
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
  
 

أوتشا    

 في ھذا العدد
1ص. مزيد من النازحين في جنوب كردفان والنيل االزرق  

2ص. شرق ووسط دارفوراندالع توترات قبلية في   

3ص.ازدياد االحتياجات اإلنسانية في دارفور   

4ص. انعدام األمن يعطل أعمال اإلغاثة في جنوب دارفور  

  التطورات أبرز

  ال يزال اندالع القتال في جنوب
يسفر عن كردفان والنيل األزرق 

وقوع قتلى ونزوح بين صفوف 
  .المدنيين

  عدم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة
 –والحركة الشعبية لتحرير السودان 
قطاع الشمال، بشأن حملة التطعيم 

المقترح إجراؤھا في المناطق 
الخاضعة لسيطرة الحركة الشعبية 

  .قطاع الشمال –لتحرير السودان 

  تدشين حملة تطعيم ضد مرض
ب السحايا ھذا األسبوع والتي التھا

 1.4أيام وتستھدف  10تستمر لمدة 
شخص، في المناطق  مليون 

الخاضعة لسيطرة الحكومة في 
  .جنوب كردفان

  اندالع اشتباكات مسلحة بين قبيلتي
الرزيقات والمعاليه خالل األسبوع 
الماضي في دارفور، أسفرت عن 

شخصا من رجال القبيلتين  21مقتل 
ن، وذلك وفقا لما آخرو 55وجرح 

أفادت به التقارير التي تلقتھا األمم 
 .المتحدة

 أرقام

1,400,000 

 
 

 في مسجلون نونازح
دارفور في المعسكرات  

بإستثناء النازحين خارج (
)المعسكرات  

155,900 

 
 

السودان في نالالجئو  
 األمم المتحدة (مفوضية
)للالجئين  

 في نالسودانيو نالالجئو 330,000
مفوضية األمم (تشاد 

)المتحدة للالجئين  

227,700 
 

 في نالسودانيو نالالجئو
 السودان دولة جنوب

مفوضية األمم ( وأثيوبيا
  )المتحدة للالجئين

 التمويل

984 مليون
)أمريكي دوالرمطلوبة (

 

457 مليون
)أمريكي دوالر(التمويل المقدم 

%46.4
 )أمريكي دوالر(لتمويل المقدم نسبة ا

 

)األمم المتحدة( صورة توضح مدرسة لتعليم األطفال النازحين في منطقة فوروبارانقا، غرب دارفور  
 

  
مقتل أو جرح مزيد من المدنيين نتيجة استمرار القتال في جنوب كردفان والنيل 

  األزرق
 

قطاع الشمال في  –التزال االشتباكات المسلحة التي اندلعت  بين القوات المسلحة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان 
صفوف المدنيين، وفقا لتقارير واردة من منظمات إنسانية.جنوب كردفان والنيل األزرق، تسفر عن وقوع قتلى ونزوح بين   

منظمة غير حكومية مقرھا في أفريقيا  50وقد جاء في تقرير جديد أعده االتحاد المعني بالسودان ( وھو اتحاد يتألف من 
جوي الذي تعرضوا مدنيا آخرون نتيجة القصف ال 81مدنيا وجرح  23وتركز عملھا على أفريقيا) بأنه قد قُتل ما ال يقل عن 

، في جنوب كردفان.  ووفقا لما أفادت به مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، واصل 2013له منذ شھر يناير من عام 
أشخاص من منطقة وارني في محلية تلودي في غرب كردفان، الوصول إلى والية أعالي النيل األزرق خالل األسبوع 

الجئ جديد من  400من الوافدين الجدد).  كما أفادت التقارير بوصول  112وصول الماضي (أفادت منظمة غير حكومية ب
 تلودي إلى مقاطعة ملكال الواقعة في والية أعالي النيل في دولة جنوب السودان، خالل شھر سبتمبر.

سبتمبر، بأن  10في وجاء في تقرير الخبير المستقل المعني بحالة حقوق اإلنسان في السودان، السيد مسعود بدرين، الصادر 
قطاع الشمال ال تزال  –ھناك تقارير تفيد بأن وقوع األعمال العدائية بين القوات الحكومية والحركة الشعبية لتحرير السودان 

تؤثر بشكل خطير على حياة المدنيين في جنوب كردفان .  وھناك تقارير واسعة االنتشار من قبل المراقبين المحليين والدوليين 
حقوق اإلنسان تفيد بوقوع قصف جوي من قبل القوات المسلحة السودانية في مناطق مختلفة من الوالية، مما أسفر  في مجال

 عن مقتل وإصابة المدنيين وتدمير منازلھم ومزارعھم ونزوح عدد من المدنيين.

سبتمبر،  16في محلية قيسان في أما في والية النيل األزرق، فقد أفادت التقارير باندالع قتال عنيف في منطقة جبل تمادو 
كم عن  90سبتمبر بالقرب من منطقة دينديرو في محلية باو، التي تبعد حوالي  17فضال عن اندالع قتال وقصف جوي في 

شخص من منطقتي  300الدمازين عاصمة والية النيل األزرق.  ووفقا للتقارير التي تلقتھا األمم المتحدة، فقد فر ما يقدر بنحو 
كم جنوب شرق محلية الدمازين) من منازلھم نتيجة القتال الدائر بين القوات  35مادوم (الواقعة على ما يقرب من ويجو و

قطاع الشمال.  وال تتواجد األمم المتحدة في ھذه المناطق ولم يتم  –المسلحة السودانية وقوات الحركة الشعبية لتحرير السودان
  .التحقق بشكل مستقل في ھذه التقارير

قطاع الشمال، بشأن حمالت التطعيم  –عدم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان 
قطاع الشمال –ضد شلل األطفال في المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة الشعبية لتحرير السودان   

قطاع الشمال، التي اقترحھا صندوق  –ال تزال حملة التطعيم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة الشعبية لتحرير السودان 
األمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية ، متوقفة، مع عدم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية 

وقالت الحكومة لن يكون ھناك وقف لمدة أسبوعين لألعمال العدائية للبدء بحملة التطعيم   قطاع الشمال. –لتحرير السودان 
(على النحو المقترح من جانب صندوق األمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية، في وقت سابق)، لكن سيكون ھناك 

ان الذي سيتم إجراء التطعيم فيه في ذلك اليوم.  وقف لألعمال العدائية لمناطق معينة فقط في أيام معينة، وذلك حسب المك
قطاع الشمال، طلبھا لوقف األعمال العدائية خالل مدة فترة التطعيم.  وقالت  –وتواصل الحركة الشعبية لتحرير السودان 

ينما قالت الحركة الحكومة بأنھا لن تشارك في محادثات مباشرة لمناقشة وقف األعمال العدائية والترتيبات اللوجستية األخرى، ب
 قطاع الشمال بأنھا ترغب في أن تجري مفاوضات مباشرة.  كما اقترحت الحركة الشعبية لتحرير  –الشعبية لتحرير السودان 

قطاع الشمال باستخدام  –السودان   UNISFA لنقل اللقاحات، بينما لم توافق الحكومة على ھذا بعد.  وتوقفت التطعيمات
.2011الخامسة من العمر نتيجة القتال الذي اندلع في عام الروتينية لألطفال دون   

 

 
 

انيةـرة اإلنسـالنش
السودان
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 تلقي أشخاص في جنوب كردفان والنيل األزرق لمساعدات
 

تدشين حملة تطعيم ضد مرض التھاب السحايا في أجزاء من جنوب كردفان  

دشنت وزارة الصحة بالوالية، ومنظمة الصحة 
العالمية، وصندوق األمم المتحدة للطفولة، ومنظمة كير 
الدولية سويسرا، الدولية غير الحكومية، ھذا األسبوع، 

حملة ضد مرض التھاب السحايا تستمر لمدة عشرة 
أيام، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في جنوب 

 1.4سبتمبر، والتي تستھدف تطعيم  14كردفان، في 
شخص تتراوح أعمارھم بين سنة وتسع وعشرون سنة 

في المائة من تعداد السكان في  70( وھي تمثل نسبة 
 منظمة قبل من البرنامج ھذا دعم الوالية). ويجري

وصندوق األمم المتحدة للطفولة  العالمية الصحة
 (اليونيسيف).

يحمي  فإن ھذا اللقاح العالمية، ةالصح لمنظمة ووفقا
 والشبان البالغين، واحدة البالغ عمرھم سنة األطفال
يقلل اللقاح  كما. سنوات لعشر تستمر قد مناعة ويمنح
يوفر حماية أيضا لألشخاص الذين لم يحصلوا  بمعنى أنه الجماعية، المناعة ويساھم في تعزيز انتقال مرض التھاب السحايا من

وتصيب األطفال والشبان  سنوات، 12- 8 التي تحدث ما بين كل السحايا التھاب وتعد أوبئة. ضد ھذا المرضعلى تطعيمات 
سريع في الحالة المرضية  والذي يليه تدھور المفاجئ ظھورھا واحدة من أكثر األمراض خطورة بسبب رئيسي، بشكل البالغين

 السمع فقدان أو النفسية مثل اإلصابة باالضطرابات إلى العجز الحاالت، كما يؤدي من المائة في 10- 5 في الموت يؤدي إلى
التي  التكاليف ارتفاع في واسع، نطاق على والعجز، ويتسبب العالج في المستشفيات،. في المائة من الناجين اآلخرين 20 في

من حاالت اإلصابة بمرض  أنه من المتوقع أن يقلل اللقاح العالمية الصحة منظمة وتقدر. واألسر الحكومة من كل تتكبدھا
.مائةفي ال 85إلى  80التھاب السحايا (ألف) ما بين   

شخص في جنوب كردفان   27,000تقديم مساعدات صحية إلى ما يزيد عن 

واصل صندوق األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) دعمه لوزارة الصحة بالوالية لتقديم مساعدات صحية لألشخاص الذين 
.  2013نزاعات في مدينة أبو كرشوال في محلية رشاد جنوب كردفان في أواخر شھر أبريل من عام تأثروا من ويالت ال

شخص، لمدة ثالثة شھور)،  10,000وتشتمل المساعدات المقدمة على مجموعات رعاية صحية أولية (تكفي لتلبية احتياجات 
طفل دون الخامسة من العمر، لمدة ثالثة شھور)  10,000(تكفي لتلبية احتياجات  إدارة متكاملة ألمراض الطفولةومجموعة 

كيس صغير من أمالح اإلماھة الفموية لألطفال المصابين باإلسھال.  1,000و  

 بإعادة تأھيل غوز، محلية في األولية الصحية الرعاية تعزيز مشروع إطار وقامت منظمة "نداء" الوطنية غير الحكومية، في
 الصحية المحليين الحصول على الخدمات السكان شخص من 7,000لما يقرب من  ووفرت عيادة كاركورا، في عيادة

  .األساسية

صندوق األمم المتحدة للسكان يدعم الرعاية بعد الوالدة في النيل األزرق  

في احتفال نظمته وزارة الصحة بالوالية  مدرسة الدمازين لتعليم القابالت من قابلة قرية 50تخرجت  سبتمبر، 19في 
في المائة من القابالت المتخرجين من محليتي الكرمك  75وصندوق األمم المتحدة للسكان في مدينة الدمازين.  وكانت نسبة 

، 2010 وقيسان التي تعد من أكثر المحليات تأثرا بويالت النزاع في الوالية.  ووفقا لمسح أجري عن األسر السودانية في عام
حالة وفاة لألمھات لكل  216فإن معدل وفيات األمھات في النيل االزرق أعلى بكثير من المعدل الوطني الذي يتمثل في 

حالة والدة حية. 100,000  

 تواصل اندالع التوترات القبلية في شرق ووسط دارفور
 

تواصل اندالع اشتباكات مسلحة بين قبيلتي الرزيقات والمعاليه في شرق دارفور  

على الرغم من جھود المصالحة التي تواصل اندالع التوترات بين قبيلتي الرزيقات والمعاليه في أجزاء من شرق دارفور، 
يبذلھا زعماء القبائل والسلطات المحلية.  ووفقا للتقارير التي تلقتھا االمم المتحدة، أسفرت االشتباكات المسلحة التي اندلعت 

 سبتمبر، أفادت التقارير باندالع 16آخرون.  ففي  55شخصا من رجال القبيلة وجرح  21خالل األسبوع الماضي عن مقتل 
كم جنوب قرية بخيت، في شرق دارفور)، بسبب سرقة ماشية تنتمي إلى رجل  20قتال في قرية الخمسات ( الواقعة على بعد 

 60سبتمبر، تلقت األمم المتحدة تقارير تفيد باندالع اشتباكات في قرية بخيت ( الواقعة على بعد  18من قبيلة الرزيقات.  وفي 
المحتمل أن تكون ردا على االشتباكات التي اندلعت في وقت سابق.  واليزال الوضع  كم شرق محطة سكة حديد الضعين) من

كم جنوب  100متوترا، مع تلقي تقارير تفيد بتعبئة الحشود من جانب قبيلة الرزيقات في قرية شاغ التوكا (الواقعة على بعد 
 منطقة عديلة في محلية أبو جبرة).

دارفور وسط في وسالمات المسيرية بين قبيلتي التوتر تصاعد 

 الذي السالم اتفاق أحكام باحترام التزامھا وسط دارفور تعيد والية دخن، أم في سبتمبر 10 يوم اتفاق توقيع من الرغم على
المحلية التي  الھجمات بسبب وسالمات تتصاعد المسيرية بين قبيلتي وما تزال وتيرة التوتر يونيو، شھر في زالنجي في وقع

(تصوير  2012صورة توضح حملة تطعيم ضد مرض التھاب السحايا في السودان، أكتوبر 
 الصحة العالمية)منظمة 

أسفرت االشتباكات 
المسلحة بين قبيلتي 

الرزيقات والمعاليه التي 
ت خالل األسبوع اندلع

 21الماضي عن مقتل 
من رجال القبيلة، وجرح 

آخرون، وفقا للتقارير  55
 الواردة إلى األمم المتحدة.

دشنت وزارة الصحة 
بالوالية، ومنظمة الصحة 
العالمية، وصندوق األمم 

المتحدة للطفولة، ومنظمة 
كير الدولية سويسرا، 

الدولية غير الحكومية، 
ضد ھذا األسبوع، حملة 

مرض التھاب السحايا 
تستمر لمدة عشرة أيام، 

في أجزاء في جنوب 
كردفان، والتي تستھدف 

مليون  1.4تطعيم 
   .شخص
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أفادت تقارير تلقتھا  سبتمبر، 19 ففي المتحدة. األمم تلقتھا لتقارير وفقا الوالية، في مواقع مختلفة على قبيلة سالماتتشنھا 
في  صالح وادي في محلية جديد عمار من قبيلة سالمات في قرية رجال أيدي على المسيرية األمم المتحدة بمقتل رجل من قبيلة

 محلية مخجار، وذلك في أربعة وإصابة المسيرية مقتل رجلين من قبيلة عن تقارير أيضا المتحدة األمم دارفور.  تلقت وسط
 في سبتمبر.  ويتسم الوضع 20 في ماشيتھم سرقة محاولة أثناء سالمات من قبيلة رجال قبل من لھجوم تعرضوا عندما
  .انتقاميا لشن ھجوما المسيرية تلقي تقارير تفيد بتأھب قبيلة مع بالتوتر المنطقة

بين القبيلتين، في فقد أجبر القتال الذي اندلع . القبيلتين بين العنف من محتملة إمكانية اندالع موجة جديدة من مخاوف وھناك
 بنحو يقدر ما يشمل وھذا منازلھم. من الفرار على شخص 55,000 من العام، أكثر ھذا من ويونيو أبريل الفترة ما بين

 الحدود عبروا الذين شخص آخر من 3,300و تشاد، إلى فروا شخص 30,000 و داخليا، نزحوا الذين شخص من 22,000
إمكانية  من مخاوف وفقا لما أفادت به مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئينوھناكالوسطى، وذلك  أفريقيا جمھورية إلى

 من ويونيو أبريل فقد أجبر القتال الذي اندلع بين القبيلتين، في الفترة ما بين. القبيلتين بين العنف من محتملة اندالع موجة جديدة
 نزحوا الذين شخص من 22,000 بنحو يقدر ما يشمل اوھذ منازلھم. من الفرار على شخص 55,000 من العام، أكثر ھذا

الوسطى،  أفريقيا جمھورية إلى الحدود عبروا الذين شخص آخر من 3,300و تشاد، إلى فروا شخص 30,000 و داخليا،
.وذلك وفقا لما أفادت به مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين  

دارفور شرق مھاجرية، لبلدة الوكاالت بين مشتركة مراقبة بعثة 

 المتحدة األمم مكتب من موظفين من يتألف فريق أجرى
 األغذية وبرنامج) أوتشا( اإلنسانية الشؤون لتنسيق

 شرق المھاجرية بلدة في مشتركة مراقبة العالمي، بعثة
 سبتمبر، وذلك لتقييم 18- 16 ما بين الفترة في دارفور
وما حولھا.  ففي  المھاجرية بلدة في السكان تحركات

 القوات بين اندلعالقتال الذي  أعقاب وفي أبريل، شھر
قطاع /  السودان تحرير وحركة السودانية المسلحة
 مھاجرية بلدة سكان جميع فر المنطقة، في ميناوي ميني

 وجنوب شرق في مختلفة مواقع بحثا عن ملجأ في
 والمنظمات المحلية المجتمعات لقادة دارفور.  ووفقا

 ،لإلغاثة لشعبيةا لوطنيةا دانلسوا ولجنة الحكومية غير
شخص  3,500ما يقدر بنحو  فإن ھناك ،لحكوميةا غير

 موقع من عادوا مھاجرية والذين بلدة في حاليا يعيشون
 - التحاد األفريقي واألمم المتحدة في دارفورفريق بعثة ا

للنازحين  ومعسكر النيم ،)شخص 2,000( اليوناميد 
 يقدر .  وال يزال ھناك ما)شخص 1,000( داخليا
 شرق في مختلفة مواقع يف نازح 31,500 بنحو

 أبو وقرية وبلدة سيلي، ياسين، ومدينة حديد، ابو وقرية الضعين، في للنازحين النيم معسكر ذلك في بما دارفور، وجنوب
 القتال يقدر بنحو قبل مھاجرية بلدة سكان مجموع وكان. ياسين محلية في األخرى الصغيرة والقرى شيريا، دانجال، وبلدة

التحاد األفريقي واألمم المتحدة في داخليا بالقرب من موقع فريق بعثة ا نازحون يوجد ال حاليا، شخص.  أما 35,000
اليوناميد، وال تزال معظم القرى في المھاجرية خالية من السكان. - دارفور  

 تواصل ازدياد عدد األشخاص المحتاجين لمساعدات إنسانية في دارفور
 

شخص من النازحين داخليا في  24,000برنامج الغذاء العالمي إضافة مفوضية العون اإلنساني تطلب من 
 معسكر النيم للنازحين داخليا، إلى قوائمھا الخاصة بتوزيع الغذاء العام

طلبت مفوضية العون اإلنساني في شرق دارفور، من برنامج الغذاء العالمي إضافة نازحين من المھاجرية والبادو في معسكر 
خليا، إلى قوائمھا الخاصة بتوزيعات الغذاء العام.  وال ينوي ھؤالء النازحون العودة إلى منازلھم في النيم للنازحين دا

المھاجرية والبادو، إال بعد تحسن الوضع األمني ھناك.  وسيواصل برنامج الغذاء العالمي تقديم معونات غذائية طارئة إلى 
من خالل إجراء أخذ  –سيتم إعادة التحقق من ھؤالء النازحين ، وبعد ذلك 2013ھؤالء النازحين حتى شھر ديسمبر عام 

وذلك قبل إضافتھم في قائمة توزيعات الغذاء العام.  –بصمات األصابع   

ال يزال انعدام األمن يؤثر على عمليات برنامج الغذاء العالمي في شرق دارفور.  حيث نفدت أغذية برنامج الغذاء العالمي 
التكميلية في محلية عديلة، وھو البرنامج الذي تضطلع به منظمة "ميرلين".  وال يستطيع برنامج الخاصة ببرنامج التغذية 

الغذاء العالمي إرسال أية مساعدات غذائية إلى برنامج التغذية التكميلية، نظرا الستمرار غلق الطريق الرابط بين الضعين 
سوء تغذية، والنساء الحوامل، والمرضعات، حصصھم الخاصة  وعديلة.  ونتيجة لذلك، فلن يتلقى األطفال الذين يعانون من

شخص إضافي من األشخاص شديدي الضعف المشاركين في برنامج الغذاء مقابل  2,000باألغذية التكميلية.  كما تأثر 
لغلق الطرق العمل، والغذاء مقابل التدريب، حيث توقف إرسال وتلقي األغذية الخاصة بھذه األنشطة من محلية الضعين، نظرا 

  ھناك.

  

  

بين  ما تزال وتيرة التوتر
وسالمات  المسيرية قبيلتي

 الھجمات بسبب تتصاعد
المحلية التي تشنھا قبيلة 

مواقع  على سالمات
الوالية، خالل  في مختلفة

.األسبوع الماضي  

ما يقدر بنحو  ھناك
 شخص يعيشون 3,500
مھاجرية،  بلدة في حاليا

 بينما  ال يزال ھناك نحو
 مواقع في نازح 31,500
وجنوب  شرق في مختلفة
  دارفور

صورة توضح وصول أشخاص نازحين من المھاجرية إلى معسكر النيم (تصوير األمم المتحدة)
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  اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقرير ھذا اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب أعد

شخص من المتأثرين من جراء ھطول األمطار الغزيرة في معسكر مورني للنازحين  2,500حاجة ما يقدر بنحو 
داخليا، إلى تلقي مساعدات  

شخص من المتأثرين من جراء ھطول األمطار الغزيرة في معسكر مورني للنازحين داخليا في  2,500يحتاج ما يقرب من 
سبتمبر.   16غرب دارفور إلى مواد إيواء، وذلك وفقا لنتائج تقييم أجرته بعثة تقييم مشتركة بين الوكاالت في المعسكر في 

اعدة إلى ھؤالء األشخاص في القريب العاجل.  ويقدر عدد األشخاص المتواجدين في معسكر مورني للنازحين وسيتم تقديم مس
.نازح، حسبما أفادت مفوضية العون اإلنساني في غرب دارفور 81,000داخليا بنحو   

شخص في وسط دارفور إلمدادات تموينية لمقاومة فصل الشتاء   5,000تلقي ما يزيد عن 

ية األمم المتحدة لشؤون الالجئين سياسة جديدة فيما يتعلق بتوزيع اإلمدادات التموينية لمقاومة فصل الشتاء، اعتمدت مفوض
حيث ستتلقى األسر الضعيفة فقط مساعدات من المفوضية بدال من النظام الشامل الذي كانت تستخدمه المفوضية سابقا.  وقامت 

ر الحكومية، بتوزيع إمدادات إغاثة غير غذائية تموينية لمقاومة فصل الشتاء التي منظمة المعونة الكنسية النرويجية الدولية غي
شخص من المستضعفين في  5,000توفرھا مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، في وسط دارفور، على ما يزيد عن 

يعات في معسكر الحميدية للنازحين معسكرات طيبة، والسالم، وخمسة دقائق، وھاساھيسا للنازحين داخليا.  ولم تتم أية توز
داخليا، نتيجة رفض القادة المحليين للموافقة على ھذه السياسة الجديدة التي تستھدف األشخاص المستضعفين، قائلين أن جميع 

.النازحين يعتبرون أشخاص مستضعفين  

  اندالع االحتجاجات في نياال يؤثر على العمليات اإلنسانية
 

قامت اللجنة الدولية للصليب األحمر، ومنظمة المعونة الكنسية النرويجية الدولية غير الحكومية، بنقل موظفيھا إلى مدينتي 
تجاجات شعبية وأعمال شغب بسبب مقتل رجل أعمال بارز في نياال.  وقامت الخرطوم وزالنجي، وذلك عقب اندالع اح

 التحاد األفريقي واألمم المتحدة في دارفورمنظمات دولية غير حكومية عديدة بنقل موظفيھا إلى معسكر ضخم تابع لبعثة ا
ھور الوكاالت اإلنسانية على تقليص (اليوناميد)، خارج نياال، بسبب المخاوف األمنية ھناك.  حيث أجبر الوضع األمني المتد

أنشطتھا اإلنسانية.  وال يزال الوضع العام في المدينة متوترا، األمر الذي أدى إلى فتح األسواق بصورة جزئية، وتقليص 
تحركات األفراد في المدينة.  كما كانت ھناك حاالت قتل لرجال أعمال بارزين آخرين في نياال مؤخرا.  وتأثرت والية جنوب 

دارفور من ويالت النزاعات المختلفة والمتنوعة التي اندلعت ھذا العام، بما في ذلك، القتال الذي اندلع بين القوات المسلحة 
فصيل عبد الواحد، والقتال الذي اندلع بين ميليشيات ومسؤولين أمنيين حكوميين،  / السودان تحرير السودانية، وقوات جيش

ل.  كما تواجه الوالية مشاكل تتعلق باللصوصية واإلجرام.  ومع وجود كل ھذه المخاوف والقتال الذي اندلع بين القبائ
 والمشاكل في الوالية، فھناك مخاوف جسيمة بشأن تدھور القانون والنظام في والية جنوب دارفور. 

 

  

 
  

 

 

 

 
 

 2,500ما يقدر بنحو 
شخص من المتأثرين من 

جراء ھطول األمطار 
الغزيرة في معسكر 

مورني للنازحين داخليا 
في غرب دارفور في 
حاجة ماسة إلى مواد 

  إيواء

 

قامت وكاالت إغاثة 
عديدة بنقل موظفيھا إلى 

مدينتي الخرطوم 
وزالنجي، عقب اندالع 

احتجاجات شعبية وأعمال 
شغب في نياال ھذا 

  األسبوع


