 ارئ للمتأثرین.ولطل
 

 استجابة إنسانیة للمتأثرین بالنزاع في مدینة ھبیلة
 

أبریل  13 -12األحمر السوداني في الفترة من  الغذائیة لسكان ھبیلة، وزعت جمعیة الھالل لالحتیاجات كاستجابة
من األھالي الذین دمرت منازلھم  2,240طن متري من الذرة المقدمة من برنامج الغذاء العالمي، إلى  20.16

 ،النوم ُحُصرو ،حاالت الطوارئ (األغطیة البالستیكیةلأیضا اللوازم المنزلیة  شخاصوتلقى ھؤالء األ .خالل الھجوم
وجمعیة الھالل األحمر  ،والناموسیات) من المنظمة الدولیة للھجرة ،وأدوات المطبخ، والبطانیات ،والمعلبات
 عرضة للمخاطرمجموعة من تجھیزات النظافة للنساء األكثر  100 وقدم صندوق األمم المتحدة للسكان  السوداني.

 .الوطنیة قامت بتوزیعھا منظمة مبادرونقد في المدینة، و
 
ووفقًا لنتائج البعثة، یغطي مستشفى ھبیلة  في البلدة. ھبیلة بتقدیم الخدمات الصحیة للسكانتقوم مستشفى و

واستجابًة  شخص. 65,000عددھم بنحو  قدرالصحیة لجمیع السكان في محلیة ھبیلة، الذین ی االحتیاجات
لمدة  اتر تقدیم المساعدوفریق طوارئ للمستشفى لیباش ،وفرت وزارة الصحة األدویة األساسیة الصحیة حتیاجاتلال

وقدمت منظمة الصحة العالمیة، والیونیسیف لوزارة الصحة بالوالیة إمدادات شھر واحد من أدویة  .خمسة أیام
 الصحیة على نحٍو االحتیاجاتومن أجل تلبیة  .أدویة للمستشفىك قامت منظمة مبادرون بالتبرع بكذلو ،ئالطوار



      2| نشرة السودان اإلنسانیة
  
 

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

وأخصائي  ،مساعد صیدليوفني مختبر، وتدریبًا (طبیب،  إلى موظفین أكثر في المدینة، یحتاج مستشفى ھبیلة كاٍف
 تثقیف صحي).

 
 في والیة وسط دارفور مورلنقا نازح في 6,300تقدیم مساعدات لنحو 

 
في في محلیة أم دخن على اتفاق سالم في قریة جقومة ابریل  11في یوم والمسیریة  ،وقع زعماء قبیلتي السالمات

نازح في قریة   6,300من شأنھ أن یمكن منظمات اإلغاثة من الوصول إلى نحو  االتفاقوھذا  .والیة وسط دارفور
لت اإلى أن السلطات المحلیة ماز ھنا تجدر اإلشارةومورلنقا الواقعة في محلیة مكجر التابعة لوالیة وسط دارفور. 

 في شھر یونیو مورلنقا نازح قد لجأوا إلى قریة  6,300وكان   .آمنة لزیارة منظمات اإلغاثة تعتبر المنطقة غیر
والمراعي. وھذه ھي المرة  ،والسیطرة على األراضي استخدام،في أعقاب القتال الذي نشب حول  ،2014عام من 

 .2013عام من بریل أالرابعة التي توقع فیھا القبیلتان على اتفاق النھاء األعمال العدائیة التي بدأت في شھر 
 

اع بین نز، أن ال2014عام من یرت إلى ھذه المنطقة في شھر یولیو ُسكانت قد  االحتیاجاتوقد قدرت بعثة لتقییم 
ر في محلیة أم دخن وكذلك إلى مناطق عمار جدید اِبشخص إلى مدینة َك  34,000القبیلتین قد أدى إلى نزوح نحو 

وقد  .في محلیة مكجر ومور لنقا
قامت المنظمة الدولیة للھجرة 

وتسجیل النازحین  ،بالتحقق من
شخص)  15,920في كبار (

 .شخص) 7,364وعمار جدید (
لكنھا لم تتمكن من التحقق من 

بسبب القیود  مورلنقا النازحین في
حة المفروضة على عملیة إتا

وقد تلقى  ھذا،. الوصول
وعمار جدید  ،النازحون في كبار

 .اإلنسانیة المساعدات
 

 األجیالوتقوم منظمة مثلث 
اإلنسانیة الدولیة بتوزیع الصابون 

شخص  12,000 حالیًا لنحو
أسرة) في قریة  2,400(

وستقوم وكاالت اإلغاثة  .مورلنقا
بتقدیم المزید من المساعدات متى 
ما فرغت المنظمة الدولیة 

وتجرى المنظمة الدولیة للھجرة حالیا نقاشًا مع مفوضیة العون  .والتسجیل في القریة ،من عملیات التحقق للھجرة 
 .هالتحقق ھذ عملیةاإلنساني حول توقیت بدایة 

 

شخص في  4,500أدى إلى نزوح نحو  السلطات المحلیة: القتال القبلي
 مدینة الكومة، في والیة شمال دارفور

 
ومارس  ،في محلیة ملیط بوالیة شمال دارفور في شھري فبرایر والزیادیة ،أدى القتال الذي اندلع بین قبیلتي البرتي

 .الصیاح في محلیة ملیط وقریة ،إلى نزوح المدنیین إلى مدینة الكومة في محلیة الكومة، وكذلك إلى مدینة ملیط
 

ووفقًا للسلطات  .أبریل، زارت بعثة مشتركة بین الوكاالت مدینة الكومة لتقییم احتیاجات النازحین الجدد 16وفي 
ف، ِلشخص كانوا قد نزحوا من قرى ھشابة، وتلقونا، والِح 4,500المحلیة وقادة المجتمع، فقد لجأ ما یقدر بنحو 

التحقق من ھذا الرقم  جِربریل. ولم یأو ،بین شھري مارسفیما لیط إلى مدینة الكومة، في محلیة م وبابنقي، والكرشة
 ات.وتشیر تقاریر السلطات المحلیة أیضا إلى أن النازحین الجدد لم یتلقوا أي مساعد  من قبل منظمات اإلغاثة.

واللوازم المنزلیة، فضًال عن  ،في حاالت الطوارئ يوآوالم ،ویقول النازحون في المدینة انھم یحتاجون إلى الغذاء
ویقول النازحون في المدینة أیضا انھم لن یعودوا الى منازلھم  .ةالصحیمرافق الو ،الحصول على الخدمات الصحیة

ما فرغت المنظمة الدولیة للھجرة  ى، متاتوستبدأ منظمات اإلغاثة بتقدیم المساعد ھناك. حتى یتحسن الوضع األمني
 وأم ،لمناطق حجر السراي ًاإضافی ًاأفراد المجتمع المحلي أیضا أن ھناك نزوح وذكر  النازحین.التحقق من عدد  من

 .غیر معروفمازال ن عدد النازحین أفي محلیة الكومة، إال  ھجالیج
 

أبریل  16في  والصیاح كان مقررًا تسییرھا  ،في ملیط حتیاجاتاالة مشتركة بین الوكاالت لتقییم بعث تو قد أجل

یمكن لوكاالت المعونة اآلن 
 6,300الوصول إلى نحو 

مورلنقا  نازح في قریة
 .التابعة لوالیة وسط دارفور

ھناك حاجة إلى المزید من 
الكوادر الصحیة في مستشفى 
ھبیلة لمواجھة زیادة الطلب على 
الخدمات الصحیة الناجمة عن 

 .وصول النازحین الجدد إلى البلدة

 
 
 
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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من الوصول إلى المنطقة في  إال إن أحد فرق التقییم قد تمكن أخیرًا ،فرض مفاجئ إلجراءات إداریة جدیدة بسبب
 .ابریل 21

 

 حالة وفاة 22من حاالت الحصبة بما في ذلك  1,730السودان: 

 
أبریل قد  12من  والیونیسیف، فإنھ اعتبارًا ،ومنظمة الصحة العالمیة ،الواردة من وزارة الصحةالتقاریر  وفقا آلخر

. وحتى حالة وفاة 22ي ذلك حالة، بما ف 1,730بلغ العدد اإلجمالي لحاالت اإلصابة بالحصبة المؤكدة في السودان 
سجیل والیات یات السودان، مع تمن وال 14محلیة في  31الحصبة في اإلصابة باإلبالغ عن حاالت  جرى اآلن

للتقریر، فقد سجلت  وفقًاالمرض، حسب تقاریر وزارة الصحة.  ولوفیات جراء اإلصابة بادارفور أعلى معدالت 
والیة غرب دارفور في المائة)، و 8.9 بلغ (بمعدل وفیات وفاة توأربع حاال ،حالة إصابة 45والیة شرق دارفور 

 ،إصابة 161المائة)، ووالیة شمال دارفورفي 1.1حاالت وفاة (بمعدل وفیات و تسجیل خمس  ،حالة إصابة 441
ملیون  9.6ملیون من أصل  2.4في المائة ). ھذا، وقد تلقى السودان بالفعل  3.4(بمعدل وفیات  ةوفا تأربع حاالو

ن طفل في ملیو 7.9طلبھا لدعم حملة التحصین الجماعي الحكومیة لنحو  جرىجرعة من لقاح الحصبة كان قد 
والیونیسیف. ومن المتوقع   ،جمیع أنحاء البالد. وجاء تمویل اللقاحات من منظمة مبادرة الحصبة والحصبة األلمانیة

  إطالق الحملة في المناطق األكثر تأثرًا. جريأبریل، سی 22من  وابتداًءأبریل.  21أن تصل بقیة الجرعات في 

 عدد إصابات الحصبة المؤكدة و المشتبھ بھا في السودان

 الیونیسیفالمصدر: وزارة الصحة، منظمة الصحة العالمیة، 
 
 

إغالق المرافق الصحیة في  المنظمات الوطنیة على نقص التمویل یجبر
 معسكرات النازحین في والیة جنوب دارفور

ستضطر بعض المنظمات الوطنیة التي تعمل على توفیر الخدمات الصحیة في معسكرات النازحین في والیة جنوب 
ووفقًا لمنظمة الصحة العالمیة، لن تتمكن منظمة رفیدة  قاف ھذه الخدمات بسبب نقص التمویل.دارفور على ای
بعد شھر  دافوق في تقدیم الخدمات الصحیة في معسكر عطاش للنازحین في منطقة أم ستمراراالمن  للصحة الوطنیة

ھذا العام، كما ال یوجد لدیھم  وورد أن منظمة رفیدة لم تحصل على تمویل من الصندوق اإلنساني المشترك ابریل .
الث منظمات، تعمل جنبًا إلى جنب مع منظمتي للصحة واحدة من ث ةرفیدمنظمة  وتعتبر .مصدر آخر للتمویل

زح یقیمون في معسكر نا  90,500وجمعیة الھالل األحمر السوداني لتوفیر الخدمات الصحیة لنحو  ،الرؤیة الدولیة
 7,000دافوق فتعتبر منظمة رفیدة ھي المزود الوحید لخدمات الرعایة الصحیة لنحو   أما في أم عطاش للنازحین.

  .من العائدین في المنطقة 9,300ومن النازحین 

ومنظمة مبادرة التنمیة الوطنیتان إلى  ،، فقد أشارت كٌل من منظمة مساعدة المرضى أما في معسكر دریج للنازحین
توفر ھاتان المنظمتان وصحیة في المعسكر بعد شھر ابریل. العملیات ال إلیقافأن عدم وجود التمویل سیضطرھما 

قد یجبر نقص التمویل ثالث 
منظمات وطنیة على إیقاف 
الخدمات الصحیة في معسكرین 
للنازحین في والیة جنوب 

 .دارفور

تستھدف حملة التحصین ضد 
ملیون طفل في  7.9 الحصبة 

 جمیع أنحاء البالد

  اشتباه
 مؤكدة اتإصاب

 
 
 
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org


      4| نشرة السودان اإلنسانیة
  
 

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

 .نازح في المعسكر فضًال عن بعض سكان مدینة نیاال  36,700الصحیة إلى ما یقدر بنحو الوطنیتان الخدمات 
 .وتعتبر المنظمتان ھما الوحیدتان اللتان توفران الخدمات الصحیة للنازحین بمعسكر دریج

 دولة جنوب السودانمواطني و یینالسودان ینمواطنمن ال 5,000نحو 
 یعبرون معبر جودا الحدودي من مدینة جودة الفخار 

 
 امعبر جود شخص 5,000بریل أكثر من أتاریخ  9منذ  الالجئین فقد عبر لشؤونالمتحدة فوضیة األمم لم ووفقًا

جودة  مدینة منالحدودي 
التي تقع على الفخار 

الحدود بین السودان ودولة 
وقد فر  .جنوب السودان

ھؤالء الناس بفعل الخوف 
الدائر القتال  القترابنظرًا 
ویشمل   .من المنطقةھناك 

ھذا التدفق الجدید كل من 
المواطنین السودانیین الذین 
كانوا یقیمون في البلدة، 
وكذلك المواطنین من دولة 

ووفقًا  .جنوب السودان
مفوضیة، كان عدد سكان لل

مدینة جودة الفخار حوالي 
 90نسمة، منھم  6,800

في المائة مواطن سوداني 
  .كانوا یعیشون في المدینة

 
حیث التقت بموظفي مفوضیة العون اإلنساني  جودة أبریل معبر 15ھذا، وقد زارت بعثة تقییم مشتركة في تاریخ 

إلى أن الغالبیة العظمى من ھؤالء الناس قد بقوا إما في أو بالقرب من وتشیر نتائج البعثة  .ن على الحدودیدوجوالم
ابریل،   18جودة، في حین انتقل البعض اآلخر إلى مواقع أخرى في الوالیة بحسب ما ورد. وحتى تاریخ  معبر

ئ الج 800أسرة) ونحو  821من المواطنین السودانیین ( 4,100سجلت جمعیة الھالل األحمر السوداني حوالي 
 ة في مواقعتسجیل الحالیالیتوقع من خالل عملیة و .أسرة) عند نقطة الحدود 258من دولة جنوب السودان (

شخص) قد عبرت الحدود  1750إضافیة (ما یقدر بنحو  أسرة 350 نحوالالجئین في والیة النیل األبیض أن تكون 
 إلى مواقع إعادة التوطین.

 في والیة النیل األبیض الحدودي، اعند معبر جودالمساعدة للوافدین الجدد 
 

السودان منطقة اعادة توطین قریبة من المعبر ، خصصت حكومة األفراد الذین وصلوا حدیثًا الحتیاجات كاستجابة
أسرة، حیث قامت  1,000وفقًا لمنظمات اإلغاثة العاملة على األرض، یتسع الموقع الجدید لحوالي  .الحدودي

وتقوم جمعیة  لوافدین من السودانیین ومواطني دولة جنوب السودان.قطعة أرض ل 500ومة حتى اآلن بمسح الحك
عیادة متنقلة  شرأما وزارة الصحة فقد قامت بن .الجددجاھزة یومیا للوافدین  بتقدیم وجبةالھالل األحمر السوداني 

وقد أرسل برنامج الغذاء العالمي  ھناك. لتكملة عمل العیادة التي تدیرھا جمعیة الھالل األحمر السوداني اجود لمعبر
منتصف أعلى العضد محیط  اختبارالكشف عنھا بواسطة  جرىوء التغذیة التي لعالج حاالت س إمدادات الغذائیة
وقد وفرت  األسر التي تقوم بھا جمعیة الھالل األحمر السوداني. ابریل في اطار عملیة تسجیل 15الذي أجري في 

المیاه  تبلغ كمیةو  .تعبئتھا بواسطة إحدى شركات النفط في المنطقة تجري، یھِبَرِقالیونیسیف ثالث خزانات میاه 
وتعمل وكاالت  بناًء على أرقام التسجیل الحالیة. لتر للفرد في الیوم 6.5، وھو ما یعادل لتر یومیًا 32,000الحالیة 

 .للفرد في الیوم لتر 15المعونة على زیادة إمدادات المیاه إلى الحد األدنى حسب مقیاس اسفیر الذي یقدر ب 
 
 
. 
 
 
 

 أبریل 15الالجئون من دولة جنوب السودان حتي 
 مفوضیة شؤون الالجئین المصدر:

 

من  5,000نحو عبر 
السودانیین ومواطني  ینالمواطن

عبر مدولة جنوب السودان 
من مدینة جودة  جودا الحدودي

التي تقع على الحدود  الفخار
بین السودان ودولة جنوب 

 .السودان
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