
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
   
  
 

أوتشا     

 في هذا العدد
1ص. مجلس األمن يدعو إلى بدء التطعيم في جنوب آردفان والنيل األزرق

2ص. ة في غرب وجنوب آردفانالحاجة إلى تقديم مساعدات إغاث

3ص. األزرقشخص إلى النيل  3,000بعودة حوالي  تفيدتقارير 

4ص.الجئ  30,000صدار تصاريح عمل لنحو إتفاقية إل

  التطورات أبرز
 آل من مجلس األمن  ادع

حكومة السودان والحرآة 
الشعبية لتحرير السودان / 
قطاع الشمال، إليجاد حل 

عاجل لخالفاتهما، لتنفيذ حملة 
شلل األطفال في التطعيم ضد 

واليتي جنوب آردفان والنيل 
  األزرق.

  منظمة أطباء بال حدود أفادت
 2,500بوصول ما يقرب من 

الجئ من جنوب آردفان إلى 
شودة وملكال في محليتي ف

ي دولة والية أعالي النيل ف
 جنوب السودان

  مقتل أربعة جنود من قوات
حفظ السالم التابعين لبعثة 

االتحاد األفريقي واألمم 
 فيالمتحدة في دارفور 

 13األسبوع الماضي.  مقتل 
قوات حفظ السالم  دوجنمن 

 .2013عام  فيفي دارفور 
  آالف األشخاص من المتأثرين

الفيضانات والعائدين في ب
رب آردفان في جنوب وغ
مساعدات إنسانية، حاجة لل

وفقا لما أفادت به وآاالت 
 اإلغاثة.

  

 أرقام
1,400,000  

  
 

 ن فيومسجل نونازح
 دارفور في المعسكرات

   النازحين خارج باستثناء(
 )المعسكرات

159,000  
  
 

   السودان في نوالالجئ
 األمم المتحدة (مفوضية
 )للالجئين

 في السودانيين نوالالجئ 229,000
 السودان دولة جنوب

   وإثيوبيا
مفوضية األمم المتحدة ( 

  )للالجئين

346,000  
 

 في ونسودانيال ونجئاللا
  تشاد

مفوضية األمم المتحدة  (
 ) للالجئين

 التمويل

 984 مليون
 )أمريكي دوالرمطلوبة (

 464 مليون
 )أمريكي دوالر(التمويل المقدم مبلغ 

47.1%  
 )أمريكي دوالر( هالمقدمالتمويل نسبة 

)منظمة أطباء بال حدودتصوير ( جنوب آردفان في دولة جنوب السودان والية الجئون من 
 

  
قطاع  - آل من حكومة السودان والحرآة الشعبية لتحرير السودانمجلس األمن  ادع

  شلل األطفالالشمال، لحل خالفاتهما بشأن حملة التطعيم ضد 
  

لألمم أآتوبر، مجلس األمن التابع  10أطلع رئيس بعثة األمم المتحدة لحفظ السالم، السيد هيرفي الدسوس، في 
عن انزعاجهم  الوضع في دولتي السودان وجنوب السودان.  وأعرب بعض أعضاء مجلس األمن لىالمتحدة ع

شلل األطفال شماال  نتشاربإمرض شلل األطفال في القرن األفريقي، وعن التهديد الوشيك  وقلقهم العميق إزاء انتشار
في  شلل األطفالظهور ثالث حاالت إصابة بأآدت دولة جنوب السودان فقد في السودان عن طريق جنوب آردفان.  

ة من العمر واألخرى في الثامنة من سبتمبر، أآدت التقارير إصابة بنتين إحداهما في الثاني 26.  وفي شهر سبتمبر
العمر في والية شمال بحر الغزال، على حدود السودان، وبنت في الثانية من العمر في والية شرق اإلستوائية، 

  بفيروس شلل األطفال البري.
  
حل  إليجاد قطاع الشمال -والحرآة الشعبية لتحرير السودان ،آل من حكومة السودان من جانبهدعا مجلس األمن و

شلل األطفال في المناطق الخاضعة لسيطرة بشأن الخطط الفنية الالزمة لتنفيذ حملة تطعيم ضد  عاجل لخالفاتهما
قطاع الشمال في واليتي جنوب آردفان والنيل األزرق.  وآان من المخطط أن  - الحرآة الشعبية لتحرير السودان

م المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، آل من مكتب األم حاقترإل وفقًا تقريبًا أسبوعينتستغرق التي  تبدأ حملة التطعيم
مع  ةًًمتوافقلتكون  ربنوفم الخامس منفي  وصندوق األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة الصحة العالمية

  .ي للتطعيمقوماليوم ال
  
العمل مع آال الجانبين األمين العام على  حثمجلس األمن دعمه لعمل األمم المتحدة في هذا الصدد، آما  جددو

  لضمان تطعيم األطفال بصورة آاملة في غضون األسابيع المقبلة. 
 

قطاع الشمال  - شخص من المناطق الخاضعة لسيطرة الحرآة الشعبية لتحرير السودان 2,600 ربو علىفرار ماي
  والية جنوب آردفانب

  
الجئ سوداني  2,500أآتوبر، بوصول ما يقرب من  11أفادت منظمة أطباء بال حدود الدولية غير الحكومية، في 

جنوب آردفان، وأنهم في والية في والية أعالي النيل في دولة جنوب السودان، قادمين من ك وليلو ودإلى  منطقتي آ
حاجة إلى تلقي مساعدات إنسانية.  ووفقا لما أفادت به منظمة أطباء بال حدود، فإن معظم القادمين الجدد هم من 

ا من منازلهم في منطقتي وارني لمدة خمسة إلى عشرة أيام، والذين فرو قداماألالذين ساروا على نساء واألطفال ال
 بأنمنظمة أطباء بال حدود  بعض هؤالء الالجئين الجدد خبرنيارو في جنوب شرق والية جنوب آردفان.  وأوآو

القوات المسلحة السودانية وقوات الحرآة الشعبية لتحرير  إلى النزاع الجاري بين ودعيسبب فرارهم من منازلهم 
  متزايد بعد موسمين من الحصاد غير الوفير.الغذاء النقص بسبب قطاع الشمال، و - السودان

وآالة التنمية الدولية التابعة للواليات التي تمولها  نظام اإلنذار المبكر بالمجاعةأفادت تقارير صادرة عن شبكة و
المرحلة الرابعة ما يعرف ب أي –أعلى مستويات انعدام األمن الغذائي الحاد  تحل، أنه من المتوقع أن المتحدة

في المناطق الخاضعة لسيطرة الحرآة الشعبية النازحين ب  - المتكامل تصنيف األمن الغذائي في(مستوى الطوارئ) 
األسر الفقيرة التي  أتيأن ت في الوقت نفسهمن المتوقع وجنوب آردفان.  والية في  قطاع الشمال –لتحرير السودان 

  المتكامل. تصنيف األمن الغذائيلمرحلة الثالثة ( مستوى األزمة) من تعيش في تلك المناطق ضمن ا
  

 197,000، بحث ما يقرب من 2011ووفقا لما أفادت به مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، فإنه منذ عام 
يل األزرق عن مأوى لهم في واليتي الوحدة وأعالي النيل في دولة جنوب آردفان والنواليتي الجئ سوداني من 
 قة أسوسا في إثيوبياإلى منط م من والية النيل األزرقمعظمه الجئ 32,000فر ما يقدر بنحو قد وجنوب السودان.  

  .2011منذ عام 

النشرة اإلنسانية
السودان

  2013  أآتوبر13 - 7|    41العدد
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، معظمهم من شخص 125وصول ن ع جنوب آردفانوالية أفادت مفوضية العون اإلنساني في  الوقت نفسوفي 

ولي الواقعة تحت سيطرة الحرآة الشعبية ققادمين من منطقة تون مي في جنوب آردفانالالنساء واألطفال إلى محلية د
قطاع الشمال، وأفادت التقارير بفرار هؤالء األفراد بسبب القتال الدائر بين القوات المسلحة  - لتحرير السودان

لعون اإلنساني بأن القادمين قطاع الشمال.  وأفادت مفوضية ا - السودانية وقوات الحرآة الشعبية لتحرير السودان
في حاالت الطوارئ.  أما فيما  يوآالجدد في حاجة إلى تلقي خدمات رعاية صحية أساسية، ومساعدات غذائية، وم

 أآتوبر 9في  ن العالمية الدولية غير الحكوميةيتعلق باالستجابة في حاالت الطوارئ، فقد أرسلت منظمة آونسير
العالمي من  ءاغذشخص.  وسيتحقق برنامج ال 125من  مي إلى ما يقربى محلية دالإمدادات إغاثة غير غذائية إل

  .هؤالء النازحين الجدد خالل هذا الشهربيانات 
  

تحاد األفريقي واألمم المتحدة في ربعة جنود من قوات حفظ السالم التابعين لبعثة اإلمقتل أ
  أسبوع واحد يفدارفور 

  
زامبيا مراقب عسكري من جمهورية  يتوف

تابع لبعثة االتحاد األفريقي واألمم المتحدة 
بعد متأثرا بجراحه  (اليوناميد) في دارفور

أن تعرض للطعن خالل عملية اختطاف 
شمال والية في مدينة الفاشر في  سيارته
.  ووقع الحادث خالل فترة ما بعد دارفور
عندما آان المراقب يقوم بإيقاف  الظهر

م نقل سيارته في مسكنه الخاص.  وت
المراقب الضحية إلى مرفق طبي تابع لبعثة 
 االتحاد األفريقي واألمم المتحدة في دارفور

   متأثرا بجراحه. يحيث توف
  
واألمم المتحدة أفادت بعثة االتحاد األفريقي و

، بأن 2013 عام أآتوبر 13في دارفور، في 
نصبت آمينا  مجموعة مسلحة مجهولة 

الجنينة  دينةمبعثة االتحاد األفريقي واألمم المتحدة في دارفور آانت تقوم بحراسة قافلة مياه من  تهاشكللوحدة شرطة 
 في غرب دارفور.  وُقتل ثالثة جنود سنغاليين من قوات حفظ السالم وُجرحليوناميد ل اإلقليمي رئاسةال إلى مقر

.  آيلومترات من موقع الحادث سبعةالحقًا على بعد  دتيستعأوالتي  حدى المرآباتإالمعتدون سرق وجندي آخر.  
  .2013خالل عام  في دارفور لليوناميدقوات حفظ السالم التابعة  ودجن من 13ُقتل  قدو
  
  

  غرب وجنوب آردفانواليتي في  تامساعدالتقديم لحاجة 
  

في غرب آردفان في حاجة  هالفيضانات في محلية لقاوبالمتأثرين شخص من  3,000مفوضية العون اإلنساني: 
  مساعداتلل

  
الفيضانات في بشخص من المتأثرين  3,000أفادت مفوضية العون اإلنساني في جنوب آردفان أن مايقرب من 

 غمرت األمطار الغزيرة قدوتلقي مساعدات إغاثية.  لليس في غرب آردفان في حاجة وم ،عبيد ةمنطقتي دب
من الحصول على الخدمات  شخص 3,000 ومنعت في نهاية شهر أغسطس وقوادي سالين الرياح القويةإجتاحت و

مساعدات غذائية، ورعاية لالقين عاألساسية.  ووفقا لما أفادت به مفوضية العون اإلنساني، يحتاج األشخاص ال
 يةالتحادامفوضية العون اإلنساني لصحية، وإمدادات إغاثة غير غذائية.  وبحلول التاسع من شهر سبتمبر، ووفقا 

الفيضانات في غرب آردفان، حيث ُدمر بأسرة  8,620ية المعنية بالفيضانات) فقد تأثرت ومقمل ال(رئيس فرقة الع
  زل بصورة جزئية.امنمن ال 306 تمنزل وتضرر 174

غذائية الذي قدمته مفوضية العون اإلنساني إلى مفوضية االمم وال يزال طلب الحصول على إمدادات إغاثة غير
 3,000 ىلإدعم توفير الالعالمي من  ءاغذبرنامج ال مكنتقيد النظر. ولم ي لخرطومالمتحدة لشؤون الالجئين في ا

ق من الوصول إلى مواقع هؤالء األشخاص الفيضانات، بسبب عدم استطاعة فريق التحقبشخص من المتأثرين 
 أثرينقائمة بهؤالء األشخاص المتحتى اآلن ي لم تقدم مفوضية العون اإلنسانوحالة الطرق.   ديربسبب ت

العالمي.  وأفادت وزارة الصحة في والية جنوب آردفان بأنها تخطط لزيارة هؤالء  ءاغذالفيضانات إلى برنامج الب
  الفيضانات في أقرب وقت ممكن.بالمتأثرين 

مقتل أربعة جنود من قوات 
حفظ السالم التابعة لبعثة 
اليوناميد خالل األسبوع 
الماضي، يزيد عدد القتلي من 
قوات حفظ السالم خالل عام 

 جنديا  13إلى  2013

 مفوضية العون اإلنسانيتفيد 
بأن ما يقرب  في جنوب آردفان

شخص من  3,000من 
الفيضانات في محلية بالمتأثرين 

في غرب آردفان، في  هوقال
 ةمساعدات إغاثلحاجة 

 )اليوناميد تصوير( آمين في العتداء تعرضت لليوناميد تابعة سيارة
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  العائدين في أبو آرشوال في جنوب آردفان مأزق
  

ات آبيرة في توفير الخدمات جوفبوجود  أآتوبر لسابع منافي  أفادت مفوضية العون اإلنساني في جنوب آردفان
من منازلهم بسبب اندالع القتال بين القوات  رهمافر عدب األساسية لألشخاص الذين عادوا إلى منطقة أبو آرشوال

  .2013المسلحة السودانية والجبهة الثورية السودانية في منتصف شهر أبريل عام 

طفل من العائدين من محلية رشاد في شمال آردفان ينقصهم  900ووفقا لما أفادت به مفوضية العون اإلنساني، فإن 
الحصول على التعليم.  آما أفادت مفوضية العون اإلنساني بأن ثمة نقص في األدوية، وخدمات الرعاية الصحية، 

أبو آرشوال بسبب الخوف من الذخائر تهم في جميع أجزاء في الغذاء.  وعالوة على ذلك، يحد العائدون من تحرآاو
  غير المنفجرة.

وفي نفس السياق، ووفقا لما أفادت به 
مفوضية العون اإلنساني، عاد ما يقرب من 

شخص إلى أبو آرشوال.  وتفيد  10,600
التقارير بأن هناك تحرآات مستمرة من 
العائدين والنازحين بين محليتي أبو 

مساعدات إنسانية، عيًا للسآرشوال والرهد 
قد يتطلب إجراء  األمر أنلى إشير يما م

عمليتي تسجيل وتحقق من األشخاص 
لضمان وصول المساعدات اإلنسانية إلى 

وتخطط مفوضية . لحاالتل الصحيححجم ال
العالمي  ءاذغنساني وبرنامج الالعون اإل

جراء جولة ثانية من عملية التحقق من إل
األشخاص، وذلك للتوفيق بين قوائم 

أفادت وزارة والعائدين.  آما النازحين 
  األسابيع المقبلة. ي غضونففي هذه المناطق  صحي تقييمب يامقبأنها تخطط ل الصحة في والية جنوب آردفان

  مليون شخص 1,1د عن تصل إلى ما يزي سحائيالحملة التطعيم ضد 

حملة التطعيم ضد مرض  المعني بالتطعيم وزارة الصحة في والية جنوب آردفانالتابع ل أآمل البرنامج الموسع
وزارة إلتهاب السحايا في جميع المناطق التي يمكن الوصول إليها في جنوب وغرب آردفان.  فوفقا لما أفادت به 

في المائة من عدد السكان  95شخص (يمثلون  1,177,582، تلقى ما يقرب من الصحة في والية جنوب آردفان
المستهدف) تطعيما ضد مرض إلتهاب السحايا خالل هذه الحملة.  وُدعمت هذه الحملة من قبل آل من أعضاء 

إنقاذ  القطاع الصحي، بما في ذلك صندوق األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة
الدولية غير الحكومية، ومنظمة آونسيرن العالمية الدولية غير الحكومية، ومنظمة مبادرون  يهالسويد –الطفولة 

  الوطنية غير الحكومية.

  

  النيل األزرقوالية  إلىشخص  3,000منظمة غير حكومية تفيد بعودة حوالي 

كرمك في والية النيل الاألصلية في محليتي قيسان والعودة إلى مناطقهم واصل المزيد من الالجئين والنازحين 
هناك.  وأفادت منظمة غير حكومية تعمل على حماية وتتبع األزرق، وذلك وفقا لما أفادت به وآاالت اإلغاثة العاملة 

ار، قاهي، وأيرآلون مناطق شالجئ إلى محلية قيسان قادمين م 100، بعودة ما يقدر بنحو تحرآات النازحين داخليا
في إثيوبيا.  ويقيم العائدون بصورة مؤقتة في مدارس في محلية قيسان ولم يتلقوا مساعدات إنسانية حتى اآلن.   يباتو

قدر بنحو كرمك قامت بتسجيل بيانات ما ياللية وأفادت المنظمة غير الحكومية ذاتها، بأن لجنة تسجيل الشباب في مح
كرمك قادمين الوآتالو في محلية  جادوا إلى مناطقهم األصلية في منطقتي باُدأسرة) من الذين ع 550نازح ( 2,750

لحكومية وفي الوقت نفسه، أفادت المنظمة غير ا تحسن األوضاع األمنية.لكرمك نتيجة الوبلدة  ،وسطك آتالو دبُلمن 
 حير يحمنطقة و في محلية باو، إلى جمن النازحين الجدد من منطقتي مديام، ووي شخص 80بوصول ما يقرب من 

  األمن هناك. إستتباب مدعو هسبب فرارهم  أن إلى لمنظمةا وهتنوك في محلية الدمازين، بال

 10,600هناك ما يقرب من 
ائدين في أبو شخص من الع
مفوضية العون لآرشوال، وفقا 

 في جنوب آردفان اإلنساني

 )السوداني األحمر الهالل آاميرا( الرهد في لهم مأوى عن يبحثون آرشوال أبو من أشخاص
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  اإلنساني المجال في الشرآاء مع بالتعاون التقرير هذا اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب أعد

  كرمكالشخص من النازحين الجدد في محلية  2,000الحاجة إلى توفير مساعدات إنسانية إلى ما يقرب من 

كرمك، اللوك في محلية  ج، وِدترمبق، وقالنأآتوبر، مناطق ُب 8 – 7زارت بعثة مشترآة بين الوآاالت،  في يومي 
نازح  2,055بوالية النيل األزرق.  ووفقا للنتائج األولية التي توصلت إليها البعثة، أفادت البعثة بفرار ما يقدر بنحو 

ء األشخاص إلى ايو، بسبب اندالع القتال في أواخر شهر سبتمبر.  ويحتاج هؤالطأسرة) من قريتي آتالو وش 411(
، بعد إجازة العيد) الميذتستقبال اللفتح أبوابها إلالتي يقيمون فيها حاليا  تستعد المدرسة العامةتوفير مأوى لهم (حيث 

  فضال عن توفير الخدمات الصحية األساسية.وإمدادات إغاثة غير غذائية، 

  صندوق األمم المتحدة للطفولة يقدم مساعدات تغذية في جبل مرة 

اإلنسانية  تابعض المبادرات التي تهدف إلى تقديم المساعد تجريب (اليونيسيف) صندوق األمم المتحدة للطفولةبدأ 
، ومن خالل العمل مع وزارة الصحة دوق األمم المتحدة للطفولةصن مسبقًاوقد أعد في منطقة جبل مرة في دارفور.  

ن، ِلولو، وِآقمرضى الخارجيين في مناطق تغذية لل تي لفتح سبعة مراآزفي جنوب آردفان، إمدادات تغذية في نرت
خاصة بتشغيل هذه المراآز لدو، وسولو في منطقة جبل مرة.  وُقدمت تكاليف العملية الَق، وهفال، ودايِر، وُآتيوآََ

 دِجو.  و2013إلى وزارة الصحة في جنوب آردفان لتغطية تكاليف شهر أآتوبر، ونوفمبر، وديسمبر لعام  المذآورة
تي مرتبطة بالوصول المتأخر لهؤالء األطفال القادمين من منطقة شرق جبل في مستشفى نرت عاليةالالوفيات  نسبةأن 

  وزارة الصحة في جنوب آردفان لتوفير العالج في هذه المناطق.   صندوق األمم المتحدة للطفولةدعم قد مرة.  و

تعرضت  بعدما، 2013تقديم الخدمات الصحية منذ شهر يناير عام عن لدو، قن ولدتا آاولو، وعيقمستشفى  وتوقفت
نهب خالل فترة القتال بين القوات المسلحة السودانية وجيش تحرير السودان/فصيل عبد الواحد، المرافقهم ألعمال 

العمل  ،يهسويسرال –ترآت منظمة أطباء بال حدود  بعدما 2009فال في عام رتي، وآفي المنطقة.  وُأغلقت عيادتا آ
شطتها أوقفت منظمة "قول" الدولية غير الحكومية أن بعدما 2006م منذ عا هعيادة داي تعملفي منطقة جبل مرة.  ولم 

األمن هناك.  وظلت المنظمات اإلنسانية غير قادرة على الوصول إلى هذه المناطق  دم إستتبابعفي المنطقة بسبب 
طق الخاضعة فال ضمن المنارتي، وآن، وآل، وآهقولو، تقع مناطق دايلدو وقلمدة سنتين تقريبا.  وفيما عدا منطقتي 

  لسيطرة جيش تحرير السودان/فصيل عبد الواحد.

  آسالالجئ في  30,000ح عمل لنحو يصدار تصارإل إتفاقية

في بداية أفادت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين 
عمل إلى تصريح  30,000شهر أآتوبر، بأنه سيتم منح 

 يةبموجب اتفاقالواقعة شرق السودان،  آسالفي  الجئين
حسين لت ،المتحدة لشؤون الالجئينمفوضية األمم مع 

عتمادهم على تلقي إسبل العيش لالجئين ولتقليل 
المساعدات الخارجية.  ويعد االتفاق الذي وقع األسبوع 

، مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئينالماضي بين 
، ووزارة آسالومفوضية الالجئين بالسودان، ووالية 

غير مسبوقة لالجئين ، بمثابة خطوة آسالالمالية بوزارة 
في السودان. ويعد إصدار تصاريح العمل أمرا 

جل العمل بصورة قانونية، ضروريا لالجئين من أ

وللتمتع بنفس حقوق العمال التي يتمتع بها المواطنون 
  السودانيون.

في السودان يسمح لالجئ بالعمل في أي وظيفة، فيما عدا الوظائف ذات الصلة اللجوء  قانون من أنوعلى الرغم 
، ُأصدرت تصاريح عمل 2012باألمن والدفاع الوطني، إال أنه من الصعب الحصول على تصاريح عمل.  ففي عام 

  الجئ فقط بعد تقديم الوثائق المطلوبة.  180لنحو 

الجئ في السودان، يتواجد  159,000، فإن هناك نحو ن الالجئينمفوضية األمم المتحدة لشؤوووفقا لما أفادت به 
  معظمهم في شرق السودان.

مفوضية األمم المتحدة لشؤون 
 بأنه سيتم منح  تفيد الالجئين

عمل الريح اتص من 30,000
شرق بفي آسال إلى الالجئين 

 السودان

 2,000يحتاج مايقرب من 
ن الذين فروا من شخص م
ايو في أواخر طو وشلتاقريتي آ

تلقي مساعدات لسبتمبر شهر 
 إنسانية

 )الالجئين المتحدة األمم مفوضية تصوير( السودان شرق في الجئون


