
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
   
  
 

 
 

 

 
 

 

 

أوتشا     

 في ھذا العدد
 1ص.یفرون من أم دخن الي تشاد  األھالي

 2ص. و جرحىقتال في السریف یخلف ضحایا 

 3ص.قطاع المیاه في المعسكرات الكبیرة في دارفور  تحدیات 

 4.ص نعدام االمن الغذائيإملیون شخص من  5,3الى  5ما بین یعاني 

 

  

 

 

 

 

 
 

  التطورات أبرز
منظمة أطباء بال تقاریرتشیر  •

العدید  فرار اليحدود في تشاد 
من منازلھم في  شخاصمن األ

وسط  بوالیة منطقة أم دخن
الحدود إلى  عبورھمدارفور و

 تشاد.
 

التوتر والعنف بین قبائل إستمرار •
بني حسین  و ھالشمالی الرزیقات

 والیة منطقة السریف فيفي 
تقاریر ورود شمال دارفور، مع 

من الضحایا   39عن سقوط 
 .منصرمخالل األسبوع ال

 
 شكلیالمیاه وفقا لقطاع   •

مرافق الحصول على المیاه وال
التي  التحدیات الرئیسیة الصحیة
آالف النازحین الجدد في تواجھ 

السالم زمزم، كالما و معسكرات 
 .في دارفور

 
شبكة اإلنذار  تقاریر ترجح •

ما أن یواجھ المبكر بالمجاعة 
ص في شخ ملیون 5,3 – 5بین 

السودان مستویات متنوعة من 
نعدام األمن الغذائي الحاد حتى إ

 .سبتمبر

 أرقام
 

2,000,000 
 

373,000 

 النازحون في دارفور
   2013في عام 
(حتى  2014في عام 

 تاریخھ)                  

157,000 
 
 

  السودان في نوالالجئ
 األمم المتحدة (مفوضیة
 )للالجئین

 في نالسودانیو نوالالجئ 243,500
 السودان دولة جنوب

مفوضیة األمم (  وإثیوبیا
  )المتحدة للالجئین

353,000 
 

 في ونسودانیال ونجئاللا
مفوضیة األمم ( تشاد

 ) المتحدة للالجئین

 التمویل

 )أمریكي دوالر( ملیون 995
  2014مطلوبة في عام 

43.4% 
 ةتوفرنسبة األموال الم

 

 

 حدود) بال أطباء میرااك( 2013 عام في تشادفي تیسیي،  حدود بال أطباء عیادة في دارفور من جرحى
 

 

 

 القتال فيندالع عقب إ الى تشاد ھالياألحدود: فرارقا الطباء بال فو
  وسط دارفور في والیة  أم دخن

 
وسط دارفور في والیة ندلع في منطقة أم دخن إن القتال الذي أ في تشادیونیو   27في  بال حدودأفادت منظمة أطباء 

في تسبب قد  أن ھذا العنف منظمةالشخص. وتقول  100عن مقتل و إصابة أكثر من  أسفر قد یولیو 19في 
 منظمة أطباء بال حدودمن طبیة فرق قامت  شتباكاتعقب اإلوإلى تشاد. الحدود  ھممن منازلھم وعبور ینالكثیرفرار

المرضى الذین من  15 بعالج یةعلى الجانب التشادي من منطقة أم دخن الحدود منظمةالتابع للالمركز الصحي ب
حامل امرأة  اا حتفھمیثنین الذین لقاال المرضى ىحدوكانت إ. أعیرة ناریةب االصابةجروح ناتجة عن یعانون من 

المطر و قد تسبب . صابةاإل قبل أن تلفظ أنفاسھا جراءتوأما میتا  لتنجبنارى  عیاربعد اصابتھا بالوالدة  طلقداھمھا 
 جراءمتبرعین بالدم إلعدم وجود أسھم وقد شي في تشاد. بالباقین الي منطقة أر نقل المرضى الثالثة یتأخ في
 .أیضًا جھود اإلغاثةفي تعقید جراحیة العملیات ال
 
ن والمتضرر یقوم لمناطق الغربیة من دارفورندلعت أعمال العنف في اإكلما نھ بأمنظمة أطباء بال حدود  تفیدو
یفاقم االوضاع الصحیة و قد أفادت المنظمة أن النزوح المستمر ود إلى تشاد بحثا عن األمان. الفرار عبر الحدب

الحصول علي الرعایة و  مرافق الصحیةو الي ال ،النظیفةالماثلة ویضاعف حاجة الناس الي المأوي و میاه الشرب 
الراھنة  وضاع المعیشیة المتردیةمن األما فاقم م ربا العامطار المبكر ھذقالت أن ھطول األو قلیم.الطبیة في اإل

 للناس.
 
في مناطق أم في التجمع  واقد أخذ المسلحینفادات القادة المحلیین أن إو ،ت تقاریر المنظمات االنسانیةقد أشارو  

عتقلت قادة إمن الحكومیة تقاریر تفید بأن قوات األ ،، تلقت األمم المتحدةیولیو 26في  .ومكجر، كباردخن، و
و قد تم أم دخن. و ،بندسي و ،ومكجر ،ووادي صالح ،زالنجي الذي دار فيتال القصلة ب مالذین لھالمحلیین ع المجتم

قبائل  نظار بعزل أیضًادارفور وسط حاكم والیة  قاموت بین الفصائل المتحاربة. التوتراحدة لتخفیف أعتقال القادة 
 .2013 یونیو 3في  تي وقعتالسالم ال یةتفاقإل للترویجمن الجھد یبذلوا ما یكفي  لم ھمأن بحجةسالمات، الالمسیریة و

 

 39شمال دارفور تؤدي إلى سقوط والیة  السریف في شتباكات فيإ
  ضحایامن ال

 
في  نیآخر 29وجرح  أشخاص قتلى 10سقوط لى إ یونیو 26في العاملة في المنطقة الوكاالت اإلنسانیة  شارتأ

 17جھیر ( ندلع في قریةإ قد القتال أن وردو قد . دارفورشمال السریف في في بلدة  مؤخرًاالذي إندلع أعقاب القتال 
 .ماشیةنھب محاولة  سبب حادثبكلم غرب السریف ) 

 
تسعة أشخاص یونیو  30في وأجليَّ  في أعقاب القتال لمدنیینجدیدة لنزوح موجات لم تكن ھناك أي تقاریر عن 

  .الي مستشفي مدینة الفاشر بواسطة بعثة الیونامید ،رة من مستشفي بلدة السریفیخط یعانون من إصابات
 

منطقة الالرعاة في  قد قامف .2014عام  ابریل منشمال دارفور منذ السریف في زادت حدة التوتر في منطقة وقد 
شھدت  ،السریف. ایضا منذ بدایة یونیووكبكابیة  بینو  ،لسریفو اسرف عمرة  بین ةطرق اإلمداد الرئیسیبقفل 

 النشرة اإلنسانیة
 السودان

 
   2014 یونیو   29 –23|    26العدد 
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بقار الك االلي نشوب نزاعات محلیة بین ُموقد أدت ھذه الحوادث إ الماشیة. لسرقةمحلیة السریف عملیات متكررة 
  .مؤخرًا تعوقالتي  ة السالمتفاقیإ تحترم االطراف المتحاربة . و ال یبدو أن ینمن الجانب

 
عشرات في مقتل ال الذھب في منطقة السریفعلي مناجم أساسًا لسیطرة ل 2013في عام ندلع إتسبب القتال الذي وقد 
اع لم یتم نزندلعت مؤخرا في محلیة السریف أن مسببات اللحوادث التي إت اثبتو قد أ .فرد 100,000نزوح و 

 بعد. معالجتھا
 

  ات دارفورمعسكر في  مرافق الصحیةتحدیات المیاه وال
  شمال دارفوروالیة  زمزم في معسكر في الجدد للنازحین  مرافق الصحیةخدمات المیاه وال

 
شمال والیة في  معسكرات النازحینمراقبة من قبل مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة لعدد من اشارت بعثة  

 في الجددللنازحین  مرافق الصحیةوخدمات ال ،ةفي میاه الشرب النظیف شدید لي نقصإ مؤخرًا دارفور
 زمزم.  معسكر

 
للسكن في  نھمم 6,500فقد لجأ حوالي  زمزم معسكرفي  الجددلنازحین ل راِضأنھ لم تخصص قطع أما وب

 و نظرًایبدأ موسم األمطار.  سرعان ما تغمره المیاه عندماالوادي حالیا فرغم جفاف ھذا و. واديال مجرى
المنقولة مراض من األأي تفشي للحد من مخاطر ھؤالء النازحین  یتحتم نقل مرافق الصحیةال إلنعدام

  المیاه الجوفیة في الموقع الحالي فإن صعوبة توفیرالمیاه خالل موسم األمطار. عالوة على ذلك بواسطة 
 . من الناحیة الفنیة تقدیم خدمات مستدامة في الموقعجعل من الصعب ت
 

لعدد  بصفة یومیھ الشاحناتبتوفیر نقل المیاه عبر منظمة بالن سودان الدولیة   ھذا األسبوعوقد إلتزمت 
 . 2014 وول من یولیمن األ من النازحین الجدد في معسكر زمزم إبتداءًا 28000

 
 
 
 
 
 
 

في الیوم الواحد لتر للفرد  6,6 على زمزم معسكر في  ین الجددنازحمن ال 30,000أكثر من یحصل حالیا 
وفقًا لقطاع وذلك  النازحین القدامىتقاسم المضخات الیدویة مع عبر و ،نقل المیاه بالشاحناتخدمة  عبر

 25الشاحنات من مسافات بعیدة (المیاه المنقولة عبرزیادة بالخیارات إما تكون لتحسین كمیة المیاه ، و .المیاه
األنابیب (وھو فر وتطویر شبكة المیاه المنقولة عبر الحعبر أو تتوفر كمیة كافیة من المیاه، حیث  ،كلم)

نقل النازحین إلى ھو غیر أن الحل األمثل . )ىالمد ةطویل إعتباره ضمن الحلول المتوسطة أوخیار یمكن 
 أفضل. بصورةالمیاه  فیھا توفرتالمناطق التي 

 
 المیاه  في ًانقص جنوب دارفوروالیة في  كلما معسكر في النازحین الجدد من  17,000 حواليیواجھ 

 
 بطء تخصیصتتعلق ب جنوب دارفور والیة سالم فيلاو ،لمامعسكرات ك في مشكالتعن  وردت تقاریر

مرافق لقطاع المیاه وال وفقًاواألراضي وإیواء النازحین الجدد في سھول الفیضانات الموسمیة.  قطع
 في المیاه في ًاحاد ًانقص ،حالیًا جدید نازًح 17,000 حواليواجھ یجنوب دارفور والیة في  الصحیة
من  ًامكعب ًامتر 44توفیر ب في الوقت الراھن لالجئین المنظمة االمریكیة تقوم ولما للنازحین. ك معسكر

، وھو أقل في الیوملترا  2,5 حصول الشخص الواحد عليیتیح لما للنازحین. ھذا ك معسكرل المیاه یومیًا
التي  المیثاق اإلنساني والمعاییر الدنیا في مجال اإلستجابة للكوارث (إسفیر) جھاتجاء في مو مابكثیر م
 امتر  220 مقداره ًایعني أن ھناك نقص ممالترا للشخص الواحد في الیوم.  15لى إ  2,5بین  تحدد ما

 .من المیاه الصالحة للشرب امكعب
 
من المیاه  ھؤالء النازحین حتیاجاتإتلبیة في  مرافق الصحیةوالقطاع المیاه  العقبات التي تعترض تشملو

 .المیاه الجوفیةمخزون وسائل النقل، ونضوب لالعوائق البیروقراطیة ونقص التمویل، 
 

التوتر والعنف  إستمرار
قبائل الرزیقات بین 
و بني حسین في  ھالشمالی

 والیة منطقة السریف في
شمال دارفور، مع ورود 

  39تقاریر عن سقوط 
من الضحایا خالل 

 األسبوع المنصرم.

 

    أ 
    

    
   
    
 

میاه یشكل وفقا لقطاع ال
الحصول على المیاه 

 ةالصحیق فارموال
التحدیات الرئیسیة التي 

نازحین تواجھ آالف ال
الجدد في معسكرات 

و السالم  ،لماكوزمزم، 
 في دارفور

 1 - مایو 26 ،22 العدد( السودان في اإلنسانیة الشؤون تنسیق لمكتب االسبوعیة النشرة ذكرت: ویبتص
 ، لتوفیربالن سودانمنظمة  مع الفنیة االتفاقیة على توافق االنسانیةلم الشئون مفوضیة أن )2014یونیو

 هھذ كانت وقد. دارفور شمال والیة في زمزم معسكر في  الجدد للنازحین ةالصحی قفارموال المیاه خدمات
 .الخطأ لھذا اإلنسانیة الشؤون تنسیق مكتبویأسف  صحیحة غیر المعلومة
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 جنوب دارفوروالیة السالم في  معسكر في المیاه قطاع مخاوف ل
 

 110 بتوفیر )في شراكة مع وكالة األمم المتحدة للطفولة (الیونیسیف البیئةإصحاح ولمیاه تقوم االدارة الحكومیة ل
 معسكر من  الثامنالجدد في القطاع  القادمینمن  12,500إلى حوالي  الشاحناتعبر من المیاه یومیًا ًاعبمك ًامتر

 آخذه فيفي المعسكر أعداد النازحین وتیرة تزاید مازالت  الوقتنفس  فيو جنوب دارفور.والیة السالم للنازحین في 
 معسكر الى جدید نازح 47,812قد وصل أكثر من ف الھجرة الدولیةلمنظمة  النشرات الحدیثةألحد  وفقًاو. رتفاعاإل

ذات  )جدیدة( فقد أصبح من العسیر حفر أبار جوفیة المیاه الجوفیة مخزون تناقصل . ونظرًا2014السالم منذ فبرایر 
قد السالم معسكر ین الجدد في مادقال لمقابلة حاجةا تصخصاللتان ن افالبئر. نتاجیة عالیة لسد حاجة القادمین الجددإ

آبار حفر ل قعاموحول الحصول على الجھود جاریة للتفاوض وما زالت  منخفضة. نتاجیةبإ تتمیزمواقع في ا تحفر
 .جدیدة

 
عدد ل مرافق الصحیةالمیاه والقطاع على خدمات  يفاكالالتمویل توفر عدم  یؤثر

 نازح 800,000
 

 مرافق الصحیةواللمیاه االتي یقدمھا قطاع الخدمات  یةعلى نوعیة وكم العوائقمحدودیة التمویل وغیرھا من  تؤثر
شرق دارفور. وقد  والیةات معسكر نازح في  100,000ازح في جنوب دارفور وأكثر من ن 700,000ألكثر من 

 اتلتر 7(  ،: بلیلعلى النحو التاليحاجة المیاه للمعسكرات حول مدینة نیاال  مرافق الصحیةقطاع المیاه وال حدد
 مخزون ندرة مصادرؤدي تو ). 9,2عطاش ( ،)10,2(السریف  ،)9,1دریج ( ،)9,2السالم ( ،للشخص في الیوم)
الوضع یشكل ونقل المیاه بالشاحنات.  الى وسائل عالیة التكلفة مثل اللجوءات إلى زیادة معسكرالالمیاه الجوفیة في 

 في الواحد مرحاضالالناس في  كارشتإأن نسبة نجد قلق، حیث لل ًامصدر أیضًاات معسكرالصحي في ھذه ال
 حسب موجھاتالمعیار و ).196سالم (لاو ،)44، عطاش ((104) دریج ،)118لما (: ككالتاليات نیاال معسكر

في المناطق  للمرحاضشخصا  20 ھو )ي مجال اإلستجابة للكوارث (إسفیرالمیثاق اإلنساني والمعاییر الدنیا ف
 .السكنیة

 
مسح . على سبیل المثال، كشف أخرى من دارفور مناطقالمیاه في  تواجھ قطاعفجوات عن تحدیات وتقاریر وردت 

أن عددا كبیرا من  ،ات النازحین حول مدینة الجنینة في غرب دارفورمعسكر لمراقبة الخدمات في عدد من 
 عرقلةالذي یسھم في العامل األساسي  باعتبارهال تعمل. وینظر الى نقص التمویل  اتمعسكرالمضخات الیدویة في ال

خدمات  تواجھ نقصا فيات التي معسكرالنازحین الجدد إلى الو قد أدى وصول میاه. قطاع الوتطویر خدمات تقدیم 
 .ھناك إلى تفاقم الوضع مرافق الصحیةالمیاه وال

 
أنھ في إلى مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة فریق متابعة النظم المالیة التابع لات الصادرة عن ئیوتشیر أحدث االحصا

محدودیة التمویل وغیرھا 
من العوامل المذكورة 

تؤثر على نوعیة أعاله 
 قطاع  خدمات وكمیة
ألكثر من  المیاه

نازح في  700,000
جنوب دارفور وأكثر من 

 نازح في 100,000
 شرق دارفوروالیة 

 

http://www.unocha.org/sudan
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قطاع المیاه لم یزد نصیب ، ونیوی 29اعتبارا من   43,4 %بنسبة  عمل السودان خطة  الوقت الذي تم فیھ تمویل
في فالسنوات السابقة.  قیاسا على اكبیر اھذا انخفاضو یعتبر.   7,6 %عن  من األموال المطلوبة مرافق الصحیةوال

 2008و 2013بین عامي بلغت ، في حین  %52 الصحیةمرافق قطاع المیاه وال بلغت نسبة تمویل 2013عام 
 .% 41حوالي 

 
اإلنذار المبكر  وفقا لشبكة نعدام األمن الغذائيإمن ملیون  5,2 – 5ما بین  يیعان

  بالمجاعة
 

ملیون شخص  5,3الى  5أن ما بین  مریكیةاأل نمیةتالممولة من قبل وكالة ال نذار المبكر بالمجاعةتقدر شبكة نظام اإل
ى لإ یونیو شار تقریر شھرأسبتمبر. و قد  شھرحتى  حادالنعدام األمن الغذائي إمن  مختلفةقد یتعرضون لمستویات 

، ومعدالت التصنیف المتكامل لمراحل األمن الغذائيالمرحلة الثالثة) وفق معاییر ( ستمرار معدالت األزمةإإمكانیة 
ین، والمجتمعات المضیفة في المائة من النازح 40  بین لتي من المرجح أن تتواصلاالطوارئ (المرحلة الرابعة )، 

جنوب كردفان. بینما  والیة مال فيقطاع  ش - في المناطق التي تسیطر علیھا الحركة الشعبیة لتحریر السودان الفقیرة
في المائة من النازحین في المناطق التي تسیطر علیھا الحركة في والیة النیل األزرق،  25من المرجح أن یواجھ 

سر في المناطق التي تسیطر علیھا ). و تتوقع الشبكة أن تواجھ األالمذكوره معاییرالمعدل أزمة (المرحلة الثالثة وفق 
المرحلة الثانیة) حتى سبتمبر (غذائي المن األنعدام إالنیل االزرق معدل و ،ردفانالحكومة في والیتي جنوب ك

2014 .  
 

ستمرار العون الموسمي إستمرار المساعدات الغذائیة اإلنسانیة  للنازحین وإنھ على الرغم من ألى إ تشیر الشبكةو
في  30الثانیة) وسط من المرجح أن تسود معدالت (المرحلة  في دارفور اطرخمللاألكثر عرضة المحلیة للمجتمعات 

أساسا إلى تأثیر موجة الجفاف في العام ھذا  یعود. واكنھ المائة على األقل من النازحین القدامى والمجتمعات المضیفة
فمن المرجح أن تتفاقم  مطار ھذا العامإذا قلت األ ر المواد الغذائیة. ووفقا للشبكةالماضي والزیادة المطردة في أسعا

قلل من یقلل من فرص الحصول على العمالة الزراعیة الموسمیة، ویسشح األمطار فالغذائي. نعدام األمن إأوضاع 
 .سبتمبر في شھر أخضرمن فرص الوصول إلى حصاد  لل أیضًاقیو  ،الدخل الناتج عن بیع المحاصیل النقدیة

شبكة اإلنذار تقاریر  جحرت
أن یواجھ ما  المبكر بالمجاعة

خص ملیون ش  5.3 - 5بین 
في السودان مستویات متنوعة 

الغذائي الحاد  نعدام األمنإ من
 حتى سبتمبر.
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