
 
 
 
 
 

 
   
 

 
 

   
   
   
 

 
 

 

 
 

 

 

أوتشا     

 في ھذا العدد
1ص   التي ضربت السودان الفیضانات جراءشخص  126,000ر أكثر من أثت    

 2ص الفیضانات یتلقون المساعدات ب نیرأثالمتاالھالي 

  3 ص طاع الشمال في محلیة رشادق –أوضاع النازحین في مناطق الحركة الشعبیة سوء       

 4ص  ئياخطر إنعدام األمن الغذواجھون یملیون سوداني   5,3والي ح

 

 
 

  التطورات أبرز
 أفادت مفوضیة العون اإلنساني •

وجمعیة الھالل األحمر  الحكومیة

 126,000السوداني بتأثر أكثر من 

من المواطنین جراء األمطار 

الغزیرة والفیضانات الموسمیة في 

 السودان

ووكاالت اإلغاثة وفقا للمفوضیة  •

األخرى فقد أثرت األمطار الغزیرة 

و الفیضانات على اآلالف في 

معسكرات النازحین في والیات 

 ر ووسط دارفو ،و شمال ،غرب

وحدة التنسیق بین أشارت تقاریر  •

والیتي النیل االزرق وجنوب 

  31,500إلى أن حوالي   كردفان

من األھالي قد نزحوا في محلیة 

رشاد في والیة جنوب كردفان منذ 

 2013دیسمبر عام 

حسب  تقاریر نظام اإلنذار المبكر  •

ملیون   5,3ھناك حوالي  بالمجاعة

سبعة كل أو تقریبا واحد من  شخص

نعدام األمن إأشخاص یعانون من 

 الغذائي في السودان

 أرقام

 
 

 ملیون 6,9
 
 

2,000,000 
 

400,000 
 

 ملیون 1,4

إجمالى عدد الناس 
ن للمساعدات المحتاجی

 سوداناإلنسانیة في ال
 النازحون في دارفور

   2013في عام 
(حتى  2014في عام 

 تاریخھ) 
عدد المصابین بسوء 

                  التغذیة الحاد الشامل    

157,000 
       

  السودان في نوالالجئ
 األمم المتحدة (مفوضیة

 )لالجئینشئون ال

 دولة جنوب من نوالالجئ 90,271
  في السودان السودان

مفوضیة األمم المتحدة (
  )لالجئینشئون ال

 التمویل

 )أمریكي دوالر( ملیون 988
  2014مطلوبة في عام 

 

46% 
 ةتوفرنسبة األموال الم

 

 مدیة للنازحین في والیة وسط دارفور (األمم المتحدة)منزل دمرتھ االمطار في  معسكر ح

 األمطار والفیضانات  الموسمیة جراءشخص   126,000تأثر أكثر من   
 

شخاص في جمیع أنحاء السودان آالف األ رأثتتسبب ھطول األمطار الغزیرة والفیضانات الموسمیة التي أعقبھا 
أشارت جمعیة الھالل األحمر قد في الممتلكات.  و خسائر كبیرةفي إحداث أیضا منذ أواخر شھر یولیو و 

ثمانین جرح في شخصا و  14رواح حوالي أفي إزھاق السوداني إلى أن األمطار والفیضانات قد تسببت أیضا 
في  شخصا بسبب الفیضانات  39بوفاة عالمیة سابقة عن وزیر الداخلیة السودانیة قولھ تقاریرإو نقلت آخرین. 

 جمیع أنحاء البالد. 
 

أغسطس الماضي  10جمعیة الھالل األحمر السوداني ومفوضیة العون اإلنساني الحكومیة أنھ منذ و قدرت كل من 
شخص، باإلضافة  الى أن األمطار والسیول قد  126,000أكثر من المتأثرین بلغ العدد اإلجمالي لألشخاص 

  .منزل آخر 10,000منزل و الحقت أضرارا جزئیة بحوالي  12,600 دمرت حوالي
 

، را ھي والیتي الخرطوم ونھر النیلأثارت تقاریر جمعیة الھالل األحمر السوداني إلى أن أكثر الوالیات تو قد أش
وفقا لوكاالت . و2013مطار والفیضانات ھذا العام مشابھة لتلك التي حدثت في عام شدة األ مع اإلشارة إلى أن

 147,000 الفیضانات حواليب رینأثالمتعدد األشخاص إجمالي ، یبلغ 2014أغسطس  13بحلول  فإنھ ،اإلغاثة
روا أثشخص قد ت 300,000مع اإلشارة إلى أن ھناك  حوالي  .26,000 والمنازل المدمرة حوالي شخص،

  .2013الفیضانات التي حدثت في أغسطس وسبتمبر عام ب
 

في الوقت نفسھ أنھا تتوقع المزید من وأعلنت ھیئة األرصاد الجویة السودانیة ووزارة الري والموارد المائیة 
وتتوقع . بالفیضانات ستمرار ھطول األمطار وبلوغ مناسیب نھر النیل الحد الحرج الذي ینذرإل نظرًاالفیضانات 

 .رصاد الجویة أن یبلغ موسم األمطار ذروتھ في منتصف أغسطسھیئة اإل
 رت جزئیاأثالذین تاثروا بالفیضانات و المنازل التي دمرت كلیا أو ت شخاصعدد األجدول یوضح 
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 األمم المتحدة)تصویر مدیة للنازحین في والیة وسط دارفور (منزل دمرتھ االمطار في  معسكر ح
 

 الموسمیةالفیضانات بووسط دارفور  ،وشمال ،غربوالیات في الف من النازحین رآأثت
 

أثرھطول األمطار على مدى 
خالل ربعة ایام متواصلة أ

سبوع الماضي في والیة غرب األ
دارفور على اآلالف من األھالي، 
بمن فیھم أولئك الذین یعیشون في 

 قد قدرتمعسكرات النازحین. و 
التقاریر األولیة الواردة من 
مفوضیة العون اإلنساني أن 

قد أثرت  تكونالفیضانات ربما 
شخص في   5,300على حوالي 

تسعة من معسكرات النازحین 
جنینة عاصمة حول مدینة ال

الوالیة. وما زالت عملیة تقییم 
منظمة ة شمال دارفور فقد أشارت أعدادھم مستمرة.  أما في والیمن أوضاع المتأثرین جراء الفیضانات والتحقق 

بعثة الیونامید  وقعفرد من النازحین الجدد بالقرب من م 300ر حوالى أثتإلى الوطنیة في األسبوع الماضي زلفى 
في منطقة كورما جراء الفیضانات واألمطار الغزیرة.  و قد قامت المنظمة بمساعدة ھؤالء النازحین في اإلنتقال إلى 

فترة قریبة ماضیة  خاللأرض مرتفعة أخرى بالقرب من موقع البعثة.  ووفقا إلفادات بعثة تقییم مشتركة أرسلت 
زم من منطقة الوادي (نھر موسمي) من النازحین الجدد الى معسكر زم  9,000نقل حوالي  یدعأالى المنطقة،  فقد 

 .ون فیھا الى موقع آخر أكثر إرتفاعا و ذلك قبل حلول موسم االمطارشیعالمنخفضة التي كانوا ی
 

زالنجي عاصمة والیة وسط دارفور والمناطق الریفیة األخرى خالل مدینة غزیرة في المطار األ توالى ھطولو قد 
دمار وأضرار إحداث أن األمطار الغزیرة المتواصلة في مطلع االسبوع قد تسببت في بأفید قد األسبوع الماضي. و 

المعسكرات . و سیقوم قادة المجتمع المحلي في ھذه ھق وطیبیدقااكبیرة في معسكرات السالم، والحصاحیصا و خمس
 التحقق منھا من قبل المنظمات اإلنسانیة في األیام المقبلة. جريرة، والتي سیأثبإعداد قوائم بعدد األسر المت

 
 صحیة للنازحین في دارفورالمساعدات التقدیم 

  
 االستجابة للفیضانات و التنسیقعملیات 

  
رین، بما في ذلك المواد الغذائیة أثفي الوقت الذي تقوم فیھ وكاالت اإلغاثة بتقدیم مساعدات اإلغاثة األولیة للمت

تشتمل على رین أثللمتحتیاجات الملحة بأن اإلفادت تقاریرجمعیة الھالل األحمر السوداني أفقد  ،مواد غیر الغذائیةالو
و قد  .تصریف المیاه الراكدةضافة إلى باإل ،والمستلزمات المنزلیة الضروریة ،حاالت الطوارئ یواء فيمواد اإل

للقیام بعملیات المساعدة في متطوع  1,100حشد حوالي بأشارت جمعیة الھالل األحمر السوداني أنھا قامت 
 المتنوعةمستلزمات المنزلیة الو خیمة 1,000 أكثر من  قامت ایضا بتوزیعالفیضانات وبرة أثالوالیات المت

والناموسیات، إلى ما یقدر بنحو  ،وأواني المطبخ ،والبطانیات ،، بما في ذلك األغطیة البالستیكیةلطوارئ ل
  .الفیضاناتبر أثشخص مت  17,500

 
 

بعقد إجتماعات الحكومیة رأسھ مفوضیة العون اإلنساني أخطار الفیضانات الذي تت أومي لدرقو یقوم الفریق ال
نساني ضانات. و تقوم المفوضیة أیضا باإلشتراك مع مفوضیة العمل اإلالفیبرین أثستجابة لحاجات المتمنتظمة لإل

  .حتیاجات في والیة الخرطوماإلفي تقییم الطوعي بتسھیل وصول المنظمات اإلنسانیة الدولیة للمشاركة 
وإدارة  الھالل األحمر السوداني وجمعیة، نساني من مفوضیة العون اإلالفیضانات،  ءدرللجنة تسییر  تو قد شكل

 ستشاریة مصغرةإكمجموعة  تنسیق الشؤون اإلنسانیة، األمم المتحد لمكتب و لھجرة الدولیةاومنظمة  الدفاع المدني
فیضانات عام  الدروس المستفادة من  بناءا على شكلت ھذه اللجنة قد و .الفریق القومي في تنفیذ التوصیات لدعم

2013 . 
 

قطاع الشمال   –مناطق سیطرة الحركة الشعبیة في  ةع اإلنسانیاوضاألتردي 
زرق و والیتي النیل األدة التنسیق بین لوح المحدثة 2014وفق نشرة  شھر یولیو 

 كردفانجنوب 
  

في الوصول لآلالف من الناس الذین  منعدمةتواجھ الوكاالت اإلنسانیة الدولیة فرص محدودة للغایة وأحیانا 

     
    
   

      
    

    
   

 

أفادت جمعیة الھالل األحمر 
السوداني بأنھا قد وزعت حوالي 

خیمة وأكثر من  1,000
مواد اإلغاثة  منوحدة  23,000

رین أثغیر الغذائیة على المت
 .الفیضانات الموسمیةب

  
 

أثرت األمطار الغزیرة 
والفیضانات أیضا على اآلالف في 
معسكرات النازحین بوالیات 
غرب وشمال ووسط دارفور 
وذلك وفقًا لمفوضیة العون 
اإلنساني الحكومیة ووكاالت 

 اإلغاثة األخرى .

  
 

 

http://www.unocha.org/sudan
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 ) وكالة السودان لإلغاثة وإعادة التأھیلتصویر ( جنوب كردفانوالیة نازحون أثناء التحرك في 
 

قطاع الشمال في والیتي جنوب  –یعیشون في األجزاء التي تسیطر علیھا الحركة الشعبیة لتحریر السودان 
 .2011و ذلك منذ اندالع القتال بین القوات االحكومیة والحركة في شھر مایو  ،كردفان والنیل األزرق

 
  2013 عام أواخر منذ كردفان جنوب الیةبو شخص في محلیة رشاد 31,500نزوح أكثر من 

 
 والیتي بین التنسیق وحدة أصدرت

 وھي كردفان، وجنوب األزرق النیل
 دعم مھمتھا رسمیة غیر محلیة وحدة
 للمدنیینالفعال  اإلنساني العون

 والیتي في بالنزاعات المتأثرین
 نشرتھا األزرق والنیل كردفان جنوب

 قد و. 2014 عام یولیو لشھر المحدثة
 في أنھ الى الوحدة تقاریر أشارت
 یولیو الى 2013 دیسمبر من الفترة

 31,500 بنحو یقدر ما نزح 2014
 والیة في رشاد محلیة في شخص
الدائر  العنف بسبب كردفان جنوب

 والحركة الحكومیة القوات بین
 قطاع– السودان لتحریر الشعبیة
 الى التقاریر ھذه أشارت قد و. الشمال

 خالل شخص  11,000 من أكثر فرار
 الى نضمامواإل العباسیة محلیة في الشعبیة الحركة علیھا تسیطر التي المناطق إلى رشاد محلیة من المذكورة الفترة

  .للخطر عرضة أكثر یعتبرشخص و  60,000 بنحو یقدر الذي المضیف المجتمع
 

  الصحیة والخدمات الطبیة اإلمدادات نقص
 

 الحصول إمكانیة إلنعدام نظرا زرق وجنوب كردفان إلى أنھحدة التنسیق بین والیتي النیل األأفادت تقاریر و
 كردفان جنوبوالیة  في العباسیة و في محلیات رشاد سیما المعزولة، ال المناطق في االساسیة األدویة على

 كانت وقد. الطبیعیة التقلیدیة من األعشاب الوصفات استخدام لىإ اللجوء األھالي إلى یضطرغالبا ما 
 والروماتیزم التنفسي الجھاز خالل شھر یولیو ھي التھابات المواقع ھذه في انتشارا األكثر األمراض

 ضافة إلى األمراضباإل البولیة وإضطرابات المسالك ،)الكھوف في یعیشون الذین أولئك بین خاصة(
 التھاب و بدرجة أقل مرض الحصبة، تفشي أیضا عن تم اإلبالغ كما. النظافة قلة عن الناتجة الجلدیة
 من ثمانیة كل ولكن بالحصبة إصابة حالة 57 نحو عن اإلبالغ جرىالماضي خالل شھر یولیو ف. السحایا

 تستھدف تطعیم حملة المحلیة الصحیة السلطات بدأتو قد . الخامسة سن دون ألطفال كانت الحاالت ھذه
و نظرا لتلف . والبرام ،دورین و أم و دالمي، محلیات ھیبان، في الخامسة سن دون طفل  16,000نحو 

 الوصول الى العدید یتمكن القائمون على حملة التطعیم من الجسر الذي یربط بین محلیتي كادقلي والبرام لم
 محلیة كادوقلي. من ءأجزا في األطفال من

 
 الرعایة على یستطیعون الحصول ال المناطق من فما زال الناس في العدید األزرق النیل والیة في أما في

 تعمل في 21عیادة طبیة فقط من أصل 12 سوى ھناكلم تكن خالل شھر یولیو الماضي . فالصحیة الالزمة
وحتى ھذه العیادات تعمل بصورة   األزرق، والیة النیل في الشعبیة الحركة علیھا تسیطر التي المناطق

بشكل  إال والمعدات الضروریة األدویة من الحصول علىفیھا  جزئیة لعدم تمكن الموظفون المتطوعون
سیطرة  مناطق في الناس زرق و جنوب كردفان أنحدة التنسیق بین والیتي النیل األو قد أفادت و . المتقطع
الجداول ومصادر  و یباشرون الشرب من للشرب الصالحة النظیفة المیاه على یحصلون الشعبیة ال الحركة

 إلعتماد األزرق النیل في تنتشر المنقولة بواسطة المیاه األمراض و قد بدأت .األمطار أخرى من میاه
 المیاه على الحصول في واألنھار الجداول بصفة رئیسیة على المضیفة والمجتمعات والعائدین النازحین

 الطھي.أو للشرب
 

 -التي تسیطر علیھا الحركة الشعبیة لتحریر السودان نعدام األمن الغذائي في المناطق إتزاید القلق حول  
 قطاع الشمال

 
تدھورت حالة األمن الغذائي في محلیة  جنوب كردفان فقدزرق وحدة التنسیق بین والیتي النیل األووفقا ل

وفقا لوحدة التنسیق فإن انعدام 
األمن الغذائي سیظل مصدر قلق 
كبیر في المناطق التي تسیطر 

قطاع  -علیھا الحركة الشعبیة 
الشمال في الوقت الذي یستمر فیھ 
الموسم االعجف مع ورود تقاریر 

% من األھالي  80عن أن حوالى 
 علىفي محلیة رشاد یقتاتون 

 .الطعام البري

أشارت وحدة التنسیق بین والیتي 
النیل االزرق و جنوب كردفان 

  31,500 إلى نزوح حوالي
والیة شخص في محلیة رشاد في 

جنوب كردفان منذ دیسمبر 
2013. 
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 ةحلتصنیف المتكامل لمرلاسب ح
 الحادة  األمن الغذائيإنعدام 

 :اإلصدار الثاني
 تأثیر ال یذكر أو ال یوجد           
        معدل أمن غذائي من            
 المستوى الثاني          
 )أزمة (مستوى الثالث          

 وارئ(المستوىالرابع)ط           
 

من األھالي على الطعام من %  80عن إعتماد حوالي  تقاریرد ورشاد في والیة جنوب كردفان بشكل كبیر، مع ور
عادة ما التي ووأم دورین، وھیبان  ،و دالمي ،و قد أشارت تقاریر وحدة التنسیق أنھ حتي في محلیات رشاد .البریة

والقتال األرضي. تتمتع بوفرة في إنتاج الغذاء، لن یكون إنتاج المحاصیل فیھا كافیا ھذا العام بسبب القصف الجوي 
شھر  12 یولیو وأغسطس تعتبر فترة حاسمة للزراعة لضمان توافر الغذاء خالل ال تجدر اإلشارة إلى أن فترة شھري

 . صاعدًاف 2014من عام كتوبر ألالتالیة 
 

فترة من و قد أفادت الوحدة عن توقع تحدیات خطیرة  فیما یتعلق بعملیة األمن الغذائي في والیة النیل األزرق في ال
، وقد ًاآخر ًاتھدید أیضا یشكل ظھور آفة الجراد سبتمبر وما بعده،  بسبب عدم كفایة األمطار في األسابیع األخیرة.

نقص حالة ك  محصول الذرة قبل نضوجھ لمواجھة لوحظ أن االھالي في بعض مناطق یابوس قد بدأوا في أستھال
الغذائیة مرتفعة جدا في أسواق المواد الغذائیة في مناطق سیطرة وفي الوقت نفسھ، ال تزال أسعار المواد  .الغذاء

 .الحركة الشعبیة، خاصة بالنسبة للسلع القادمة من إثیوبیا بسبب صعوبات النقل خالل موسم األمطار
 

ملیون شخص یعانون من انعدام األمن  5,3وفقا لشبكة اإلنذار المبكر بالمجاعة، یوجد حوالي 
  الغذائي في السودان

 
ي، الغذائ األمن لمراحل المتكامل ، وحسب التصنیف2014وفقا لمعطیات تقریر توقعات الشبكة للفترة من شھر یولیو إلى دیسمبر 

معدالت أزمة  حادة من الدرجة الثانیة والثالثة و حتى  2014ملیون شخص سیواجھون اعتبارا من یولیو  5,3فإن ھناك حوالي 
  .كل سبعة أشخاص  في السودان یواجھ حالة من مستویات إنعدام األمن الغذائيواحدًا من ھذا یعني بالضرورة أن  الرابعة، و

 
.  أیضا قد أدى  2014إنعدام األمن الغذائي قد إزداد في السودان منذ موسم الجفاف في شھر ابریل عام  تو قالت الشبكة إن معدال

المخزون األسري من الطعام،  و حاد في إلى تناقص  2014- 2014تدھور حالة اإلنتاج الى أقل من المتوسط خالل عامي 
بالتالي إلى إنخفاض المعروض في األسواق،  وھذا بدوره قد أدى إلى إرتفاع قیاسي في أسعار المواد الغذائیة الرئیسیة في جمیع 

 االسواق. 
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 وحالة إنعدام 
األمن الغذائي 
ھي األسوأ بین 
النازحین في 
المناطق التي 
تسیطر علیھا 

الحركة 
أما  .من معدالت إنعدام األمن الغذائي وى الرابع جنوب كردفان، حیث یواجھ السكان المحلیین حالة طوارئ من المستفي الشعبیة 

النیل األزرق، والنازحین الجدد في إقلیم دارفور وغرب في والیة  النازحین في المناطق التي تسیطر علیھا الحركة الشعبیة
بیض وجنوب الالجئین في أبیي، والالجئین من دولة جنوب السودان  في مناطق جنوب والیة النیل األ وكردفان والعائدین 

  .معدالت انعدام األمن الغذائي  توى الثالث منسكردفان وغرب كردفان، فھم یواجھون حالیا أزمة من الم
و یقوم شركاء قطاع األمن الغذائي وتحسین سبل العیش في السودان بالعمل على استعادة وتحسین مستویات األمن الغذائي وسبل 

و یقوم شركاء   .أبیي وشرق السودانفي منطقة ر وجنوب كردفان والنیل األزرق والمعیشة لألسر الضعیفة في والیات دارفو
المحاصیل لتلبیة ملیون شخص في جمیع أنحاء السودان لتحسین قدرتھم على  إنتاج   5,7حوالي بدعم  القطاع حالیا أیضا

تمكن المنظمات اإلنسانیة في السودان من الوصول الى األھالي شارة إلى عدم تجدر اإل .احتیاجاتھم الغذائیة
 تقدیم المساعدة لھم.لالمعرضین للخطر في مناطق سیطرة الحركة الشعبیة 

 

أفادت شبكة اإلنذار المبكر 
  5,3بالمجاعة ، أن ھناك حوالي 

ملیون شخص یواجھون انعدام 
األمن الغذائي بواقع واحد من كل 

 سبعة أشخاص تقریبا في السودان

 السودان في الراھنة الغذائي األمن وضع مستویات توضح خریطة
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