
 
 
 
 
 

 
   
 

 
 

   
   
   
 

 
 

 

 
 

 

 

أوتشا     النشرة اإلنسانیة 
 السودان

 
   2014 أغسطس 24 - 18|  34العدد  

 في ھذا العدد
  1صشخص   275,000األمطار والفیضانات تؤثرعلى 

  2صالنیل األزرق ھي الوالیة األكثر تضررا من الفیضانات 

  3صاالت اإلصابة باإلسھاالت في والیة  شمال دارفور تزاید ح 

 4صملیون طفل یعانون من سوء التغذیة الحاد  2

 
 

  التطورات أبرز
 وفقا لمفوضیة العون اإلنساني •

وجمعیة الھالل األحمر  الحكومیة
السوداني، ھناك ما یقرب من 

شخص في السودان قد   257,000
تأثروا جراء األمطار الغزیرة 
والفیضانات التي بدأت في أواخر 

. و قد تلقى نحو 2014یولیو عام 
رین أثالمتفي المائة من  70

  ت.الفیضانات المساعداب
 العون اإلنساني مفوضیةأعتبرت  •

یة النیل األزرق ھي أن وال الحكومیة
حیث یوجد بھا حوالى  األكثر تأثرا

ین أثرالمت إجمالى في المائة من  30
  .الفیضاناتب
أفادت منظمة الصحة العالمیة عن  •

بین  تحالة من اإلسھاال 283رصد 
األطفال دون سن الخامسة في ثالثة 
مواقع في والیة شمال دارفور خالل 

  .األسابیع القلیلة الماضیة
قطاع التغذیة إلى  قاریرأشارت ت •

ملیون طفل دون سن  2وجود حوالي 
الخامسة في السودان یعانون من 

 سوء التغذیة الحاد.

 أرقام

 
 

 ملیون 6,9
 
 

2,000,000 
 

399,800 
 

 ملیون 1,4

إجمالى عدد الناس 
المحتاجین للمساعدات 

 اإلنسانیة في السودان
 

 النازحون في دارفور
   2013في عام 

(حتى  2014في عام 
 تاریخھ) 

عدد المصابین بسوء 
                  التغذیة الحاد الشامل    

  السودان في نوالالجئ   157,000
 األمم المتحدة (مفوضیة

 )لالجئینشئون ال

 دولة جنوب من نوالالجئ 93,490
  في السودان السودان

مفوضیة األمم المتحدة (
  )لالجئینشئون ال

  

 التمویل
 )أمریكي دوالر( ملیون 988

  2014مطلوبة في عام 

 

 46,6 % 
 ةتوفرنسبة األموال الم

 

 
 
 

مفوضیة العون اإلنساني التابعة  لحكومة جمھوریة السودان وجمعیة الھالل األحمر السوداني، فقد تأثر كل من ل وفقًا
شخص جراء األمطار الغزیرة والفیضانات التي ضربت البالد منذ أواخر یولیو الماضي. و قد   257,000حوالي 

، والیة في جمیع أنحاء السودان 13 منزل في 43,000 دمرت ھذه األمطار والفیضانات أو الحقت أضرارا بحوالي
وشمال دارفور، و نھر النیل وجنوب  ،تأثرا، تلیھا والیات الخرطوماألكثر النیل األزرق ھي  والیة حیث كانت

  .كردفان
 

ستطاعت و قد أفادت جمعیة الھالل األحمر السوداني انھا بالشراكة مع وكاالت اإلغاثة الحكومیة وغیر الحكومیة قد ا
للتقدیرات  باإلضافة إلى ذلك، ووفقًا .الفیضاناتبرین أثشخص من المت 72,000یصال مواد اإلغاثة إلى أكثر من إ

وبذلك یرتفع   .لفیضاناتبار أثمت 110,000 حوالياألولیة، فقد قامت منظمات اإلغاثة الدولیة بتوفیر مواد اإلغاثة ل
في المائة من إجمالي  70 (حوالي  182,000العدد اإلجمالي لألشخاص الذین تلقوا المساعدات اإلنسانیة الى 

 رین).أثاألشخاص المت
 

شبكة أنظمة ه تصدرالذي ،  2014أغسطس    28الى 22 مخاطر الطقس للفترة من العالمي لموجز الو حسب 
مزید من اللى غزیرة في االسبوع المقبل قد تتسبب في إاإلنذار المبكر بالمجاعة، یتوقع ھطول أمطار خفیفة 

 فیضانات.ال
 

 شخص متأثر بھا 72,000لوجود النیل األزرق ھي األكثر تأثرا بالفیضانات والیة 
الغزیرة التي ھطلت في والیة النیل األزرق في األمطار و الفیضانات أثرت  الحكومیة وفقا لمفوضیة العون اإلنساني

 شخص. 72,00و الرصیرص على حوالي و باو، و قیسان،  ،محلیات الدمازین
 

رین إلى أثاألھالي المتھذا الرقم ال یزال قید التحقق وسیتم الكشف عن األرقام الدقیقة في وقت الحق. ویحتاج 

شخص،   257,000والفیضانات الموسمیة على ما یقرب من أثرت األمطار 
 اإلنسانیة في المائة منھم المساعدات 70 تلقى حوالي

 )تصویر االھالل األحمر( بناء مصدات میاه الفیضانات، والیة غرب دارفور
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 المرافق الصحیةو ،والمیاه ،والتعلیم ،الطارئ والمستلزمات المنزلیة، وكذلك مستلزمات الصحة توفیرالمأوى
 والنظافة. 

و استجابة لتلك اإلحتیاجات فقد قام فریق عمل التصدي للطوارئ الحكومي، بدعم من منظمة الصحة العالمیة  و 
التي ستوفر الخدمات الصحیة الكاملة،  وقیسان ،وباو ،دات متنقلة في محلیات الدمازینمنظمة الیونیسیف بإنشاء عیا

. (لقیاس معدالت سوء التغذیة) ت أعلى و أدني محیط العضدو مسوحا ،ستشارات ، والتثقیف الصحيبما في ذلك اإل
الصحة العالمیة، ووزارة الصحة  والناموسیات. و قد قامت منظمة  ،الغذائیة المكمالتكما سیتم أیضا توزیع األدویة و

اص كلورة المیاه قرأو  ،بدعم من الیونیسیف، بتوفیر الصابون لرعایة الصحیةلبانكیر  الوطنیةمنظمة الو ،الوالئیة
في محلیات الدمازین وباو. و تقدمت المنظمة األفریقیة لإلغاثة و التنمیة و بعض المنظمات  شخص 58,300لعدد 

ضیة األمم المتحدة لالجئین لتوفیر مستلزمات الطوارئ المنزلیة لمساعدة فوغیر الحكومیة المحلیة األخري بطلب لم
وف یتم تسلیم ھذه المواد بعد سشخص. وفي الوقت نفسھ تجري عملیة التحقق من اإلحتیاجات و 13,500حوالي 

 .عملیة التحققنتھاء من اإل
 

 والیة غرب دارفور یتلقون المساعدات الخاصة بالفیضاناتمن األھالي في منطقة فوربرنقا في  3,300حوالي 
األمطار الغزیرة ھطول بروا أثالذین تمن شخص من النازحین والمجتمع المضیف   3,300تلقى ما یقدر بنحو 

الصابون والناموسیات من منظمة جیل أیضا  استلموا. كما لطوارئل منزلیةفیضانات في منطقة فوربرنقا مواد وال
منظمات خدمات اإلغاثة الكاثولیكیة  وإنقاذ الطفولة السویدیة  شتراك معوتقوم ھذه المنظمة باإلالعمل اإلنساني. 

 بعملیة كلورة المیاه وبناء المراحیض العامة. 
 

یاه الشرب النقیة والتأكد من تلقي و لعل أحد أھم التحدیات التي تواجھ الجھات اإلنسانیة الفاعلة ھو ضمان توفر م
جركانات) وأدوات الطبخ. وستقوم منظمة الالناس للمستلزمات المنزلیة الضروریة، خاصة أوعیة حفظ المیاه (

حتیاجات المائیة، كما تكفلت بعثة الیونامید بعملیة نقل المستلزمات المنزلیة و قطاع المیاه بتلبیة اإل ،لیونیسفا
شخص في المنطقة من الذین تأثروا جراء  3,400و قد رصدت وكاالت اإلغاثة وجود الضروریة المطلوبة. 

 بحاجة الى المساعدات. وھم  الفیضانات
 

  شخص ودمرت المنازل 22,000في والیة شمال دارفور على أثرت األمطار والفیضانات 
 

أشارت وكاالت اإلغاثة إلى أن األمطار 
الغزیرة والفیضانات التي ھطلت في والیة 

 22,000شمال دارفور قد أثرت على 
شخص ودمرت أو ألحقت الضرر بحوالي 

منزل، ھذا باإلضافة إلى إتالف  3,000
مئات األفدنة من األراضي الزراعیة. وتفید 

شخص   7,800السلطات المحلیة أن ھناك 
ذه الفیضانات و األمطار في بھروا أثقد ت

 منزًال 765منطقة سرف عمرة، كما دمر 
 . ًاآخر منزًال  639ر أثوت
 

الحكومیة  ةالبیئ احصحإالمیاه وو تقوم إدارة 
حالیا بترمیم سبع مضخات یدویة تالفة وبناء 

مرحاضا مؤقتا في البلدة. ووفقا لمنظمة  50
قریة من قرى  30) من المحاصیل في ًاھكتار 756فدان (حوالي  1,800الفاو فقد أتلفت األمطار الغزیرة حوالي 

خطیرة على األمن الغذائي لألھالي. و قد أشارت  اآثار رتب علیھقد یتمحلیة كبكابیة في والیة شمال دارفور. وھذا 
ھكتار) من المحاصیل في منطقة وادي بري في  1,000فدان ( 2,235تقاریر المنظمة أیضا إلى تلف حوالي 

رت جراء األمطار سبعة أثمحلیة سرف عمرة باإلضافة الى تلف المخزون من محصول و تقاوى البصل. كما ت
  .في المنطقة اشیةمن الم ًاراس 660لري باإلضافة إلى نفوق لمن خة مض 27طواحین و

 
من مرافق اإلیواء المؤقتة للنازحین في منطقة مرفقًا  1,235 دمرفقد الحكومیة ووفقا لمفوضیة العون اإلنسانی

تسببت االمطار ومن األفراد ھناك.  6,400على حوالى  ، مما سیؤثر سلبًاًاآخر مرفقًا 44ف و أصاب الضرر یالسر
 ر أربعة فصول أخرى.أثو ت ًادراسی فصًال 27في تدمیر أیضا أغسطس 15الغزیرة التي ھطلت في 

 
شخص.  1,300ؤثر على حوالي مما سی منزًال 260أما  في محلیة اللعیت،  فتفید السلطات المحلیة ھناك بتدمیر 

. و ترى الجھات اإلنسانیة الفاعلة ةمرافق الصحیالمن مرفقًا  50كما ألحقت األمطارالضرر بسبع مدارس ودمر 
تسكینھم أصال في مناطق معرضة لخطر الفیضانات، لذا فھي تحث  جرىالعاملة في المیدان، أن ھؤالء الناس قد 

الوكاالت إلى ھذه المواقع الثالثة للتحقق  بین بعثات تقییم مشتركة ستسیرالسلطات المحلیة على إعادة توطینھم. و 
 رین وتقییم احتیاجاتھم.أثأعداد األشخاص المتإجمالي من 

 

    
     

    
     

    
   

 
 )الیونامید( الرئیسي الفاشر مدینة سوق في الفیضانات میاه تغمره شارع

أثرت األمطار الغزیرة 
 22,000والفیضانات على 

 شخص في والیة شمال دارفور
 

وفقا لمفوضیة العون اإلنساني، 
تعتبر والیة النیل األزرق ھي 

ا، حیث یوجد فیھا ًرأثاألكثر ت
في المائة من إجمالي  30حوالي 

المتأثرین من الفیضانات في 
 البالد، 
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  ورتزاید حاالت اإلسھاالت في والیة شمال دارف
 

  تفشي اإلسھاالت ومجھودات االستجابة في معسكر أبو شوك
 شوك للنازحین أبوزیادة حاالت اإلسھاالت في معسكربمنذ أوائل شھر یولیو أفادت تقاریر منظمة الصحة العالمیة 

حاالت اإلسھال بین  من 107اإلبالغ عن جرى طس سأغ 16إلى  6ففي الفترة من في والیة شمال دارفور. 
وفیات وھذا یشیر الى معدل  .حالة وفاة،  11بما في ذلك  ،األطفال دون سن الخامسة، في مخیم أبو شوك للنازحین

في المائة. و قد قامت كل من وزارة الصحة بالوالیة، و منظمة الصحة العالمیة والیونیسیف بتسییر  10,3یصل إلى 
وقد أظھرت  .فریق استجابة سریعة مشتركة الى المعسكر للتحقق من عملیة تفشي المرض وجمع العینات

فیل الجاردیا. و سیتم إجراء المزید من الفحوصات باإلضافة الى ط  Eالفحوصات األولیة وجود البكتریا القولونیة 
  .المركزي بالخرطوم لمزید من التأكید في المعمل

 
إجماال  ُجِمَعو قد   و بدعم من منظمة الصحة العالمیة، تم إجراء فحص المیاه أیضا في معسكر أبو شوك للنازحین

من  13لوث في تكشفت نتائج الفحوصات عن وجود  عینة من المیاه بغرض إجراء التحالیل البكتیریة. ھذا و قد 25
یر غالمتبقیة  الكلور مادةعینة أخذت الختبار  22 من أصل  20  وباإلضافة إلى ذلك، فقد تبین أن . تلك العینات

وعالوة على ذلك، فقد أظھر التفتیش الصحي وجود میاه راكدة حول المضخات الیدویة . آمنة لالستھالك البشري
  .التلوثعملیة بصفة عاجلة لمنع  ماسة لبناء سور وأن ھناك حاجة

 
فرد لمدة   30,000إمدادات طبیة ومستلزمات صحیة كافیة لتلبیة احتیاجات  روقد قامت منظمة الیونیسف بتوفی

الشركاء في مجال الصحة تحت قیادة وزارة الصحة بالوالیة بدعم حمالت التعبئة االجتماعیة  شھر كامل. و یقوم
وھناك استجابة . وإحالة حاالت اإلصابة إلى المرافق الصحیة ،التثقیف الصحي من منزل الى منزل لنشر رسائل

أیضا تقوم وزارة الصحة . ونتشار المرض، للحد من االمرافق الصحیةو ،والمیاه ،متكاملة من قطاعات الصحة
من أجل التخفیف من  وجمع القمامة بأنشطة مكافحة الیرقات وكذلك تعزیز النظافة بالوالیة ومنظمة الصحة العالمیة

وباإلضافة إلى ذلك، تواصل منظمة أوكسفام أمریكا  عملیة ردم المراحیض المنھارة بعد الفیضانات . انتشار اإلسھال
لى إعموما، تحتاج األنشطة البیئیة و الصحیة في المعسكر . ووبناء مراحیض مؤقتة جدیدة في المعسكر األخیرة

 تجري  ووفقا لمنظمة الصحة العالمیة .بعد ھطول األمطار الغزیرة والفیضانات األخیرة المزید من الدعم خاصة
 .المعسكر حالیا عملیة احتواء تفشي المرض في

 
 كلمندوي كورما وتاإلسھاالت في منطقتفشي  
  

خالل االسبوع المنصرم تم اإلبالغ عن إتجاه 
حاالت اإلصابة باإلسھاالت بین تزاید ل

 الجدد  لذین استقروا قرب موقعالنازحین 
الیونامید في منطقة كورما، في محلیة  فریق 
حالة  146 تجلس. و إجماال فقد الفاشر

 ة(بمعدل وفا ةحالت وفا 10إصابة منھا 
 و قد لوحظ أن. )في المائة 6,8 حوالي

الوفیات من ثمانیة من أصل العشرة حاالت 
رسل أوقد  .دون سن الخامسةھي ألطفال 

لى المنطقة، بدعم إفریق استجابة سریعة 
مباشر من منظمة الصحة العالمیة، بھدف 
. تعزیز عملیة المراقبة وجمع عینات للفحص

، على الرغم من اإلصابة حاالتصحة بالوالیة بدعم أنشطة إدارة منظمة الصحة العالمیة وزارة ال و تقوم كل من 
ھذا و قد زارت بعثة  .لألنشطة ةجلزیادة عاتتطلب و التي  ة،صحیال قفار، والماإلبالغ عن حرج حالة المیاه

أغسطس، وستقوم برفع تقریرا عن  24استطالع من قطاع الحمایة بقیادة مفوضیة الالجئین منطقة كورما في 
 . ھناك الوضع

 
، مع  رصد حالة تاإلسھاالاإلصابة بمن حاالت  30بوجود  أما في مدینة كلمندو، فقد أفادت منظمة الصحة العالمیة

إلى المنطقة لتعزیز نظام المراقبة، وجمع  ، تم أرسل فریق استجابة سریعةالمنظمةو بدعم من    .وفاة واحدة
ن األسر، في حی منازل و قد تبین ثلوث معظم عینات المیاه المأخوذة من  .صابةالحاالت المالعینات، ودعم إدارة 

فقد  ،و بناءا على ذلك .المستخدم في تنقیة المیاه غیر آمنة لالستھالك البشريوجد أن معظم عینات مادة الكلور
  .یاهكلورة الم أیضا على عملیة وادربلور لمالكي محطات المیاه الذین أقراص مادة الك من 1,200 تعوز

 
، فقد قامت كل من وزارة الصحة بالوالیة ومنظمة الصحة العالمیة والیونیسف بتعزیز عملیات المراقبة اجماالو

فق الصحیة والمجتمع وزیادة إدارة الحاالت عن طریق توفیر األدویة والموارد البشریة اعلى مستویي المر ،واإلبالغ
 .مصادر المیاهقطاعات على مستوى االسر و الكما أنھا قامت أیضا بتقویة نھج متكامل بین   .المطلوبة

أبلغت منظمة الصحة العالمیة عن 
حاالت اإلسھال  من 283تسجیل 

بین األطفال دون سن الخامسة في 
ثالثة مواقع في والیة شمال 
دارفور خالل األسابیع القلیلة 

 الماضیة 
 
 

منطقة كورما في محلیة الفاشر 
أكبر عدد من حاالت  یوجد بھا

اإلسھال المسجلة خالل األسابیع 
 القلیلة الماضیة
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 ملیون طفل سوداني دون سن الخامسة یعانون من سوء التغذیة الحاد 2
 

أن  ،أشار تحدیث جدید أصدره قطاع التغذیة
 .السودان یرزح تحب عبء سوء التغذیة الحاد

 أجري مؤخراممنھج وقد أظھر مسح مكاني 
شمل جمیع أنحاء البالد أن أكثر من ملیوني 
طفل تحت سن الخامسة یعانون من سوء 

أكثر من ھناك التغذیة الحاد، في حین أن 
نصف ملیون طفل دون سن الخامسة سیعانون 
من سوء التغذیة الحاد المھدد الحیاة خالل عام 

2014.  
 

ملیون طفل   6,1  حوالي ویقدر أن ھناك
من  ًاواحد وأنسودان، دون سن الخامسة في ال

كل ثالثة أطفال مصاب بسوء التغذیة  بینما 
  25یعاني طفل واحد من كل  ذاتھ في الوقت

  یة الحاد.من سوء التغذ
 
تنسیق الشؤون اإلنسانیة، فإن إجمالى التمویل المتوفر لقطاع األمم المتحدة لوفقا لنظام المتابعة المالیة التابع لمكتب و

أن موسم الجوع الحالي  إلىقطاع التغذیة و یشیر في المائة.  41,6ال یتجاوز ال أغسطس   24حتىقطاع التغذیة 
المستشفیات، والتي سوف تفاقم  إلىإدخال حاالت اإلصابة بسوء التغذیة في  سیتسبب في زیادة كبیرةفي السودان 

  حالیا. حالة نقص الموارد المحدودة المتاحة
 

خالل األشھر الستة األولى من عام نجد أنھ و على الرغم من التمویل المحدود الذي یؤثر في عملیة تقدیم الخدمات، 
من أصل عدد إجمالي یقدر من األطفال المصابین بسوء التغذیة الحاد و ذلك  62,869 إلى عالجقدم القد ف 2014

في  22(بزیادة  2013نفس الفترة من عام ارنة بمقطفل  11,450وھذا یشیر إلى زیادة  قدرھا   .244,000ب 
 ًافرد 139,563فقد خضع للعالج عدد  ،2014ثل، نجد أنھ خالل الخمسة شھور األولى من عام وبالم . المائة)
من   36,210و دون سن الخامسة  طفًال  103,353یعانون من سوء التغذیة الحاد المعتدل ، من بینھم كانوا 

مرافق بقیة المنظمات الوطنیة و الدولیة بدور الشركاء في عملیة التنفیذ عبر والمرضعات. ھذا وتسھمالنساء الحوامل 
 .زارة الصحة بالوالیةو
 
مصرعھم جراء اندالع القتال القبلي في والیة  نلقویشخص  300أكثر من  

  شرق دارفور
 

من  123المعالیا ومن   (200من أفراد القبائل 300وفقا للتقاریر التي تلقتھا األمم المتحدة، فقد لقي أكثر من 
في والیة  و محلیة أبوكارنكا، ل على الموارد في منطقة أم راكوبھ،جراء إندالع  قتامصرعھم   )الرزیقات

ھذا و قد قامت   .الرزیقات وعدد غیر معروف من المعالیامن  70 الحقا إصابة  وردو قد   .شرق دارفور
 . بذل فیھ مجھودات الحتواء النزاع في الخرطومالحكومة بنشر قوات إضافیة في المنطقة في الوقت الذي ُت

تجدر و ھ.منطقة عدیلالنساء واألطفال إلى  راكوبھ، وفرارلتقاریر إلى تدمیرمعظم قریة أم اقد أشارت و 
 .اإلشارة إلى أن العدد الدقیق للنازحین عقب نشوب القتال ما زال غیر متوفر

  
بسبب النزاع حول الموارد   و قد حدثت ھذه التوترات واالشتباكات المسلحة بین المجموعتین في الماضي

بین الرزیقات والمعالیا في  شتباكات المسلحةو قد أرغمت اإلوالسیطرة علیھا، بما في ذلك األرض والمیاه. 
عدیلة محلیات شخص على الفرار من منازلھم والبحث عن ملجأ في  51,000حوالي  2013عام 

 االت اإلغاثة من الوصول اليام قید التحقق نظرا لعدم تمكن وكو مازالت ھذه األرق  .وأبوكارنكا والضعین
  .عمال اإلغاثة سالمةسبب مخاوف متعلقة بالحكومة بھا تفرضجراء القیود التى عدیلة و ابو كارنكا  منطقتي

 

تشیر تقاریر قطاع التغذیة إلى 
ملیون طفل تحت سن  2إصابة 

سوء التغذیة الحاد في بالخامسة 
 السودان

شخص  300أكثر من لقي 
مصرعھم جراء القتال للسیطرة 

في منطقة أم  على الموارد 
 في والیة شرق دارفور ھراكوب

 )الیونامید( سوء التغذیة في معسكر ابو شوك، شمال دارفورقیاس معدل 

 


