
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
   
  
 

أوتشا    

 في هذا العدد
1ص.  شخص في السودان 150,000الفيضانات تتسبب في نزوح   

2ص. الجهود المبذولة من أجل تعبئة االستجابة للفيضانات  

3ص. مقتل مائة شخص نتيجة اندالع قتال بين القبائل في شرق دارفور

4ص. موظفي مفوضية الالجئينعمل وقف تجديد تصاريح  3,600  

  التطورات أبرز
 عن  نزوح  ما ال يقل

شخص نتيجة  150,000
هطول أمطار غزيرة 
وفيضانات منذ بداية شهر 
أغسطس، وفقا لتقديرات 
واردة من مصادر مختلفة 

 11إلى األمم المتحدة في 
  .أغسطس

  األمم المتحدة والجهات
المانحة تعمالن على تعبئة 
الموارد الالزمة لتقديم 
المساعدات لدعم جهود 
الحكومة في االستجابة 

  .للفيضانات
  شخص على  100مقتل

األقل بسبب القتال الذي نشب 
 ابين قبيلتي المسيريه والمعالي

  .في شرق دارفور
  المفوضية العليا لشؤون

الالجئين تخفض من أنشطتها 
في دارفور نظرا لعدم تجديد 
تصاريح السفر الخاصة 
بمعظم موظفيها الدوليين 

  العاملين هناك.

 أرقام
1,400,000 
 
 

 مسجلين في نازحين
 دارفور في المعسكرات

   النازحين خارج باستثناء(
)المعسكرات  

153,000 
 
 

السودان في الالجئين  
 األمم المتحدة (مفوضية
)للالجئين  

 في السودانيين الالجئين 240,000
 السودان دولة جنوب

 وإثيوبيا
مفوضية األمم المتحدة ( 

)للالجئين  

330,000 
 

تشاد في سوداني الجئ  
مفوضية األمم المتحدة  (

 ) للالجئين

 التمويل

984 مليون
)أمريكي دوالرمطلوبة (  

387 مليون
)أمريكي دوالر(التمويل المقدم بلغ م

39.3%
)أمريكي دوالر( هالتمويل المقدمنسبة   

)صورة لألشخاص المتأثرين بالفيضانات في والية الخرطوم (تصوير األمم المتحدة
 

  
 السودان في شخص 150,000 نزوح في تتسبب الفيضانات

  
شخص في تسع  150,000تسبب سقوط األمطار الغزيرة والفيضانات التي بدأت في بداية أغسطس في نزوح ما ال يقل عن 

ذلك التقديرات الواردة من جمعية واليات في السودان، وذلك وفقا للتقديرات الواردة من مصادر مختلفة في أغسطس، بما في 
الهالل األحمر السوداني، ومفوضية العون اإلنساني في والية الخرطوم، ومفوضية العون اإلنساني التابعة للحكومة، ومنظمة 

 93شخصا مصرعهم وجرح  36الهجرة الدولية .  ووفقا لما أفادت به جمعية الهالل األحمر السوداني، فقد لقى ما ال يقل عن 
منزل. آما أفادت جمعية الهالل األحمر  26,000رون.  وقد أشارت التقديرات األولية إلى تضرر أو تدمير ما يزيد عن آخ

السوداني بأن المباني العامة، بما في ذلك المدارس والمرافق الصحية والمكاتب والمتاجر واألسواق ومرافق المياه والصرف 
ا أدت الفيضانات إلى تدهور حالة العديد من طرق المواصالت، والتي تؤثر الصحي، قد تضررت من جراء الفيضانات.  آم

على نظام المواصالت وتعطل عمل األسواق.  ووفقا لما أفادت به جمعية الهالل األحمر السوداني، آانت والية الخرطوم أآثر 
منزل وتأثر  10,500، وُدمر شخص 84,000الواليات تأثرا بهطول األمطار الغزيرة والفيضانات، حيث نزح مايزيد عن 

منزل.  وتشمل الواليات األخرى التي تأثرت بشدة بهطول األمطار الغزيرة والفيضانات والية نهر  5,000ما يقرب من 
النيل، ووالية غرب آردفان، ووالية الجزيرة.  ووفقا لما أفادت به وزارة الصحة االتحادية، فقد تسببت الفيضانات في تدمير 

    .من المرافق الصحية 30,700أآثر من 
 

ويتوقع هطول مزيد من األمطار خالل األسابيع المقبلة والتي من المرجح أن تساهم في زيادة أخرى في منسوب المياه، ال 
على الخرطوم، وأم درمان ومناطق شمال الخرطوم.  ومن المتوقع أن هذه الزيادة من المحتمل أن تؤثر وسيما النيل األزرق، 

زيد من األمطار.  وقد يتسبب هطول مزيد من األمطار في وقوع فيضانات يزداد عدد المرافق الصحية المنهارة مع هطول م
آثيرة في والية الخرطوم والتي سوف تؤثر على تحرآات الناس، واالتصاالت، والكهرباء وأنظمة اإلمداد بالمياه.  وباإلضافة 

مناطق، إلى تعطيل نقل البضائع إلى ذلك، قد تؤدي قيود إتاحة الوصول، الناجمة عن مياه الفيضانات الراآدة في بعض ال

األساسية، األمر الذي قد يؤدي إلى نقص على المدى القصير في سلع السوق المحلية.  وقد أفادت وسائل االعالم المحلية 
  في المائة في أسعار السلع األساسية في بعض مناطق الخرطوم. 27بوجود نقص في توافر الخبز وارتفاع يقدر بنسبة 

  
من جهة أخرى، تعمل وآاالت األمم المتحدة والشرآاء في المجال اإلنساني على التنسيق بشكل وثيق مع مفوضية العون 
اإلنساني في والية الخرطوم والمنظمات الوطنية، مثل جمعية الهالل األحمر السوداني، لتقديم المساعدة السريعة إلى 

النشرة اإلنسانية
السودان

 2013 أغسطس  11 – 5|   32العدد

 الخرطوم            نهر النيل       غرب آردفان      الجزيرة         شمال دارفور    النيل األزرق       الشماليه         البحر األحمر   جنوب دارفور

  2013أغسطس  11المتأثرون بالفيضانات في السودان (األرقام الواردة حتى 
 والية النيل األزرق، جمعية الهالل األحمر السوداني، منظمة الهجرة الدولية -المصدر: مفوضية العون اإلنساني، وزارة الصحة
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ية إلى أن االحتياجات األآثر إلحاحا تتمثل في توفير الغذاء، والمآوي والمياه األشخاص األآثر تأثرا.  وتشير التقارير األول
  .والمرافق الصحيه والنظافة والخدمات الصحية

  
بترؤس بعثة تقييم مشترآة بين الوآاالت لمدة يومين في  أغسطس 11في قامت مفوضية العون اإلنساني في والية الخرطوم و

جنوب دولة عمل البعثة على األماآن التي يقيم فيها األشخاص الذين ترجع أصولهم إلى خمسة مواقع في الخرطوم حيث ترآز 
السودان.  وقد سمح فقط للموظفين الوطنيين العاملين مع األمم المتحدة وغيرها من الوآاالت بالمشارآة في هذا التقييم.  بينما 

تصاريح خاصة من مفوضية العون اإلنساني في  لم يسمح للموظفين الدوليين بالمشارآة في هذا التقييم دون الحصول على
  والية الخرطوم  لزيارة بعض المناطق.

   السودان فيالفيضانات األمطار الغزيرة وبين أثرحتياجات المتإل االستجابة
 
مت األمم المتحدة وشرآاؤها، آاستجابة فورية للفيضانات، بتقديم مجموعة من مواد اإلغاثة في حاالت الطوارئ، بما في ذلك قا

ء المياه، والناموسيات، وذلك من مخزونات الطوارئ المتوفرة لديها في والية الخيام، واألغطية البالستيكية، والبطانيات، ودال
الخرطوم. آما قدمت األمم المتحدة والشرآاء الغذاء، ووفرت العيادات المتنقلة، واللوازم الصحية، ومياه الشرب، وخدمات 

لغذاء، والمأوى، والمياه، والمرافق افق الصحية.  ويجري حاليا حشد الدعم في حاالت الطوارئ األخرى، وال سيما ارالم
  .الصحيه، والنظافة والخدمات الصحية

  
وقد أطلقت جمعية الهالل األحمر السوداني واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر نداء طوارئ لتوفير مبلغ 

ديا او عينيا أو في صورة خدمات لدعم فرنك سويسري (حوالي  مليون دوالر أمريكي) على أن يقدم هذا المبلغ نق 918,554
أسرة لمدة ستة أشهر.  ووفقا لما أفاد به االتحاد الدولي لجمعيات  7,000جمعية الهالل األحمر السوداني لمساعدة ما يصل إلى 

فق الصحيه الصليب األحمر والهالل األحمر، فإن المساعدات سوف تشتمل على تقديم تدخالت إنسانية تتعلق بتوفير المياه والمرا
والنظافة، وإمدادات إغاثة غير غذائية، وتقديم رعاية صحية في حاالت الطوارئ.  وقد وافق االتحاد الدولي لجمعيات الصليب 

دوالر أمريكي) من صندوق اإلغاثة  86,000فرنك سويسري ( 80,000األحمر والهالل األحمر على منح قرض يقدر بنحو 
به، بينما تعهدت وآالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة / مكتب المساعدة الخارجية الطارئة في حاالت الكوارث الخاص 

   .دوالر أمريكي 50,000في حاالت الكوارث بتقديم 
  

مرافقا صحيا مؤقتا يعمل حاليا في مختلف المناطق المتأثرة  71ووفقا لما أفادت به منظمة الصحة العالمية، فإن هناك عدد 
مع وجود عدد آاف من العاملين في المجال الصحي.  وقد قدمت منظمة الصحة العالمية إلى وزارة الصحة  بالفيضانات

االتحادية خمسة مستشفيات متنقلة، وسبع مجموعات لالستجابة السريعة، وخمس مجموعات للتعامل مع أمراض اإلسهال، 
  .ومجموعتين لوازم صحية في حاالت الطوارئ من إيطاليا

 
وزارة الصحة االتحادية أربعة فرق لالستجابة السريعة إلى واليات البحر األحمر، والجزيرة، والوالية الشمالية، وقد أرسلت 

ووالية نهر النيل.  وقدمت الدعم المالي لتلبية االحتياجات الصحية الفورية للواليات المتأثرة.  ومع ذلك، سلطت وزارة الصحة 
توفير مزيد االتحادية الضوء على الحاجة الملحة ل

من المرافق الصحية المؤقتة، وآذلك العيادات 
الصحية المتنقلة من أجل توفير الخدمات الصحية 

  .للمجتمعات المحلية المتأثرة
 

ؤون الالجئين وقد وفرت مفوضية األمم المتحدة لش
إمدادات إغاثة غير غذائية لمساعدة بعض 
األشخاص األآثر تأثرا في والية الخرطوم والذين 

شخص.  وباإلضافة إلى  10,000يبلغ عددهم 
ذلك، قدمت منظمة جسمار لألمن اإلنساني وهي 
منظمة وطنية غير حكومية بالتعاون مع صندوق 

الغذائية األمم المتحدة للسكان، دعما لتوفير المواد 
شخص من األشخاص  1,400ومواد اإلغاثة لنحو 

المتأثرين بالفيضانات في محلية أم درمان. وحدد 
  .قطاع المياه والمرافق الصحية والنظافة توفير المياه الصالحة للشرب باعتبارها واحدة من أولوياته

  
بصورة آافية لتوفير المياه  – دات المياه المزودة بالكلور ويقوم حاليا قسم توفير المياه وإصحاح البيئة التابع للحكومة بتوزيع إمدا

من األسر التي ال تستطيع الحصول على المياه.  وقد بدأت منظمة أطباء بال حدود   – شخص  100,000الصالحة للشرب إلى 
ل في الخرطوم وهي منظمة دولية غير حكومية بنقل المياه في الشاحنات وقامت بتشغيل عيادة متنقلة في محلية شرق الني

لألشخاص المتأثرين باألمطار والفيضانات.  ومن المقرر نقل المياه بالشاحنات لمدة أسبوعين آما ستعمل العيادة المتنقلة لمدة 
ثالثة أسابيع.  وقدمت وآالة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) مجموعات لوازم رعاية صحية أولية والتي سوف تغطي مليون 

  ة أشهر، آما قدمت ناموسيات إلى وزارة الصحة لتوزيعها على المتأثرين.شخص لمدة ثالث
  

طفل  25,000اليونيسف بالتعاون مع مجلس رعاية الطفولة في الخرطوم بخلق مساحات صديقة للطفل لما يقرب من  وستقوم
  .في المناطق التي تم إجالء األسر فيها

 )الغذائية على األشخاص في أم درمان (تصوير جسمارصورة تبين توزيع المواد الغذائية وغير 

األمم المتحدة والمانحون 
يحشدون الموارد لتقديم 
المساعدات من أجل دعم 
جهود استجابة الحكومة 

 للفيضانات

قسم توفير المياه  يقوم 
بتوزيع  هإصحاح البيئو

إمدادات مياه مزودة 
آافية لتزويد  – بالكلور 

شخص بمياه  100,000
لألسر   -صالحة للشرب 

التي ال تستطيع الحصول 
 على المياه
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وقام صندوق األمم المتحدة للسكان بدعم مجموعة من المتطوعين الشباب تطلق على نفسها اسم (نفير) من خالل تزويدهم بمواد 
ة أمبده.  ويقوم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية باتصال منتظم مع نفير يلتوزيعها على المتأثرين بالفيضانات في محلالنظافة 

  .ويساعد على تنسيق استجابة نفير مع القطاعات ذات الصلة
ذائية (األغطية وقامت جمعية الهالل األحمر السوداني، في والية النيل األزرق،  بتوزيع مجموعات من مواد اإلغاثة غير الغ

األشخاص المتأثرين باألمطار والفيضانات في محليات  ينبالبالستيكية، والبطانيات، وُحصر النوم، وأوعية بالستيكية للمياه) 
الدمازين والروصيرص.  آما يتوفر لدى جمعية الهالل األحمر السوداني مزيد من مجموعات مواد اإلغاثة غير الغذائية في 

  .ق والتي سيتم توزيعها على األشخاص المحتاجينوالية النيل األزر
وتعمل جمعية الهالل األحمر السوداني مع مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين على حشد الدعم الخاص بتوفير مواد إغاثة 

أسرة متأثرة بالفيضانات في  200أسرة متأثرة بالفيضانات في مدينة لقاوه الواقعة غرب آردفان، و 487غير غذائية لعدد 
   .معسكر آلما للنازحين في جنوب دارفور

شخص) من  7,905أسرة من األسر المتأثرة بالفيضانات (  1,477وفي شمال دارفور، قامت منظمة الهجرة الدولية  بتحديد 
 1,206أسرة، آما تأثرت منازل  271الذين في حاجة إلى تلقي المساعدات.  فقد دمرت األمطار الغزيرة والفيضانات منازل 

ع برنامج الغذاء العالمي حصصا غذائية تكفي لشهر واحد وقدمت مفوضية األمم أسرة جزئيا.  واستجابة لهذه األوضاع، وز
المتحدة لشؤون الالجئين مواد إغاثة غير غذائية، بما في ذلك األغطية البالستيكية، وُحصر النوم، والبطانيات، وأواني الطبخ، 

لمياه والمرافق الصحية وبالتعاون مع قسم توفير المياه والناموسيات، وأوعية بالستيكية للمياه.  وباإلضافة إلى ذلك، يقوم قطاع ا
  واإلصحاح البيئي، بدعم إعادة تأهيل المرافق الصحية، وخدمات تزويد المياه بالكلور وتعزيز النظافة الصحية.

  

  م مساعدات أخرى إلى األشخاص المتأثرين بالفيضاناتتقدي
  

دوالر  166,000أغسطس بأنها ستزود السودان بإمدادات إغاثة لحاالت الطوارئ يقدر ثمنها بنحو  8أعلنت حكومة اليابان في 
بالفيضانات في  لمساعدة األشخاص المتأثرين –من خالل الوآالة اليابانية للتعاون الدولي  –مليون ين ياباني)  16أمريكي (

  .السودان.  وتشتمل هذه اإلمدادات على آالت تنقية المياه، ومولدات، و خيام
آما قامت مجموعة "دال" وهي شرآة خاصة بتقديم بعض الدعم العيني إلى األشخاص المتأثرين بالفيضانات في منطقة أم 

وتخطط الشرآة بتقديم إمدادات غذائية لما يقدر   درمان، ووالية الخرطوم، وذلك من خالل مجموعة محلية من شباب متطوعين.
  شخص لمدة خمسة أيام، آما ستقدم إمدادات طبية. 25,000 – 12,000بنحو 

  مقتل مائة شخص في إشتباآات قبلية في شرق دارفور
 

أغسطس وذلك عقب اندالع قتال قبلي بين  10شخص مصرعهم في  100الم، لقى ما اليقل عن وفقا لتقارير وسائل اإلع
قبيلتي المسيريه والمعاليا في محلية عديلة الواقعة في شرق دارفور حول ملكية األراضي الواقعة شمال مدينة الضعين في 

   .آالآل أبو سالمة
  

شخص من قبيلة المعاليا من آالآل أبو  200في الضعين، انتقل نحو وفي أوائل شهر يوليو، ووفقا لما أفاد به قادة مجتمع 
سالمة إلى محلية الضعين خوفا من نشوب اشتباآات محتملة مع قبيلة المسيريه. ويجرى تلقي مزيد من التقارير الواردة من 

  المدنيين الذين انتقلوا إلى الضعين من المناطق المحيطة بها بسبب التوترات والقتال الدائر.
  

  وقف تجديد تصاريح العمل الخاصة بموظفي المفوضية العليا لشؤون الالجئين
  

لمقيم لألمم المتحدة ومنسق الشئون اإلنسانية، وممثل مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين فى السودان، دعا آل من المنسق ا
حكومة السودان لتجديد التصاريح لجميع موظفى مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وذلك للسماح للمفوضية باستئناف 

المنسق المقيم لألمم المتحدة ومنسق الشئون اإلنسانية في السودان،  آامل أنشطتها فى دارفور.  ووفقا لبيان مشترك صادر عن
السيد على الزعتري، وممثل مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين في السودان السيد آاي نيلسين، أآدا فيه أنه تم تخفيض 

بالنسبة لمعظم الموظفين الدوليين األنشطة اإلنسانية المقدمة للنازحين داخليا في دارفور بسبب عدم تجديد تصاريح السفر 
  .العاملين في المفوضية في دارفور

  
أي من الموظفين الدوليين الذين عملوا في مقر مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين في الفاشر وفي شمال دارفور، لم يمنح 

شهر يوليو. وقد نجم عن هذا عدم تمكن تصاريح للعودة، مع إعطاء الموظفين المتبقيين هناك مهلة قصيرة للمغادرة في أوائل 
  .المفوضية من االضطالع بشكل فعال بأنشطة الحماية والمساعدة للنازحين في شمال دارفور خالل الشهر الماضي

موظفا دوليا يعملون في مقر المفوضية في دارفو، تصاريح عمل سارية لمواصلة  37موظفا فقط ، من أصل  17وحاليا لدى 
فلم تجدد تصاريح العمل للعشرين موظف المتبقيين، بالرغم من المتابعة المستمرة التي تقوم بها المفوضية   عملهم في دارفور.

  مع السلطات الحكومية المختصة.

  نازح في شمال آردفان 33,000وصول المساعدات إلى 
شخص من المتأثرين من جراء  33,000قدم برنامج الغذاء العالمي حصص غذائية لمدة شهرين إلى ما يقرب من 

النزاع الذي اندلع في محليات الرهد و أم روابة وشيكان الواقعة في شمال آردفان. و جاءت هذه الجولة من توزيع 

 100مقتل ما اليقل عن 
شخص عقب اندالع قتال 
قبلي بين قبيلتي المسيريه 
والمعاليا في شرق 

  دارفور

 ةلهجرا منظمةددت ح
شخص  7,905 الدولية

من المأثرين بالفيضانات، 
 في شمال دارفور

موظفا  37من أصل 
دوليا يعملون في مقر 
المفوضية في دارفور، 

لديهم  فقط موظفا 17
حاليا تصاريح عمل 
سارية لمواصلة عملهم 

م تجدد لإذ في دارفور.  
تصاريح العمل للعشرين 

  موظفا المتبقين
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  اإلنساني المجال في الشرآاء مع بالتعاون التقرير هذا اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب أعد

ذائية بعد عملية التحقق الثانية التي أجراها آل من برنامج الغذاء العالمي، ومفوضية العون اإلنساني و المواد الغ
محيط منطقتي أبو آرشوال و أم  جمعية الهالل األحمر السوداني في يوليو عن النازحين بسبب القتال الدائر في

  .مبيطه الواقعة في جنوب آردفان والذي اندلع في أبريلبر

ء األوقات التي أعقبت النزاع، اتخذ هؤالء النازحين مأوى لهم في المباني المدرسية ولكن تم نقلهم الحقا إلى وأثنا
مناطق محددة أخرى في المحليات الثالث في الرهد وأم روابة و شيكان الواقعة في شمال آردفان نظرا لبداية العام 

أساسية من برنامج الغذاء العالمي في شهر يونيو، وتم تمكينهم  الدراسي في يونيو.  فقد تلقوا سابقا قسائم لشراء سلع
  .من جمع المواد الغذائية المختارة مسبقا من المتاجر المحلية التي تم تحديدها من قبل برنامج الغذاء العالمي

ر السوداني وأفادت التقارير الواردة من مصادر مختلفة، بما في ذلك مفوضية العون اإلنساني و جمعية الهالل األحم
مبيطه في محلية شخص قد فروا من منازلهم في أبو آرشوال وأم بر 63,000ومنظمة الهجرة الدولية ، أن نحو 

رشاد وذلك عقب القتال الذي اندلع بين القوات المسلحة السودانية والحرآة الشعبية لتحرير السودان (قطاع الشمال).  
شخص من العودة إلى قراهم في مواقع مختلفة في شمال  21,000، تمكن ما يقرب من وبحلول منتصف يوليو

آردفان و في أبو آرشوال في جنوب آردفان، وذلك وفقا لما أفادت به مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين في 
  جنوب آردفان ومفوضية العون اإلنساني.

  
  شمال وجنوب آردفانواليتي في  السويد –ذ الطفولة منظمة إنقا الذي تدعمهسوء التغذية معالجة برنامج 

  
ألنشطة معالجة سوء التغذية على دعمها  ،السويد وهي منظمة دولية غير حكومية –واصلت منظمة إنقاذ الطفولة 

وخالل أسبوع بدء مرآزا من مراآز التغذية في أرجاء واليتي شمال وجنوب آردفان.   25المستوى المحلي في 
في إطار مساعدات غذائية ونساء حوامل وأمهات مرضعات  من العمر طفل دون الخامسة 850األنشطة، تلقى 

في  ،السويد –وقد قبلت منظمة إنقاذ الطفولة وبرنامج التغذية التكميلية.   ينالخارجي ي للمرضىبرنامج العالجال
يعانون من سوء تغذية حاد وشديد في مراآز التغذية والذين  طفل 456إطار البرنامج العالجي للمرضى الخارجيين، 

ه، لم يمت من األطفال إال طفلين.  وفي إطار برنامج التغذية التكميلية، تم .  وحتى تاريخبمكمالت غذائية تزويدهمتم 
من  24من النساء الحوامل و  49)، وفلةط 185و  فلط 117مر ( من األطفال دون الخامسة من الع 302تسجيل 

  األمهات المرضعات، في سبعة مراآز للتغذية في جنوب آردفان، آما تلقوا مكمالت غذائية.

 


