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أوتشا     

 في ھذا العدد                                 
 

 1ص.  السودانب 42,300 تؤثر على سیولال العون اإلنساني:   

 2ص.المائیة الحادة بوالیة وسط دارفور  االستجابة لإلسھاالت

 3ص.المساعدات تصل النازحین الجدد في السریف 

 

  التطورات أبرز  
بسبب  شخص في السودان 42,300تأثر  •

حتى  في ھذا العام لسیولاألمطار الغزیرة وا

، وھو ما یقل كثیراً مقارنة بالمدة نفسھا من اآلن

 216,000العام الماضي، عندما تأثر أكثر من 

 شخص

دوالر أمریكي  90,000مبلغ  یحاجة إل ھناك •

لتمویل أنشطة االستجابة لإلسھال المائي الحاد 

 القادمین في والیة وسط دارفور نیخالل الشھر

شخص من والیة وسط دارفور   1,000الذ  •

ممن أجبروا على الفرار من النزاع القبلي ھناك 

الذوا بوالیة شمال دارفور وھم یتلقون 

 المساعدات اآلن

أطباء بال حدود حمالت للتطعیم ضد تنفذ منظمة  •

الحصبة والتھاب السحایا وشلل األطفال 

 للنازحین الجدد في السریف بوالیة شمال دارفور

 2017 عام أرقام

 
 

 ملیون 4.8
 
 
 

 ملیون  3
 
 
 
 

 

 ملیون  2.2

عدد األشخاص المحتاجین في 
ً لالسودان ( لمحة وفقا

االحتیاجات اإلنسانیة للعام 
2017( 

 
في  األشخاص المحتاجینعدد 

لمحة االحتیاجات ( دارفور
 ) 2017اإلنسانیة للعام 

 
بسوء  صابةاإلحاالت عدد 

(لمحة الحاد الشامل  التغذیة 
االحتیاجات اإلنسانیة للعام 

2017 (          

 
 
 
 

416,829          

دولة مواطني  من الالجئون
 السودان في السودان جنوب
 2013دیسمبر،  15منذ 

مفوضیة المسجلون من قبل (
 األمم المتحدة لشئون الالجئین)

 2017یو لیو 31حتى  –

 
 
 
 

167,784 

وطالبو اللجوء الالجئون 
 السیاسي من جنسیات أخرى

مفوضیة المسجلون من قبل (
 األمم المتحدة لشئون الالجئین)

 2017 یونیو 30حتى  –

 التمویل  
 )أمریكي دوالر( ملیون 159.3

 2017المستلم في التمویل 
 
  
    

 المائة في 19.8
 الذي جرى اإلبالغ عنھجمالي التمویل إ
 ) 2017 أغسطس 13حتى  ،خدمة التتبع المالي( 

 

   ) 2017في والیة شمال دارفور، (بعثة مشتركة بین الوكاالت،  سیولمنزل دمرتھ األمطار الغزیرة وال
 
 شخص باألمطار الغزیرة والسیول في جمیع أنحاء البالد 42,300تأثر حوالي  

 
شخص في والیات الخرطوم والجزیرة وسنار وشمال دارفور  42,300أثرت األمطار الغزیرة والسیول على حوالي 

ً لما ذكرتھ 2017أغسطس  13دارفور ووسط دارفور وجنوب كردفان والنیل األبیض وذلك حتى  وجنوب ، وفقا
وھذا أقل بكثیر مقارنة بالمدة نفسھا من العام الماضي، عندما تأثر  .مفوضیة العون اإلنساني التابعة لحكومة السودان

ة العون اإلنساني بعد االحتیاجات الدقیقة شخص باألمطار الغزیرة والسیول. ولم تحدد مفوضی 216,000أكثر من 
 .االستجابة والثغرات لألشخاص المتضررین في والیتي الخرطوم والجزیرةمدى و
 

شخصاً.  5,250منزالً للتلف، مما أثر على ما یقدر بعدد  845منازل وتعرض  205وفي والیة الخرطوم، دمرت 
شخصاً. وفي  3,785لضرر، مما أثر على ما یقدر بعدد  منزالً  79منزالً وتعرض  678وفي والیة الجزیرة، دمر 

 تابعیشخصاً. و 2,840منزالً بالتلف، مما أثر على ما یقدر بنحو  43منزالً وتأثر  450والیة جنوب كردفان، دمر 
ً یمکتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة (أوتشا) حال مع مفوضیة العون اإلنساني والشركاء في المجال  ا

شخصاً،  4,485منزالً، مما أثر على ما یقدر بنحو  897نساني لتحدید االحتیاجات. وفي والیة وسط دارفور، دمر اإل
معسكري الحمیدیة والحصاحیصا للنازحین. وأوصى تقییم مشترك أجرتھ المنظمات اإلنسانیة، بما في ذلك  يال سیما ف

واللوازم المنزلیة لجمیع األسر المتأثرة في كال  مفوضیة العون اإلنساني الحكومیة، بتوفیر مآوي الطوارئ
 .المعسكرین

 
شخصاً. واستجابة لذلك،  9,120منزالً، مما أثر على ما یقدر بعدد  765منزالً وأتلف  1,059والیة سنار، دمر وفي

الدعم إلجالء قطعة من األغطیة البالستیكیة واألغذیة الجاھزة، وقدمت  200جمعیة الھالل األحمر السوداني  وزعت
 .بعض األسر المتأثرة

 
شخصاً.  1,041منزالً، مما أثر على ما یقدر بعدد  128منازل، وتأثر  104والیة شمال دارفور، دمرت  وفي

مجموعة من أطقم الطوارئ لألسر، كما  150واستجابة لذلك الوضع، وزعت مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین 
بالطة مراحیض  144، السالم للتنمیة الوطنیة ارجمعیة د عبرطفولة (الیونیسیف)، وزعت منظمة األمم المتحدة لل

مجموعة من أطقم  82أسرة متأثرة بالفیضانات. وقامت المنظمة الدولیة للھجرة بتوزیع  281صابون على و
ً (فلتر) للمیاه. وتقوم منظمة الصحة العالمیة  232الطوارئ لألسر و ات غیر صندوق المنظمبواسطة  –مرشحا
 .بتشغیل مرفقین صحیین في محلیة شنقل طوبایة -المرضى  مساعدةالحكومیة الوطنیة ل

 
 9,200منزالً للضرر، مما أثر على ما یقدر بنحو  727منزالً وتعرض  1,113والیة جنوب دارفور، دمر  وفي

بالطة  200 -البرنامج الحكومي للمیاه وإصحاح البیئة  عبر -الیونیسیف  وزعت شخص. واستجابة لذلك،
للمراحیض، وأقراص الكلور، وتوسیع نطاق تعزیز النظافة، وإدارة النفایات الصلبة، وأنشطة رصد نوعیة المیاه. كما 

ء وزعت المنظمات الدولیة غیر الحكومیة أوكسفام وكیر إنترناشونال سویسرا ولجنة الالجئین األمریكیة مواد بنا
 من دیوان الزكاة (مؤسسة خیریة تابعة للحكومة).ذرة  جوال 200للمراحیض عالوة على 
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شخص  42,300تأثر حوالي 
في السودان باألمطار الغزیرة 
والسیول ھذا العام حتى اآلن، 
وھذا أقل بكثیر بالمقارنة مع 

عندما تأثر  2016أغسطس 
 شخص 216,000أكثر من 

 6،545منزالً للضرر، مما أثر على ما یقدر بنحو  390منزالً وتعرض  919وفي والیة النیل األبیض، دمر 
من  200واني المطبخ ومن أ 200قطعة من األغطیة البالستیكیة و 200شخصاً. واستجابة لذلك، وزعت المفوضیة 

خیمة.  36األوعیة البالستیكیة للسوائل (جركانات). كما وزع دیوان الزكاة الغذاء، بینما وزع الدفاع المدني 
وباإلضافة إلى ذلك، وزعت المنظمة الدولیة غیر الحكومیة بالن سودان أدوات للمساعدة في أنشطة تصریف میاه 

 واألكیاس الفارغة. األمطار، بما في ذلك المعاول والمجارف
 2017الجدول: أضرار الفیضانات في السودان حتى أغسطس 

التي تعرضت للتلفالمنازل  المنازل التي دمرت الوالیة  عدد المتأثرین 
 5,250 845 205 الخرطوم

 3,785 79 678 الجزیرة

 2,840 43 450 جنوب كردفان 

 4,485 - 897 وسط دارفور

 9,120 765 1,059 سنار

 1,041 128 104 شمال دارفور

 9,200 727 1,113 جنوب دارفور

 6,545 390 919 النیل األبیض

 42,266 2,977 5,425 العدد اإلجمالي
 المصدر: مفوضیة العون اإلنساني

 
 ً  شبكة نظام اإلنذار المبكر بالمجاعةلمعدالت ھطول األمطار تفوق المتوسط في معظم المناطق المحصولیة في السودان وفقا

 
تقریر رصد موسمي للشرق األوسط وشمال أفریقیا الصادر عن شبكة نظام اإلنذار وفي الوقت نفسھ، ووفقاً ألحدث  

لمتوسط خالل األسابیع ، استمر ھطول األمطار الموسمیة في السودان بأعلى من ا2017أغسطس  المبكر بالمجاعة
ً مالقلیلة الماضیة، وھو ما كان  في معظم المناطق الزراعیة في البالد. وتشیر التنبؤات األسبوعیة إلى استمرار  ناسبا

زیادة ھطول األمطار الموسمیة، مع زیادة احتمال الفیضانات في المناطق المعرضة للفیضانات في شرق السودان. 
أمطار یولیو أقل من المتوسط، مما أدى إلى ظروف  فیھا في والیة غرب دارفور كانتومع ذلك، ھناك مناطق محلیة 

أكثر جفافاً من الغطاء النباتي الطبیعي. وفي األسابیع المقبلة، من المتوقع أن تتزاید األمطار الموسمیة وقد تساعد على 
 تخفیف الظروف الجافة الحالیة في أجزاء من والیة غرب دارفور.

 
تسریع وتیرة االستعداد واالستجابة لإلسھاالت المائیة الحادة في والیة وسط ل حاجةھناك 

 دارفور
 

وفي أوائل أغسطس، قامت بعثة 
مشتركة بزیارة مناطق نِرتِتي 
وزالنجي في والیة وسط دارفور 

الفجوات والتحدیات لإلبالغ عن 
في أنشطة االستجابة لإلسھال 
المائي الحاد. وشملت البعثة ممثلین 
عن وزارة الصحة االتحادیة، 
ومنظمة الصحة العالمیة، وبرنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي، ومفوضیة 
األمم المتحدة لشئون الالجئین، 

 .ومكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة
 

وال یزال إتاحة وصول المساعدات 
اإلنسانیة وانعدام األمن یشكالن 
تحدیات رئیسیة أمام تنفیذ 
التدخالت الرئیسیة في مجالي 

الصحة والحمایة في المنطقة. 
فى نِرتِتي ثغرات في األدویة، بما في ذلك محالیل اإلماھة عن طریق الفم والورید باإلضافة إلى ذلك، یواجھ مستش

  -املین ــــــــالع في  اإلسھال المائي الحاد. كما یفتقر المستشفى إلى عنبر العزل، ویوجد بھ نقص  الضروریة لعالج
 .دارة المستشفىإل نموظفی، ولالمناسبة إلدارة الصحیةل المستشفىفتقر یفقط، و ناتوممرض نایبطبحالیاً بھ  یعملحیث 

  

 90,000ھناك حاجة إلى مبلغ 
دوالر أمریكي لتمویل أنشطة 

االستجابة لحاالت اإلسھال 
 ، منظمة الصحة العالمیة)2017العیادة الصحیة في نِرتِتي (بوالیة وسط دارفور) ( المائي الحاد للشھرین القادمین

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/EA_Seasonal%20Monitor_2017_08_11.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/EA_Seasonal%20Monitor_2017_08_11.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/EA_Seasonal%20Monitor_2017_08_11.pdf
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المرافق الصحیة في مستشفى زالنجي بما في ذلك نقص المراحیض ودالئل على سوء إدارة  مشاكلھناك العدید من و
النفایات الصلبة، مما یزید من خطر انتشار األمراض المحمولة بالنواقل بسرعة أكبر، بما في ذلك اإلسھال المائي 

 .الحاد
 

والیة وسط دارفور التي أبلغت ألول مرة ولالستجابة على نحو كاف وسریع لالحتیاجات المتزایدة، وجدت البعثة في 
عن حاالت المشتبھ فیھا من اإلسھال المائي الحاد أن ست مناطق ھناك تحتاج إلى إنشاء مراكز عزل في أقرب وقت 
ً إلى ضرورة إجراء تدخالت فوریة إلنقاذ الحیاة في مجاالت مكافحة العدوى وإدارة  ممكن. وخلصت اللجنة أیضا

زیز صحة المجتمعات المحلیة، فضالً عن الدورات التدریبیة لتجدید المعلومات المقدمة من النفایات، وأنشطة تع
دوالر أمریكي لتمویل ھذه األنشطة خالل  90,000مقدمي الرعایة الصحیة. وھناك حاجة إلى ما یقدر بمبلغ 

 الشھرین المقبلین وذلك وفقاً للنتائج األولیة للبعثة.
 
 

فروا إلى السریف بوالیة شمال دارفور  ذینلاح نازلأللف  المساعدات لوصو
 بسبب النزاع القبلي في والیة وسط دارفور

 
أوفد مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة 
والیونیسیف ومنظمة الصحة العالمیة في المدة 

بعثةً لتقصي  2017أغسطس  3إلى  1من 
الحقائق ورصدھا إلى محلیة السریف في شمال 

 1,000ما یقدر بنحو دارفور لتقییم احتیاجات 
ً من قریة  215شخص ( أسرة) نزحوا حدیثا

ساالیل في والیة وسط دارفور (محلیة أم دخن) 
ممن لجأوا إلى منطقة الحریقة، على بعد حوالي 

كم جنوب غرب بلدة السریف. وھرب ھؤالء  3
األشخاص من دیارھم بعد النزاع بین قبیلة 

قاریر المسیریة وقبائل السالمات التي أفادت الت
أنھا تسببت في حرق قریتھم وفقدان معظم 
ممتلكاتھم وأصولھم (الغذاء والماشیة واألدوات 
المنزلیة األساسیة)، وذلك وفقاً لقادة المجتمعات 
والسلطات المحلیة. وأفاد النازحون بأن الغذاء 
والماء والتعلیم والصحة والتغذیة واللوازم 

یة. المنزلیة للطوارئ ھي احتیاجاتھم الرئیس
ً لقادة النازحین أنھم سیبقون في السریف  ووفقا

  ولن یعودوا إلى والیة وسط دارفور.
 

في من منطقة السریف  وكان ھؤالء األھالي 
ولكنھم ھربوا إلى وسط دارفور منذ األصل 

عاماً. ولم یعد لدیھم أي روابط مع  50من  أكثر
قة السریف، ویعتبرون من ـــأقاربھم في منط

ً أسر  النازحین. ومن المتوقع أن تصل قریبا
وبات في عبور الودیان ـأكثر تأثراً، ولكن الصع

مرتھا الفیضانات ــالتي غ -(األنھار الموسمیة) 
واالفتقار إلى وسائل  -بسبب األمطار األخیرة 

 .ل في وسط دارفور، قد أخرت وصولھمالنق
 
 
 

شخص أجبروا  1,000الذ 
على الفرار من النزاع القبلي 

في والیة وسط دارفور بوالیة 
شمال دارفور حیث یتلقون 

 المساعدات

 –نفذت منظمة أطباء بال حدود 
حمالت للتطعیم ضد إسبانیا 

الحصبة والتھاب السحایا وشلل 
 األطفال في السریف

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 تدخالت التغذیة، والمیاه، والصحة، والمرافق الصحیة
 

طفالً تتراوح أعمارھم بین ستة  256الذراع لعدد منتصف  ىعلأأجرت منظمات اإلغاثة في المنطقة فحص محیط 
طفالً یعانون من سوء التغذیة الحاد  36طفالً یعانون من سوء التغذیة الحاد الشدید، و 12شھراً، من بینھم  59أشھر و

 .التغذیة بمعالجة فوریة المعتدل. وجرى تزوید جمیع األطفال الذین یعانون من سوء
 

عیادة متنقلة تعمل یومین في األسبوع بھا اثنین من المساعدین  -إسبانیا  -وقد بدأت منظمة أطباء بال حدود الدولیة 
الطبیین ووضعت نظام اإلحالة لنقل الحاالت الطبیة المعقدة إلى المستشفیات. وباإلضافة إلى ذلك، نفذت منظمة أطباء 

شھراً  59أشھر و 6یولیو تستھدف األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین  9إلى  8تطعیم في المدة من بال حدود حملة 
سنة اللتھاب السحایا؛ وكذلك األطفال الذین تقل أعمارھم عن سنة واحدة لشلل  15أشھر إلى  9فیما یتعلق بالحصبة؛ و

 .األطفال
 

طوارئ على األسر النازحة الجدیدة. وقامت المنظمة غیر كما وزعت منظمة أطباء بال حدود اإلمدادات المنزلیة لل
للفرد في الیوم) لكل من  لتر 14شرب یومیاً (أي ما یعادل ألف لتر من میاه ال 15أغسطس بشحن  10الحكومیة حتى 

مرحاضاً  20النازحین والمجتمعات المضیفة. كما بدأت منظمة أطباء بال حدود في أنشطة تعزیز الصحة وقامت ببناء 
ً واحداً لكل  ً مرحاضا من خالل برنامج المیاه  -أغسطس شرعت الیونیسف  11شخصاً). وابتداء من  53(تقریبا

ً إلى النازحین. كما وفرت بعثة االتحاد  میاه لتر من 15,000في نقل  -وإصحاح البیئة الحكومي  الشرب یومیا
اه والرعایة الصحیة للنازحین لدى وصولھم إلى بعثة األمم المتحدة في دارفور (یونامید) خدمات المی -األفریقي 

 .المنطقة
 

قامت منظمة الیونیسف ومنظمة الصحة العالمیة من خالل منظمة  ةومن أجل المساعدة في مجال المرافق الصحی
من أوعیة السوائل البالستیكیة (جركانات) وإمدادات للصابون  2,000عطاش غیر الحكومیة الوطنیة بتوزیع حوالي 

ً (بالطات) للمراحیض،  150تكفي لمدة ثالثة أشھر. وقامت الیونیسیف أیضا بتوزیع النازحة الجدیدة لألسر  لوحا
تجاوز نسبة  عدموھي توفر أغطیة بالستیكیة للمراحیض الالزمة إلتمام بناء مراحیض محسنة باإلضافة إلى ضمان 

 ً  .مترددي المرحاض الواحد عشرین شخصا
 

وإصحاح البیئة في المنطقة، وقد وفرت الیونیسیف وبرنامج المیاه  بع مدارس ثانويبع مدارس أساس وأروتوجد أر
في جلب میاه الشرب وغسل الیدین.  ھاماستخداللمدارس األساس األربع والمدارس الثانویة     جركانة 80الحكومي 

ً یكفي لثالثة أشھر ( سات غسل الیدین ولمنع قطعة) على جمیع التالمیذ للترویج لممار 6,480كما وزعوا صابونا
طفالً في مدارس األساس  6,500تفشي اإلسھال المائي الحاد في البیئة المدرسیة. وإجماالً قدمت المساعدات لحوالي 

 مدرسة في المنطقة. 24طالب في المدارس الثانویة في  1,000و

 
 
 
 

 األمم المتحدة)، 2017وصول النازحین الجدد إلى منطقة الحریقة، بوالیة شمال دارفور (أغسطس 

 –تقوم منظمة أطباء بال حدود 
إسبانیا، وبعثة األمم المتحدة 

واالتحاد األفریقي في دارفور 
بعملیة نقل المیاه بالشاحنات إلى 

 النازحین الجدد في السریف
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