
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
   
  
  

أوتشا    

 في هذا العدد
1ص.  شخص 120,000الفيضانات تؤثر على   

2ص.  بدء إستعمال لقاح جديد لألطفال الرضع  

3ص.  إستتباب األمن واستهداف عمال اإلغاثةعدم 

4ص.  تهديد الذخائر غير المنفجرة في شمال وجنوب آردفان  

  التطورات أبرز
   120,000تأثر حوالي 

شخصا بسبب االمطار 
الغزيرة والفيضانات في 

وتأثر أو دمر السودان 
  .منزال على األقل  18,000

  بدء إستخدام لقاح جديد في
برنامج التطعيم الروتيني في 
السودان لمعالجة أمراض 

  .األطفال الرئيسية
  ،تدهور الوضع األمني

وإستهداف عمال اإلغاثة 
يؤثران على عمليات االغاثة 

  .في دارفور
  شخصا مصرعهم  13لقي

أطفال) وأصيب   9(من بينهم  
آخرون نتيجة لحوادث  12

والذخائر  ،األلغام األرضية
غير المنفجرة في جنوب 

  آردفان.

 أرقام
تجري مراجعة أرقام النازحين بعد عملية 

 التحقق األخيرة

153,000 
 
 

السودان في الالجئين  
 األمم المتحدة (مفوضية
)للالجئين  

 في السودانيين الالجئين 192,000
السودان دولة جنوب  

مفوضية األمم المتحدة ( 
)للالجئين  

330,000 
 

تشاد في سوداني الجئ  
مفوضية األمم المتحدة  (

 ) للالجئين

 التمويل

984 مليون
)أمريكي دوالرمطلوبة (  

386 مليون
)أمريكي دوالر(التمويل المقدم 

39.2%
)أمريكي دوالر( التمويل المقدمنسبة    

 

 )االمطار الغزيرة والفيضانات أثرت على الكثير من المناطق في السودان (نفير السودان
 

  
  جراء السيولشخص من  120,000تأُثْر حوالي 

  
شخصا،  11أغسطس عن سيول وأدت إلى مقتل  4يوليو و  31بين  ماأسفرت األمطار الغزيرة في السودان في

في أجزاء مختلفة من البالد وفقا لجمعية الهالل األحمر السوداني ولجنة والية  120,000وأصابت أآثر من 
الثماني التالية هي األآثر تضررا في السودان: الخرطوم  الخرطوم لألعمال اإلنسانية التطوعية. وآانت الواليات

)، النيل 8,000)، شمال دارفور (12,000)، وغرب آردفان (33,000شخص)، نهر النيل ( 56,000(
  .)1,000) و جنوب دارفور (1,000)، الشمالية (3,000) والبحر األحمر (6,000األزرق (

  
عن الفيضانات غير معروف حتى اآلن. وتشير تقارير جمعية الهالل إن المدى الكامل للنزوح واألضرار الناجمة 

منزال على األقل تأثرت  18,000األحمر السوداني و ولجنة والية الخرطوم لألعمال اإلنسانية التطوعية إلى أن 
ن االمطار أو دمرت في الواليات المتأثرة. وأن أعدادًا آبيرة من الناس يبقون في العراء بينما يتوقع هطول مزيد م

في األيام القادمة. وأولئك الذين نزحوا بسبب الفيضانات في حاجة ماسة إلى المساعدات اإلنسانية، بما في ذلك مواد 
  .اإليواء على وجه الخصوص، والخدمات الصحية والمياه النظيفة والمرافق الصحية

  
الطوارئ في مقارها وعلى مستوى  وإستجابة لذلك قامت جمعية الهالل األحمر السوداني بتنشيط غرف عمليات

الستجابة لحاالت الطوارئ. ونشرت جمعية ل على أهبة اإلستعدادمن المتطوعين وضعوا  1,500الواليت مع 
المتطوعين إلجالء السكان، وتقديم اإلسعافات األولية، والدعم النفسي من  700الهالل األحمر السوداني على الفور 

آاء في المجال اإلنساني على الفور في التعبئة لدعم االستجابة للمتأثرين. وقد بدأت وآاالت األمم المتحدة والشر
الوطنية بإمدادات اإلغاثة المتوفرة في المستودعات في الخرطوم ومناطق أخرى من البالد. وقد خصصت جمعية 

خيمة من  300مستلزمات النظافة، و  من أطقم 2,000حصيرة للنوم، و 2,000الهالل األحمر السوداني فورا 
  .ن الطوارئ في والية الخرطوممخزو

  
 - وقد وضعت وزارة الصحة في يوليو 

بالتعاون مع المجلس األعلى للدفاع المدني 
وبدعم من وآالة األمم المتحدة للطفولة 
(اليونيسيف)، ومنظمة الصحة العالمية، 
وصندوق األمم المتحدة للسكان عددًا من 
التدابير استعدادا لموسم األمطار والفيضانات 
المحتملة. وشملت هذه مخصصات من 
اإلمدادات الصحية الطارئة، بما في ذلك 
األدوية في حاالت الطوارئ، ومبيدات 

، ةمتنقلال ياتمستشفال أطقمالحشرات، و
والمختبرات، ومعدات لفحص الماء، ومضخات 

شخص في  500,000وهياآل صحية متنقلة. والغرض من هذه اإلمدادات هو تلبية احتياجات ما يصل إلى الرش 
  .المعرضة للفيضانات في البالد ياتوالية من الوال 17

النشرة اإلنسانية
السودان

 2013 أغسطس 4 –يوليو  29|   31العدد

 مفوضية الالجئين)تصوير شمال دارفور (والية منزل دمرته االمطار في مدينة الفاشر، 
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  منزل باالمطار في الفاشر، بوالية شمال دارفور 6,000 ددعتأثر ما يقدر ب
 

تماما أو جزئيا في  منزًال 6,000أغسطس ما يقدر بعدد  1يوليو حتى  31بين  مدةدمرت األمطار الغزيرة في ال
عاصمة الوالية وفقا لوالي والية شمال دارفور. آما أجبرت الفيضانات أيضا مستشفى الفاشر  ،مدينة الفاشر
اغسطس. وحث  4حيث استأنفت عملياتها في  -  على تعليق عملياتها مؤقتا ةدألمراض النساء والوال يالتخصص

وتجري منظمة الهجرة الدولية تحققًا الوالي الفاعلين اإلنسانيين على تقديم المساعدات اإلنسانية وتوفيرها للمتأثرين. 
تحشد وآاالت األمم المتحدة والشرآاء في المجال اإلنساني إمدادات اإلغاثة بينما حاليا من عدد المنازل التي انهارت 

وغيرها من المساعدات. وقد التزم برنامج الغذاء العالمي بتقديم حصص غذائية تكفي لشهر واحد، آما ستقدم 
         تحدة لشؤون الالجئين مواد اإلغاثة غير الغذائية، وسوف توفر منظمة الصحة العالمية / ومفوضية األمم الم

  .اليونيسيف اإلمدادات الطبية
آوما، والمالحة وفقا وآداده،  تأثرت بسبب األمطار الغزيرة أم وتشمل المناطق األخرى في شمال دارفور التي

  .للسلطات المحلية
 

 

  لقاوة، بوالية غرب آردفانمن األشخاص باألمطار الغزيرة في  12,000أُثْر ت
  

لقاوا،  مدينة) باالمطار الغزيرة والعواصف والفيضانات في أسرة 2,400 (شخص 12,000تأثر ما يقدر بنحو  
قد قتل من جراء بوالية غرب آردفان وفقا لمفوضية العون اإلنساني. وذآرت مفوضية العون اإلنساني أن طفًال واحدًا 

الفيضانات.  وأثرت  الفيضانات على المنازل ودمرت أعداًدا منها أيضا، آما قتلت العديد من المواشي، وأدت إلى 
المتأثرين في حاجة إلى إمدادات اإلغاثة غير الغذائية في حاالت الطوارئ وفقا لنتائج دراسة . إن نزوح بعض المدنيين

  نساني وجمعية الهالل األحمر السوداني.من تقييم أجرته مفوضية العون اإل
  

 بداية ترسيم الحدود بين السودان وجنوب السودان 

  
أغسطس لبدء ترسيم  2وصلت لجنة من االتحاد األفريقي إلى مدينة آادوقلي عاصمة والية جنوب آردفان، في 

الحدودية منزوعة السالح. "خط الصفر" بين السودان وجنوب السودان، والذي سوف يكون خط الوسط من المنطقة 
هذا الترسيم هو واحد من المهام المحددة في مصفوفة التنفيذ التى وقعها السودان وجنوب السودان في مارس من عام 

  ، والتي تتضمن أيضا: انسحاب وإعادة نشر القوات، وفتح المعابر الحدودية، واستئناف التجارة.2013
  

  لتحصين الروتينيالبدء في إستعمال لقاح جديد في مجال ا

من قبل وزارة الصحة  –في البرنامج الموسع للتحصين الروتيني  (PCV13) المكورات الرئوية بدأ إستخدام  لقاح
العالمية، واليونيسيف، والتحالف العالمي من أجل اللقاحات. وسوف يعالج اللقاح ثالثة من بدعم من منظمة الصحة  -

أهم مسببات الوفاة بين األطفال الرضع في البالد وهي: االلتهاب الرئوي، والتهاب السحايا، وتسمم الدم. وسوف 
  .أغسطس 1من إعتبارًا مليون من الرضع في البالد  1.3يستهدف اللقاح الجديد 

يسبب مرض المكورات الرئوية عدة أمراض خطيرة، بما في ذلك التهاب السحايا الجرثومي، وااللتهاب الرئوي، ,
والتهاب االذن الداخلية، وتجرثم الدم، وآذلك 
التهابات الجيوب األنفية وفقا لمنظمة الصحة 
العالمية. ذلك هو أحد األسباب الرئيسية للمرض 

حاالت االلتهاب و. والوفيات في جميع أنحاء العالم
الرئوي بين األطفال دون سن خمس سنوات في 

في  27في المائة، وهي ما يمثل  19السودان هي 
المائة من أسباب دخول المستشفى، وفقا لمنظمة 
الصحة العالمية. االلتهاب الرئوي مسؤول أيضا 

في المائة من وفيات المستشفى بين  10عن 
لرئيسي الثاني األطفال دون سن الخامسة، والسبب ا

للوفاة بعد تسمم الدم. وتؤدي أمراض المكورات 

طفل  500,000الرئوية إلى وفاة ما يقرب من 
  .تقل أعمارهم عن خمس سنوات من التهاب السحايا، واألذن، والتهابات الدم آل عام في العالم النامي وفقا لليونيسف

ويجري التخطيط لحملة التطعيم ضد الحصبة في جنوب دارفور من قبل وزارة الصحة بالوالية، وبدعم من منظمة 
المبلغ عنها في الوالية. وتستهدف هذه الحملة  65من  الحاالت   -حالة حصبة  54الصحة العالمية، عقب تأآيد 

  عاما. 15الفتيان الذين تقل أعمارهم عن 

اإللتهاب الرئوي يسبب 
في المائة من الوفيات  10

بالمستشفى بين األطفال 
دون سن الخامسة، وفقا 

 لمنظمة الصحة العالمية.

لم يكن لدى مستشفى في 
سوى  الفاشر من خيار

تعليق العمليات مؤقتا 
ناجمة عن  ألضرار نتيجة

  الفيضانات

 آاميرا منظمة الصحة العالمية)أول طفل في السودان يتلقي لقاح المكورات الرئوية ( 
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  األزرق النيل واليةي ف ،باو ةيمحلب ابوك، ود بلدة في الجرب تفشي 
  

 الصحية للسلطات وفقا يوليو 19 منذ ابوك ود بلدة مستشفى في بالجرب إصابة حالة 550 حواليوردت تقارير عن 
 من ونالنازح. األزرق النيل والية في) الدمازين مدينة غرب جنوبآلم  70 على بعد تقريبا ي تقع والت( البلدة في

  .المنطقة في بالوالية الصحة زارةو من فريٌق َرِشُن وقد. الرحل البدو جماعاتآذلك و تضررًا األآثرهم  الكرمك
 إلى الجلدمن  المباشر االتصال خالل من أساسا بسرعة وينتشر معد جلدي مرض هوو ،الجرب ُعّثةال حشرة سببوت

 تحسين لعبوي. العالمية الصحة لمنظمة وفقا غطيةاألو الملوثة المالبسب االتصال خالل من أقل حد وإلى الجلد
 إلى الوصولإتاحة  على ايضا الوقاية عتمدت آما مرضال على والسيطرة الوقاية في هاما دورا الشخصية النظافة
 كلهناو. االآتظاظبو ،يرةالفق ةالصحي قفارموال المياه إمداداتبو الفقر،ب األوبئة ربط تم وقد. المياه من آافية إمدادات
  .سنويا العالم في عنها ٌغَلَبُم بالجرب إصابة حالة مليون 300 حوالي

  
  ل اإلغاثةوضع أمني متدهور، وإستهداف لعما

  
امريكيا) في  راالدو 40,000سوداني (حوالي    175,000لغ تعرض مكتب منظمة دولية غير حكومية لسرقة مب

يوليو، عندما دخل رجال مسلحون مكتبها في مدينة زالنجي، عاصمة والية وسط دارفور. وقد أبلغت الشرطة  28
العام. ففي مايو، أختطفت اثنتان من  يةبالحادث. وهذا هو ثالث حادث يستهدف منظمة إنسانية في الوالية منذ بدا

آبات المستأجرة من قبل منظمة دولية غير حكومية عالوة على سبعة موظفين آانوا على متنها في محلية وادي المر
صالح. وفي شهر فبراير، تم نصب آمين لسيارة مستأجرة من قبل منظمة دولية غير حكومية أخرى شمال زالنجي. 

  .للموظفين الذين آانوا على متنها يةوسرقت الممتلكات الشخص
  
يوليو اثنين من الباصات وخمس شاحنات تجارية بالقرب من الُثر في محلية  28قف رجال مسلحون أيضا في أو آما

نرتتي، بينما آانوا في طريقهم من زالنجي إلى نياال في جنوب دارفور. وسرقت المتعلقات الشخصية من جميع 
  .الهجوم السائقين والرآاب، وأطلقت النار على راآب واحد فأصيب بينما آان يقاوم

  
مشكلة رئيسية تؤثر على حرآة الموظفين واإلمدادات اإلنسانية في وسط يعد يزال إنعدام األمن على الطرق  وال

زيادة اإلشتباآات األخيرة بين رجال قبائل المسيرية والسالمات في أجزاء  سبببدارفور. وقد تفاقمت هذه المشكلة 
ت المسلحة في الوالية آما ورد في التقارير. ومواعين النقل متفرقة من وسط دارفور، فضال عن تحرآات الجماعا

التجارية غير مستعدة حاليًا لنقل إمدادات اإلغاثة من الجنينة (غرب دارفور) وزالنجي إلى مناطق في محليات الممر 
  سي بسبب المخاوف األمنية.إلى مكجار أساسا، وأم دخن، وبند الجنوبي

  قبائل المسيرية والسالمات توقع اتفاقية سالم للمرة الثالثة

يوليو اتفاقية سالم في بلدة قارسيال للمرة الثالثة منذ بدء القتال في أبريل.  30وقعت قبائل المسيرية والسالمات يوم 
حليين المتورطين في وهناك أمل في أن تكون هذه هي االتفاقية النهائية إذ وقع عليها من قبل المقاتلين والقادة الم

  .النزاع

  تسريح األطفال الجنود في جنوب دارفور

من األطفال الجنود في جنوب دارفور وفقا لمرآز اإلعالم السوداني. و يتلقى  250سرحت حرآة تحرير السودان 
ند االنتهاء من هؤالء األطفال اآلن دورات تدريبية في الكلية التقنية بنياال وفقا للسلطات في والية جنوب دارفور. وع

الدورة التدريبية، سوف يحصل األطفال على أدوات ورش لدعم وسائل عيشهم ولمساعدتهم على االندماج في 
طفل آخر للتدريب في شمال،  200المجتمع المحلي. وتفيد تقارير المرآز أيضا إلى أن الترتيبات جارية إلرسال 

  .وغرب، ووسط دارفور بعد تسريحهم ولم شملهم مع أسرهم
  
  
  
  

  

يزال عدم إستتباب  ال
على الطرق مشكلة  منألا

حرآة بالنسبة لرئيسية 
واإلمدادات  الموظفين

  اإلنسانية في دارفور

 450سيتم تسريح نحو 
من األطفال الجنود في 
دارفور، وفقا للمرآز 
السوداني للخدمات 

  الصحفية
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  شخصا في جنوب آردفان 13الذخائر غير المنفجرة تقتل 
 12شخصا مصرعهم بينهم تسعة أطفال، وأصيب  13لقي  

شخصا بينهم خمسة أطفال في ثالثة حوادث منفصلة عندما 
انفجرت مواد متفجرة في عدة مناطق في جنوب آردفان وفقًا 

  .األمم المتحدة لىإلتقارير وردت 

فقد انفجرت إحدى المواد المتفجرة مما أسفر عن مقتل تسعة 
أطفال، وإصابة خمسة آخرين قرب قرية أم شمشام (حوالي 

آلم جنوب شرق أبو آرشوال) في جنوب آردفان. وآان  12
األطفال يلعبون بعبوات الذخيرة عندما انفجرت. وآانت منطقة 

ًال بين القوات المسلحة أبو آرشوال قد شهدت مؤخرا قتا
السودانية والجبهة الثورية السودانية  وهذه الذخائر غير 

  .المنفجرة قد تكون من مخلفات هذا الصراع

وفي الوقت نفسه، أصيب سبعة أشخاص عندما إرتضمت 
شاحنة تجارية آانوا على ظهرها بأحد األلغام األرضية في 

سوق  طريقهم من مدينة أبو زبد في شمال آردفان إلى
تمجوياه، وفقا لتقارير وسائل االعالم. وقد حذرت حرآة العدل 
والمساواة السكان المحليين على تجنب مناطق أم جمينا، 

 ،لداشولالتمجوياه، ابكر، وجنوب أبو زبد، وجنوبي الد
 - ك على المنطقة الحدودية بين شمال وجنوب آردفان ُنوأبوُج

  .لتقرير وسائل اإلعالم   المنفجرة، وفقاويرجع ذلك إلى إمكانية وجود الذخائر غير 

مؤخرا قتاًال بين شهدت قد  الدلنج آانتوبينما آانوا يزرعون. وقتل أربعة أشخاص في الدلنج، عندما إنفجرت قذيفة 
الجبهة الثورية السودانيه. وإستجابة لذلك الوضع تتولى منظمة إنقاذ الطفولة قوات القوات المسلحة السودانية و

  لدولية غير الحكومية توسيع برامج التوعية بمخاطر األلغام في هذه المناطق.السويدية ا

وفقا لتقارير وردت لألمم 
شخصا  13المتحدة، لقى 

بينهم تسعة  -مصرعهم ً
 12وأصيب  -أطفال 

شخصًا بينهم خمسة 
فال في ثالثة حوادث أط

انفجرت  امنفصلة عندم
في عدة  ذخائر متفجرة

  مناطق في جنوب آردفان


