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3ص. الصليب األحمر الدولي إلى جبل سي وجبل مرةمساعدات 

4ص. مساعدات لجنوب آردفان والنيل األزرق  

  التطورات أبرز
  مقتل إثنين من عمال االغاثة

في تبادل إلطالق النار أثناء 
قتال عنيف في نياال، بوالية 

  .جنوب دارفور
  تفيد تقارير مفوضية العون

اإلنساني أن أآثر من 
شخص قد نزحوا  22,000

منذ ابريل بسبب القتال بين 
قبائل السالمات والمسيرية في 
منطقة أم دخن، بوالية وسط 

  .دارفور
   اللجنة الدولية للصليب توفر

األحمرالمساعدات لعدد 
شخص في جبل  190,000

سي وشرق جبل مرة في 
وآانت هذه المناطق   .دارفور

المتأثرة بالنزاع يتعذر على 
وآاالت اإلغاثة الوصول إليها 

  .2010إلى حد آبير منذ عام 
  األمم المتحدة تواصل الدعوة

مع الحكومة والحرآة الشعبية 
قطاع  –ان لتحرير السود

الشمال للسماح بتطعيم 
طفل دون سن  150,000

الخامسة في مناطق الحرآة 
 –الشعبية لتحرير السودان 

  .قطاع الشمال

 أرقام
1,430,000  

  
 

 المعسكرات في نازحين
 يتلقون دارفور في

  الغذائية المساعدات
 الغذاء العالمي) برنامج(

153,000  
  
 

   السودان في الالجئين
 األمم المتحدة (مفوضية
 )للالجئين

 في السودانيين الالجئين 191,200
   السودان دولة جنوب

مفوضية األمم المتحدة ( 
  )للالجئين

330,000  
 

  تشاد في سوداني الجئ
مفوضية األمم المتحدة  (

 ) للالجئين

 التمويل

 984 مليون
 )أمريكي دوالرمطلوبة (

  382 مليون
 )أمريكي دوالر(التمويل المقدم 

38.8%   
 )أمريكي دوالر( التمويل المقدم

 

 )جريح من قوات يوناميد لحفظ السالم في نياال (تصوير يوناميد
 

  
 مقتل اثنين من عمال االغاثة في نياال بدارفور

 
  

أدى القتال هذا االسبوع بين أفراد قوات األمن السودانية ومجموعة شبه عسكرية إلى عدد من اإلصابات 
في صفوف المدنيين في منطقة سكنية في نياال، ُآبرَى مدن دارفور. واندلع القتال بعد مقتل زعيم 

وآان من بين الضحايا أربعة موظفين من منظمة المجموعة شبه العسكرية من قبل قوات األمن السودانية. 
الرؤية العالمية الدولية غير الحكومية وقع مجمعهم في وسط تبادل إلطالق النار. وقد توفي موظف واحد 

من يوليو، بينما توفي الموظف الثاني الحقا  4عندما ألقيت قنبلة على مجمع الرؤية العالمية في نياال في 
وح أصيب بها في انفجار قنبلة يدوية. وأصيب اثنان من الموظفين اآلخرين، في المستشفى متأثرا بجر
  .أحدهما في حالة حرجة

.  
وقد أعرب السيد علي الزعتري منسق األمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية في السودان في بيان 

خرين فضال عن األضرار يوليو عن غضبه لمقتل اثنين من عمال اإلغاثة والضحايا المدنيين أآل 7له في 
المادية التي لحقت بنياال وسكانها جراء القتال. وقال السيد الزعتري، "إن األحداث التي أدت إلى وفاة 

في تبادل الطالق النار في منطقة حضرية من المدينة األآثر اآتظاظا  –زمالئنا من الرؤية العالمية 
وضاع األمنية غير المستقرة في هذه المنطقة ويهدد ليسلط الضوء على استمرار األ - بالسكان في دارفور 

بتعطيل تدفق المساعدات اإلنسانية التي تمس الحاجة لها، ويزعزع جهود المصالحة، ويعطل التقدم نحو 
  ." تحقيق المزيد من التنمية االقتصادية واالجتماعية

  
وقت الهجوم بالقنبلة أن الوضع  وقال موظف الرؤية العالمية الذي آان في بيت ضيافة الرؤية العالمية في

يائس في المستشفى التعليمي في نياال حيث نقل الموظفان المصابان في البداية. واضاف "انهم يتعاملون 
حاليا مع عدد هائل من الناس"، وقال الموظف، مضيفا أن العديد من المكاتب المحلية للوآاالت الدولية في 

الرؤية العالمية برامجها لتقديم المساعدات ألآثر من مليون من نياال تعرضت لنهب آثيف. وعلقت منظمة 
النازحين في جميع أنحاء جنوب دارفور. ويشمل الدعم الذي تقدمه هذه البرامج المساعدات الغذائية، 

ية، ومساحات صديقة لألطفال في عدة معسكرات ، وتدخالت المياه، والمرافق الصحوالخدمات الصحية
  .للنازحين

  
المنظمات اإلنسانية بتعرض مكاتب أو بيوت ضيافة ثالث من المنظمات الدولية غير الحكومية وأفادت 

ومنظمة الهجرة الدولية للنهب. فقد سرقت السيارات، والدراجات النارية، والمعدات المكتبية، والنقدية، 
وضية العون في حين لحقت أضرار بعدد من السيارات. وقد طلبت المنظمات الدولية غير الحكومية مف

اإلنساني الحكومية في السودان بالعمل مع األجهزة األمنية المختصة لضمان بيئة عمل آمنة للعاملين في 
المجال اإلنساني في نياال. آما تجري األمم المتحدة اتصاالت أيضا مع حكومة والية جنوب دارفور 

  .لضمان الحماية الكافية للوآاالت اإلنسانية في نياال
  

يوليو في ترحيل  5و  4بعثة االمم المتحدة واالتحاد االفريقي في دارفور (يوناميد) يومي  وقد ساعدت
من موظفي اليوناميد، ووآاالت األمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية، إلى  130أآثر من 

  قاعدة يوناميد خارج نياال لضمان أمنهم.

النشرة اإلنسانية
السودان

 2013 يوليو 7 – 1|   27العدد
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  ريلنازح جديد في والية وسط دارفور منذ أب 22,000

  
شخص  22,300نزح حوالي 

وفقا لمفوضية العون  )أسرة 4,460(
اإلنساني من منازلهم في المناطق 
الريفية إلى المدن الكبيرة في والية 
وسط دارفور في أعقاب النزاع بين 
قبائل المسيرية والسالمات. وقد 
تحققت مفوضية العون اإلنساني من 

نازحًا قد وصلوا إلى   12,300أن 
من قرى أبو جرادل، و  بلدة أم دخن

صلالي، والوحدات اإلدارية بكبر. 
 ةولم يتلق هؤالء الناس حتى اآلن أي

مساعدات غذائية، على الرغم من أن 
بعض الناس قد تلقوا إمدادات اإلغاثة 
غير الغذائية فضال عن تقديم 
  .مساعدات المياه، والمرافق الصحية

  
ال يزال التحقق مستمرًا من حوالي  

زحوا من قرى شخص ن 3,650
تيريج، وغا، وآرتي وإرآم ، 

والبقولي في منطقة آدنقرا، (حوالي 
آلم جنوب غربي مدينة زالنجي)  3

، تحققت 3,650ومن بين هؤالء ال  
مفوضية العون اإلنساني، ومنظمة 
معونة الكنيسة النرويجية الدولية غير 
الحكومية، وجمعية الهالل األحمر 

ير نازح. وتش  2,500السوداني من 
التقديرات األولية إلى أنهم في حاجة 
إلى الغذاء، وإمدادات اإلغاثة غير 
الغذائية، وخدمات المياه والمرافق 
  .الصحية، وفقا لمفوضية العون اإلنساني

  
شخص نزحوا من ديارهم في البجا، وعروله، وعمار جديد من  1,200ارسيال من حوالي  قويستمر التحقق في بلدة 

شخص نزحوا من المناطق الريفية   1,400زلهم خوفا من هجمات محتملة. وهناك ما يقدر بنحو الذين فروا من منا
شخص من المناطق الريفية في مكجر إلى بلدة مكجر، وإلى معسكرات   3,750في بنديسي إلى بلدة بنديسي، و

  .لم يتم التحقق منهم بعدوالنازحين القريبة 
  

 الجئ سوداني إلى معسكر جديد في تشاد  14,000نقل حوالي  
 

  
الجئ سوداني من دارفور من الذين   14,000يوليو أن حوالي  4وضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين في ذآرت مف

آانوا قد فروا من أعمال العنف بين القبائل في أجزاء من دارفور منذ يناير قد تم نقلهم إلى معسكر جديد في تشاد. 
قبل وصولهم الى معسكر أب قدم  الجديد في  وقضى بعض الالجئين من قرية أبو جرادل في وسط دارفور أسابيعًا

منطقة حدودية نائية ويصعب الوصول إليها في تشاد، وآان  حصولهم على مياه الشرب المأمونة، وغيرها من 
  .الخدمات األساسية متعذرًا

  
بعد  2013الجئ سوداني إلى تشاد منذ يناير  30,000عبر نحو  فقد ووفقا لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين

القتال بين القبائل في منطقة جبل عامر في شمال دارفور، ومؤخرا القتال بين القبائل في أم دخن، بوالية وسط 
الجئ سوداني من دارفور قد الذوا بالفعل بشرق تشاد   300,000دارفور. وقبل تدفق هذا العام، آان ما يقدر بعدد 

  .2003بسبب النزاع في دارفور الذي بدأ في عام 
  
  

تقول تقارير مفوضية 
العون اإلنساني أن أآثر 

شخص قد  22,000من 
نزحوا منذ ابريل بسبب 
القتال الدائر بين قبائل 
السالمات و المسيرية في 
منطقة أم دخن، بوالية 

 وسط دارفور

 14,000 حوالي نقل تم
 30,000 ال بين من شخص
 فرواالذين  سوداني الجئ
 عام يناير منذ تشاد إلى

 مع جديد عسكرم إلى 2013
 إلى أفضل وصول إتاحة 
  الخدمات

  
 

 ابريل خريطة: النزوح في وسط دارفور منذ
 )المصدر: مفوضية العون اإلنساني(
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  شخص في جبل سي  190,000لجنة الدولية للصليب األحمر توفر المساعدات إلى ال
   وشرق جبل مرة 
 

تفيد تقارير اللجنة الدولية للصليب 
األحمر أنهم قد تم منحهم إتاحة 
الوصول إلى جبل سي في والية 
شمال دارفور في الشهور األخيرة، 
وأنهم قد وزعوا المساعدات الغذائية، 

 8,163إلى  واألدوات الزراعية 
شخص).  49,000أسرة ( حوالي 

آما وزعت اللجنة الدولية البذور، 
 23,890واألدوات الزراعية على 

نسمة)  في   143,340(أسرة  
منطقة شرق جبل مرة المتداخلة مع 
المناطق الشمالية من والية جنوب 

  .دارفور
أسرة  15,244وهذا يشمل  

شخص) في سوق فنجا؛ و  91,464(
أسرة   3,000شخص) في جوسدور، و  7،314أسرة ( 1,219شخص) في آتور، و 26,562(أسرة  4,427
  .شخص) في فاينا، وآينيدير، و مناطق بني سريف  في شرق جبل مره 18,000(آخرين  

يوليو. وآل من جبل سي وشرق  4وقد تم االنتهاء من توزيع البذور، واألدوات الزراعية في آتور وجسدور في 
ن المناطق المتأثرة بالنزاع والتي تعذرت إتاحة وصول المنظمات اإلنسانية إليها إلى حد آبير منذ جبل مرة هي م

  ..2010عام 
  

   مساعدات للمتأثرين بالنزاع في جنوب آردفان والنيل األزرق

يجري برنامج الغذاء العالمي، ومفوضية العون اإلنساني تحققًا من المتأثرين بالقتال بين القوات المسلحة السودانية و 
آردفان الذي إندلع قطاع الشمال في أبو آرشوال ومناطق أخرى في جنوب  –قوات الحرآة الشعبية لتحرير السودان 

في أواخر ابريل. هؤالء النازحين في حاجة إلى مساعدات غذائية. وهناك أيضا بعض األشخاص من أبو آرشوال 
متأثرين بالنزاع وهم في حاجة ماسة إلى األغطية البالستيكية نظرا لبداية موسم األمطار. والكثير من هؤالء الناس 

ية خالل التوزيعات السابقة في مواقع مختلفة في شمال آردفان، وفقا لمفوضية لم يتلقوا إمدادات اإلغاثة غير الغذائ
  .العون اإلنساني

  
وتدعم وآالة االمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) منظمة سبرو الوطنية غير الحكومية لتنفيذ أنشطة حماية األطفال 

مولة بالتقرير، فريقًا لأللغام والتوعية للمتأثرين بالصراع في أبو آرشوال. وقد نشرت سبرو خالل الفترة المش
بمخاطر األلغام إلى بلدة أبو آرشوال والقرى المحيطة بها لتقييم مخاطر األلغام األرضية والذخائر غير المنفجرة في 

فريق حادثتين للذخائر غير المنفجرة والتي العن عودة الناس إلى المنطقة. وقد ذآر  ًاالمنطقة بعد تلقيها تقارير
ن إصابة اثنين من المدنيين. وأجريت أنشطة التوعية بمخاطر األلغام للمجتمعات في أبو آرشوال وعشرة أسفرت ع

  .مواقع أخرى تستضيف الناس والعائدين المتأثرين بالنزاع
  

وفي الوقت نفسه، قدمت منظمة الصحة العالمية أطقم طبية لإلستجابة السريعة واألدوية في حاالت الطوارئ لعدد 
  .من األطفال، لمدة ثالثة أشهر لدعم وزارة الصحة الوالئية 500شخص، بينهم   2,500

  األزرق في والية النيل اإلنسانية اتتقديم المساعد تواصل
  

طن متري  من   600وغيرها من المنظمات اإلنسانية أآثر من   )ت األمم المتحدة لألغذية والزراعة (الفاووزع
نازح والفئات األآثر  250,000طن متري من بذور الخضروات، ألآثر من   3,000بذور المحاصيل، وأآثر من 

زرق. وقدمت المنظمة أيضا حوالي من والية النيل األ ستالأسرة) في جميع المحليات  48,670(عرضة للمخاطر 
  .مليون جرعة من لقاحات للماشية 3.6

  

توفر اللجنة الدولية 
للصليب األحمر 
المساعدات لحوالي 

شخص في  190,000
جبل سي، وشرق جبل 
مرة في مناطق من 
دارفور مؤخرا آان ال 
يتاح الوصول إليها 

ى حد لمنظمات اإلغاثة إل
 آبير

 الصحة منظمة توفر
 الطبية اإلمدادات العالمية

 شخص 2,000عدد ل
 في طفالمن األ 500و

  آادوقليمدينة 

 )نساء في قرية جاوا في شرق جبل مرة بوالية جنوب دارفور (تصوير اليوناميد
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طن متري من المواد   5,865، بتوزيع 2013أفاد برنامج الغذاء العالمي، وذلك اعتبارا من نهاية يونيو عام 
 محليات جري تقييمها بواسطة  الشرآاء شخص من المتأثرين بالنزاع في خمس   84,000الغذائية لحوالي  

المنفذين جمعية الهالل األحمر السوداني، ومنظمة مبادرون الوطنية غير الحكومية.  ويجري حالًيا التحقق من ما 
شخص في حاجة للمساعدات غذائية في محلية الدمازين. وباإلضافة إلى ذلك، أفاد برنامج   11,000يقدر بعدد 

ا للطوارئ في محليات الكرمك وقيسان استعدادا طن متري من األغذية قد خزنت تحسب 800الغذاء العالمي بأن  
طن متري  700لموسم األمطار. وعادة ماال يمكن الوصول إلى هذه المحليات أثناء موسم األمطار.  وسيتم تسليم 

طن متري من األغذية   1,500من المواد الغذائية في األيام المقبلة، والتي سوف تغطي مجموع االحتياجات البالغ 
  .موقعينبالنسبة لل

  
والنظافة لدعم العيادتين المتنقلتين في محليات الكرمك وقيسان.  ةوتواصل اليونيسف توفير المياه، والمرافق الصحي

آرتونة من أقراص الكلور  67آرتونه الصابون، و  1,000وخالل الفترة المشمولة بالتقرير، تم توزيع أآثر من 
يات الكرمك وقيسان. وعالوة على ذلك، أآملت اليونيسف أسرة) في محل 5,856شخص (    30,000إلى حوالي 

شخص في قرى  14,000مضخة يدوية من شأنها أن توفر فرص الحصول على المياه النظيفة إلى    28ترآيب 
مضخة يدوية  50محليات باو، والكرمك، وقيسان والروصيرص. وبحلول نهاية نوفمبر، سيتم ترآيب ما مجموعه 

آما أآملت المنظمة غير الحكومية األفريقية لإلغاثة والتنمية في شراآة مع اليونيسيف ومن  في التجمعات األربعة.
  .من هياآل المرافق الصحية في قريتين في محلية الدمازين 338من أصل  136خالل تعبئة المجتمع المحلي بناء 

  
  قطاع الشمال –مقترح بتطعيم األطفال ضد شلل األطفال في المناطق الحرآة الشعبية لتحرير السودان 

قطاع  –من حكومة السودان، والحرآة الشعبية لتحرير السودان  2013ي مايو من عام طلبت األمم المتحدة ف
الشمال النظر في مقترح لوقف القتال إلجراء حملة التطعيم ضد شلل األطفال، وتوزيع فيتامين (أ) لحوالي 

في جنوب  طفل دون سن الخامسة في المناطق المتأثرة بالنزاعات والتي ال تخضع لسيطرة الحكومة 150,000
تحصين األطفال واألطفال حديثي الوالدة الذين لم يتم تطعيمهم آردفان، والنيل األزرق. والهدف من االقتراح هو 

 .2011نتيجة القتال الذي يجري في أجزاء من جنوب آردفان، والنيل األزرق منذ عام 

لعالمية، الدعوة مع الحكومة والحرآة وتواصل األمم المتحدة ووآاالتها، بما في ذلك اليونيسف ومنظمة الصحة ا
قطاع الشمال للسماح بالتطعيم. في حين أن آال الجانبين قد وافقا من حيث المبدأ على أن  –الشعبية لتحرير السودان 

الحملة يجب ان تتم، هناك عدد من القضايا التي تحتاج إلى حل قبل أن يمكن أن يحدث هذا. ويشمل هذا االتفاق على 
ذي منه يجب أن تتم الحملة. وتشمل القضايا األخرى التي لم تحل بعد االتفاق على وقف للقتال لمدة الموقع وال

  يجب ان تؤخذ منه اللقاحات.أسبوعين إلجراء حملة التطعيم ، واتفاق على المكان الذي 

تقدم اليونيسف إمدادات 
المياه والمرافق الصحية 

 30,000ألآثر من 
شخص في محليات 
الكرمك وقيسان بوالية 

  النيل األزرق

 الدعوة المتحدة األمم تواصل
 والحرآة الحكومة مع

 – السودان لتحرير الشعبية
 بتطعيم للسماح الشمال قطاع

 سن دون طفل 150,000
 الحرآة مناطق في الخامسة
 – السودان لتحرير الشعبية
 لالشما قطاع


