
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
   
  
 

أوتشا     

 في هذا العدد
1ص.جنوب آردفان والنيل األزرق   واليتي نازحون جدد في

2ص. آردفانحالة إصابة بمرض الحمى الصفراء في  36

3ص.  وسط وجنوب دارفور واليتي اندالع قتال قبلي في

4.صعامل إغاثة يعملون في دارفور  6,600

  التطورات أبرز
  3,300فرار ما يقرب من 

واليتي شخص من بيوتهم في 
ألزرق جنوب آردفان والنيل ا

خالل األسبوع الماضي بسبب 
ندالع القتال بين القوات إ

المسلحة السودانية والحرآة 
 –الشعبية لتحرير السودان 

ستتباب قطاع الشمال وعدم إ
  األمن هناك.

  الحكومة السودانية تفيد بأنها
مستعدة إلجراء مفاوضات مع 
الحرآة الشعبية لتحرير 

قطاع الشمال بشأن  –السودان 
شلل األطفال في  يمتنفيذ تطع

  مناطق الحرآة الشعبية. 
  أفادت وزارة الصحة ومنظمة

 36الصحة العالمية بتسجيل 
حالة مشتبهة بالحمى الصفراء 

وفيات) في  10( بما في ذلك 
واليتي غرب وجنوب 

  آردفان. 

 شخص 50ما يزيد عن  مقتل 
 عقبن ين آخريوجرح آثير

االشتباآات التي اندلعت بين 
قبيلتي المسيرية والسالمات 
في معسكر أبو ذر للنازحين 

  وسط دارفور.والية في 

 أرقام

يجرى حاليا 
مراجعة 
  األرقام

 

  دارفور في نونازحال
 

156,000  

  
 

   السودان في نوالالجئ
 األمم المتحدة (مفوضية
 )للالجئين

 في السودانيين نوالالجئ 231,000
 السودان جنوبدولة 

   وإثيوبيا
مفوضية األمم المتحدة ( 

  )للالجئين

346,000  

 
 في ونسودانيال ونجئاللا

  تشاد
مفوضية األمم المتحدة  (

 ) للالجئين

 التمويل

 985 مليون
 )أمريكي دوالرمطلوبة (

 535 مليون
 )أمريكي دوالر(التمويل المقدم مبلغ 

54.3%  
 )أمريكي دوالره (التمويل المقدمنسبة 

  الجئون سودانيون في جنوب السودان ( تصوير مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين) 
 

  
  اندالع القتال في جنوب آردفان والنيل األزرق  عقبشخص من بيوتهم  3,300فرار ما يقرب من نحو  

  
  شخص في جنوب آردفان 1,300اندالع القتال يتسبب في نزوح ما يقدر بنحو 

  
 اشتباآات نشوبشخص من بيوتهم عقب  1,300إلى فرار ما يقدر بنحو أشارت التقارير الواردة إلى األمم المتحدة 

وقد بدأت االشتباآات حول منطقة والجبهة الثورية السودانية في منطقة آردفان.  بين القوات المسلحة السودانية 
قة طنوفمبر وانتشرت إلى أجزاء أخرى من جنوب وغرب آردفان، بما في ذلك من 12في  هبيلرتاال في محلية هُآ

غرب آردفان.  والية آم شمال غرب الدلنج) في  57 حواليتبعد  التيفي محلية القوز ومدينة أبو زبد (  هدليم
الحرآة الشعبية لتحرير بما في ذلك  حالف من جماعات المعارضة المسلحةعرف الجبهة الثورية السودانية بأنها توُت

  .قطاع الشمال –السودان 
  

شخص من قراهم القريبة  350من  ووفقا لما أفادت به مفوضية العون اإلنساني في جنوب آردفان، فقد فر ما يقرب
جنوب آردفان تشير إلى فرار  والية لمنظمات اإلنسانية العاملة فيل.  وهناك إفادات ههبيل بلدةرتاال إلى من منطقة ُآ

محلية الدلنج.  من شمال إلى الالواقعة  ، ودميرهوآنانة ،لوانعإلى أم  رتاال ودليمهمن منطقتي ُآ شخص آخر 936
فرق مفوضية العون اإلنساني بالذهاب إلى المناطق المتأثرة التي تدور التقييم، بما في ذلك فرق  من  ولم يسمح ألي
آما غير مؤآدة.  الجدد المتعلقة بوضع هؤالء النازحين ذلك، ال تزال المعلومات وبناء على .  عدوانيةفيها األعمال ال

  لم ُتقدم أية مساعدات طارئة إلى هؤالء النازحين الجدد.
  

نوفمبر.  إال  12دالع القتال في منذ ان ضبياُأل –ولم ُتسمح بأية تحرآات على الطريق السريع الواصل بين آادوقلي 
منظمات اإلغاثة بتعليق  ُنِصَحتنوفمبر.  ومع ذلك،  15السودانية قد رفعت هذا الحظر في قوات المسلحة ن الأ

ال تزال هذه القيود سارية المفعول بالنسبة إلى واألمنية هناك.   وضاعتحرآاتها على طول هذا الطريق بسبب األ
  .نوفمبر 17صدور هذه النشرة في  حتىموظفي األمم المتحدة 

  
  

  
 

النشرة اإلنسانية
السودان

  2013 نوفمبر  17 –11|    46العدد



      2| نشرة السودان اإلنسانية
  
 

 

www.unocha.org/sudan | www.unocha.org | ochasudan_feedback@un.org  

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

  النيل االزرق إلى دولة جنوب السودان والية شخص من 2,000بفرار ما يقرب من تقارير  تفيد
  

شخص من بيوتهم  2,000و فر ما يقدر بنح
م لآ 34قو (الواقعة على بعد لُدفي قرية ب

دينة باو في محلية باو) في والية مجنوب 
وقد مشى  نوفمبر، 11النيل األزرق في 

أيام  8هؤالء األشخاص على األقدام لنحو 
متجهين إلى منطقة البونج في دولة جنوب 

 التي تلقتهاقارير السودان، وذلك وفقا للت
فر هؤالء فقد ووفقا للتقارير   األمم المتحدة.

األشخاص من بيوتهم خوفا من احتمال 
تعرضهم للهجمات التي تشنها القوات 
المسلحة السودانية في المنطقة.  ولم يتم 
التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل 
حيث ال توجد أية منظمات إنسانية تعمل 

ووفقا لما أفادت به اآلن في المنطقة.  

مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين فقد 
الجئ  231,000بحث ما يقرب من 

ا منذ سوداني من واليتي جنوب آردفان والنيل األزرق عن مأوى لهم في معسكرات في دولة جنوب السودان وإثيوبي
تي الوحدة وأعالي النيل في دولة في والي الجئ 198,000العدد على ما يزيد عن  اذ.  ويشتمل ه2011يونيه عام 

من النيل االزرق) في معسكرات في منطقة أسوسا في دولة أغلبهم الجئ (  33,000باإلضافة إلى  جنوب السودان
  إثيوبيا.

  
مكتب المفوض السوداني لشؤون أن  لمرآز السوداني للخدمات الصحفية شبه الرسميوقد أفاد الموقع اإلخباري ل

المعسكرات الواقعة في إثيوبيا التي تستضيف الجئين سودانيين.  وقد أخبر المفوض إلى يعد للقيام بزيارة  الالجئين
إلعادة بين مفوضي الالجئين في السودان وإثيوبيا  يةتوقيع اتفاق بأنه سيتمالمرآز السوداني للخدمات الصحفية 

  الالجئين السودانيين من إثيوبيا.
  

فيد بتحديد موعد جديد لحملة التطعيم ضد شلل األطفال في المناطق التي تسيطر عليها الحرآة مفوضية العون اإلنساني ت
  قطاع الشمال –الشعبية لتحرير السودان 

  
عالم نقال عن مفوضية العون اإلنساني بأن حملة التطعيم ضد شلل االطفال في المناطق الخاضعة لسيطرة ارير اإلأفادت تق

قطاع الشمال في واليتي جنوب آردفان والنيل األزرق سوف تبدأ في األول من ديسمبر.   –الحرآة الشعبية لتحرير السودان 
 ،قطاع الشمال – من الحرآة الشعبية لتحرير السودان وأعرب مفوض مفوضية العون اإلنساني عن أمله في أن تجد آال

والحكومة السودانية حال للخالفات العالقة بينهما فيما يتعلق بلوجيستيات التنفيذ.  وأفاد المفوض أن وآاالت األمم المتحدة ستقوم 
  بتنفيذ حملة التطعيم بينما لن تشارك الحكومة السودانية بصورة مباشرة في هذا التنفيذ.

  
لوسائل اإلعالم بأن الحكومة السودانية مستعدة إلجراء  السودان السيد إبراهيم غندوروفد التفاوض الحكومي في وقال رئيس 

شلل االطفال.  وأضاف السيد غندور أن  حول حملة التطعيم ضد قطاع الشمال –مناقشات مع الحرآة الشعبية لتحرير السودان 
قطاع الشمال حول القضايا الفنية العالقة  –اوضات مع الحرآة الشعبية لتحرير السودان الحكومة السودانية مستعدة إلجراء مف

فريق االتحاد األفريقي الرفيع المستوى بينهما قبل بدء حملة التطعيم.  إال أن السيد غندور قال أن الحكومة لم تتسلم دعوة من 
  قطاع الشمال في مدينة أديس أبابا. –دان اجتماع مع الحرآة الشعبية لتحرير السو لحضور المعني بالتنفيذ

  
  جنوب وغرب آردفانواليتي صابة بالحمى الصفراء في حاالت إ

  
ال يزال عدد الحاالت المصابة بمرض الحمى الصفراء التي سجلت في واليتي جنوب وغرب آردفان في ازدياد.  فوفقا لما 

في  ةوفاحاالت  10حالة مصابة بالحمى الصفراء، منها  36أفادت به وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية فقد ُسجل إجمالي 
في المائة.  وحتى  27.8.  وبلغ معدل حاالت الوفاة نسبة 2013نوفمبر  10و 3ن واليتي جنوب وغرب آردفان في الفترة ما بي

  جنوب وغرب آردفان.واليتي محليات في  10تاريخه تم تسجيل حاالت مشتبهة بالحمى الصفراء في 
  

ة في محليات من المحليات المتأثر 10محليات من إجمالي  4شخص في  100,000وقد بدأت حملة للتطعيم تستهدف تطعيم 
 والية في وآيلك ،جنوب آردفان ولقاوهوالية والريف الشرقي في  ،وتشتمل هذه المحليات على آادوقليجميع أنحاء الواليتين.  

.  ويجرى حاليا تطعيم نوفمبر 14بحلول  شخص في محليتي آيلك ولقاوه 21,000تم تطعيم ما يقرب من وقد غرب آردفان.  
الجهود  التقارير أن وزارة الصحة مستعدة لتولي زماموالريف الشرقي.  وأفادت  ،محليتي آادوقلياألطفال دون سن العاشرة في 

جنوب وغرب آردفان.  وسيعتمد الجدول الزمني واليتي تطعيم في الواليات المتاثرة المتبقية في جميع أنحاء الالرامية إلى 
  الصفراء.للحملة إلى حد آبير على إعادة تأآيد تشخيص اإلصابة بالحمى 

وفقا لما أفادت به مفوضية 
األمم المتحدة لشؤون الالجئين 

 231,000ما يقرب من  وجد
الجئ سوداني من واليتي 
 جنوب آردفان والنيل األزرق

مأوى لهم في  2011 منذ يونيو
معسكرات في دولة جنوب 

 السودان وإثيوبيا 

أفادت وزارة الصحة ومنظمة 
 36 بتسجيلالصحة العالمية 

بالحمى الصفراء، مشتبهة حالة 
، في وفيات)حاالت  10منها (

 وجنوب آردفانواليتي غرب 

 )الالجئين لشؤون المتحدة األمم مفوضية تصوير(  إثيوبيا دولة إلى الحدود يعبرون االزرق النيل والية من الجئون
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تنظيم حمالت توعية صحية في جنوب وغرب آردفان من خالل محطات اإلذاعة ات الوقت ذاليا في وتجرى ح
والمساجد آتدابير وقاية.  وقد تم تعزيز نظام مراقبة األمراض السارية في الواليات األخرى،  ،والمدارس ،المحلية

 والخرطوم.  ،قضارفالو ،والجزيرة ،بما في ذلك في واليات النيل األبيض
  

  جزاء من دارفورأندالع القتال القبلي في تواصل إ
  

  شخص في القتال الذي اندلع بين قبيلتي المسيرية والسالمات في وسط دارفور 50مقتل ما يزيد عن 
  

وأصيب آثيرون آخرون عقب نشوب اشتباآات عنيفة بين قبيلتي المسيرية والسالمات  شخص 50ُقتل ما يزيد عن 
وفقا لما أفادت به عن مدينة أم دخن في وسط دارفور، آم  3في معسكر أبو ذر للنازحين داخليا، والذي يبعد حوالي 

يستضيف معسكر أبو ذر األشخاص غالبا ما اإلنسانية والمقيمين في مدينة أم دخن.  والتقارير الواردة من المنظمات 
.  2013الذين فروا من بيوتهم في المناطق الريفية خالل اندالع القتال بين قبيلتي المسيرية والسالمات في أبريل 

 ن ألنشطة بناء السالم خاللامأوى ومرآز 104فوفقا لمنظمة صندوق "تير فند" الدولية غير الحكومية، فقد ُحرق 
 قد أجبرت والتشادية المشترآة ،السودانية وقوات حرس الحدود ،القتال.  وأفادت التقارير أن قوات الشرطة اندالع

من األسر المتأثرة ( ما يقدر  104حتاج تالمهاجمين على الفرار خارج مدينة أم دخن.  ووفقا لمنظمة "تير فند"، 
ة قريبا بتوزيع هذه ن تبدأ الجهات الفاعلة اإلنسانيأومن المقرر إغاثة غير غذائية.  مدادات إلفرد)  520بنحو 

  اإلمدادات.
  

في ف قوم فيها مجموعة قبلية مسلحة بالهجوم على معسكر للنازحين في مدينة أم دخن.توهذه هي المرة الثانية التي 
معسكر المطر للنازحين الجدد الواقع على مشارف هاجم رجال مسلحون يشتبه بانتمائهم لقبيلة السالمات  أآتوبر 28

بلدة أم دخن.  وقد تدخلت على الفور القوات السودانية والتشادية المشترآة وألقت القبض على اثنين من المهاجمين.  
  ة إصابات.نحو تشاد.  ولم ُيبلغ عن وقوع أي بينما فر المهاجمون اآلخرون عبر الحدود

  
شخص في أجزاء من والية وسط  25,000ه المنظمات اإلنسانية الدولية ما يقرب من وقد نزح ووفقا لما أفادت ب

دارفور منذ أبريل نتيجة نشوب اشتباآات مسلحة بين قبيلتي المسيرية والسالمات.  وقد فر أيضا بعض األشخاص 
جئين، فقد وصل ما يقرب عبر الحدود إلى البلدان المجاورة.  فوفقا لما أفادت به مفوضية األمم المتحدة لشؤون الال

الجئ  3,400وصل .  وباإلضافة إلى ذلك، 2013الجئ سوداني من دارفور إلى تشاد منذ يناير  36,200من 
  .  2013من وسط دارفور) إلى جمهورية أفريقيا الوسطى منذ يناير أغلبهم سوداني ( 

  
  محاولة الحكومة لتسهيل إجراء حوار بين القبيلتين

نوفمبر، في  17والية وسط دارفور والوالي (المحافظ) بزيارة مدينة أم دخن في الحكومية التابعة لقامت لجنة األمن 
جراء وتمثل الغرض من هذه الزيارة في تسهيل إاستجابة إلحتواء تصاعد النزاع بين قبيلتي المسيرية والسالمات.  

سالم حكومية  سابقا.  وتقوم حاليا لجنة وقعته القبيلتانحوار بين القبيلتين وتشجيعهم على االلتزام باتفاق السالم الذي 
.  وتأمل اللجنة أن تساعد سالمات والمسيريةقبيلتي الفيها  تقطنالتي  الواليةناطق ممن زالنجي بزيارة عدد من 

 على لنزاع.  ووفقا لما أفاد به المراقبون، فإن انزع فتيل التوتر المتصاعد بين القبيلتين فيالزيارة التي قامت بها 
قتال بين التي تتسبب في اندالع الالعوامل الرئيسية  يعد إحدىالوصول إلى الموارد، بما في ذلك األراضي،  أحقية

  .القبيلتين

  ندي في جنوب دارفوراندالع قتال قبلي حول مرُآ

هاجمت مجموعة من قبيلتي المسيرية والتعايشة قرى تابعة لقبيلة 
على الحدود  آم غرب نياال) 145ندي ( السالمات بالقرب من مرُآ

م في جنوب دارفور، وفقا للتقارير ُبالواقعة بين محليتي رهيد البردي وُآ
التقارير بوقوع عدد من الوفيات  وأفادتالتي تلقتها األمم المتحدة.  

  منظمة الرؤية العالميةادت به لما أفواإلصابات وسرقة الماشية.  فوفقا 
شخص من بيوتهم في  600ر بنحو غير الحكومية، فقد فر ما يقدالدولية 

ومندو ووجدوا ملجأ لهم في محلية رهيد  ،والدليب ،وأم شوآة ،ساآبا
تم يالبردي.  بينما فر اآلخرون إلى مدينة آبم ومحلية عد الفرسان.  ولم 

   التحقق من هذه االرقام بعد.

المنظمة الدولية للرؤية أفادت 
الدولية غير  –  العالمية

قدر بنحو ما ي بفرارالحكومية، 
شخص من بيوتهم في  600

 ،والدليب ،وأم شوآة ،باساآ
محلية رهيد ب والذواومندو 
  البردي

شخص  50ُقتل ما يزيد عن 
وأصيب آثيرون آخرون عقب 
نشوب اشتباآات عنيفة بين 
 قبيلتي المسيرية والسالمات في

  معسكر أبو ذر للنازحين
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  اإلنساني المجال في الشرآاء مع بالتعاون التقرير هذا اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب أعد

  

شخص من قراهم  3,100إلى نزوح ما يقدر بنحو  فادت به مفوضية العون اإلنسانيتال وفقا لما أندالع القإوقد أدى 

إلى بلبل  –أغلبهم من النساء واألطفال  –شخص من محلية عد الفرسان  2,500م؛ و ُبمدينة ُآم إلى ُبفي محلية ُآ

، حوالي آيلومترين غرب هندي إلى قرية دومايشخص من مرُآ 400آم غرب مدينة نياال)؛ و 30تمبسكو ( حوالي 
مدينة نياال.  وستقوم بعثة تقييم االحتياجات المشترآة بين الوآاالت بزيارة هذه المناطق للتحقق من احتياجات 

لى معسكر ممن وصلوا إ شخص آخر 150التحقق من وقامت منظمة الهجرة الدولية بالنازحين الجدد وتقييمها.  
 وحصص غذائية طارئة ،مواد إغاثة غير غذائيةتقديم ندي ويجرى حاليا مرُآقادمين من في نياال السريف للنازحين 

 –نازح من قرية الهدى  600مما يقرب من  ،فادت به مفوضية العون اإلنسانيوفقا لما أولم يتم التحقق بعد، .  إليهم
النازحين الجدد تدفق جديد من لتحسبا و  ن في معسكر السريف للنازحين.ممن يعيشون اآل  - نديمن مرُآالقريبة 
لتقديم تتبع الوافدين الجدد لتسهيل جمع المعلومات ونظاما لهجرة الدولية ال، أنشأت المنظمة ات نياالعسكرإلى م

  .االستجابة اإلنسانية الفعالة
  

  من المواطنين السودانيين غاثة في دارفور عمال اإلفي المائة من  97
  

مئات اآلالف من النازحين وغيرهم من إلى تقديم الخدمات يقومون بغاثة من عمال اإل 6,600هناك ما يقدر بنحو 
الشؤون وفقا ألحدث األرقام التي جمعها مكتب األمم المتحدة لتنسيق ر األشخاص المعرضين للخطر في دارفو

  في المائة فقط 3و  – من المواطنين السودانيينمائة في ال 97 –(أوتشا).  وتتمثل الغالبية العظمى منهم  اإلنسانية

 74أي  –من الموظفين الدوليين.  وُتوظف المنظمات الدولية غير الحكومية ثالثة أرباع عمال اإلغاثة في دارفور 

  خرى.والمنظمات الدولية األ خرون في وآاالت األمم المتحدةشخص)، بينما يعمل اآل 4,862في المائة ( 
  

  عمال اإلغاثة الوطنيين والدوليين العاملين في دارفور 

  الواليات

 غرب دارفور جنوب دارفور شمال دارفور  شرق دارفور  وسط دارفور 
 84 57 68 6 15 الموظفين الدوليين
 1,210 2,048 1,780 300 1,016 الموظفين الوطنيين

 1,294 2,105 1,848 306 1,031 مجموعال
  المصدر: مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا).  

  

 لتهاب الرئويالعالمي لالاليوم 

 

دعا مناصرو الصحة العالمية قادة ولالحتفال بهذا اليوم  رئوي.نوفمبر بالذآرى الخامسة لليوم العالمي لاللتهاب ال 12في  َلِفحُتُأ
االلتهاب  من أجل القضاء على مرضلتشخيص والعالج جديدة ل ستثمار في وسائلولالتوسيع نطاق التدخالت القائمة العالم ل
فمرض  الخامسة طفال دون سناأل يمثل أهم أسباب وفاةال يزال االلتهاب الرئوي مية .  فوفقا لمنظمة الصحة العالالرئوي

في عام مليون طفل  1.1فقد توفى والسل مجتمعة.   ،والمالريا ،لتهاب الرئوي يقتل األطفال بنسبة أآثر من أمراض اإليدزاال

آان و االلتهاب الرئويمن جراء إصابتهم بمرض  2012

في المائة من هذه  99الثانية.  وتحدث تقريبا غلبهم دون سن أ
الوفيات في البلدان النامية حيث يتعذر على العديد من األطفال 
الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية وتلقي العالج.  ووفقا لما 

فسوف  مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)ندوق األأفاد به ص
 2013م يتمخض عن اليوم العالمي لاللتهاب الرئوي في عا

إجراء حملة أآثر تكامال لمكافحة مرضي االلتهاب الرئوي 
في المائة  26نسبة والتي تمثل معا  اءواإلسهال على حد سو

   .من مجموع وفيات األطفال على مستوى العالم
آانت فقد وفي سياق ما يتعلق بااللتهاب الرئوي بالسودان 

قد  2102في عام واإلسهال  ،اإلصابة بمرضي االلتهاب الرئوي

إلى  ستنادًامن وفيات األطفال في السودان.  وإفي المائة  29في  تتسبب

وما لتهاب الرئوي آل عام من جراء اإلصابة بمرض اإل طفل سوداني 16,000فهذا يعني وفاة ما يقرب من  بيانات اليونيسيف

  اإلسهال.مرض طفل من جراء اإلصابة ب 10,000 يقرب من

 من 6,600هناك ما يقدر بنحو 
منهم في دارفور،  عمال اإلغاثة

في المائة من المواطنين  97
 السودانيين

 االلتهاب الرئوي واإلسهال
طفل  26,000تسببا في مقتل 

صندوق  به سوداني حسبما أفاد
األمم المتحدة للطفولة 

اليونيسيف

 أسباب وفيات األطفال في سن دون الخامسة 
 اليونسيف)ر د(المص


