
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
    
  
 

أوتشا     

 في هذا العدد
1ص.استمرار تدفق األشخاص من دولة جنوب السودان  

2ص. تفشي مرض التهاب السحايا في السودان انخفاض

3.ص مزيد من حاالت العودة في وسط دارفور

4.ص اليرقان الحاد في أجزاء من دارفور إصابة بمرض اآتشاف حاالت

  التطورات أبرز
  أفادت الحكومة السودانية

والمنظمات اإلنسانية أن عدد 
األشخاص من أصول من 
دولة جنوب السودان ممن 
يبحثون عن مأوى في دولة 

 24,700السودان قد بلغ 
  فبراير. 10 حتى

  االتحاد األفريقي يعلن عن
استئناف المفاوضات بين 
الحكومة السودانية والحرآة 
الشعبية لتحرير السودان بشأن 
 الوضع في واليتي جنوب

آردفان والنيل األزرق 
فبراير  13والمقرر عقدها في 

  في مدينة أديس أبابا.
  أفادت مفوضية العون

وسط دارفور  بواليةاإلنساني 
 20,000بعودة ما يقدر بنحو 

شخص إلى أجزاء مختلفة من 
أم دخن خالل الثالثة أشهر 

  الماضية.
  أفادت وزارة الصحة الوالئية

في شمال دارفور أنه قد 
 2,572عن  اتغوردت بال

حالة من أعراض مرض 
اليرقان الحاد في محلية 

شمال والية السريف في 
  .2013دارفور منذ يناير 

 أرقام
يجرى حاليا 

مراجعة 
  األرقام

 

  دارفور في نونازحال
 

156,000  
  
 

   السودان في نوالالجئ
 األمم المتحدة (مفوضية
 )للالجئين

 في نالسودانيو نوالالجئ 248,000
 السودان دولة جنوب

   وإثيوبيا
مفوضية األمم المتحدة ( 

  )للالجئين

350,000  
 

 في ونسودانيال ونجئاللا
  تشاد

مفوضية األمم المتحدة  (
 ) للالجئين

 التمويل

 )أمريكي دوالر( 995 مليون
  2014مطلوبة في عام 

 

0.8%  
 ه التمويل المقدمنسبة 

(تصوير الهالل األحمر  جنوب آردفان والية أطفال من أصول من دولة جنوب السودان في أبوجبيهة في
  السوداني)

 

  
  وصول مزيد من األشخاص من دولة جنوب السودان

  
أن عدد األشخاص من أصول من دولة جنوب السودان ممن يبحثون عن مأوى  اإلنسانيةأفادت الحكومة السودانية والمنظمات 

غالبية القادمين  والية النيل األبيض تاستضاف قدفبراير.  و 10 تىحشخص  24,700في دولة السودان قد بلغ ما يقرب من 
ن القادمي العاملة معها أنه من المتوقع أن يزداد عددالمتحدة لشؤون الالجئين نقال عن المنظمات . وقد أفادت مفوضية األمم الجدد

النيل األبيض.  وباإلضافة إلى ذلك، والية  إلىشخص  300- 200ما يقرب من  يوميا حيث يصلالجدد من دولة جنوب السودان 
والية غرب آردفان بصورة آبيرة بمجرد انتهاء جمعية الهالل األحمر السوداني وبرنامج الغذاء العالمي من في عدد القد يزداد 

في سبع واليات من الواليات التي تستضيف أشخاص من أصول من دولة جنوب السودان.   هايأجر ائج تقييم االحتياجات الذينت
في نهاية يودون واإلنسانية، فإن العديد من القادمين الجدد هم من المناطق الحضرية  اتفادت به وآاالت المساعدأوفقا لما و

جد أسرهم الممتدة وغيرها من توالخرطوم، حيث قد االنتقال إلى المناطق الحضرية في دولة السودان مثل آوستي، أو  المطاف
شخص من أصول من دولة  520دة لشؤون الالجئين بوصول ما يقرب من شبكات الدعم.  وقد أفادت مفوضية األمم المتح

شخص من أصول من دولة  40,000جنوب السودان إلى بعض مناطق العراء في الخرطوم.  حيث انضموا إلى ما يقدر بنحو 
ل العودة إلى نقل من أجالائل وس اتمساعدالحصول على ينتظرون  آانوا جنوب السودان الذين يقيمون في هذه المناطق والذين

  .2011نوب السودان منذ عام دولة ج
 

 غاثية، لكن هناك حاجة إلى المزيداإلمساعدات الاإلنسانية تقدم  اتوآاالت المساعد
  

 اإلعالم لجنة أنشأتها السلطات لتنسيق االستجابة الحتياجات القادمين من دولة جنوب السودان في النيل األبيض لمرآز أفادت
واللقايا في  10اإلنسانية في مراآز استقبال الكيلو  مساعداتصحي من قبل منظمات ال قرفمهيكل  600بإتاحة نحو  السوداني

جمعية الهالل األحمر السوداني وبرنامج الغذاء العالمي قد قدما إلى القادمين باإلضافة إلى ذلك، ذآرت اللجنة أن النيل األبيض.  
كفي لمدة شهر واحد.  آما أفادت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين والشرآاء أن ما الجدد إلى مراآز االستقبال أغذية ت

النشرة اإلنسانية
السودان

  2014 فبراير  9 –3|    6العدد
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شخص من القادمين من دولة جنوب السودان قد تلقوا مساعدات غذائية طارئة وإمدادات إغاثة غير  12,000مجموعه يزيد عن 
   .فبراير 5 حتىغذائية 

  
  قطاع الشمال –استئناف المحادثات بين الحكومة السودانية والحرآة الشعبية لتحرير السودان 

  
األفريقي في السودان عن استئناف المفاوضات بين الحكومة السودانية والحرآة الشعبية أعلن مكتب االتصال التابع لالتحاد 

قطاع الشمال بشأن الوضع في واليتي جنوب آردفان والنيل األزرق. ويأتي استئناف المفاوضات بين الجانبين  -لتحرير السودان
طرفين بحضور الجولة الثانية من المحادثات المقرر عقدها عقب دعوة فريق االتحاد األفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ لل

فبراير.  ووفقا لما أفاد به االتحاد األفريقي فقد أبدى الطرفان موافقتهما على حضور هذه  13في مدينة أديس أبابا في 
  المفاوضات.

  
قطاع الشمال  - آة الشعبية لتحرير السودانوقد أفاد االتحاد األفريقي في بيان له أنه يشجع بقوة آال من الحكومة السودانية والحر

  على المشارآة في المفاوضات بهدف التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع الدائر في واليتي جنوب آردفان والنيل األزرق.
  

ووفقا لما جاء في بعض التقارير اإلعالمية، قال عضو في فريق التفاوض الحكومي أن الحكومة السودانية تنوي التوصل إلى 
  فاهم بشأن القضايا اإلنسانية واألمنية في واليتي جنوب آردفان والنيل األزرق أثناء إجراء المحادثات.ت

  
  

  منظمة الصحة العالمية: انخفاض تفشي مرض التهاب السحايا في السودان
  

قع السودان يوأفادت منظمة الصحة العالمية أن تفشي مرض التهاب السحايا في السودان في انخفاض خالل السنوات الماضية.  
حيث يعد المناخ الحار والجاف بمثابة البيئة المواتية النتقال بكتريا التهاب السحايا عبر الهواء، حزام التهاب السحايا" ضمن "

  .وبئة خالل موسم األمطارعلى الرغم من تخفيف حدة األ
  2013-2006بين السودان: حاالت اإلصابة بمرض التهاب السحايا والوفيات 

  المصدر: منظمة الصحة العالمية
  

لقاحا  2012السودان في شهر أآتوبر  وقدم
مزدوجا ضد مرض التهاب السحايا الوبائي 

  (ألف) ضمن برنامج التطعيمات 
  التي يستوطنها الوباء. والياتهالروتينية في 

ة على منع وباء بقدرته الهائلويعرف هذا اللقاح 
ه الوقائي التهاب السحايا في أفريقيا نظرا لتأثير

على المدى البعيد وقدرته على منع انتقال 
المرض.  ويعد اللقاح فعاال ضد الفئة المصلية 

ألف من مرض التهاب السحايا الوبائي، وهو 
% من حاالت مرض التهاب 85ما يمثل 

ومن ".  حزام التهاب السحايا السحايا في "
، الذي تسبب في تفشي لمرض نايسيريا السحايا W135 -ثم ال يوفر اللقاح أية حماية ضد التفشي الناجم عن الفئة المصلية 

  متكرر للمرض في أجزاء من دارفور في الماضي.
  

 حيوي أمر بمثابةوهذا يعني أن السودان ال يزال عرضة لخطر تفشي مرض التهاب السحايا وال تزال اليقظة الصحية العامة 
  رغم انخفاض حاالت اإلصابة بمرض التهاب السحايا.

  
  
  

  شخص إلى وسط دارفور 20,000مفوضية العون اإلنساني:  عودة ما يقرب من 
  

شخص إلى أجزاء مختلفة من محلية أم  20,000وسط دارفور بعودة ما يقدر بنحو  والية أفادت مفوضية العون اإلنساني في
عظم هؤالء العائدون من قبيلة السالمات الذين فروا من بيوتهم بسبب اندالع قتال دخن خالل الثالثة أشهر الماضية.  وآان م

عنها.  ووفقا لما أفادت به  َغلُِّب ق بعد من األرقام التيَقْحَت.  لكن لم ُي2013قبلي بين قبيلتي المسيرية والسالمات في أواخر عام 
التحقق التي قامت بها لجنة مكونة من مفوضية العون اإلنساني في المحلية عمليات  تقلُِّعمنظمات اإلنسانية في أم دخن، فقدال

والجهات الفاعلة العاملة في المجال اإلنساني بسبب مخاوف تتعلق بالقادمين الجدد من جنوب دارفور الذين ليسوا أصال من أم 
ة من العائدين بالفعل بطاقات تموينية آانوا في المائ 80دخن.  ووفقا لما أفاد به برنامج الغذاء العالمي، فإن لدى أآثر من 

  يستخدمونها قبل هذا النزوح.
  

الذرة على العائدين.  ووفقا لما أفاد به من  َاآيس 200، وزعت مفوضية العون اإلنساني واستجابة الحتياجات هؤالء األشخاص
.  آما وزعت المنطقة يف لتلبية احتياجات العائدين اك إمدادات غذائية آافيةصندوق األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، فإن هن

الدولية  لهيئة الطبيةوا ،، ومنظمة تيرفند الدولية غير الحكوميةآال من منظمة مثلث جيل األعمال اإلنسانية الدولية غير الحكومية

بين ستستأنف المفاوضات 
السودانية والحرآة  الحكومة

قطاع  -الشعبية لتحرير السودان
الشمال بشأن الوضع في 
واليتي جنوب آردفان والنيل 
األزرق في مدينة أديس أبابا 

 فبراير 13في 

مفوضية العون اإلنساني أفادت 
وسط دارفور بعودة  والية في

شخص  20,000ما يقدر بنحو 
مختلفة من محلية أم إلى أجزاء 

دخن خالل الثالثة أشهر 
الماضية
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إعداد جدول زمني إلرسال مزيد من إمدادات مع عائد  4,000غير الحكومية إمدادات إغاثة غير غذائية على ما يقرب من 
المياه واإلصحاح البيئي، ومنظمة مثلث جيل اإلغاثة غير الغذائية قريبا إلى محلة أم دخن.  وباإلضافة إلى ذلك، قام قسم 

ومصادر المياه عدد من نقاط توزيع المياه  وإعادة ترميم، ةصحي قفارمببناء هياآل  الدولية غير الحكومية األعمال اإلنسانية
 .المعالجة بالكلور

  نقص المياه في معسكر خور عمر في شرق دارفور

 رفي معسكر خور عم أفاد قادة المجتمع المحلي
في شرق دارفور أن نقص المياه للنازحين 

الشديد في المعسكر قد أثر على ما يقدر بنحو 
شخص خالل الشهرين الماضيين.   11,000

ويرجع هذا إلى وجود خلل في بئر المياه وثالث 
نقاط لتوزيع المياه.  وقد ازدادت في الوقت ذاته 
االحتياجات المتصلة بالمياه في المعسكر مع 

شخص  1,320ت الوصول األخيرة لنحو حاال
من أبو آارينكا.  وقد أفاد آال من قسم المياه 
واإلصحاح البيئي وصندوق األمم المتحدة 
للطفولة (اليونيسيف) بأنهما سيقومان بإصالح 
 نقاط توزيع المياه في المعسكر في أقرب وقت

  .ممكن
ويعاني المرآز الصحي في الوقت نفسه من 

اإلمدادات الطبية.  وقد أرسلت انخفاض في 
وزارة الصحة الوالئية آخر شحنة من األدوية 

إلى شراء األدوية من السوق أو اللجوء إلى استخدام  نتيجة لذلكلجأ المرضى  قدو. 2013األساسية في شهر ديسمبر عام 
 100من في المرآز الصحي  ةاألدوية التقليدية.  وقد انخفض عدد األشخاص الذين يبحثون عن الحصول على مساعدات طبي

في المجال  قا لما أفاد به الموظفون العاملون، وذلك وف2014مرضى يوميا في يناير  10إلى  2013مريض يوميا في ديسمبر 
الطبي.  وستتولى منظمة ميرلين الدولية غير الحكومية تقديم الخدمات الصحية في المعسكر بدال من وزارة الصحة الوالئية 

  .قريبا

  في جنوب دارفورالحاد يرقان مرض الإصابة باآتشاف حاالت 

حالة  34قان الحاد، مع يرال ألعراض مرض حالة 2,572 بأنه قد تم اإلبالغ عن أفادت وزارة الصحة الوالئية في شمال دارفور
إلى تاريخه.  وقد وصل معدل حاالت  2013وفاة في محلية السريف في شمال دارفور في الفترة من يناير 

المائة.  وتمثلت المناطق األآثر تضررا في قريتي أبو سنينة وأم جمينا التي استقر في  1.3الوفيات إلى 
ر عقب ماعفيها النازحون.  وقد نزح معظم هؤالء األشخاص من منطقة جبل 

  . 2013نشوب نزاع بين قبيلتي الرزيقات وبني حسين في يناير 

  اليرقان الحاد حاالت اإلصابة بمرض 
   في محلية السريف في شمال دارفور 

  2013منذ عام 
  المصدر: منظمة الصحة العالمية، وزارة الصحة الوالئية

  

  

شخص في المنطقة.   59,000مدادات طبية إلى أساسية وإ ة الصحة العالمية أدويةواستجابة لتفشي هذا المرض، أرسلت منظم 
التحقيق  للتدريب على عالوة على ذلك، أجرت منظمة الصحة العالمية دورات تدريبية للعمال العاملين في المجال الصحي

يفية شخص دورات تثق 1,900تفشي هذا المرض.  وباإلضافة إلى ذلك، تلقي ما يقدر بنحو عند واالستجابة وإدارة الحالة 
وتزويد المياه بمادة الكلور.  وأخيرا، قدمت منظمة  ،النظافة، وأنشطة تتعلق باختبارات جودة المياهصحية، وُأجريت حمالت 

   الصحة العالمية دعما ماليا لتغطية نفقات تشغيل المرافق الصحية في المنطقة.

حالة مشتبهة  51فبراير بتسجيل  5الدولية غير الحكومية في جنوب دارفور في  – ةيبلجيكال –وقد أفادت منظمة أطاء بال حدود 
ثمان حاالت بينما ُشخصت الست حاالت  تآدأتيف بالقرب من نياال.  حيث رمرض اليرقان الحاد في معسكر السأعراض ب

عراض دولية غير الحكومية عن حالتين أخريين ألآما أبلغت منظمة ميرلين الهاء).  الفئة ( ياألخرى بمرض االتهاب الكبد
الوطنية غير  –السودان  –.  آما أبلغت منظمة صندوق مساعدة المرضى  مرض اليرقان الحاد من معسكر آلما للنازحين 

 الصحة.  وطلبت وزارة ان الحاد في معسكر دريج للنازحينمرض اليرقأعراض الحكومية عن مزيد من حاالت اإلصابة ب

لوالئية أفادت وزارة الصحة ا
في شمال دارفور بأنه قد 

 2,572عن  اتبالغ وردت
حالة ألعراض مرض اليرقان 

في محلية السريف في  الحاد
 2013شمال دارفور منذ يناير 

 11,000تأثر ما يقرب من 
 رفي معسكر خور عمشخص 

في شرق دارفور بنقص المياه 
الشديد في المعسكر خالل 

 الشهرين الماضيين

)المتحدة األمم تصوير(  دارفور شرق والية في عمر خور معسكر في جدد نازحون
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من أجل تكثيف الجهود فيما يتعلق الوالئية من جميع الشرآاء العاملين في المجال الصحي والعاملين في معسكرات النازحين 
  .واإلبالغ عنها مرض اليرقان الحادأعراض حاالت  بتشخيص

  

 )ختان اإلناثتشويه األعضاء التناسلية لإلناث ( إعادة صياغة النقاش حول
  في السودان

  
تشويه ممارسة  وتعد.  )ختان اإلناثتشويه األعضاء التناسلية لإلناث ( معفبراير باليوم الدولي لعدم التسامح  6يحتفل العالم في 

ذات جذور عميقة في المجتمع السوداني.  حيث ُينظر غالبا إلى ممارسة في السودان  )ختان اإلناثاألعضاء التناسلية لإلناث (
 88التفضيالت الفردية.  وفي حين خضع جاوز تفي السودان آواجب اجتماعي ي )ختان اإلناثالتناسلية لإلناث (تشويه األعضاء 

تشويه األعضاء التناسلية لإلناث سنة إلى بعض أشكال  49 - 15في المائة من النساء في السودان ممن تتراوح أعمارهن بين 
صندوق األمم لما أفاد به  ًاوذلك وفق ستمرتأن ممارسة عملية الختان لدن في المائة منهن فقط  ير 42، إال أن )ختان اإلناث(

المتحدة للطفولة (اليونيسيف).  وتقود حكومة السودان وبدعم من صندوق األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)  وصندوق األمم 
ومع   المواقف الفردية تجاه هذا التقليد الضار.المتحدة للسكان الجهود الرامية إلى إعادة صياغة السرد االجتماعي الذي يشكل 

من هذه الجهود تتمكن  المؤمل أن فإنه من،  )ختان اإلناثاألعضاء التناسلية لإلناث ( المعارضة الفردية لتشويهازدياد  تواصل
  على الحد من انتشار هذه الممارسة في السودان.المساعدة

  
معظم الفتيات في ه األعضاء التناسلية لتشوبين المجتمعات،  ختان اإلناثفيه  مارسيالعمر والوقت الذي يختلف في حين و

يحدث بعض الفتيات في المناطق الشرقية من السودان تشويه األعضاء التناسلية ل أنير غ. الخامسة أو السادسة من العمرحوالي 
األعضاء  تشويهإلجراء  رجاء القطرأالفتيات في في المائة من  74والدتهن.  وستخضع حوالي  نمخالل بضعة شهور 

  الختان الفرعوني.األآثر حدة، والمعروف باسم  )ختان اإلناثالتناسلية لإلناث (
  

" وهي مبادرة تسويقية اجتماعية مبتكرة تهدف إلى تغيير هحملة تعرف باسم حملة "سليم 2008 طلقت في السودان في عاموقد ُأ
) في السودان.  ووفقا لما أفاد به المجلس ختان اإلناثتشويه األعضاء التناسلية لإلناث (العادات االجتماعية التي تعزز ممارسة 
اهللا.  ووفقا لما أفاد به المجلس  هبهاوآما  ه، وسليمهمؤنث عربي تعني آامل" هي اسم هالقومي لرعاية األطفال، فإن آلمة "سليم

" والتي تضم ه، تستخدم الحملة اإلعالمية على الصعيد الوطني التي يقودها سفراء مبادرة "سليمالقومي لرعاية األطفال
ل ئعلى جوانب الطرق، والرسا ةدوجواإلعالنات التليفزيونية، واللوحات اإلعالنية الم شخصيات عامة من جميع مناحي الحياة

ختان األعضاء التناسلية لإلناث ( لتشويهي لم يخضعن ئ" آتسمية جديدة وإيجابية للفتيات الالهاإلذاعية للدفاع عن آلمة "سليم
  ان.في السود )اإلناث

  

  روسيا تدعم عمليات المساعدات الغذائية في السودان
  

تبرع االتحاد الروسي بمبلغ مليوني دوالر أمريكي لدعم عمليات المساعدات الغذائية لبرنامج الغذاء العالمي في السودان، وفقا 
شخص  70,000شهر فبراير.  وسيغطي هذا التبرع احتياجات ما يقرب من  للبيان أصدره برنامج الغذاء العالمي في اوائ

معظمهم من النازحين وغيرهم من المجتمعات المعرضة للخطر لمدة شهرين.  ويعد هذا التبرع بمثابة التبرع األول الذي يقدمه 
  .2006االتحاد الروسي إلى برنامج الغذاء العالمي منذ عام 

  
 مانح ابشأن روسيا باعتبارهمن منظمة أوآسفام الدولية غير الحكومية  2013رخة في يوليو مؤ ووفقا لما جاء في ورقة

مرة أخرى) / مانحون غير تقليديون، مثل بلدان  ة" ( أو ناشئة" جديدة/ ناشئ للمساعدات اإلنسانية، فإن هناك جهات مانحة 
تلفت االهتمام بصورة متزايدة في مجتمع )، وترآيا والدول الخليجية لبرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا(ا

  تبرعات.المساعدات الدولية فضال عن البلدان المتلقية لل
  

وتتزايد مبالغ المساعدات اإلنسانية من قبل المانحين "الجدد" باطراد، على الرغم من أن هذه المبالغ تمثل نسبة صغيرة نسبيا من 
هذه البلدان  تلعبأوآسفام، فإنه من المتوقع أن  منظمة فقا لما جاء في تقريروانية الشاملة الخاصة بهم.  وتدفقات المعونة اإلنس

أدوارا ذات أهمية متزايدة فيما يتعلق بالمساعدات اإلنسانية في المستقبل القريب.  وبناء على ذلك، من المهم فهم لماذا، وآيف، 
  :مساعداتهم.  ويمكن اإلطالع على التقرير الكامل المتاح على الموقع الشبكي التاليومتى، وإلى من يوجه هؤالء المانحون 

 http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/dp-russia-humanitarian-donor-150713-
en.pdf  

في المائة من النساء  88خضع 
ممن تتراوح  في السودان
سنة إلى  49-15أعمارهن بين 

بعض أشكال تشويه األعضاء 
ختان التناسلية لإلناث (

في المائة  42)، إال أن اإلناث
عملية الختان لدن منهن فقط  ير
لما أفاد به  ًافقوأن تتواصل 

صندوق األمم المتحدة للطفولة 
 (اليونيسيف)


