
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
   
  
 

 
 

 

 
 

 

 

أوتشا    

 في ھذا العدد
1ص. الفیضاناتبشخص  171,000أكثر من  رأثت   

 2ص. شمال دارفور والیة الفیضانات فيبرین أثاألشخاص المت   

 3ص. قتیال 64 یخلفالقتال على الموارد 

 4ص. 93,000 جنوب السودان یصل إلىدولة من  نالجئعدد ال

 

  

 

 

 

 

 
 

  التطورات أبرز
وفقا لمفوضیة العون اإلنساني  •

ر أكثر من أثت الحكومیة
والیة  12في شخص  171,000

أنحاء السودان بسبب األمطار  في
الغزیرة والفیضانات التي بدأت في 

 .2014أواخر یولیو عام 
 324مطار الغزیرة دمرت األ •

 بوالیة منزال في مدینة الفاشر
ب وألحقت أضرارا  شمال دارفور

لمنظمة  ، وفقًاًاآخرمنزًال  2,570
  .لھجرة الدولیةا
قتیال  64القتال على الموارد خلف  •

شرق بوالیة  ھفي أم راكوب
 .دارفور

مفوضیة األمم المتحده أفادت  •
 93,500 حوالي ولصبولالجئین 

جنوب دولة الجئ سوداني من 
 .أغسطس 13السودان  حتى 

 أرقام
ملیون  6,9  

 
 

عدد األشخاص المحتاجین 
للمساعدات اإلنسانیة في 

 السودان

 
2  million 
 

399,800 

 النازحون في دارفور
2013عام في     

(حتى  2014في عام 
 (تاریخھ

عدد المصابین بسوء  ملیون 1,4
                      التغذیة الحاد الشامل

157,000 
 

  الالجئون في السودان
(مفوضیة األمم المتحدة 

 لشئون الالجئین)

الالجئون من دولة جنوب  93,490
السودان في السودان  

(مفوضیة األمم المتحدة 
الالجئینلشئون  ) 

 التمویل

 988 ملیون
)أمریكي دوالرمطلوبة (  

46.6 %  
)أمریكي دوالر(التمویل المقدم   

 

 

 )یونامیدتصویر الشمال دارفور (بوالیة الفاشرمدینة في  ھ میاه األمطارغمرت طریق
 

 
 في السودان الفیضانات بشخص  171,000أكثر من  رأثت
 

وجمعیة الھالل األحمر السوداني أن االمطار  ي، السودانحكومة التابعة للریر مفوضیة العون اإلنساني اتقأوردت 
والیة في  12شخص في  171,000قد أثرت على  2014والفیضانات التي بدأت في أواخر یولیو الغزیرة 

حمر السوداني. لجمعیة الھالل األ وفقًا شخصًا 80ت ما یقرب من صابأشخصا و 37الفیضانات وقتلت السودان. 
والیات وكانت . منزل 30,000أو دمرت ما یقرب من  علىاألمطار والفیضانات  أثرت وباإلضافة إلى ذلك

را. وأشارت الھیئات والمؤسسات الحكومیة أثوالنیل األبیض ھي األكثر ت ،نھر النیل، وجنوب كردفانوالخرطوم، 
حاالت ل يوآأن أي تبرعات من المواد غیر الغذائیة والم إلى مع الوضع مشیرة مع ذلكیتعاملون ذات الصلة أنھم 

 .كون موضع ترحیبتالطوارئ س
 

 اتالمساعدون تلقیشمال دارفور والیة الفیضانات في برین أثاألشخاص المت
 

عاصمة ومعسكرات أبو المدینة الفاشر  على والیة شمال دارفورأغسطس في  10أثرت األمطار الغزیرة في 
حتیاجات عثة مشتركة بین الوكاالت لتقییم إب الدولیةلھجرة امنظمة وترأست في المنطقة. نازحین للوالسالم  ،شوك

 ًاتقییم )أوتشا( األمطار في مدینة الفاشر بینما قاد مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیةبرین أثالمت السكان
 .المعسكرین ىلإبین الوكاالت  ًامشترك

بعدد  أضرارًا تشخص وألحق 1,900 حواليثر على أ منزًال مما 324 في الفاشر مطار الغزیرةدمرت األوقد  
رین أثالمتمعظم  یعیشوالدولیة.  لھجرةا  منظمةل شخص، وفقا 14,700حوالي ثر على أ مما  ًاخرآ زالًًمن 2,570

إمدادات  امنازلھ الذین دمرت 324ال عائالت تتلقى ال سوفو أو في العراء.  ،مع الجیرانٍة، أو مؤقت في مآوٍي
جزئیا ت َرِموقد ُغ. اء العالميغذائیة من برنامج الغذ، ومواد األمم المتحدة لالجئین مفوضیةمن لطوارئ ل أسریھ

تصریف  علىاألمم المتحدة في دارفور (یونامید) واالتحاد األفریقي بعثة  توساعد ،ثالثة مستشفیات في المدینة

 النشرة اإلنسانیة
 السودان

 
  2014 أغسطس 17 – 11|   33العدد 

 یونامید)كامیرا شمال دارفور (بوالیة  الدمار الذي سببتھ األمطار الغزیرة والفیضانات في مدینة الفاشر  
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وكذلك رفع مستوى  مراقبة نوعیة المیاه ومنظمة الصحة العالمیةالوالئیة لصحة ازارة وتتولى المیاه الراكدة. و
. وقدمت وكالة األمم المتحدة بالزیتالمناطق المغمورة بالمیاه رش ب اقومالوعي حول قضایا الصحة العامة وت

. عرضة للمخاطرمن الكلور لمعالجة المیاه وستوزع جراكن لألسر األكثر  كیلوجرامًا 40للطفولة (الیونیسیف) 
 .رت باألمطارأثالمدارس التي تمن  26السلطات المیاه من صرَّفت وقد 

 
أبو شوك للنازحین، عسكر في م منزًال 430ألمطار دمرت نحو بأن اجمعیة الھالل األحمر السوداني أوردت و
 إمدادات أسریھ للطوارئتوزیع ب األمم المتحدة لالجئین وسوف تقوم مفوضیةأخرى.  374الحقت أضرارًا بعدد و
شخص في  47,200ى لع في الوقت نفسھوتوزیع المساعدات الغذائیة العادیة ألسر الذین دمرت منازلھم. ل

 .الحاليالعالمي من خالل برنامج القسائم الغذائیة اءمن قبل برنامج الغذ عسكرالم
 

وقد صحیة وبیئیة.  ًامخاطرتشكل معسكر میاه الراكدة في ال، والسوء تصریف المیاه فإن وفقا ألخصائیي الصحة
، ولكن ھناك إمدادات طبیة كافیة لتلبیة عسكرفي المعن زیادة حاالت اإلسھال ًاتلقت المنظمات اإلنسانیة تقاریر

غیر  ةالمنظمركا یأوكسفام أمسوف تقوم  نتشار األمراض التي تنقلھا المیاهإفي محاولة للتخفیف من واالحتیاجات. 
ات، بینما یجري بناء مراحیض جدیدة. عسكرفي الم ةنھارلماالمراحیض من  37ردم بتطھیر والحكومیة الدولیة 

 ،والصحة ،والنظافة الصحیة ة،الصحی قفارموال ،المیاه اتالجھات الفاعلة اإلنسانیة العاملة في قطاعتراقب و
 إصالحالوالئیة  لتعلیمازارة وحالیا تتولى . واتجلامعالمیاه وال عسكر وتدعم فحصنوعیة المیاه المتوفرة في الم

 .التعلملعملیة نقطاع إاألمطار دون برت أثمدرسة ت 17
 

لعملیة التحقق التي أجرتھا جمعیة الھالل  أخرى، وفقًا 595 ترأثوت منزًال 203السالم للنازحین  عسكرمفي  ودمر
وبدأ  منازلھم دمرت ھالي الذینیة الطارئة لألسراألحمر السوداني. وستقوم المفوضیة بتوزیع المستلزمات األ

المراحیض وردم سیتم تطھیر و. عسكرمالشخص في  38,000 توزیع منتظم للغذاء للفي العالمي  اءبرنامج الغذ
أنشطة النظافة من قبل منظمة تعزز الجدیدة وس ةالصحی قفارمبناء ھیاكل ال سیجريوخمسة الرة أثالمجتمعیة المت

لمزید من ل تحسبًا توزیع أكیاس الرملالغذاء العالمي ب برنامج قومبدعم من الیونیسیف. وسیو ركایأوكسفام أم
 .الفیضانات

 
تدخالت على المدى الطویل على نظام الصرف لمنع أزمات القیام ب ضروريفمن ال للمنظمات اإلنسانیةوفقا و

 .جمیع المواقع الثالثةفي  الفیضانات السنویة

 
 

لتدخالت طویلة األمد ا
میاه  فیصرت على أنظمة

ضروریة لمنع  األمطار
أزمات الفیضانات 
السنویة، وفقا للجھات 

  الفاعلة اإلنسانیة
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 الفیضاناتبرین أثالمنح الكویتیة للمت
 

مساعدات بالتابعة لجمعیة الرحمة العالمیة الكویتیة،  جھاتجمعیة اإلصالح االجتماعي الكویتیة، إحدى ال تبرعت
األھالي اإلغاثة لمساعدة 

ألمطار ابروا أثت الذین
الغزیرة والفیضانات في 
جمیع أنحاء السودان، 

لوكالة األنباء  وفقًا
تنسق والكویتیة (كونا). 

جمعیة الرعایة واإلصالح 
السودانیة توزیع إمدادات 

 يتفي والیھذه اإلغاثة 
نھر النیل وكسال، والتي 

را. أثھي من بین األكثر ت
وتشمل إمدادات اإلغاثة 

قماش من قطعة  6,000
من  1,500و ،المشمع

الناموسیات. ومن المتوقع 
 يوآالموصول أیضا 

، والمعونات الغذائیة قریبًا
كونا وأوردت  .لكوناوفقا 

ما یكفي بومواد إغاثة أخرى  ،وبطانیات ،وخیام ،مواد غذائیةبتبرعت  یةجمعیة المباشر الكویتًا أیضا أن تقاریر
 .األمطار الغزیرة والفیضاناتبروا أثشخص ت 7,500لنحو 

 
 الطالب من  1,400 حوالي ثر على مما أأضرار بشرق دارفور والیة  فيالمدارس أصابت األمطار 

 
مدارس ثانویة في مدرسة أساس وسبع  30تأثرت  شرق دارفوروالیة في وزارة التربیة والتعلیم الوالئیة وفقا ل
 27( 30رت ثمانیة من أصل أثالضعین، حیث تمحلیة في  ةرأثتمالغالبیة المدارس وتقع مطار الغزیرة. األبة یالوال

 مما أثر على في المائة) من المدارس الثانویة  57في المائة) من مدارس التعلیم األساسي وأربعة من أصل سبعة (
غیر  وزارة التربیة والتعلیم الوالئیة، ومنظمة زواستقوم الیونیسف، ووالطالب. من  1,400ما یقدر بنحو 

 .ھذا الوضعفیما یتعلق بالتدخالت بتقییم والتوصیة بالالحكومیة الدولیة 
 

 قتیال 64 خلفی شرق دارفورالقتال على الموارد في والیة 
 
حول أم  المعالیةبین أفراد من قبیلتي الرزیقات و  2014عام  أغسطس من 16في ندلعت اشتباكات مسلحة إ

  ماشیة. سرقة  ةعلى حادث ًاشرق دارفور رد والیة فيالضعین حلیة المشرق عاصمة كلم  60التي تبعد  ھراكوب
من الرزیقات بینما  63 َحِروُج ،شخص 35قتل  أغسطس فقد 17للمعلومات المتاحة للمنظمات اإلنسانیة في  فقًاوو

 .جانب المعالیةمن  اقتلوقد كانوا  29
 

الوصول إلى الموارد إتاحة شتباكات المسلحة بین المجموعتین على عن التوتر واال في الماضيوقد وردت تقاریر 
شتباكات مسلحة بین الرزیقات والمعالیة في عام وكانت ا، بما في ذلك األرض والمیاه. أساسا والسیطرة علیھا

 وأبو ،عدیلة محلیاتشخص على الفرار من منازلھم والبحث عن ملجأ في  51,000أجبرت ما یقدر ب قد  2013
ھذه األرقام وكانت وكاالت اإلغاثة غیر قادرة على الوصول إلى عدیلة  لم یتم بعد التحقق منوالضعین.  كارینكا،

كما جاء  لعمال اإلغاثة بالنسبة  بسبب القیود التي تفرضھا الحكومة بسبب المخاوف من انعدام األمن كارینكا وأبو
 .في التقاریر

 
 

االشتباكات  أجبرت
المسلحة بین الرزیقات 

 2013والمعالیة في عام 
 51,000ما یقدر ب 

شخص على الفرار من 
منازلھم والبحث عن ملجأ 

وأبو  ،عدیلة محلیاتفي 
 الضعینو ،كارینكا

 )السوداني األحمر الھالل تصویر( دارفور غرب بوالیة المنازل عن بعیدا المیاه على للحفاظ الرمال من ساتر بناء
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في منطقة جبل مرة  ھالي المعرضین للمخاطر في قولدواألمن  1,400أكثر من 
 المساعداتون تلقی

 
ة یوسط دارفور، محل قولدو في والیةفي بلدة  كثر عرضة للمخاطراألمن األھالي  1,400وقد تلقى ما یقدر بنحو 

. غیر الحكومیة الدولیةمجلس الدانمركي لالجئین الة منظممن  يوآللطوارئ وإمدادات الم إمدادات أسریةنرتتي 
في  قولدووأدوات الطبخ. وتقع بلدة  ،والبطانیات ،والناموسیات، والحصیر ،وتشمل اإلمدادات األغطیة البالستیكیة

 ة لماضیاسنوات ثالث لل اإلغاثةمن قبل وكاالت التي كان یتعذر الوصول إلیھا إلى حد كبیر  منطقة جبل مرة
التي  تلك األنشطةغیر أن  .تقوم بھا اللجنة الدولیة للصلیب األحمركانت تقریبا، باستثناء بعض األنشطة التي 

جمیع أنشطة اللجنة الدولیة في السودان من قبل  تعلق ماتوقفت في المنطقة بعدتمول من اللجنة الدولیة كانت 
 .ھذا العاممن ق حكومة السودان في وقت ساب

 
 جنوب السودان في السوداندولة الجئ من  93,000أكثر من 

 
منتصف في بدأ منذ أن من العنف في بالدھم ا جنوب السودان اللجوء إلى السودان ھربًادولة یواصل الالجئون من 

تلقوا  61,000السودان، من بینھم نحو منھم إلى الجئ  93,500نحو  أغسطس وصل 13. حتى 2013دیسمبر 
 األمم المتحدة لالجئین.  وفقا لمفوضیةات نوعا من المساعد

یل األبیض والیة الن من جنوب السودان في المناطق الحضریةمن دولة قاریر المفوضیة أیضا أن الالجئین وتورد ت
األسریھ مدادات اإلھم في حاجة ماسة إلى و السالمقوز و العالیھ،اندمجوا مع المجتمعات المضیفة في مناطق  قد
والمواد الغذائیة بعد ھطول أمطار غزیرة في المنطقة خالل األسابیع  ،والناموسیات ،لطوارئ، ومواد اإلیواءل

 .الماضیة
حادثة عن غرب كردفان  تقریرًا من باإلضافة إلى ذلكلد جمالفي وقد أوردت مفوضیة العون اإلنساني الحكومیة 

فقد واحد من األطفال حیاتھ أثناء النزوح، وقد تتعلق ستة أطفال اختطفوا من قبیلة النویر أثناء النزاعات القبلیة. 
األطفال بعد مفاوضات مع مسؤولین بقیة اآلن اإلفراج عن حتى طفل آخر في مكان غیر معروف. وقد تم زال یال و

والیونیسیف من مفوضیة العون اإلنساني الحكومیة،  ، مسؤولوناألمم المتحدة لالجئین في الشرطة. ومفوضیة
 على جمع شمل األطفال مع أسرھم، وتوفیر ترتیبات مؤقتة لرعایتھم. ونعملی

 
 

 61,000 حواليتلقى  
 جنوبدولة  الجئ من

نوعا من  سودانال
وفقا  ،اتالمساعد

لمفوضیة األمم المتحده 
 لالجئین
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