
 
 
 
 
 

 
   
 

 
 

   
   
   
 

 
 

 

 
 

 

 
النشرة اإلنسانیة    
السودان      
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أوتشا     

 )تیرفند( منازل تغمرھا میاه الفیضانات في مھاجریة 

 في ھذا العدد
 1ص.في معسكر كلما التھاب الكبد الوبائى ھـ تفشي 

 2ص.العمال المھاجرین الذین طردوا من تشاد أوضاع  

 3ص.المتأثرین من الفیضانات یتلقون المساعدات 

 4ص.تمویل جدید من الصندوق اإلنساني المشترك لمنطقة جبل مرة 

 
  في معسكر كلما التھاب الكبد الوبائى ھـحالة من اإلصابة ب 336تأكید ظھور

 
المؤكدة في معسكر كلما  التھاب الكبد الوبائى ھـوفقا لمنظمة الصحة العالمیة، ارتفع عدد حاالت اإلصابة ب

حالة من اإلصابة بمتالزمة الیرقان   336كد ظھور الأو قد ت. حالة 336للنازحین، في والیة جنوب دارفور إلى 
غ عن أي حالة وفاة جراء المرض في معسكر َبَلإال إنھ لم ُی  .الحاد بعد إجراء الفحوصات المعملیة في الخرطوم

معسكر السریف في والیة في  التھاب الكبد الوبائى ھـن حالتي وفاة نتیجة ع وردت تقاریرفقد  ،ومع ذلك كلما.
عدد حاالت اإلصابة بمرض جملة الوالئیة ومنظمة الصحة العالمیة، فإن  لصحةوفقا لوزارة او جنوب دارفور.

  336 لك بما في ذ ( حالة 515متالزمة الیرقان الحاد في أربعة معسكرات في والیة جنوب دارفور قد ارتفع إلى 
 ).التھاب الكبد الوبائى ھـحالة مؤكدة من اإلصابة بمرض 

 
في  وتشیر المنظمات الصحیة اإلنسانیة إلى زیادة حادة في عدد حاالت اإلصابة بمرض متالزمة الیرقان الحاد

إال أن عدد ھذه الحاالت قد بدأ في التناقص   والیة جنوب دارفور، منذ بدایة موسم األمطار في أواخر یولیو.
الصحة أن األسباب  الدولیة العاملة في مجال منظماتالوقالت  .مؤخرا، كما ھو موضح في الرسم البیاني أدناه

ھي عدم توفر إمدادات  التھاب الكبد الوبائى ھـو الرئیسیة إلرتفاع حاالت اإلصابة بمرض متالزمة الیرقان الحاد
، مع الحاجة إلى ةالصحی قفارمیاه الصالحة للشرب بسبب إستنزاف مصادر المیاه الجوفیة وسوء الكافیة من الم

ووفقا لمنظمات اإلغاثة،  لمواجھة تزاید عدد السكان في معسكر كلما.   مرحاض إضافي 2,000ما یقرب من  حفر
، 2014من الوافدین الجدد في عام  12,000نازح  منھم حوالي   122,000ما یقرب من حالیا یأوي معسكر كلما 

جمالى قد وفدوا في الفترة ما قبل اإلالعدد ، في حین أن الباقي من 2013وصلوا للمعسكر في عام  27,000و عدد 
بسبب ھطول األمطار الغزیرة والفیضانات  في المعسكر ةالصحی قفارملت اوقد تفاقمت مشاكال. 2013عام 

التي دمرت العشرات من المراحیض. في حین ظل معدل إستھالك الفرد من المیاه في المعسكر الذي  الموسمیة
 . سفیر)إحسب معاییر تصنیف ( لترًا 15البالغ أقل بكثیر من المتوسط  لتر 9,1یبلغ 

 
لتفشي الوباء ولتنسیق  ستجابةتشكیل فریق عمل خاص من إدارة الطوارئ بوزارة الصحة الوالئیة لإل جرىوقد 

و یقوم موظفو فریق العمل بزیارة المعسكرات للوقوف   الجھود التي تبذلھا الوزارة والمنظمات اإلنسانیة األخرى.
 . على المخاطر ومراقبة مجھودات اإلستجابة

 
بزیادة أنشطتھا في معسكر  ،والنظافة ،ةالصحی قفارموال ،أیضا قامت الوكاالت اإلنسانیة العاملة في قطاع المیاه

وخزانات المیاه، تجري اآلن  ،علیھ، فإن عملیة تعقیم مصادر المیاه، بما في ذلك المضخات الیدویةبناًء ا. وكلم
م اللجنة وقتو   .والصابون ،ألساسیة مثل حاویات المیاهالمستلزمات المنزلیة ا تَعِزوقد ُو  على قدم و ساق.

  التطورات أبرز
صابة حالة من اإل 336تأكید   •

في  التھاب الكبد الوبائى ھـبمرض 

معسكر كلما، في والیة جنوب 

إثر إجراء فحوصات معملیة  دارفور

  في الخرطوم.

استمرار تصاعد التوتر بین  •

النازحین والسلطات الحكومیة  في 

 معسكر كلما  للنازحین.

 إمدادات شحنات عن اإلفراج •

 لالجئیناألمم المتحدة  مفوضیة

 الجمارك  سلطات المحتجزة لدى

 أكثر سیتستفیدو . السودان میناء في

 ھذه شخص من  79,000  من

 .اإلمدادات

 جمعیة الھالل األحمر السوداني

ملیون دوالر  2,6لجمع  تطلق نداًء

لتوفیر المساعدات ألكثر من 

الفیضانات في بمتأثر  223,000

 السودان.

 أرقام

 
 

 ملیون 6,9
 
 

2,000,000 
 

398,321 
 
 

 نملیو 1,4

إجمالى عدد المحتاجین 
للمساعدات اإلنسانیة في 

 السودان
 

 النازحون في دارفور
   2013في عام 

(حتى  2014في عام و
 تاریخھ) 

 
عدد المصابین بسوء 

                  التغذیة الحاد الشامل    

157,000 
 

           
 

  السودان في نوالالجئ
 األمم المتحدة (مفوضیة

 )لالجئینشئون ال
     

 دولة جنوب من نوالالجئ 93,842
  في السودان السودان

مفوضیة األمم المتحدة (
  )لالجئینشئون ال

  

 التمویل

 )أمریكي دوالر( ملیون 988
  2014مطلوبة في عام 

 

 46.8 % 
 ةتوفرنسبة األموال الم

 

 2014 - 2013جنوب دارفور، بوالیة عدد حاالت متالزمة الیرقان الحاد ل األسبوعي جمالياإل
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 )األمم المتحدةكامیرا (العمال المھاجرون یغادرون الجنینة 

. و تقوم منظمة أوكسفام بحفر جدید مرحاض 300وبناء  ،مدادات المیاهدیدة لزیادة إاألمریكیة لالجئین بحفر بئر ج
 .والرش لمكافحة النواقل في المعسكر ،عملیات التنظیف العامةُأجریت أیضا ومرحاض إضافي.  100

 

 التوترات في معسكر كلما للنازحین في والیة جنوب دارفورتصاعد 
 

بین النازحین  تتصاعدكلما  التوترات الناشئة عن عملیات تفتیش قامت بھا الشرطة داخل معسكر تما زال
یعترضون على عملیات التفتیش كانوا من النازحین الذین  400قام نحو  وقد .والسلطات الحكومیة ھناك

أعیرة ناریة  تَقطِلُأفقد  ووفقا لتقاریر بعثة الیونامید   بالتجمع لالحتجاج ضد الحكومة قرب سوق بلدة بلیل.
 .لوفیاتالجرحى واعدد غیر معروف من حدوث أدت إلى  خالل التظاھرة

 
كما حثت  .سبتمبر السلطات الحكومیة للتحقیق في الحادث 8و قد دعت بعثة الیونامید في بیان أصدرتھ  یوم 

أي عمل من شأنھ أن یؤثر  أو ،متناع عن األنشطة اإلجرامیةواإل ،على احترام القانونالبعثة النازحین أیضا 
حثت الیونامید السلطات الحكومیة على احترام قوانین حقوق  وبالمثل، . على احتماالت تحقیق السالم سلبًا

األخرى. كما طالبت البعثة بتجنب اإلستخدام المفرط أو  والقوانین اإلنسانیة ،والوطنیة ،اإلنسان الدولیة
 .العشوائي للقوة

 
  تشاد المھاجرین من طرد العمال السودانیین

 
العمال السودانیین المھاجرین الذین كانوا یعملون في مناطق أن اآلالف من  ذكرت منظمة الھجرة الدولیة

وفقا   تعدین الذھب على طول الحدود بین دولتي تشاد والنیجر قد عادوا إلى مناطق غرب وشمال دارفور.
لتزاید حالة  لمفوضیة العون اإلنساني، فقد طردت السلطات التشادیة ھؤالء الناس من منطقة الحدود نظرًا

 10,000نھ من المتوقع أن یعود إلى السودان حوالي أوأفادت المفوضیة   ن في مناطق التعدین.نعدام األمإ
وذكرت الجھات اإلنسانیة الفاعلة، أن معظم ھؤالء العمال المھاجرین العائدین  من أولئك العمال المھاجرین.

 .ھم من شمال السودان ویرغبون في العودة إلى مناطقھم األصلیة
 
مبعد من السودانیین المھاجرین إلى مدینة الجنینة  500أول مجموعة مكونة من  غسطسأ 31في  صلتوو

 بترحیلر بسبتم الثالث منفي قامت حكومة السودان و . )دولة تشاد(المجاورة لفي والیة غرب دارفور 
 77في الیوم نفسھ بترحیل منظمة أدرا  أیضاقامت ومن ھؤالء العائدین من الجنینة إلى الخرطوم.  180

من المھاجرین المبعدین األكثر عرضة للخطر  160 بترحیل منظمة الھجرة الدولیة وقامت. ًااجرا آخرمھ
لمواطنھم األصلیة.  و في 

سبتمبر وصلت  5یوم 
موجة جدیدة من المھاجرین 

  1,640عددھم حوالي 
 ،مبعدا إلى مدینة الجنینة

حیث قامت منظمة الھجرة 
من  370الدولیة بترحیل  

كثر عرضة المبعدین األ
للخطر إلى مواطنھم 

وكذلك نقلت  األصلیة
 100حكومة السودان  

إلى الخرطوم.  ًا آخرمبعدا 
كل  تجدر اإلشارة إلى أنو

منظمة الھجرة الدولیة من 
أما بعثة الیونامید  بنقل  معظم ھؤالء المھاجرین المبعدین إلى مواطنھم األصلیة.  اقامتقد وحكومة السودان 

 . میاه الشرب المأمونة وقدم لھم برنامج الغذاء العالمي الطعام بتقدیمفقد تكفلت 
من أولئك العمال المھاجرین إلى مناطقھم األصلیة تحدیا كبیرا.  10,000وستشكل عملیة نقل ما یقدر ب 

مھاجر إلى مدینة الطینة في محلیة الطینة بوالیة شمال  2,000وتقدر منظمة الھجرة الدولیة وصول نحو 
 قد تقطعت بھم السبل في الوقت الراھن في المدینة أما البقیة فقد واصلوا 1,000رفور، منھم حوالي دا

ل بعثة تقییم مشتركة من وكاالت اإلغاثة لزیارة ھذه المنطقة في رسترحلتھم إلى مواطنھم األصلیة.  وس
 األیام المقبلة.

توسع  وكاالت العون اإلنساني
 في معسكر كلما انشطتھا نطاق

 للنازحین للحیلولة دون انتشار
 المرض

أشارت مفوضیة العون 
أنھ من المتوقع  اإلنساني إلى

حوالي ما یصل إلى  عودة
 من العمال 10,000
بعد  المھاجرین السودانیین

 .طردھم من دولة تشاد
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تفرج عن شحنات المواد اإلنسانیة التابعة لمفوضیة  في بورتسودانسلطات الجمارك 
 األمم المتحدة لشئون الالجئین 

 
أغسطس إخطارا من وزارة المالیة اإلتحادیة یفید باإلفراج  24في یوم األمم المتحدة لشئون الالجئین تلقت مفوضیة 

سودان والتي ظل بعضھا قید بورتعن جمیع شحنات مواد اإلغاثة التابعة للمفوضیة من قبل سلطات الجمارك في 
ات خارج المیناء لیتم إیصالھا وقد باشرت  المفوضیة على الفور نقل ھذه الشحن .2013الحجز منذ دیسمبر 

شحنات إلى تلك الفراج عن اإلیجري و أرضیة بالمیناء. تأجیر كغرامة تأخیردفع تكالیف إضافیة  تفاديللمحتاجین و
وفي  احتیاطیا. استیرادھا لتكون مخزونا جرىذلك المواد غیر الغذائیة التي  بما في ةحتجزكانت مالتي والسودان 

نتظار حل افي دبي  في  ةخزنمكان للسودان من األغطیة البالستیكیة  31,000نقل حوالي ستالوقت نفسھ، اآلن 
یشیر الجدول أدناه إلى  .أیضا إجراءات استیراد طلبات أخرى معلقة كذلك. و تنفؤاستوقد  . مشكلة اإلفراج الجمركي

 الشحنات المفرج عنھا حدیثا: كمیات

 
مباشرة تنفذ وس  .دارفور في مستودعات المخزونفي عملیة تجدید  سبتمبراألول من من  اعتبارًا  بدأت المفوضیةوقد 

 المستودعات.ب مخزونالتجدید  في انتظار معلقة التي كانت القدامى للنازحین توزیع اإلمدادات طلبات
 

 اإلنسانیة  لمساعداتل في السودان الفیضاناتبتلقي األشخاص المتأثرین 
 

 ووفقا .بالمساعدات الموسمیة في السودان الفیضاناتبالفاعلة عملیات تزوید المتأثرین  الجھات اإلنسانیة تواصل
، السوداني األحمر وجمعیة الھالل ،الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة ،وكاالت األمم المتحدة للمعلومات التي قدمتھا

 وھذا یشمل تزوید .مساعدات اإلغاثة أشكاال مختلفة من قد تلقوا الفیضاناتبمتأثر  257,000 لك أكثر من افإن ھن
إلى أكثر   في حاالت الطوارئ يوآالمغیر الغذائیة و المواد وتقدیم ، شخص بالمساعدات الصحیة 150,000أكثر من 

تلقى و، ةالصحی قفارمبخدمات المیاه، والنظافة، و ال شخص  70,000، باإلضافة إلى تزوید  شخص  63,000 من
 .تغذیة خدماتآخر  شخص  1,700 وأكثر من ،غذائیةشخص مساعدات  21,000 أكثر منأیضا 

 
 دارفور بوالیة شرق مھاجریةمنطقة  الفیضانات فيبمتأثر   1,000إلحتیاجات حوالي  االستجابة

مشتركة من وكاالت اإلغاثة قامت بزیارة منطقة مھاجریة في والیة شرق دارفور في الفترة بین تقصي بعثة  أشارت 
الموسمیة ھناك. و قد أدى والفیضانات  األمطار الغزیرةب شخٍص  1,000حوالي  الى تأثرأغسطس  28إلى  26

و  وكذلك بمركز للشرطة، مدرسة ثانویةو  أساس، بمدرسة إلى إلحاق الضرر والفیضانات الغزیرةھطول األمطار 
  .السوق متجرا في 12حوالي 

 
لعدد الناموسیات و ،المستلزمات المنزلیة الضروریة توزیعب الدولیة تیرفندمنظمة  قامت لتلك اآلثار ستجابةبھدف اإلو

كانت مضخة یدویة  32من إجمالي  مضخات 10أیضا قامت المنظمة بإعادة تأھیل و .سر المتأثرةمن األ 202
في  المغلقة إحدى المدارس إعادة تأھیلالفاعلة ب الجھات اإلنسانیةإلى  تم تقدیم توصیات ھذا وقد  معطوبة بالمدینة.

 ،على إستئناف أنشطة التغذیة أیضا تعمل المنظمةو الدواء. بإمدادات منتظمة من العیادة الصحیةمد  وضمان ،البلدة
 ،منطقتي لبدوال تصلھا الخدمات، بما في ذلك  التي عادة دارفور شرق من والیة أجزاء أخرى فياألمن الغذائي و
  .شعیریةو
 
 التي تقدمھا مفوضیة ارئولطل أدوات منزلیةبتوزیع  تیرفند قامت منظمة والیة جنوب دارفورفي كاس  مدینة فيو

 .االموسمیة منازلھ والفیضانات األمطار الغزیرة دمرت أسرة نازحة  824إلى حوالي األمم المتحدة لشئون الالجئین
 
في والیة الموسمیة  الفیضاناتبمتأثر  6,000حوالي  بتأمین التمویل لمساعدة تتكفل دولیةاللرؤیة العالمیة امنظمة  

  األزرق النیل
 

شخص في والیة   72,000الموسمیة على حوالي  مطار الغزیرة والفیضاناتأثرت األ اإلنسانيمفوضیة العون وفقا ل
تأمین بالمنظمة الدولیة للرؤیة العالمیة  تكفلإلى  ،ملة في المیداناوقد أشارت الوكاالت اإلنسانیة الع  .األزرق النیل

 مستفید) في 6,000أسرة (حوالى  1,200حوالي  لمساعدةاألغطیة البالستیكیة ولبطانیات التمویل الالزم لتوفیر ا
 .قیسانوباو، محلیات الدمازین، و 

 
 النوع

اجمالي المواد 
 المفرج عنھا 

وصل ما 
الى 

 األبیض

في الطریق من 
 بورتسودان

عدد األسر التي ستستفید من ھذه 
 المواد

 33,750 -    67,500 67,500 ُحُصر للنوم
 56,360 15,002 97,718 112,720 بطانیات
 79,200 65,201 13,999 79,200 خأطقم طب

شحنات  اإلفراج عنجاٍر 
التابعة  اإلمدادات اإلنسانیة

األمم المتحدة لشئون لمفوضیة 
  التي كانت محتجزة الالجئین

في  لدى سلطات الجمارك
 بورتسودان 

  
 

األشخاص  ال یزال عدد
في والیة  الفیضاناتبأثرین تالم

حدود  ا فياألزرق مستقًر النیل
 .شخص 72,000
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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

  دوالر أمریكي  لمنطقة جبل مرة 1,000,000 مبلغ خصص الصندوق اإلنساني المشترك
وركورو  ،نرتتي يتحتیاجات اإلنسانیة في محلیشترك مبلغ ملیون دوالر لتلبیة اإلخصص الصندوق اإلنساني الم

من  30,000شخص، بما في ذلك   70,000بمنطقة جبل مرة. وسوف تستخدم ھذه المخصصات لمساعدة حوالي 
وسائل كسب  اتومساعد ،والصحة والتغذیة، والنظافة، واألمن الغذائي ،العائدین، الذین ھم في حاجة ماسة للغذاء

منظمة تیرفند معونة الكنیسة النرویجیة، والالعیش. وسینفذ ھذا البرامج من قبل المجلس الدانمركي لالجئین، و
ومنظمة الصحة العالمیة، بالتعاون الوثیق مع قسم إصحاح البیئة الحكومي بوزارة الزراعة والمیاه  ،والیونیسیف
وبرنامج الغذاء العالمي وكذلك  ،إلى جمعیة الھالل األحمر السوداني یة، باإلضافةئوزارة الصحة الوالواإلتحادیة، 

تجدر اإلشارة إلى أن المملكة المتحدة، وھولندا، والسوید، والنرویج ھي الجھات والمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة. 
 المانحة الرئیسیة للصندوق اإلنساني المشترك منذ إنشائھ.

 منظمة تیرفند تقیم مركزا للتغذیة في مدینة قلدو في منطقة غرب جبل مرة 
في شراكة مع برنامج الغذاء العالمي، والیونیسیف ووزارة الصحة  اإلتحادیة بإنشاء مركز قامت منظمة تیرفند 

سنوات من  یستھدف المركز األطفال تحت سن الخمس .في مدینة قلدو، في محلیة غرب جبل مرةللتغذیة التكمیلیة 
ل یعانون من سوء التغذیة اطفأ 306حتى تاریخھ بعالج وقد قام المركز  .العمر، وكذلك النساء الحوامل، والمرضعات

التابع للمركز لتغطیة حوالي یخطط برنامج التغذیة التكمیلیة و من النساء الحوامل، والمرضعات.  49الحاد، و
 .طفل كل شھر  2,500

  
للتصدي  كمساعدات ملیون دوالر 2,6لتأمین  جمعیة الھالل األحمر السوداني تسعى

  للفیضانات
 

ملیون  2,6( ما یعادل سویسري  فرنكملیون  2,4 لتأمین نداًء سبتمبر 3في  جمعیة الھالل األحمر السودانيأطلقت 
والیة من  12 الفیضانات الموسمیة في بمتأثر  223,000مساعدة أكثر من أو عینا، ل، دوالر أمریكي)  إما نقدا

جمعیة ل ووفقًا  .االستجابة للفیضاناتو ،أنشطة اإلنعاش لتغطیة متطلبات كل من النداء ویھدف .والیات السودان
 20,186بحوالي  وألحقت أضرارًا ،منزال  17,851زیرة والسیول الھالل األحمر السوداني، فقد دمرت األمطار الغ

اإلتحادیة بمقتل  فقد أفاد قسم الطوارئ بوزارة الصحة جمعیة الھالل األحمر السوداني،حسب تقاریر و .ًامنزال آخر
  .آخرین جراء الفیضانات الموسمیة 227إصابة و شخصًا 77

 
 ة،الصحی قفارموال والمیاه ،والصحة ،يوآالم لترقیة مجاالت إلغاثةا مساعدات لتوفیر ھذه األموالستخصص و

 بغرض تفادي اإلنسانیة األخرى والوكاالت ،السلطات الحكومیة األنشطة بواسطة جمیع وستنسق .والنظافة
 اإلزدواجیة في العمل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

منظمة تیرفند تقیم مركزا 
میلیة في مدینة قلدو، یة التكللتغذ

أن یغطي عالج  من المؤمل
 طفل كل شھر 2,500

 

 )السودانيجمعیة الھالل األحمر (توفیر میاه الشرب اآلمنة للمتأثرین بالفیضانات في السودان 

 


