
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
   
  
 

 
 

 

 
 

 

 

أوتشا     

 في ھذا العدد
1ص.  تطعیم األطفال في جنوب كردفان والنیل األزرق  

2ص. تقدیم الدعم الدولي لالستجابة للفیضانات  

 3ص. االستجابة للفیضانات في والیتي دارفور والنیل األزرق

4ص. الجھود المبذولة للمصالحة بین القبائل في شرق دارفور  

 

  

 

 

 

 

 
 

  التطورات أبرز
إتفاقیة حتى اآلن توجد ال  •

لوقف مؤقت لألعمال العدائیة 
جنوب كردفان والنیل في 

األزرق، للسماح بتطعیم 
األطفال دون الخامسة من 

 .العمر ضد شلل األطفال
تواصل تقدیم الدعم الدولي إلى  •

جھود الحكومة الرامیة 
لالستجابة للفیضانات، حیث 
تقوم الحكومة بمراجعة عدد 
األشخاص "المتأثرین" البالغ 

 .شخص 340,000عددھم 
یقل تأُثر بصورة سیئة ما ال  •

نازح  18,000عن 
بمعسكرات دارفور من جراء 
الفیضانات، باإلضافة إلى أنھم 
 .في حاجة ماسة إلى مساعدات

توقیع اتفاقیة سالم بین قبیلتي   •
الرزیقات والمعالیا في دارفور 

 أغسطس. 22في 

 أرقام
1,400,000 
 
 

 ن فيومسجل نونازح
 دارفور في المعسكرات

  النازحین خارج باستثناء(
)المعسكرات  

153,000 
 
 

السودان في نوالالجئ   
 األمم المتحدة (مفوضیة
)للالجئین  

 في السودانیین نوالالجئ 225,000
 السودان دولة جنوب

  وإثیوبیا
مفوضیة األمم المتحدة ( 

)للالجئین   

330,000 
 

 في ونسودانیال ونجئاللا
 تشاد

مفوضیة األمم المتحدة  (
 ) للالجئین

 التمویل

 984 ملیون
)أمریكي دوالرمطلوبة (  

 415 ملیون
)أمریكي دوالر(التمویل المقدم مبلغ   

42.1%  
)أمریكي دوالر( ھالتمویل المقدمنسبة   

 

 صورة توضح تطعیم األطفال ضد األمراض في السودان ( تصویر منظمة الصحة العالمیة)
 

 
 إلى اتفاق بشأن وقف األعمال العدائیة من أجل تطعیم األطفال ضد شلل األطفال في مناطق الحروب الحاجة

 
للحكومة السودانیة بأن حكومة السودان ترید البدء في حملة التطعیم ضد شلل أكدت مفوضیة العون اإلنساني التابعة 

األطفال المزمع تنفیذھا في والیتي جنوب كردفان والنیل األزرق ( بما في ذلك المناطق الخاضعة لسیطرة الحكومة 
لى الصعید الوطني.  والمناطق غیر الخاضعة لسیطرتھا) وذلك في شھر أكتوبر، كجزء من حملة التطعیم التي تنفذ ع

قطاع الشمال، بأنھا ترغب في أن تبدأ حملة التطعیم في المناطق  -كما قالت الحركة الشعبیة لتحریر السودان 
 .الخاضعة لسیطرتھا بأسرع وقت ممكن

 
بعد  ولكن في حین أن ھناك اتفاقیة من حیث المبدأ للمضي قدما فیما یتعلق بحملة التطعیم، إال أن الجانبین لم یتفقا

على المواعید الدقیقة لھذا االتفاقیة، كما أنھما لم یتفقا بعد على طرائق الوقف المؤقت لألعمال العدائیة.  ولم یتفقا 
الشعبیة  أیضا حتى اآلن على وسائط نقل اللقاحات إلى المناطق غیر الخاضعة لسیطرة الحكومة.  وقد تخلت الحركة

ھا في وقت سابق بأن تجرى ھذه العملیة عبر الحدود من إثیوبیا أو كینیا.  قطاع الشمال، عن مطلب -لتحریر السودان 
ال تنقل اللقاحات، مھما كان مصدرھا، من ن قطاع الشمال عن مطلبھا بأ -كما تخلت الحركة الشعبیة لتحریر السودان

  .خالل أیة مناطق تكون خاضعة لسیطرة الحكومة
 

المنسق المقیم ومنسق الشؤون اإلنسانیة في السودان، الجانبین للمشاركة وفي ھذا السیاق، دعا السید على الزعتري، 
في اجتماع مشترك لالتفاق على تحدید مواعید دقیقة لھذه العملیة، وكذلك لالتفاق على الترتیبات الخاصة بعملیتي 

  .النقل واألمن، بما في ذلك طرائق الوقف المؤقت لألعمال العدائیة
 

المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمیة، بالفعل مع وزارة الصحة السودانیة ووكالة وقد اتفق صندوق األمم 
قطاع الشمال) على جمیع  -السودان لإلغاثة وإعادة التأھیل ( الجناح اإلنساني للحركة الشعبیة لتحریر السودان 

األطفال دون الخامسة من العمر  من 160,000التفاصیل الفنیة المتعلقة بحملة التطعیم، والتي تنوي استھداف تطعیم 
 .في المناطق غیر الخاضعة لسیطرة الحكومة

 
وإذا ما مضت حملة التطعیم ُقدما في شھر أكتوبر، فستكون بمثابة الوصول المشترك األول من نوعھ إلى مناطق 

في وقت سابق . وقد اجتمعت، 2011قطاع الشمال، من داخل السودان منذ عام  -الحركة الشعبیة لتحریر السودان 
من ھذا العام، منسق األمم المتحدة لإلغاثة في حاالت الطوارئ مع الرئیس السوداني عمر البشیر، وحثتھ خالل 
االجتماع على بذل كل جھد ممكن لضمان المضي قدما فیما یتعلق بحملة التطعیم، على أن یكون ذلك في أسرع وقت 

 .ممكن
 

التي بذلتھا المنظمات اإلنسانیة لضمان إتاحة الوصول لالضطالع وحتي األن، وعلى الرغم من جمیع الجھود 
باألنشطة اإلنسانیة المنقذة للحیاة في المناطق المتأثرة بویالت الحروب، لم تنجح األمم المتحدة في تقدیم جوال واحد 

ة لتحریر أو صندوق واحد من اإلمدادات الطبیة، إلى المناطق الخاضعة لسیطرة الحركة الشعبی ،من األطعمة
قطاع الشمال. كما فشلت المبادرة الثالثیة التي قام بھا االتحاد األفریقي، وجامعة الدول العربیة، واألمم  -السودان

 .مجلس األمنمن المتحدة، في توصیل أیة مساعدات، بالرغم من دعمھا بقرارات 
 

ثال األكثر وضوحا فیما یتعلق بالتدخالت المنقذة وقد ُقدَِّم المقترح الحالي إلجراء حملة تطعیم مشتركة ألنھ بمثابة الم
سیق الشؤون للحیاة، حیث ال یمكن استخدام إمدادات اإلغاثة في أغراض عسكریة.  وقال مارك كتس رئیس مكتب تن

للصحفیین مؤخرا، "إن تطعیم األطفال دون الخامسة من العمر ال ینطوي على میزة عسكریة  اإلنسانیة في السودان
ال یوجد سبب لمنع حملة مثل ھذه من المضي قدما".  وأضاف، "حتى إذا كانت ھناك حرب دائرة، ال ألي جانب و
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مثل یمكننا السماح بتدمیر مستقبل األطفال بسبب فشلنا في العثور على وسیلة لتوفیر الخدمات اإلنسانیة األساسیة 
األطفال على ألسنة األطفال الرضع لھم".  والمطلوب ما ھو إال وضع بضع قطرات من لقاح شلل اللقاحات 

 واألطفال الصغار.  وحتى بعد أكثر من عامین من المفاوضات، تشیر البراھین إلى أن ھذا أمر یصعب تحقیقھ."
 
  تقدیم الدعم الدولي لالستجابة للفیضانات 
 

واصلت الحكومات من جمیع أنحاء العالم تقدیم الدعم إلى حكومة السودان والمنظمات اإلنسانیة استجابة للفیضانات 
جراء  األخیرة.  وفي الوقت نفسھ، قامت مفوضیة العون اإلنساني بمراجعة أرقام األشخاص "المتأثرین" من

 شخص. 340,000إلى ما یقدر بنحو   500,000الفیضانات نزوال مما یزید عن 
 
. 
 

 
 

الخرطوم، بصورة كلیة أو منزل في والیة  28,000منزل، بما في ذلك  67,000ُدمر ما یقرب من 
 .تضرر من جراء ھطول األمطار والفیضانات، وذلك وفقا لألرقام الواردة من الحكومة السودانیة

 
جنیھ سوداني ( ما  330,000وتشتمل أحدث المساھمات الواردة على ما یلي: مواد إیواء تقدر قیمتھا بنحو 

إلى األشخاص المتأثرین بالفیضانات في محلیة دوالر أمریكي) مقدمة من دولة الصین  68,000یقدر بنحو 
ملیون دوالر أمریكي من المملكة العربیة السعودیة توزع على  10كرري في والیة الخرطوم؛ ومبلغ 

دوالر أمریكي من جمھوریة كوریا إلى منظمة الصحة  50,000وكاالت اإلغاثة ذات الصلة؛ ومبلغ 
ذائیة من المملكة المغربیة؛ وإمدادات طبیة، ومواد إیواء، ومواد غ ،العالمیة؛ وخیام، ومولدات، ومضخات

ملیون دوالر أمریكي من دولة الكویت؛ وخیام، وأواني طبخ، وحاویات میاه،  2,5ومواد غذائیة تقدر بمبلغ 
 .دوالر أمریكي) من دولة ألمانیا 600,000یورو ( ما یقدر بنحو  450,000وناموسیات تقدر بمبلغ 

 
أعلن صندوق التنمیة الدولیة التابع لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبیك) من جانبھ عن تقدیم منحة كما 

لشراء مواد إغاثة مثل ُحصر بالستیكیة، وناموسیات، وأوعیة بالستیكیة للمیاه، دوالر،  400,000قدرھا 
وإمدادات طبیة، وأقمشة عازلة للمیاه، وأوعیة الطبخ، ودالء، وبطانیات.  وسیتم إدارة ھذه المنحة من 
 خالل مقر منظمة الھالل األحمر والصلیب األحمر العربیة في الریاض، وھي منظمة تربط جمیع جمعیات

 الھالل األحمر والصلیب األحمر الوطنیة العربیة.
 

إتفاقیة حتى اآلن بشأن  توجد ال
وقف مؤقت لألعمال العدائیة 

في جنوب كردفان والنیل 
األزرق للسماح بتطعیم األطفال 

لعمر ضد دون الخامسة من ا
 شلل األطفال

  2013أغسطس  –الفیضانات ( حسب الوالیة) بھطول األمطار وباألشخاص المتأثرین 
 مفوضیة العون اإلنساني(*) المصدر: 

 

لدعم الدولي إلى یتواصل تقدیم ا
جھود الحكومة الرامیة 
لالستجابة للفیضانات، حیث 
تقوم الحكومة بمراجعة عدد 
األشخاص "المتأثرین" البالغ 

 شخص 340,000عددھم 
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 تواصل إجراء تقییمات االحتیاجات المشتركة بین الوكاالت

 
ُأجري عدد من التقییمات المشتركة بین الوكاالت في أجزاء مختلفة من السودان خالل األسبوع الماضي، وذلك لتقییم 
احتیاجات األشخاص المتأثرین بھطول األمطار الغزیرة والفیضانات.  ویقوم قطاع المواد غیر الغذائیة ومآوي 

لبات المقدمة من المنظمات الشریكة للقطاع عن األشخاص المتأثرین الطوارئ بتجمیع تقاریر التقییم والط
أسرة (ما یقرب من  38,450شركاء، بأن ما یقدر بنحو  10بالفیضانات.  وأفاد القطاع، الذي یدعمھ ما ال یقل عن 

 .شخص) قد تلقوا أو سوف یتلقون عددا من مآوي الطوارئ، ومواد إغاثیة غیر غذائیة 192,000
 

منظمة "نفیر" التي یقودھا مجموعة من الشباب المتطوعین دورھا الھام في عملیة تقییم االحتیاجات  كما واصلت
 .وتوزیع مواد اإلغاثة على األسر المتأثرة بالفیضانات

 
 تواصل عملیات االستجابة للفیضانات في دارفور

 

شخص في محلیة المالحة بھطول  3,800أفادت مفوضیة العون اإلنساني، في شمال دارفور، بتأثر ما یقدر بنحو 
حاجة إلى تقدیم مساعدة إلیھم.  وأظھر تقییم مشترك بین الوكاالت ُأجري في محلیة أن ھناك األمطار الغزیرة و

أغسطس أن االحتیاجات الرئیسیة لألشخاص تتمثل في توفیر مواد لإلیواء.  وأفاد قادة المجتمع  19المالحة في 
شخص من  3,900كم شرق مدینة الفاشر) بتأثر ما یقدر بنحو  80( الواقعة على بعد  المحلي في محلیة الكوما

أغسطس حیث تم االتفاق على  21جراء األمطار الغزیرة.  وُأجري تقییم مشترك بین الوكاالت في محلیة كوما في 
التركیز بصورة أساسیة على إجراء 
إعادة ترمیم عاجلة للمرافق الصحیة 

أنشطة تزوید المیاه المنھارة، وتحسین 
بالكلور، ومتابعة نوعیة المیاه وتعزیز 

 .النظافة الصحیة
كما أفادت جمعیة الھالل األحمر 
السوداني وقادة المجتمع المحلي في 
محلیة طویلة، بتأثر ما یقدر بنحو 

شخص بھطول األمطار  3,700
الغزیرة في معسكرات رواندا، ودالي، 
وأرقو للنازحین والواقعة قرب محلیة 
طویلة.  وُأجري تقییم مشترك بین 

 22الوكاالت في محلیة طویلة في 
تحسین تعزیز النظافة الصحیة، إلى و ،أغسطس حیث حدد التقییم الحاجة إلى تقدیم إمدادات طبیة إلى مستشفى طویلة

  .تزوید المیاه بالكلور وأنشطة
شخص من المتأثرین بھطول األمطار الغزیرة  18,000وقد تحققت منظمة الھجرة الدولیة من أن ما یقرب من 

في حاجة إلى تلقي مساعدات.  ویعد معسكر كلما للنازحین في جنوب دارفور  لفیضانات في معسكر كلما للنازحینوا
واحدا من أكثر المناطق تأثرا بالفیضانات في جنوب دارفور.  واستجابة لھذه االوضاع، قام قطاع المیاه والمرافق 

الصحیة، وتكثیف أنشطة تزوید المیاه بالكلور وتعزیز النظافة الصحیة والنظافة بتطھیر المضخات الیدویة والمرافق 
 5,000الصحیة، كما قامت الوكاالت بتوزیع مواد أخرى لإلیواء في حاالت الطوارئ وإمدادات إغاثة لما یزید عن 

ع على شخص.  وقام برنامج الغذاء العالمي بتوزیع المواد الغذائیة بصورة عامة قبل الموعد الزمني المحدد للتوزی
األشخاص المتواجدین في المعسكرین، وذلك لتعویض أیة فجوات غذائیة قد تكون ناجمة عن الفیضانات.  كما 
واصلت الوكاالت اإلنسانیة تقدیم اإلغاثة إلى األشخاص المتأثرین بالفیضانات في معسكرات عطاش، وموسيِّ، 

 وقریضھ للنازحین.
 

 یة النیل األزرقتواصل عملیات االستجابة للفیضانات في وال
 

 50,000أعادت منظمة اإلغاثة اإلسالمیة حول العالم في والیة النیل األزرق، حیث یتواجد ما یقرب من 
مضخة یدویة في محلیتي الدمازین والروصیرص، وتزوید  15شخص من المتأثرین بالفیضانات، ترمیم 

سم توفیر المیاه وإصحاح البیئة وذلك بالتعاون مع ق –شخص بمیاه صالحة للشرب  10,200ما یقرب من 
التابع للحكومة.  كما دعمت منظمة اإلغاثة اإلسالمیة حول العالم وزارة الصحة في محلیة الدمازین و قسم 

 شخص في المحلیة. 3,000توفیر المیاه وإصحاح البیئة بأدوات تنظیف وصابون لتصل إلى ما یقرب من 
 

 18,000ما ال یقل عن  تأُثر
نازح من المتواجدین في 

معسكرات دارفور، بصورة 
سیئة، من جراء الفیضانات، 

فضال عن أنھم في حاجة ماسة 
 إلى مساعدات

 )(تصویر األمم المتحدةالدمار الذي سببتھ األمطار الغزیرة والسیول في شمال دارفور 
 

قدر قطاعا المواد غیر الغذائیة 
ومآوي الطوارئ ، بأن ما یقدر 

أسرة (ما  38,450بنحو 
شخص)  192,000یقرب من 

قد تلقوا أو سوف یتلقون عددا 
من مآوي الطوارئ ومواد 

 إغاثیة غیر غذائیة
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

 
 

 في شرق دارفورالجھود المبذولة للمصالحة بین القبائل 
 

 قبیلتا المعالیا والرزیقات توقعان على اتفاقیة لوقف األعمال العدائیة
 

في محلیة  أغسطس 22اتفاقیة لوقف األعمال العدائیة بینھما، في  وقع زعماء قبیلتي المعالیا والرزیقات
في مؤتمر مصالحة نظمھ والي شمال دارفور بحضور مسؤولین حكومیین  طویشة الواقعة شمال دارفور

من والیتي الخرطوم ودارفور.  واتفقت القبیلتان على وقف جمیع األعمال العدائیة والھجمات االنتقامیة 
أن تتیح إجراء جوالت مدتھا أسبوع في بینھما.  ووفقا لتقاریر وسائل اإلعالم، فقد تم إنشاء آلیة من شأنھا 

 جمیع المحلیات الواقعة في شرق دارفور إلعالم الناس بشأن االتفاقیة الموقعة من جانب القبیلتین. 
 

المملكة المتحدة)، وھي منظمة دولیة  –ووفقا لما أفادت بھ منظمة التنمیة االجتماعیة في السودان (سودو 
شخص في محلیات   80,000غیر حكومیة، فقد تعذر تقدیم مساعدات منقذة للحیاة إلى ما یقدر بنحو 

لقتال الدائر بین قبیلتي المعالیا وذلك نتیجة ل كارینكا، وبخیت، وعدیلة، وأبو جبارة الواقعة شرق دارفور،
 والرزیقات.

 
ا بسبب أحقیة ملكیة تكإشتببیلتي الرزیقات والمعالیا في أوائل شھر أغسطس حینما وقد اندلع القتال بین ق

 األراضي الواقعة شمال الضعین في كالكل أبو سالمة.
 

 عقد مؤتمر مصالحة بین قبیلتي القمر والبني ھلبة في جنوب دارفور
 

بوالیة جنوب دارفور، وذلك وفقا یجرى اآلن عقد مؤتمر مصالحة بین قبیلتي القمر والبني ھلبة في نیاال 
لما افادت بھ تقاریر وسائل اإلعالم. فقد طالب والي جنوب دارفور الجانبین بضرورة وقف القتال بینھما.  
وأكد والي جنوب دارفور أن حكومة الوالیة ستدعم تعزیز السالم بین القبیلتین وستضمن تحقیق األمن في 

اون فیما بینھما وطالبتا بالتعویض عن أفراد األسر الذین قتلوا، اتفقت القبیلتان على التعالوالیة.  و
 لما أفادت بھ وسائل اإلعالم.وفقًا  الممتلكات المفقودةو
 

وأفادت منظمة العون اإلنساني، في أواخر شھر مایو، بأن القتال الذي نشب بین القبیلتین بسبب التنازع 
مقتل سبعة رجال من قبیلة القمر، كما تسبب في نزوح على ملكیة األراضي في محلیة كتیلھ، قد تسبب في 

كلم غرب مدینة  25شخص من قبیلتي القمر وأسیغنور إلى محلیة بلبل تنبسكو، الواقعة على بعد  2,000
 نیاال عاصمة الوالیة.

 

وقعت اتفاقیة سالم بین قبائل 
الرزیقات والمعالیا في دارفور 

 أغسطس 22في 
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