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أوتشا     

 ) اليوناميد(المصدر:  شمال دارفوروالية في لتقون ي االمعاليقادة من قبيلتي الرزيقات و

في هذا العدد                                        

1عديلة وأبوآارنكا ص. محليتي إلى تقييم تسيير بعثات 

2ص.  القتال القبلي في والية غرب آردفان

3غرب آردفان ص. التطعيم ضد شلل األطفال في واليتي جنوب و

4حمى الضنك في دارفور ص. بالمزيد من حاالت اإلصابة  ظهور

 

  التطورات أبرز    
بعثة مشترآة بين  سهلت الحكومة تسيير •

  30 - 27الوآاالت من مدينة نياال في 
على التوالي، لتقييم  2014نوفمبر

وأبوآارنكا  اإلحتياجات في محليتي عديلة
 .في والية شرق دارفور

 تشير تقارير إعالمية إلى أن أآثر من  •
شخص قد لقوا مصرعهم،  100

باإلضافة الى سقوط العديد من الجرحى 
ندلعت األسبوع الماضي إجراء اشتباآات 

بين بطنين من بطون قبيلة المسيرية في 
 .والية غرب آردفان

ال تزال الذخائر غير المنفجرة تشكل  •
 تهديدا في دارفور، مع ورود تقارير عن

إصابة خمسة أطفال بجروح خالل 
ذخائر  سبوع الماضي نتيجة إلنفجاراأل

 .في واليتي شمال وغرب دارفور
تطعيم أآثر من  جرىوفقًا لليونسيف  •

طفل ضد شلل األطفال عبر  4,400
إستخدام العيادات المتنقلة في المناطق 

في السابق في  إليها الوصول تعذرالتي 
  واليتي جنوب وغرب آردفان.

 أرقام

  
  مليون 2,9

  
  

  مليون 2,4
  
  
 مليون 2

في  النازحينإجمالى عدد 
  السودان

  
(حتى  دارفورالنازحون في 

  تاريخه)
  

عدد المصابين بسوء التغذية 
       الحاد الشامل

  
  

167,908          

   السودان في نوالالجئ
 األمم المتحدة (مفوضية

  )لالجئينشئون ال

  
  
  

110,948  

 دولة جنوب من نوالالجئ
 15منذ   في السودان السودان

مفوضية ( 3013ديسمبر، 
  )لالجئينشئون ااألمم المتحدة ل

 التمويل    

 )أمريكي دوالر( مليون 986
  2014مطلوبة في عام 

 51,7 %  
 ةتوفرنسبة األموال الم

 

  
  

  أبو آارنكا في والية شرق دارفورزيارة وآاالت اإلغاثة لمحليتي عديلة و
 

سهلت حكومة السودان تسيير بعثة مشترآة بين الوآاالت لزيارة محليتي عديلة وأبو آارنكا في والية شرق دارفور 
استقل الفريق  طائرة هليكوبتر من نياال عاصمة والية جنوب دارفور   .على التوالي 2014نوفمبر  30و 27يومي 

وآاالت  وصول هذا، وقد ظل .يننطقتقد أجرى الفريق تقييمًا أوليًا ألوضاع النازحين في المو للوصول إلى المنطقتين.
، بعد إندالع 2013متعذرًا بشكٍل آبير منذ شهر أغسطس عام  مدينة الضعين عاصمة الوالية منلى المحليتين إ اإلغاثة

 االشتباآات المسلحة في المنطقة الواقعة بين قبيلتي الرزيقات والمعاليا.
 

شخص آخر في أبو   14,000نحو شخص في محلية عديلة و  55,000وتشير التقديرات إلى أن هناك أآثر من 
تجدر و . اإلنسانية اتدوهم في حاجة إلى المساع ،شتباآات العام الماضيإمن الذين فروا من منازلهم عقب  آارنكا
  .إلى أن هناك وجود إنساني محدود في هذه المناطق اإلشارة

  

  غرب آردفانوالية قتال عنيف في إلى اندالع عالم تقارير وسائل اإلتشير 
  

 الزيودوأوالد عمران بطني بين أفراد من عنيفة شتباآات إعن وقوع تقارير  ورود إلى وسائل اإلعالم المحليةأشارت 
قة في منط نشبتشتباآات التي اإلقد توقفت . و2014نوفمبر   25و 21 في غرب آردفانوالية من قبيلة المسيرية في 

ستعادة السالم إل ،نوفمبر 30المنطقة في  فيقوات األمن الحكومية آليومتر جنوب بلدة ناما بعد نشر  50تبعد حوالي 
باإلضافة الى سقوط العديد من لقوا مصرعهم  قد شخص 100أآثر من  عالمية إلى أناإلتقارير الوتشير  البطنين.بين 

نزحوا بسبب القتال غير قد  ايكونو ربماعدد األشخاص الذين ظل ومسلحة. الشتباآات اندالع اإلإثر  الجرحى
ة، معروف. وتقول مصادر وسائل اإلعالم أيضا أن القتال آان بسبب النزاع حول السيطرة على الموارد في المنطق

 األرض.خاصًة 
  

في الوصول إليها  تعذرفي المناطق التي لتطعيم ضد شلل األطفال حملة ل
  جنوب وغرب آردفانواليات  السابق في

 
 جرىمن األطفال دون سن الخامسة في أجزاء من واليتي جنوب وغرب آردفان قد  4,433قالت اليونيسيف أن 

هذه هي المرة األولى التي يتلقى فيها األطفال في هذه .  و)أ(فيتامين  تمكمالشلل األطفال وإعطاءهم  تطعيمهم ضد 
منها في محلية  قرية، ثماٍن  13فيالء األطفال ؤه ويوجد .2011المناطق أي لقاحات منذ اندالع النزاع في عام 

 ،آالينداالجبيالت، وطوفين، و، وهرابُد، وأم االسنادرالعباسية في والية جنوب آردفان هي: (أم مرح، والسافل، و
ل ديد). بآماألغبش، وآمبل، وشنقل، وآردفان في محلية لقاوة هي: (طبق، و قرى في والية غرب خمسو ) اوالشواي

 .القرى في مواقع يصعب الوصول إليهاهذه  تقعو
 

دارة متكاملة ألمراض في والية غرب آردفان وحدة إ باإلضافة إلى ذلك، قدمت اليونيسف لوزارة الصحة الوالئية 
  .شخص في القرى الخمس في محلية لقاوة 9,000، وآذلك وحدة رعاية صحية أولية لخدمة أآثر من الطفولة
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  الالجئين من دولة جنوب السودانستمرار تدفق إ
 

األمم المتحدة سجلت مفوضية 
ت من تحققوشؤون الالجئين ل

الجئ  111,000وصول نحو 
من دولة جنوب السودان طلبًا 

ذلك منذ و ،السودانفي للمأوى 
اندالع القتال في دولة جنوب 

شهر السودان في منتصف 
ومن بين  .2013ديسمبر عام 

 67,500تلقى حوالي هؤالء 
من أشكال  شخص شكًال

 تبقىو .اإلنسانية تاالمساعد
التقديرات اإلجمالية ألعداد 

ذآر قد . وعاليةالوافدين 
الجئ من   205,000أن السودان يستضيف  نوفمبر 23في يوم الحكومية  بمفوضية العون اإلنساني المفوض العام

  .دولة جنوب السودان
 

  ستقبال جديد لالجئين من دولة جنوب السودانإمرآز 
 

في  هدية إلى منطقة الليري في والية جنوب آردفان بعد نهاية موسم األمطار. أما في منطقة جودؤتحسنت الطرق الم
ستقبال يقدم الوجبات الساخنة للوافدين الجدد قبل إبتشييد مرآز العالمي يقوم برنامج الغذاء فوالية النيل األبيض، 

  لمعسكرات.اإلى تحويلهم 
  

  ستمرار خطر الذخائر غير المنفجرة في دارفورإ
 
ألمم افقًا لتقارير وصلت إلى و

ة في لَمْهالُمتسببت الذخائر المتحدة، 
إصابة خمسة أطفال في واليتي 

 27شمال وغرب دارفور.  ففي 
نوفمبر، أصيب صبي يبلغ من 

عاما  أثناء قيامه باللعب   12العمر
في قرية  ةلَمْهالُمبواحدة من الذخائر 

شمال  دامرة أم السيالة، في والية
 36التي تبعد حوالي و دارفور

 .آتم آيلومتر إلى الشرق من مدينة 
الطفل إلى مستشفى آتم  َلِقُن قدو

  .لتلقي العالج الالزم
 
اإلبالغ عن حادثين  رىجقد و

 .منفصلين في والية غرب دارفور
فتى  نوفمبر 28في  صيب أحيث 

لتقطها أثناء رعيه للماشية في بلدة شكري إآان قد  ةلَمْهالُم الذخائرهذه عندما انفجرت واحدة من  سنواٍت عمره تسع
نوفمبر،  29أما في   .قد نقل الطفل إلى مستشفى الجنينة لتلقي العالجآيلومترغرب مدينة الجنينة). و  15(حوالي 

نقل  قدو .ذر عندما انفجرت قنبلة يدوية آانا يلعبان بها وثنان من األطفال االنازحين  في معسكر أبإفقد أصيب 
  .ن لمستشفى الجنينة لتلقي العالجالطفال

 
ها القنابل، والقذائف، والقنابل اليدوية، واأللغام األرضية، وغيرالذخائر غير المنفجرة هي أسلحة شديدة اإلنفجار مثل 

ء محاولة أثناء إنفجارها المحتمل حتى بعد عدة عقود أثنا تشكل خطرًاو  ،ستخدامهاإمن المواد التي لم تنفجر بعد 
 بسبب النزاع الذي طال أمده في دارفور، ال تزال الذخائر غير المنفجرة تشكل مشكلًةو  استخدامها أو التخلص منها.

تعيق وصول لكنها أيضًا مباشرا فقط على المدنيين، و فهي ال تشكل خطرًا .في المنطقة، خاصًة لألطفال خطيرًة
  .أراضيهم ستزراعإتمنع المزارعين من ما آ ،المساعدات اإلنسانية، وعودة النازحين إلى ديارهم

 
اليوناميد بإتخاذ خطوات لمسح مساحات واسعة من األراضي في و يقوم مكتب التخلص من المتفجرات التابع لبعثة  

 حدةاألمم المت تحققت مفوضية
سجلت نحو شؤون الالجئين ول

الجئ من دولة   111,000
  جنوب السودان في السودان

أصيب خمسة أطفال في 
 واليات شمال وغرب دارفور

 حدى الذخائر غير المنفجرة في معسكر العباسي في والية شمال دارفور (اليوناميد) إلىإظروننأطفال ية. َلَمْهُمذخائر  رإنفجا جراء

 شؤون الالجئيناألمم المتحدة ل المصدر: مفوضية
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 )رشيف منظمة الصحة العالميةأ(صورة من  ضد الحمى الصفراء ًاصبي يتلقى لقاح

آيلومتر مربع من األراضي،  800أآثر من  ، قام المكتب بتقييم2014حتى مارس عام  2013فمن يوليو  .دارفور
من   865وفي هذه العملية، قام بتدمير  آيلومتر من الطرق، معلنًا أنها خالية من الذخائر.  3,000ومسح أآثر من 

 . ووضع العالمات عليها ،آيفية التعرف لىعشخص   16,000الذخائر غير المنفجرة، وآذلك بتدريب أآثر من 
 800,000شرآاؤه رسائل مباشرة حول الذخائر غير المنفجرة إلى نحو وفقا لليوناميد، فقد أوصل المكتب و

  .وضوعآخرين رسائل غير مباشرة حول المشخص مليون  2,25، بينما تلقى نحو شخص
 

  تفشي حمى الضنك في دارفور ارستمرإ
  

  حمى الضنك تصل إلى والية جنوب دارفور
 
عينة لإلشتباه باإلصابة بحمى الضنك جمعت من والية   48 تلرسُأ دارفور لوزارة الصحة الوالئية بوالية جنوب وفقًا

من أصل ست عينات  أربعفي صابة اإل تالمخبرية فقد تأآدووفقا للنتائج  .للتأآيد القوميجنوب دارفور إلى المختبر 
  .حالة المتبقية  42بحمى الضنك، بينما تجري عملية فحص ال

 
  نزفية في شمال دارفورالمزيد من حاالت الحمى ال

 
في المناطق  زارة الصحة بوالية شمال دارفور أن إجمالي عدد حاالت اإلصابة بالحمى النزفية المبلغ عنهاوقالت 

المبلغ عنها  114 مع عدد الحاالت ال طفيفة مقارنًة حالة، أي بزيادٍة 124قد بلغ ، 2014نوفمبر  26 حتى المتأثرة 
وحالتين في مدينة  ،حالة في الفاشر 13منها   (حالة إصابة مؤآدة بحمى الضنك  15وهذا يشمل .في األسبوع الماضي

ثالثة أشخاص نتيجة للتفشي األخير للوباء، وهو ما يعني أن معدل الوفيات قد انخفض بشكل طفيف  قد ماتو . الطينة)
 .لماضيفي المائة  في األسبوع ا  2,6حوالي بفي المائة، مقارنًة  2,4إلى 

  

  عن حملة للتطعيم ضد الحمى الصفراء وزارة الصحة تعلنأ
  

نوفمبر، أعلنت وزارة الصحة  30في 
االتحادية أن حملة التطعيم ضد الحمى 
 ،الصفراء ستنطلق في واليات جنوب

ووسط دارفور،  ،وشرق ،وشمال
وآذلك في واليات النيل األبيض، 

ف هدتستوشمال، وجنوب آردفان. وس
لمؤشراتها الوبائية،  هذه الواليات نظرًا

في حين ستغطي الحمالت بقية أنحاء 
البالد في المستقبل. وقالت وزارة 
الصحة أن الجماعات المسلحة في 
المناطق المستهدفة ستسمح بصول 

   اللقاحات للمواطنين.
  

ووقع آخر تفشي للحمى الصفراء في 
 9، و2012سبتمبر  2دارفور بين 

نها حالة، م 849عن بواسطة وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية اإلبالغ  رىج.  خالل هذه الفترة، 2013يناير 
الغالبية العظمى من الحاالت المبلغ عنها، أي حوالي  .في المائة 20,1مع تسجيل معدل وفيات يبلغ حالة وفاة  171

   سنة. 45إلى  15في المائة، آانت في الفئة العمرية من  72
  

فقدان الشهية، قشعريرة، وحمى، وفي معظم الحاالت،  المرض أعراضشمل توالحمى الصفراء مرض فيروسي حاد. 
تتحسن األعراض عادًة في غضون خمسة أيام. عند والغثيان، وآالم في العضالت وخاصة في الظهر، والصداع. و

التحسن خالل يوم ، إال إن الحمى ما تلبث أن تعود من جديد، و يحدث ألم في البطن، و يبدأ تلف ري جبعض الناس ي
إذا حدث هذا، إزداد خطر اإلصابة بالنزيف ومشاآل الكلى. ويسبب هذا المرض بب في إصفرارالجلد. والكبد في التس

  ينتشر عن طريق لدغة أنثى البعوض.لذي افيروس الحمى الصفراء 
 
  
  
 
  

لوزارة الصحة ستنطلق  وفقًا 
حملة التطعيم ضد الحمى 
 ،الصفراء في واليات جنوب

ووسط  ،وشرق ،وشمال
دارفور، وآذلك في واليات 

 ،وجنوب ،النيل األبيض
.وشمال آردفان

زارة الصحة بوالية ووفقا ل
 48 تلرسأجنوب دارفور، 

 جمعها في الوالية رىجعينة 
لإلشتباه باإلصابة بحمى 

تحادي إلى المختبر اإلالضنك 
 .لتأآيدل


