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أوتشا     

 )2016فیضانات في معسكر نیفاشا للنازحین (بعثة الیونامید  

 في ھذا العدد                         
 

 1ص. شخص بالفیضانات في السودان  122,000تأثر نحو 

 2ص. حاالت إصابة بالمالریا في والیة النیل األزرق 

 2ص. مخاوف صحیة في سورتوني، بوالیة شمال دارفور 

 3ص. معسكرات جدیدة لالجئین في والیة شرق دارفور 

 

  التطورات أبرز  
األمطار الغزیرة والفیضانات على ما یقدر  أثرت •

شخص في أنحاء كثیرة من  122,000بنحو 
  .السودان

اإلبالغ عن زیادة في عدد حاالت اإلصابة  •
 .بالمالریا في والیة النیل األزرق

مخاوف صحیة للنازحین بشأن متالزمة الیرقان  •
 ) في سورتونيھالحاد والتھاب الكبد الوبائي (

 .دارفوربوالیة شمال 
ً یجري  • جدیدین إلستیعاب  معسكرینتشیید حالیا

ي دولة جنوب ــن مواطنــئ مــالج 40,000نحو
 .السودان في والیة شرق دارفور

  

 2016من خطة االستجابة االنسانیة لعام  أرقام   

 
 ملیون 3.2حتى 

 
 

 ملیون 2.6حتى 
 
 

 ملیون  2.1

 النازحون في السودان 
 )2015(حتى دیسمبر 

 
 في دارفورالنازحون 

 ) 2015دیسمبر (حتى  
 

 عدد المصابین بسوء التغذیة 
           الحاد الشامل 

 
 
 
 
 

244,779          

 دولة جنوب من الالجئون
منذ   السودان في السودان

 2013مبر، ـــــــــدیس 15
مفوضیة المسجلون من قبل (

ئون ـــــــــــــاألمم المتحدة لش
یونیو  30حتى  – الالجئین)

2016 

 
 
 
 

133,210 

 من جنسیات أخرىالالجئون 
مفوضیة المسجلون من قبل (

ئون ــــــــــاألمم المتحدة لش
مایو  31حتى  – الالجئین)

2016 
 

 التمویل  

 )أمریكي دوالر( ملیون 242.7
 2016جرى استالمھا في عام 

 

  

    
     

 في المائة  25.5
 اجمالي التمویل المستلم

  
 

 
 شخص بالفیضانات في السودان 122,000تأثر نحو 

 
حدوث الفیضانات نتیجة لھطول األمطار الغزیرة في جمیع أنحاء السودان، مما أدى إللحاق األضرار  استمر

ً  إلىوالبنى التحتیة، و ،بالمنازل لحكومة السودان، وجمعیة الھالل  خسائر في األرواح واألصول اإلنتاجیة. ووفقا
ً  29لقي والشركاء،  ،األحمر السوداني ص من الفیضانات اشخأ 122,210ما یقرب من نحو  وتأثر ،مصرعھم شخصا

ین، وتحدید احتیاجاتھم في جمیع أنحاء البالد منذ شھر یونیو. وتجري حالیاً الجھود للتحقق من عدد األشخاص المتأثر
 ً أكثر من  لتقدیرات الحكومة وبحسب ما ورد، فقد تضرر وتجمیع لمحة عامة عن االستجابة المطلوبة حتى اآلن. ووفقا

ً  13,000منزل، منھا أكثر من  21,500 والیة في السودان. ومن المتوقع ان  18من أصل  15في  قد دمرت تماما
 سبتمبر/ أكتوبر)، حیث عادةً ما تحدث الفیضانات سنویاً.   إلى(من یونیو  الفیضانات طوال موسم األمطار تستمر

 
 ً  إلى 2016یولیو  10 حتى 1تطبیقات والتنبؤ بالمناخ، فقد أدى ھطول األمطار في المدة ما بین لاإلیقاد ل لمركز ووفقا

ً  ومع ذلك، تجدید الموارد المائیة. إلىوالعلف، والمحاصیل، و ،تحسین حالة المراعي  إلى فقد أدت األمطار أیضا
لقطاع والوسطى من ا ،زیادة في األمراض المنقولة بواسطة بالمیاه في األجزاء الغربیة إلىو ،حدوث الفیضانات

 .فریقي الكبرىالشمالي من منطقة القرن اإل

صد أثر األمطار بالتنسیق مع الجھات الفاعلة الرئیسیة رالذي تقوده الحكومة ویواصل فریق درء الفیضانات القومي 
وكذلك  ،والمجتمعات المحلیة في بعض المناطق ،السلطات الحكومیة وتنسیق جھود االستجابة. وتباشر، والفیضانات

 .والفیضانات ،والدولیة باالستجابة لالحتیاجات الناجمة عن ھطول األمطار الغزیرة ،المنظمات اإلنسانیة الوطنیة

 جنوب دارفورھطول أمطار غزیرة في أجزاء من والیة 
 

ً لمفوضیة العون اإلنساني ً شخص 13,630 إلىثر ما یصل فقد تأ، الحكومیة أما في والیة جنوب دارفور، ووفقا  ا
 5,000أغسطس، من بینھم  5و  4أسرة) بسبب الفیضانات الناجمة عن ھطول االمطار الغزیرة  یومي  2,726(

ً نازح 2,250ن، ومن النازحین الذین یعیشون في معسكر كلما للنازحی شخص آخرین یعیشون في معسكر عطاش.  ا
، ومنظمة شبكة ة الحكوميالمیاه وإصحاح البیئ برنامج، والحكومیة مفوضیة العون اإلنساني وقام فریق یتألف من

وعطاش  ،التنمیة الریفیة الوطنیة، ومنظمة المعونة الكنسیة النرویجیة بعمل تقییم سریع لالحتیاجات في معسكري كلما
من المآوي قد لحقت بھا األضرار. وسوف تتاح المزید من المعلومات  450ازحین، والذي كشف أن ما یقدر بنحو للن

 ً  .لما للنازحینكفي معسكر  في وقٍت قریب. وتجري اللجنة األمریكیة لالجئین الدولیة أیضا تقییما
 

جات المجتمعات المحلیة المتأثرة لالستجابة الحتیا مع وزارة الصحة بالوالیة وتعمل منظمة الصحة العالمیة
 كیلومتر من نیاال، بوالیة جنوب دارفور، حیث لحقت األضرار بعدد 40على بعد  زعیفة الفیضانات في قریة أمب

وأصبح غیر قادراً على العمل  ،ھناكالمرفق الصحي  أیضاً تضررومنزالً بالكامل،  194، بینما انھارت منازل 106
من التجھیزات الصحیة األولیة، وكذلك الكلور  مجموعةوقد قامت منظمة الصحة العالمیة بتقدیم  في الوقت الراھن.

عن دعم أنشطة مكافحة النواقل. وأنشأت منظمة الصحة العالمیة، مع وزارة  لمعالجة المیاه، والناموسیات، فضالً 
وستتاح  مات أخرى.یاستمرار تقی إلىة ضافباإلمحلي لتلبیة االحتیاجات في المنطقة،  عملالصحة بالوالیة فریق 

 .المزید من المعلومات في وقٍت قریب
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                   تیفوئید                   لس               دسنتاریا              مالریا  

زیادة في حاالت اإلصابة بالمالریا التي جرى اإلعالن عنھا في والیة النیل 
 األزرق

 
 ً لتحدیث شھر یولیو حول أوضاع الغذاء والتغذیة الذي تصدره األمانة الفنیة لألمن الغذائي في السودان، ھناك  وفقا
وأشارت التقاریر الصادرة عن دائرة  ادة كبیرة في حاالت اإلصابة بالمالریا المعلن عنھا في والیة النیل األزرق.زی

  45.3بسبب زیادة  2016األوضاع الصحیة خالل شھر یولیو  تدھور إلىاألمراض الوبائیة بوزارة الصحة بالوالیة 
. وفي الوقت نفسھ، فقد  2016لیو مقارنة مع شھر یونیو عام صابة بالمالریا في شھر یوفي المائة في عدد حاالت اإل

في المائة على التوالي  14.8 -  0.2والتیفوئید بنسبة ،صابة بأمراض أخرى مثل الدوسنتاریاانخفضت حاالت اإل
 .مدةخالل نفس ال

 
 ً صابة بالمالریا المبلغ عنھا لتحدیث األمانة الفنیة لألمن الغذائي في السودان، یرتبط االرتفاع في حاالت اإل ووفقا

 ً أن  بوجود المیاه الراكدة نتیجة لھطول األمطار الغزیرة التي توفر بیئة صالحة لتوالد البعوض. وأبرز التقریر أیضا
سوء  إلىالظروف البیئیة، والمرافق الصحیة غیر المالئمة، و إلىالتدھور العام لألوضاع الصحیة یمكن أن یعزى 

 .تدخالت الالزمةالخدمات وعدم وجود ال
 

 )2016یولیو -حالة األمراض الوبائیة في والیة النیل االزرق (ینایر

 
 المصدر: وزارة الصحة، إدارة الوبائیات، النیل االزرق

 

 سورتوني، في شمال دارفور مخاوف صحیة بمنطقة
 

ً لوزارة الصحة، فق منطقة  صابة المشتبھ بھا بمتالزمة الیرقان الحاد فيد استمر االبالغ عن عدد حاالت اإلوفقا
 ً تاحة المعلومات عن إجمالي عدد الحاالت المؤكدة. جدیر بالذكر، إ سورتوني، بوالیة شمال دارفور. وسیجري قریبا

من األشخاص الذین نزحوا من جبل مرة في أعقاب اندالع  21,000تستضیف أكثر من  سورتوني أن منطقة
 ً رسلت ألمنظمة الصحة العالمیة، فقد أظھرت سبع عینات كانت قد  العدائیات في وقٍت سابق من ھذا العام. ووفقا

 .(ھ) للتحلیل نتائج ایجابیة لإلصابة بفیروس التھاب الكبد الوبائي
  

 س من الماشیة على مقربة من موقع النازحین فيرأ 4,500طر صحیة جمة تنشأ نتیجة لوجود أكثر من وھناك مخا
منطقة سورتوني. ویواصل الشركاء في المجال اإلنساني العاملین في مجاالت الصحة والمیاه والمرافق الصحیة 

 وحاالت اإلسھال فيK ة الیرقان الحادانتشار متالزم العمل على معالجة أسباب ،بالتعاون مع وزارة الصحة بالوالیة
 ،(ھ) والتھاب الكبد الوبائي مرض متالزمة الیرقان الحاد، احتواء انتشار إلىوتھدف الجھود   منطقة سورتوني.

المیاه والزیارات المنزلیة، وتحسین نوعیة  ،الصحة، مثل حمالت التنظیف األنشطة ذات الصلة بتعزیزمباشرة وكذلك 
حیث یقوم موظف تابع لمنظمة الصحة العالمیة مختص في مجال المیاه والمرافق الصحیة  بالكلورمن خالل المعالجة 

من عمال التوعیة بالنظافة من منظمة أوكسفام  30بتدریب  الیونیسیف، وقد قامت ھذا .بدعم عملیة فحص نوعیة المیاه
من قادة المجتمع المحلي حول  16یة مع وعقدت اجتماعات توع ،متالزمة الیرقان الحاد رسائل الوقایة من نشرعلى 

 متالزمة الیرقان الحاد. مرض ازدیاد حاالت االصابة ب

الت
ـــا

حـ
 ال

دد
ــــ

عـــ
 

في المئة  45.3جود زیادة لوحظ و
حاالت المالریا في یولیو د في عد
 .یونیوشھر بمقارنة 

 
 
 

 

 
 
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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القیام ومكافحة ناقالت األمراض، مع استمرار  ،ذلك، فقد جرى تعزیز أنشطة مراقبة نوعیة المیاه إلىوباإلضافة 
الطبیة لتغطیة االحتیاجات لمدة شھرین  األدویة والمستلزمات ھذا وقد جرى توفیر عملیة االكتشاف النشط للحاالت.ب

حدود االسبانیة، ومنظمة أنھار التنمیة والسالم الوطنیة بدعٍم من  للعیادات الصحیة التي تدیرھا منظمة أطباء بال
منظمة الصحة العالمیة والیونیسیف، ووزارة الصحة بالوالیة. وقد جرى القیام بعملیة المراقبة لنواقل األمراض في 

ً تنفیذ حمالت مكافحة النواقل بدعم من  ،ورتونيسمنطقتي  وطویلة من قبل منظمة الصحة العالمیة، كما جرى أیضا
 ،من المراحیض 1,335منظمة الصحة العالمیة، والتي تضمنت استھداف مواقع توالد الذباب، بما في ذلك عدد 

 .في العراء بالمبیدات الحشریة مناطق التبرزمن  234وجري كذلك رش 
 

 وفي منطقة جبل مرة ،النزوح في دارفور ھذا العام: بصفة أساسیة من
 

 ً من النازحین الجدد خالل األشھر السبعة األولى من عام  82,000لألمم المتحدة وشركائھا، فقد كان ھناك عدد  وفقا
نازح  51,000إلىنازح (باإلضافة  117,000إلىبالغ أیضاً عن ما یكاد یصل . وقد جرى اإل، في دارفور2016

، إال أن األمم المتحدة والشركاء لم یتمكنوا من التحقق من ھذه األرقام )دیارھم إلىآخر من الذین ورد أنھم قد عادوا 
، 2016وقد حدثت الغالبیة العظمي من موجات النزوح في عام  المواقع المذكورة.  إلىلعدم اتاحة الوصول  نظراً 

المناطق  إلى، وھناك جھود جاریة حالیاً للوصول 2016عام  بل مرة في ینایربسبب النزاع الذي اندلع في منطقة ج
من أجل تحدید عدد  جنوب ووسط دارفورالتي ورد أنھا تستضیف النازحین من منطقة جبل مرة في والیتي 

 .واحتیاجات أولئك النازحین
 

أن النازحین في والیة  إلىفي والیة وسط دارفور قد أشارت  الحكومیة مفوضیة العون االنساني وعلى الرغم من أن
دیارھم، اال انھ لم تالحظ  أیة تحركات واضحة  إلى في العودةشمال دارفور القادمین من منطقة جبل مرة قد بدأوا 

قولو، بوالیة  إلىللنازحین من والیة شمال دارفور. وقد قام شركاء األمم المتحدة وبعثة الیونامید بتسییر بعثة مشتركة 
 إلىوالوزراء، بھدف الدعوة  ،أغسطس، والتي اشتملت على لقاءات مع السلطات المحلیة 5و  4وسط دارفور یومي 

ولم یجر  المساعدات. إلىحیث ربما قد یكون الناس ھناك في حاجة  وسط دارفورأجزاء من والیة  إلىاتاحة الوصول 
 في القریب العاجل.  الفراغ من ذلك التقریر يحتى اآلن نشر أي تقریر رسمي ولكن من المتوقع أن یجر

 
 قبل مفوضیة العون اإلنساني بوالیة جنوب دارفورمن االبالغ عن حاالت نزوح جدیدة من شرق جبل مرة 

 
أسرة) من أولئك الذین  نزحوا من  277( اً شخص 1,385وفقاً لمفوضیة العون االنساني، فقد جرى االبالغ عن نحو 

 إلىاس للنازحین في والیة جنوب دارفور. ھذا باإلضافة وك ،معسكري عطاش إلىمنطقة شرق جبل مرة ووصلوا 
ھناك من مناطق مختلفة من جبل مرة في وقٍت سابٍق من ھذا العام،  إلىمن النازحین الذین وصلوا  25,095عدد 

والذین جرى تسجیلھم من قبل المنظمة الدولیة للھجرة. وتخطط المنظمة الدولیة للھجرة للقیام بعملیة التحقق من 
 .افدین الجددالو

 

 معسكرات جدیدة لالجئین في والیة شرق دارفور
 

لبناء معسكرین جدیدین في  رض من قبل مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئیناألتتواصل عملیة تخطیط وترسیم 
 10,000و 30,000والنمر بوالیة شرق دارفور واللذان سیستوعبان على التوالي ما یقدر بنحو  ،منطقتي كریو

الجئ من دولة جنوب السودان، على الرغم من تأثر عملیة الترسیم بالتحدیات ذات الصلة بالطقس، بما في ذلك ھطول 
 .األمطار الغزیرة

 
أجزاء متفرقة من السودان منذ شھر ینایر عام  إلىلوا الجئ من دولة جنوب السودان قد وص 88,000ویقدر أن نحو 

یوجدون في  50,500 وانعدام األمن الغذائي المتزاید، من بینھم أكثر من ،فراراً من النزاع المحتدموذلك ، 2016
 .والیة شرق دارفور وحدھا

  
ة، والمیاه والمرافق جرى الفراغ من تخطیط قطع األراضي السكنیة، والخدمات األساسیة في مجاالت الصحوقد 

خارج عاصمة الوالیة الضعین في محلیة  یلومترك 45الذي یقع على بعد  وفي موقع كریو الجدیدالصحیة والنظافة 
خدمات أخرى مثل المساحات الصدیقة لألطفال، والمدارس، ونقاط التوزیع وإدارة  إلى باإلضافةھذا، . بحر العرب

 ً جري تركیب ما جرى الفراغ من حفر بئرین من قبل الیونیسیف، وی . وقدالمعسكرات التي سیجري تخطیطھا قریبا
بما في ذلك المراحیض األسریة، وخزان میاه قربي مع المزید من الخدمات التي سیجري  مرحاض 100و 50بین 

 .المعسكرین إلىتوفیرھا قبل االنتقال 
 

ً الوكاالت على األ دولة جنوب السودان في معسكر خور عمر  رض القیام بعملیة تقییم عدد األسر منوتباشر حالیا
رقام لمعرفة األسر التي غادرت خور عمر للعمل األمعسكر كریو، وكذلك مواءمة  إلىلنازحین التي سیجري نقلھا ل

مم المتحدة ألا تضم بعثة یرتس
 وسطبوالیة  ولو،والیونامید إلى ق

 دارفور في أوائل أغسطس.
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www.unocha.org/sudan | www.unocha.org | ochasudan_feedback@un.org | Facebook: UNOCHASudan | Twitter: @UNOCHA_Sudan  
 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

قد بقي وقد ورد أنھ في كثیر من الحاالت،  .الموسمي في المزارع المحیطة بھ، بما في ذلك في والیة شمال دارفور
 .قل من األسرة في المعسكرفرد واحد على األ

 
 )2016أغسطس  7 لىإالقادمون الجدد من مواطني دولة جنوب السودان (األول من ینایر 

 )وتقدیر عددھم ،ھمجرى التحقق من( 

األرقام األكثر دقة حسب الموقع متاحة في وقت قریب بعد االنتھاء من عملیات وستكون  حركة الالجئین بین مواقع مختلفة في والیة شرق دارفور.استمرار  *
 ً  .التحقق الجاریة حالیا

 في انتظار التحقق من الحركة الثانویة **
 

 ، بوالیة شرق دارفورعسالیھالفرتیت في محلیة  يتخطیط  موقع جدید لالجئ
 

خارج الضعین، الالجئین  ترمیلوك 13على بعد حوالي  عسالیھة سیستوعب الموقع في منطقة النمر، التي تقع في محلی
ً یعد و. الجدد من الفرتیت القادمین من منطقة راجا بدولة جنوب السودان  .في مرحلة التخطیط موقع الالجئین ھذا حالیا

 
الرتفاع وتیرة الحراك المستمر لالجئین من مواطني دولة جنوب السودان في والیة شرق دارفور، یبقى  ونظراً 

 ً ومع ذلك، تتواصل  . ماثالً  الحصول على تقدیرات دقیقة وفي الوقت المناسب لعدد الالجئین في المواقع المختلفة تحدیا
 .ساعدات عند الحاجةوالمواقع لتقدیم الم ،ضح لألرقامأوفھٍم  إلىالجھود للتوصل 

 
 الجئ من مواطني دولة جنوب السودان في والیة شمال دارفور 5,300ورود أنباء عن وجود أكثر من 

 
 ً من الالجئین من  5,300التعاون من أجل تنمیة المجتمع، وردت أنباء عن فرار أكثر من الوطنیة  منظمةلل وفقا

محلیة اللعیت، بوالیة شمال  إلى المحتدم ھناك، والنزاع ،الغذائيمن حالة انعدام األمن  مواطني دولة جنوب السودان
وقد جرى  .ھم جزء من حركة ثانویة لالجئین من والیة شرق دارفورن وربما قد یكون ھؤالء الالجئو دارفور.

بالحصبة. ووفقاً لمنظمة  باإلصابةاإلبالغ عن مخاوف صحیة بین الالجئین، بما في ذلك خمس حاالت جدیدة لالشتباه 
بالحصبة في المنطقة منذ  باإلصابةمن حاالت االشتباه  79التعاون من أجل تنمیة المجتمع، فقد جرى اإلبالغ عن نحو 

وإدارة  ،بأنشطة التطعیم الروتینیة التعاون من أجل تنمیة المجتمع وتقوم عیادة متنقلة تدیرھا منظمة یونیو. أوائل شھر
 .أت أیضا أنشطة التوعیةالحاالت، وقد بد

 
 الوالیة

 
 الموقع

عدد االفراد المبلغ 
 م والمسجلینھعن

 
 المصدر

، الحكومیة للھجرة، مفوضیة العون االنسانيالھالل األحمر، المنظمة الدولیة  *50,588 مواقع مختلفة شرق دارفور
 بعثة مشتركة بین الوكاالت

  50,588  جمالي فرعيإ
 منظمة التعاون من أجل التنمیة، برنامج الغذاء العالمي **5,306 اللعیت شمال دارفور

  5,306  جمالي فرعيإ
مواقع  معسكر بلیل للنازحین جنوب دارفور

 اخرى
5,324 

275 
  الالجئینمعتمدیة شؤون 

 جمعیة الھالل األحمر السوداني
  5,599  جمالي فرعيإ

 خرصانھ غرب كردفان
 المیرم

3,920 
4,538 

 مفوضیة العون االنساني
 برنامج الغذاء العالمي

  8,458  جمالي فرعي إ
 مفوضیة العون االنساني 1,266 مواقع مختلفة جنوب كردفان

  1,266  جمالي فرعيإ
 ون الالجئینئشل األمم المتحدة الھالل األحمر/مفوضیة 16,114 مواقع مختلفة النیل االبیض

  16,114  جمالي فرعيإ
 الھالل األحمر/مفوضیة شؤون الالجئین 940 مناطق مفتوحة الخرطوم

  940  جمالي فرعيإ
  88,271  جماليإ

ترسیم  قطع األراضي لإلسكان 
یة في مخیم ـــــــــوالخدمات األساس

ریو الجدید لالجئین بوالیة شرق ك
 دارفور.
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