
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
   
  
 

أوتشا    

 في هذا العدد
1ص.األمن الغذائي في السودان   

2ص. سوء التغذية في السودان  

3ص. العودة إلى محلية هبيلة بوالية غرب دارفور

4ص. النزاع القبلي في والية وسط دارفور  

  التطورات أبرز
 

 

 

 

 أرقام
1,430,000 
 
 

 المعسكرات في نازحين
 يتلقون دارفور في

الغذائية المساعدات  
الغذاء العالمي) برنامج(  

159,000 
 
 

السودان في الالجئين  
 األمم المتحدة (مفوضية
)للالجئين  

330,000 
 

تشاد في سوداني الجئ  
مفوضية األمم المتحدة  (

 ) للالجئين

 في السودانيين الالجئين 190,000
السودان دولة جنوب  

مفوضية األمم المتحدة ( 
)للالجئين  

 التمويل

984 مليون
)أمريكي دوالرمطلوبة (  

378 مليون
)أمريكي دوالر(التمويل المقدم 

31%
 )أمريكي دوالر( التمويل المقدمنسبة 

 

 )غرب دارفور (تصوير مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، بمحلية هبيلة ،العائدون إلى قرية آجوننق
 

  
 تدهور األمن الغذائي بات مرجحًا في مناطق النزاع

  
 -   3,7لنظام اإلنذار المبكر بالمجاعة فيما يتعلق باألمن الغذائي  فإن ما بين  2013سبتمبر من عام  - وفقًا لتوقعات أبريل  

األمن الغذائي المتكامل)،  حسب تصنيف اد (المرحلة الثانيةمليون من الناس في السودان يواجهون مستوى اإلجه  3,5
ومستوى األزمة (المرحلة الثالثة لتصنيف األمن الغذائي المتكامل) من إنعدام األمن الغذائي الحاد. ووفقا لنظام اإلنذار المبكر 

ئمة في المناطق المتأثرة بالنزاع في جنوب بالمجاعة، فمستويات 'اإلجهاد'  و'األزمة' من انعدام األمن الغذائي الحاد ال تزال قا
آردفان، والنيل األزرق، ودارفور، وأبيي.  ومن المحتمل أن تتدهور حالة األمن الغذائي في مناطق التي تسيطر عليها الحرآة 

لرابعة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال في واليتي النيل األزرق، وجنوب آردفان إلى مستويات الطوارئ (المرحلة ا
خالل ذروة موسم الجدب بين يونيو وسبتمبر، وفقا للتقرير. وعزا التقرير هذا التدهور إلى   )لتصنيف األمن الغذائي المتكامل

إنخفاض فرص الحصول على الغذاء، واألنشطة المدرة للدخل والمساعدات اإلنسانية، والتجارة المقيدة، وزيادة التعرض 
  .ياهلألمراض المنقولة عن طريق الم

وال يزال النزاع الذي طال أمده في دارفور بين القوات المسلحة السودانية والجماعات المسلحة يتسبب في نزوح جديد، وفي 
تدمير المحاصيل، وتدني فرص الحصول على فرص لكسب العيش.  وسوف يزيد النزاع هذا من تفاقم إتاحة وصول الوآاالت 

  بالنزاع في دارفور وفقا لنظام اإلنذار المبكر بالمجاعة.اإلنسانية للناس في المناطق المتأثرة 
  

   )2013 سبتمبر أبريل( للسودان الغذائي األمن توقعات - بالمجاعة المبكر اإلنذار نظام: خريطة
 المصدر:  توقعات نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة لألمن الغذائي (أبريل حتي سبتمبر)

  

النشرة اإلنسانية
السودان

 2013 يونيو 23 – 17|   25العدد
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  تقرير جديد حول الوقاية من سوء التغذية في السودان

  
طفل دون سن الخامسة في السودان من سوء التغذية الحاد، وما يصل إلى مليوني طفل يعانون من  500,000يعاني ما يقدر ب 

عن سوء التغذية في  وزارة الصحة، ووآالة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف )، والشرآاء نموفقا لتقرير صدر مؤخرا  التقزم
والذي يمثل بداية الجهود التي تقودها  2010ر على نتائج من مسح السودان األسري الصحي لعام  . ويعتمد التقريالسودان

  .الحكومة لوضع خطة متعددة القطاعات لمعالجة المستويات العالية والمزمنة من سوء التغذية في السودان
  

في المائة من األطفال في السودان يعانون من سوء التغذية الحاد الشامل.   16.4ووفقا لمسح السودان األسري الصحي فإن 
في المائة في حاالت الطوارئ. ومعدالت  15وهذه نسبة عالية على نحٍو مزمن، وهي تتجاوز الحد األقصى الدولي الذي يبلغ 

طفال سودانيًا يعاني بشدة من  20في المائة. وهذا يعني أن واحدا من آل  5.3إذ هي  سوء التغذية الحاد الشديد مرتفعة أيضا
حصول على نجد أن أقل من نصف السكان يتاح لهم السوء التغذية الحاد ويواجه زيادة خطر الموت. ووفقا لوزارة الصحة 

 .وخدمات المرافق الصحية في البالدتوسيع مجاالت الصحة والتغذية جهود  رغمب الخدمات األساسية
  

ويشير التقرير إلى زيادة الوعي لتحسين الممارسة الغذائية من أجل مكافحة سوء التغذية في البالد، وإلى إعداد وتناول الطعام ، 
  .وتحسين األمن الغذائي، وخيارات آسب العيش، وتحسين الرعاية الصحية لألم والطفل

  
  

 برنامج منظمة إنقاذ الطفولة للتغذية في والية جنوب آردفان
 

  
واصلت منظمة إنقاذ الطفولة السويدية الدولية غير الحكومية برنامجها لمعالجة سوء التغذية الحاد والشديد على مستوى المجتمع 

طوعون للتواصل مع المجتمع خالل األسبوع من من مراآز التغذية في جميع أنحاء جنوب آردفان. وأجرى المت 15المحلي في 
طفل دون سن الخامسة، وآذلك لألمهات الحوامل، وللمرضعات. وتوصل  8,039يونيو عمليات الفحص لعدد  20 - 16

من أطفال يعانون من سوء التغذية المعتدل. وتمت  621من األطفال مصابين بسوء التغذية الحاد، و أن  113الفحص إلى أن 
  ع األطفال المصابين بسوء التغذية الحاد إلى أقرب مرآز صحي لتلقي العالج.إحالة جمي

  
من األطفال الذين  147,659الفحص على   2012وقد أجرت منظمة إنقاذ الطفولة السويدية منذ بداية البرنامج في فبراير  

من األطفال  15,495الحاد و منهم  يعانون من سوء التغذية 4,754تقل أعمارهم عن خمس سنوات وتم تحديد ما مجموعه 
  المصابين بسوء التغذية المعتدل.

  
  اإلحتياجات اإلنسانية التي لم تلب في شرق السودان

  
تتاح للناس في شرق السودان (البحر األحمر، وآسال، والقضارف) فرص محدودة للحصول على المياه، والخدمات األساسية، 
آما أن هناك أيضا الكثير من الذين يعانون من عدم وجود فرص لكسب العيش وذلك وفقا لنتائج بعثة التقييم األخيرة من 

  .الصندوق اإلنساني المشترك
في المائة من األطفال من سوء التغذية الحاد  28التغذية في شرق السودان هي األعلى في السودان حيث يعاني إن معدالت سوء 

المعتدل أو الشديد في والية البحر األحمر، وفقا لمسح السودان األسري الصحي. آما أن الحصول على التعليم هو أيضا محدود 
 المدارسب ةسن  13 إلى 6  ينب أعمارهم تتراوح الذين األطفال من المائة في 53.2 فقط يلتحقووفقا لوزارة التربية والتعليم. 

  .البالد أنحاء جميع في المائة في 73.2 نسبةب مقارنة ، آسال، واليةفي 

 )(مليون دوالر أمريكي 2013رسم بياني: التمويل اإلنساني لشرق السودان في منتصف عام 
 المصدر: خدمات التتبع المالي

  

بلغت نسبة  سوء التغذية 
الحاد الشديد  في السودان 

المائة، في  16.4
متجاوزة الحد الدولي 
األعلى للطوارئ الذي 

  في المائة 15يبلغ 
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ويستضيف شرق السودان واحدة من أآثر حاالت الالجئين التي طال أمدها في العالم حيث يوجد الجئون من عدد من البلدان  

الجئ  86,900فإن هناك  2013الجئين وذلك حتى يونيو ل. ووفقا لوآالة األمم المتحدة ل1960وصولوا إلى هناك منذ عام 
الالجئين هم في الغالب من إريتريا، مع عدد أقل منهم من إثيوبيا، والصومال،  مسجل في جميع أنحاء الواليات الشرقية. هؤالء

  .وتشاد
في  38في المائة مقارنة بنسبة  27بنسبة  2013ويتم تمويل األنشطة اإلنسانية في شرق السودان في إطار خطة العمل لعام 

في المائة من مجموع التمويل سددت  7موع ، أو المج نممليون دوالر فقط  26.8المائة للبالد آكل. وقد تم تخصيص مبلغ 
   لألنشطة في شرق السودان حتى اآلن هذا العام.

  
  طفل في والية القضارف بشرق السودان 300,000منظمة أطباء بال حدود تطعم 

  
مايو قد  26ملة التطعيم ضد الحصبة والتي انتهت في يونيو أن ح 19أعلنت أطباء بال حدود المنظمة الدولية غير الحكومية في 

طفل في خمس مناطق في والية القضارف في شرق السودان (شرق وغرب القالبات، وقلع  300,000وصلت إلى حوالي 
م النحل، وباسوندا، والرهد). وقد بدأت الحملة بعد وفاة ثالثة أطفال من مرض الحصبة في مارس. وآان األطفال المستهدفين ه

  .طفل يوميا 1,000عاما مع فرق متنقلة لتطعيم ما يزيد على  15الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و
  

ال يوجد عالج محدد للحصبة. ويرآز األطباء على معالجة األعراض والمضاعفات المرتبطة بها، بما في ذلك إرتفاع درجة 
  .فح الجلدي، واإلسهال، وسوء التغذية.الحرارة، وسيالن األنف، والسعال، وإلتهاب العيون، والط

   العودة إلى محلية هبيلة في غرب دارفور
  

هم في حاجة إلى و 2013نازح إلى قرية آجوننق في محلية هبيلة بوالية غرب دارفور، منذ مايو  2,300عاد ما يقدر بنحو 
  .ت اإلغاثة غير الغذائية، والمستلزمات الزراعية، ومرآزا للشرطة وفقا لمفوضية األمم المتحدة للنازحينالغذاء، والماء، وإمدادا

  
جراء النزاع في دارفور إلى قرى عرارة، وتونق، وجديدة، وإلى مدن الجنينة،  2004وآان هؤالء العائدين قد فروا منذ عام 

وهبيال وإلى معسكرات الالجئين في تشاد. ووفقا لزعماء القرى فإن حرآة العودة هي تلقائية، وطوعية، ودائمة وقد تلت جهودًا 
  .المنطقة. ومن المتوقع أن يصل المزيد من القرويين قريبا للصلح مع جماعات البدو الرحل في

  
وسوف تقوم منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة بتقديم المساعدات الزراعية لإلستجابة إلحتياجات هؤالء العائدين، آما أن 

نساني  بسلطات الوالية برنامج األغذية العالمي سيوزع حصصًا غذائية تكفي لشهر واحد، وسوف تتصل مفوضية العون اإل
لبناء مرآزا للشرطة. وستقوم اليونيسف ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع بإجراء تقييم في المنطقة لتحديد احتياجات 

من  93اإلغاثة للعائدين من مياه، ومواد غير غذائية. وقدمت المنظمة الدولية غير الحكومية لمساعدة المسنين الدعم  لعدد 
   .آبار السن الذين تم تحديدهم على أنهم من ذوي االحتياجات الخاصة.العائدين 

  
  من النازحين إلى محلية بليل، بجنوب دارفور 3,000مفوضية العون اإلنساني تقدم المساعدات لعودة حوالي  

  
 شخص في معسكر موسيِّ للنازحين للعودة إلى منازلهم في قرية آرشو في 3,000ية المساعدات إلى حوالي ستقدم المفوض

بين  محلية بليل بوالية جنوب دارفور وفقا لمفوضية العون اإلنساني. وقد نزح هؤالء الناس من قريتهم في ابريل بعد اشتباآات
   ية.والجبهة الثورية السودان ،القوات المسلحة السودانية

  
  تقديم المساعدات للنازحين في ياسين، صليعة، وأبو حديد بوالية شرق دارفور

  
وحتى  19وفقا لتقييم مشترك بين الوآاالت أجري في الفترة من 

شخص آانوا قد نزحوا من  5,200يونيو، فإن ما يقدر بنحو  23
نسمة)،  2,060بلدة مهاجرية من الذين الذوا ببلدة ياسين (

نسمة) هم اآلن في  1,927نسمة) وأبو حديد ( 1,246وصليعة (
يم، والمآوي، والمواد حاجة إلى الماء، وخدمات الصحة، والتعل

والمساعدات للزراعة. وقد إندمج  ،غير الغذائية، وإمدادات اإلغاثة
معظم النازحين في المجتمع المضيف، مما وضع زيادة في 
الضغوط على الخدمات القائمة. وأظهرت النتائج أن هناك نقصًا 

ياسين، وأن الحيوانات تقاسم مزمنًا في المياه في مدن صليعة، و
ن، والمجتمعات المضيفة مصادر المياه نفسها. وليس هناك النازحي

ساحة للمياه (حفير) في أبو حديد، والناس يمشون ما يصل إلى 
  .آلم للوصول إلى أقرب مصدر للمياه 15

  
وعلى الرغم من توفير الخدمات الصحية من قبل ميرلين المنظمة 

آلم للوصول إلى  22يمشي الناس في أبو حديد لمسافة تصل إلى الدولية غير الحكومية الذي يتم في بلدتي ياسين، وصليعة، 
العيادة في صليعة للحصول على الرعاية الصحية. وعالوة على ذلك، توشك اإلمدادات الطبية في آل العيادات على النفاد. ووفقا 

يمشي الناس في أبو حديد 
آم  15مسافات تصل إلى 

  إلى أقرب مصدر للمياه

يستضيف شرق السودان 
الجئ، وفقا  86,900

لمفوضية األمم المتحدة 
  للالجئين

 )المتحدة األمم تصوير( شيةالما مع المياه يتقاسمون ياسين بلدة في النازحين1
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يا بين شهري أبريل ومايو. من المرضى أسبوع 700- 450لميرلين، فقد ازداد عدد المعاودين في العيادة في صليعة لما بين 
ووفقا لمقابالت مع النازحين، لديهم إمكانية الحصول على األرض، ولكنهم يحتاجون المساعدات الزراعية. والمدارس القائمة 

  ألطفال النازحين حديثا، ولكن المدارس تحتاج المزيد من المواد التعليمية.ستيعاب افي المواقع الثالثة لديها أماآن آافية إل

   شخص في وسط دارفور 1,500النزاع  يسبب نزوح 
 

آلم إلى  11شخص من قبيلة السالمات من منازلهم في مناطق إيريكم ( 1,500فر أآثر من  وفقا لمفوضية العون اإلنساني
ريج، وغا، وأبيني، وآرتي، وبقولي في محلية زالنجي المرآزية في دارفور الجنوب والجنوب الشرقي من مدينة زالنجي)، وت

آلم جنوب غربي بلدة زالنجي) وهم في حاجة إلى المساعدات اإلنسانية. وقد فروا من منازلهم  2منطقة آدنقرا (حوالي بليلوذوا 
ثالثة اشخاص وأصيب اربعة اخرون، وفقا  يونيو عندما قتل 17في أعقاب القتال مع قبيلة المسيرية في قرية إيريكم يوم 

لمقابالت مع النازحين. وقامت منظمة الفيلق الطبي الدولية غير الحكومية بإجالء ستة من الموظفين الوطنيين الذين آانوا 
يزال متوترا يعملون في عيادة في المنطقة.  ووفقا لبعثة األمم المتحدة واالتحاد األفريقي في دارفور (يوناميد)، فإن الوضع ال 

  .وقد ُهِجْرت القرية تقريبا
  

وآانت قرية إيريكم تعتبرمنطقة عودة ناجحة حيث قامت الحكومة، والمانحين، والوآاالت اإلنسانية بإعادة تأهيل المياه والمرافق 
يد حوالي الصحية، والنظافة الصحية، والتعليم، ومرافق وسبل العيش. وآانت قرية إيريكم قد إستضافت قبل النزوح الجد

   على أنهم من العائدين مؤخرا.منهم  400شخص، وآان قد تم اإلبالغ عن  2,000
  
  

  مساعدات للنازحين في أبو آرشوال والدندور
  

تواصل تقديم المساعدات للنازحين من أبو آرشوال في جنوب 
آردفان إلى مناطق في شمال آردفان. وقد اآمل برنامج الغذاء 
العالمي ومنظمة مبادرون الوطنية غير الحكومية توزيع 
حصصًا غذائية لمدة ثالثة أشهر للمتأثرين. وقد قدمت 

طلب إلى مفوضية األمم المتحدة لالجئين من أجل  مبادرون
شخص. وال  6,000مواد المأوى في حاالت الطوارئ لعدد 

تزال هناك فجوات إنسانية مع نقص في مياه الشرب، وعدم 
وجود خدمات المرافق الصحية مثل شاحنات النفايات في 
المناطق إستقرار النازحين وفقا لمنظمة إنقاذ الطفولة السويدية 

دولية غير حكومية. وأوردت المنظمة أيضا تقاريرًا عن ال
  .فجوة في خدمات الصحة اإلنجابية

  
وتلقى النازحون من الدندور إلى  الكوك في منطقة الريف 

سويسرا  التي وزعت أطقم صحية  -الشرقي ، أيضا المساعدات من الفاعلين اإلنسانيين. ومنظمة آير الدولية غير الحكومية 
  .من النازحات في منطقة الكوك 1,000لحوالي 

  

 )الدولية آير تصوير( الكوك في الصحية النظافة مساعدات تتلقى نازحة إمرأة

يقوم برنامج الغذاء 
العالمي بتوزيع حصص 
غذائية لمدة ثالثة أشهر 
للنازحين من أبو آرشوال 
إلى مناطق في شمال 

  آردفان

تحتاج العيادات الصحية 
في بلدة ياسين وصليعة 
إلى المزيد من اإلمدادات 

  الطبية، وفقا لميرلين


