
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
  
 

أوتشا    

 في ھذا العدد
1ص. كردفان والنيل األزرق .ضد مرض شلل األطفال في جتطعيم ال  

2ص. إعادة فتح المعابر الحدودية مع جنوب السودان  

3ص. في شرق وجنوب دارفور نزوح جديد  

4ص. ارتفاع معدل اإلصابة بمرض المالريا في غرب دارفور  

  التطورات أبرز

  مفوضية العون اإلنساني تعلن عن
 ،التطعيم ضد شلل األطفال حملة بدء

 فيمن العمر دون الخامسة  لألطفال
جنوب كردفان النيل األزرق و واليتي

  .نوفمبر 5 في

 على  السودان وجنوب السودان اتفاق
بين  خمسة معابر حدودية فتح إعادة
  .البلدين

  5,000فرار ما يقرب من نحو 
شخص من قريتي خمسات وشرق 

ك من محلية أبو جبرة في شرق الملو
دارفور بسبب اندالع اشتباكات بين 
 .رجال قبيلتي الرزيقات والمعاليه

  قسم توفير المياه وإصحاح البيئة يقوم
تزويد المياه بالكلور بصورة يومية ب

محلية  12المائية لنحو  المحطاتفي 
لتوفير مياه آمنة كردفان، في جنوب 

صالحة للشرب إلى ما يقرب من 
  شخص. 127,000

 أرقام

1,400,000 

 
 

نازحون مسجلون في 
 المعسكرات في دارفور

(بإستثناء النازحين خارج 
معسكرات)ال  

159,000 

 
 

  الالجئون في السودان
(مفوضية األمم المتحدة 

)للالجئين  

الالجئون السودانيون في  346,000
مفوضية األمم (تشاد 

  المتحدة للالجئين)

228,000 
 

الالجئون السودانيون في 
دولة جنوب السودان 

مفوضية األمم (وأثيوبيا 
  المتحدة للالجئين)

 التمويل

984 مليون
)أمريكي دوالرمطلوبة (

 

464 مليون
)أمريكي دوالر(التمويل المقدم 

%47.1
 )أمريكي دوالر(لتمويل المقدم نسبة ا

 

 

 

  
الحكومة السودانية تعلن عن بدء حملة التطعيم ضد مرض شلل األطفال في 

قطاع الشمال،  –دان لسيطرة الحركة الشعبية لتحرير السوالخاضعة المناطق 
  في الخامس من شھر نوفمبر

 

بدء حملة التطعيم مفوضية العون اإلنساني التابعة للحكومة، في الثالث من أكتوبر، في بيان إلى وسائل اإلعالم، عن  أعلنت
 –دان سيطرة الحركة الشعبية لتحرير السول في المناطق الخاضعة لألطفال دون الخامسة من العمر ضد مرض شلل األطفال

.  حيث كان من المقرر في في الخامس من شھر نوفمبر في واليتي جنوب كردفان والنيل األزرق، وذلك قطاع الشمال،
األمم  منسقواجتماع بين الحكومة السودانية، عقب جاء ھذا البيان واألصل بدء حملة التطعيم في شھر أكتوبر الماضي.  

ووفقا لما   ، وممثلين من االتحاد األفريقي، وجامعة الدول العربية، في الخرطوم.المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية المتحدة
ن اإلنساني، فقد أبلغت وزارة الدفاع السودانية بالجدول الزمني المخصص لحملة التطعيم، وذلك من أفادت به مفوضية العو
، خالل حملة التطعيم.  وفي الوقت نفسه، قطاع الشمال –دان ئية ضد الحركة الشعبية لتحرير السوأجل وقف األعمال العدا

دعوتھا إلجراء محادثات مباشرة مع الحكومة السودانية حول ، قطاع الشمال –دان كررت الحركة الشعبية لتحرير السو
 طرائق حملة التطعيم.

مال حملة التطعيم ضد ، على استعداد األمم المتحدة الستكالمقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية األمم المتحدة منسقمن جانبه، أكد 
فال في أسرع وقت ممكن، نظرا لتلقي تقارير تؤكد وقوع إصابات بمرض شلل األطفال في واليتي شمال مرض شلل األط

وستستھدف حملة التطعيم   دولة السودان. بحر الغزال وشرق االستوائية في دولة جنوب السودان، الواقعتان على الحدود مع
طفل في والية النيل األزرق، من الذين لم يتمكنوا من  7,000الية جنوب كردفان ووطفل في  147,000تطعيم نحو 

.2011الوصول إلى حمالت التطعيم منذ بدء نشوب النزاع في الواليتين في عام   

قطاع  –ال تزال تؤثر على المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة الشعبية لتحرير السودان  اتالعدائي
 الشمال

، على الرغم من 2013 في عام تواصل نشوب األعمال العدائية في واليتي جنوب كردفان والنيل األزرق خالل شھر سبتمبر
في  أغسطس 31وقفھا لألعمال العدائية من جانبھا فقط، في  ، عنقطاع الشمال –دان إعالن الحركة الشعبية لتحرير السو

وذلك وفقا لما جاء في تقرير عن المستجدات األخيرة أصدرته وحدة التنسيق الخاصة بواليتي جنوب كردفان   ،2013عام 
القوات  ي شنتهالذ الجوي القصف، أن األزرق والنيل األزرق.  وأفادت وحدة التنسيق الخاصة بواليتي جنوب كردفان والنيل

داالمي، في موجة نزوح في محليات كل من البورام، وفوف المدنيين وتسبب عن وقوع خسائر بين ص السودانية أسفر ةالجوي
ودالنج، وھيبان، وكادوقلي، ورشاد، وأم دورين في جنوب كردفان، ومحليات كل من باو، وقيسان، وكرمك في والية النيل 

من التحقق من عدد  األزرق راقبو وحدة التنسيق الخاصة بواليتي جنوب كردفان والنيلاألزرق.  ومع ذلك، لم يستطع م
 المناطق الوصول إلىاألمم المتحدة  تستطيعوال األمطار.   موسمموجات النزوحات الجديدة بسبب تدھور حالة الطرق خالل 

  .ھذه التقاريرمن التحقق ، وغير قادرة على قطاع الشمال –دان الحركة الشعبية لتحرير السوالخاضعة لسيطرة 

واستمر وصول مزيد من الالجئين، خالل شھر سبتمبر، إلى والية أعالي النيل في دولة جنوب السودان، قادمين من محليتي  
فقا لما أفادت به وحدة ووانعدام األمن الغذائي الحاد، وذلك  الجوي القصفتلودي وأبو جبيھة في جنوب كردفان، بسبب 

التنسيق الخاصة بواليتي جنوب كردفان والنيل األزرق.  وعلى الرغم من عدم توافر معلومات بشأن العدد الرسمي لالجئين 
 2,800حكومية قد أشارت إلى أن أكثر من الدولية غير ال المنظماتالجدد القادمين من محليتي تلودي وأبو جبيھة، إال أن 

وا في محليات فشودة، وملكال، وملوط في والية أعالي النيل، بدءا من الثالث من أكتوبر.  وعالوة على ذلك، الجئ قد وجد
أفادت المنظمات الدولية غير الحكومية أن ھناك مؤشرات تدل على أن مستوى سوء التغذية الحاد والشديد بين الالجئين 

وحسبما أفادت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، فإن أكثر   القادمين من محلية تلودي، قد وصل إلى مستوى الطوارئ.
جنوب كردفان والنيل االزرق قد بحثوا عن مأوى لھم في دولة جنوب السودان،  واليتيالجئ سوداني من  196,000من 

.2011الجئ من والية النيل األزرق قد وصلوا إلى إثيوبيا منذ عام  32,000وأن ما يقرب من   

انيةـرة اإلنسـالنش
السودان

 2013 أكتوبر 06 – سبتمبر 30|   40العدد

طفال في إحدى  المناطق الريفية في جنوب كردفان ( منظمة األغذية والزراعة)ألا  
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داخلية، في المناطق الخاضعة النزوح ال، باستمرار موجة أفاد مراقبو وحدة التنسيق الخاصة بواليتي جنوب كردفان والنيل و
في والية النيل األزرق، داخل محليات باو، وقيسان، وكرمك،  قطاع الشمال –دان لسيطرة الحركة الشعبية لتحرير السو

غاماز في دولة إثيوبيا، بني شنقول  شخص إلى منطقة  800ما يقرب من  خالل شھر سبتمبر.  وباإلضافة إلى ذلك، فر
 الجئا جديدا إلى والية أعالي النيل.  وأشار تقرير وحدة التنسيق الخاصة بواليتي جنوب كردفان والنيل 51ووصول 
شھر سبتمبر، والذي تسبب في حدوث أضرار في المباني المدنية  ل، إلى ازدياد القصف الجوي بصورة كبيرة خالاألزرق

، بوقوع وفيات وخسائر من جراء واألراضي الزراعية.  كما أفاد الالجئون الذين ترجع أصولھم إلى محليتي باو وقيسان
لحة السودانية القتال على األرض بين القوات المس ت ضد السكان المدنيين بسبب تواصلالقصف الجوي، وكذلك بوقوع ھجما
.قطاع الشمال –دان وقوات الحركة الشعبية لتحرير السو  

شخص إلى أبيي 2,500وصول ما يقرب من   
 

 أبيي منطقة إلى شخص 2,500، وصل ما يقرب من 2013ه منذ بداية شھر سبتمبر من عام تقدر المنظمات اإلنسانية بأن
من الوصول إلى أبيي  2,500شخص من بين العدد اإلجمالي البالغ  1,000حيث تمكن  قادمين من دولة جنوب السودان.

الوصول إلى أبيي بريا. وأفادت التقارير بأن قادة المجتمعات المحلية من  1,500، بينما استطاع اآلخرون البالغ عددھم جويا
ل دعم ھذه الجھود. ألبيي المتواجدون في جوبا وفي أماكن أخرى قد عملوا على تعبئة الموارد من أج  

أكتوبر.  وقرر اجرائه في شھر ضع النھائي للمنطقة والذي اقترح وتتزامن تحركات السكان ھذه مع استفتاء مقترح حول الو
، بأنه يجب على السودان وجنوب 2012في الثاني من شھر مايو لعام  هالذي أصدر 2,046مجلس األمن في قراره رقم 

فريق االتحاد األفريقي الرفيع سبتمبر، اقترح  21ففي السودان التوصل إلى اتفاق بشأن الوضع النھائي لمنطقة أبيي. 
، وفقا لتأييد مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد األفريقي.  ولم 2013اًء في شھر أكتوبر إجراء استفت المستوى المعني بالتنفيذ

تتفق حكومتا السودان وجنوب السودان حتى اآلن بشأن تشكيل مؤسسات منطقة أبيي اإلدارية، فضال عن الطرائق المتبعة في 
 إجراء مثل ھذا االستفتاء.

.  وقد يةتحركات السكانال تلك فريق تسجيل من جوبا يعمل على تسجيلولية بنشر وفي نفس السياق، قامت منظمة الھجرة الد
اكتملت عملية التسجيل ھذه تقريبا، وسوف تتاح بيانات عن القادمين الجدد قريبا.  وسيشتمل ھذا التسجيل على معلومات بشأن 

السماح للمنظمات اإلنسانية بزيارة ھذه الجھات النھائية المقصودة التي يعتزم ھؤالء األشخاص الوصول إليھا، من أجل 
، ولتقييم االحتياجات اإلنسانية وتقديم المساعدة وفقا لذلك.  وتتوفر االحتياجات األساسية كما يمكن الحصول عليھا في الجھات

ون االستقرار نسانية تقوم على أساس االحتياجات إلى األشخاص الذين ينوإأبيي.  وتلتزم المنظمات اإلنسانية بتقديم مساعدات 
يضاح ھذا الشأن.تقوم بھا منظمة الھجرة الدولية إلى إفي أبيي.  وتھدف عملية التسجيل التي   

األسر التي يعيلھا فرد واحد.   بوجود أحجام عائلية صغيرة وعدد كبير منوتشير البيانات األولية لمنظمة الھجرة الدولية 
صدقائھم أو أسرھم في أغوك.  بينما تقيم المجموعة األخيرة من القادمين ، ية العظمى من القادمين الجدد مع أبقيم الغالوت

شخص، بصورة مؤقتة في مبان حكومية مھجورة في مدينة أبيي.  ويحد ھطول األمطار  300البالغ عددھا ما يقرب من 
 الغزيرة من عملية الوصول إلى معظم المواقع األخرى في ذلك الجزء من أبيي.

في شخص  60,000إلى ما يقرب من نحو  نسانيةسانية، فإنھا تستھدف تقديم المساعدة اإلنبه المنظمات اإل ووفقا لما أافدت
.أفوك بدولة جنوب السودانمنطقة شخص آخر من أبيي نازحين في  45,000منطقة أبيي، بينما اليزال ھناك ما يقدر بنحو   

 إعادة فتح المعابر الحدودية مع دولة جنوب السودان
 

أكتوبر، بأن دولتي السودان وجنوب  4سودان وجنوب السودان، في بدولتي الأعلن مقرر اللجنة األمنية المشتركة المعنية 
خمسة معابر حدودية بين البلدين.  وتشتمل عادة فتح إل –في اجتماع عقد مؤخرا في جوبا  –السودان قد توصال إلى اتفاق 

السودان وجنوب السودان 
في  –توصال إلى اتفاق 

اجتماع عقد مؤخرا في 
عادة فتح خمسة إل –جوبا 

 معابر حدودية بين البلدين

تقدر المنظمات اإلنسانية 
بأنه منذ بداية شھر 

، 2013سبتمبر من عام 
وصل ما يقرب من 

شخص إلى  2,500
منطقة أبيي قادمين من 
  دولة جنوب السودان
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واو، وخط المجرى -أويل –رنك، ومعبر خط سكة حديد بابانوسا  –نك، وطريق ربك ر –ھذه المعابرعلى طريق كوستي 
فاريانغ.  –جوبا، وطريق ھجليج  –النھري كوستي   

وأوصت اللجنة األمنية المشتركة أيضا بأن كال البلدين قد اتفقا على تسھيل تقديم المساعدات اإلنسانية، ونقل المواطنين الذين 
  .نقل الالجئين من المنطقة المنزوعة السالح، وإعادة أسرى الحرب إلى أوطانھملحدود المشتركة، وتقطعت بھم السبل على ا

  كردفان والنيل االزرقتقديم مساعدات إغاثية إلى األشخاص في جنوب 
 

شخص 127,000توفير مياه شرب نظيفة إلى ما يقرب من   

في المحطات المائية  بتزويد المياه بالكلور بصورة يومية قسم توفير المياه وإصحاح البيئة التابع للحكومة السودانية يقوم
.  وقد أجرى 127,000محلية في والية جنوب كردفان، لتوفير مياه آمنة صالحة للشرب إلى ما يقرب من  12الموجودة في 

، بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ثالث حمالت عن النظافة يستفيد قسم توفير المياه وإصحاح البيئة
  شخص، في محليات رشاد، وأبو جبيھة، والدلنج. 50,000منھا ما يقرب من 

بتقييم المحطات  الدولية غير الحكومية، ،، وبدعم من منظمة المعونة الكنسية النرويجيةقسم توفير المياه وإصحاح البيئةوقام 
.  وحتى التأھيلفي إعادة حسب األولوية محطة مياه  20في محلية القوز.  وحدد التقييم  تأھيلالمائية التي تحتاج إلى إعادة 
كما دربت منظمة المعونة   والد موسى في منطقة الحمادي اإلدارية.أبئر مياه في قرية  تأھيلتاريخه، تم االنتھاء من إعادة 

في محطات المياه التي تم تأھيلھا. المياه من أجل تنفيذ مراقبة نوعية  محطات المياه من مشغليا شخص 16الكنسية النرويجية 
السودان، الوطنية  –الساحل  –المعونة الكنسية النرويجية، في محلية كادوقلي، اتفاقا مع منظمة إس أو إس ووقعت منظمة  

.، لحفر بئر جديد في منطقة ملكية في محلية كادوقليقسم توفير المياه وإصحاح البيئةغير الحكومية، و   

إلمدادات إغاثة من األشخاص المتأثرين من جراء الفيضانات أو النزاع 1,600تلقي نحو   

شخص من المتأثرين من جراء الفيضانات أو النزاع في محليات الدلنج،  وداالمي، وغدير في  1,600تلقى ما يقدر بنحو 
وذلك بالتعاون  –والية جنوب كردفان، لمجموعات إغاثة غير غذائية من منظمة كونسيرن العالمية، الدولية غير الحكومية 

ومنظمة سبرو للتنمية، الوطنية غير الحكومية.  ووفقا لتقديرات مفوضية العون اإلنساني، فقد  مع مفوضية العون اإلنساني
د به اشخص في جنوب كردفان. ووفقا لما أف 3,000أثر ھطول األمطار الغزيرة الذي ھطل في بداية شھر أغسطس على 

من المتأثرين من جراء الفيضانات في  شخص 3,165، فقد تلقى حتى اآلن نحو وارئالط ومأوى المواد غير الغذائيةقطاع 
.جنوب كردفان مجموعات إغاثة غير غذائية  

  تلقي األطفال في شمال وجنوب كردفان لمساعدات في مجال التعليم

كتب مدرسية ومواد  –بالتعاون مع وزارة التعليم في الوالية  –الدولية غير الحكومية  السويد، –وزعت منظمة إنقاذ الطفولة 
السويد معدات  –طالب في مدرستين في مدينة العباسية.  كما وفرت منظمة إنقاذ الطفولة  1,800تعليمية أخرى إلى حوالي 

وفرت وزارة التعليم في الوالية، طفل.  وفي الوقت نفسه،  3,000صرف صحي ألربع مدارس في المدينة يلتحق بھا نحو 
    فصال دراسيا في حاالت الطوارئ في مدينتي كادوقلي والكوك 11ة للطفولة (اليونيسيف)، وبدعم من منظمة األمم المتحد

طفل من األطفال النازحين.  كما قامت منظمة نداء التنمية  500( في محلية الريف الشرقي)، حيث يستفيد منھا مايقرب من 
نطقتي الحمد وديبيباد في محلية القوز، من أجل السودانية، الوطنية غير الحكومية، بإنشاء مكانين صديقين لألطفال في م

.توفير بيئة تعليمية آمنة ومجانية لألطفال المنتمين إلى المجتمعات النازحة والمستضيفة  

يوفران مساعدات صحية إلى األشخاص النازحين في والية النيل األزرق "بانكير" و" ولق" منظمتا  

مساعدا طبيا في محليات  20 الحكومية، ومنظمة الرعاية الصحية "بانكير" تدريب نحو" الدولية غير قولأكملت منظمتا "
.  وقد وفر الصندوق اإلنساني اإلدارة المتكاملة ألمراض الطفولةرمك، وقيسان، والدمازين، والروصيرص، فيما يتعلق بك

دام تمويل الصندوق اإلنساني المشترك المشترك تمويل ھذا المشروع.  كما قامت منظمة الرعاية الصحية "بانكير" باستخ
.الروصيرص والدمازينوقيسان،  محليات وإعادة تأھيل خمسة مراكز صحية فيطبية، الكوادر ال وتدريبلتوفير األدوية،   

  بسبب النزاع في دارفور النزوحاستمرار 
  

 300يجبر استمرار نشوب القتال في شرق وجنوب دارفور األشخاص على الفرار من منازلھم، مع وجود ما يزيد عن 
 شخص يبحثون عن مأوى لھم في محليتي الضعين ونياال خالل األسبوع الماضي.

شخص من قريتين في شرق دارفور بسبب نشوب اشتباكات قبلية 5,000فرار ما يزيد عن   

شخص قادمين من  250أفادت مفوضية العون اإلنساني، في محلية الضعين، الواقعة شرق دارفور، بوصول ما يقرب من 
منطقتي الخمسات وشرق الملوك في محلية أبو جبرة خالل األسبوع الماضي.  وقد اتخذ ھؤالء األشخاص مأوى لھم بالقرب 

فقد كان تعداد سكان القريتين اإلجمالي قبل أندالع القتال به قادة المجتمع،  من مستودع برنامج األغذية العالمي.  ووفقا لما أفاد
، إلى محليتي الضعين والميناء البري، بينما فر 5,000 ال شخص، من أصل 2,700شخص.  وفر  5,000يقدر بنحو 

 حسب أولويتھاشخاص شخص إلى محليتي عديلة وأبو كارينكا.  وتتمثل احتياجات ھؤالء األ 2,300العدد الباقي البالغ نحو 
في توفير كال من األغذية، وإمدادات إغاثة غير غذائية/ مأوى طوارئ، والمياه، والصرف الصحي، والصحة، والتعليم.  

.أكتوبر 7وسيتم إجراء تقييم مشترك بين الوكاالت عن االحتياجات المطلوبة في   

يقوم قسم توفير المياه 
وإصحاح البيئة التابع 

للحكومة السودانية بتزويد 
المياه بالكلور بصورة 

يومية في المحطات 
 12المائية الموجودة في 

محلية في والية جنوب 
كردفان، لتوفير مياه آمنة 

صالحة للشرب إلى ما 
  127,000يقرب من 

فرار ما يقرب من 
شخص من  5,000

قريتي خمسات وشرق 
في محلية أبو الملوك 

جبرة شرق دارفور بسبب 
اندالع استباكات بين 

ركال قبيلتي الرزيقات 
  ومعاليه
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  اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقرير ھذا اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب أعد

الجبھة الثورية ونزوح األشخاص في جنوب دارفور بسبب اندالع القتال بين القوات المسلحة السودانية 
  السودانية

إلى محلية نياال قادمين من دربات شرق مفوضية العون اإلنساني، شخصا، وفقا لما أفادت به  70وصل ما يقرب من نحو 
ائتالف حركات المعارضة  – الجبھة الثورية السودانية، والقوات المسلحة السودانيةجبل مرة، عقب نشوب اشتباكات بين 

إلى محلية نياال، التي المسلحة.  فقد فر ھؤالء األشخاص أوال إلى قرية بيلي السريف في شھر أغسطس، لكنھم قرروا التوجه 
غاثة غير غذائية إمنازل مھجورة وسوف يقدم لھم مواد  في سبتمبر.  ويعيش األشخاص النازحون 21استقروا فيھا منذ 

  .وحصص غذائية تكفي لمدة ثالثة شھور

 ارتفاع معدل اإلصابة بالمالريا في محلية بيدا في غرب دارفور
 

أشار مسح عن الحشرات أجري في األسبوع الماضي، إلى وجود ازدياد كبير في حاالت اإلصابة بمرض المالريا في والية 
غرب دارفور، حيث احتلت محلية بيدا أعلى نسبة من ھذه اإلصابات، وذلك وفقا لما أفادت به وزارة الصحة في الوالية 

ما أفادت به وزارة الصحة في الوالية ومنظمة الصحة العالمية، فإن عدد ومنظمة الصحة العالمية في غرب دارفور.  ووفقا ل
 1,400حالة، مقارنة بنحو  1,700في غرب دارفور خالل األسبوع الماضي قد وصل إلى اإلصابة بمرض المالريا حاالت 

حالة شھريا  600وثمة معدل شھري من حاالت اإلصابة بمرض الماليا يقدر بنحو   .2012حالة في نفس الفترة من عام 
في غرب دارفور.  وأرسلت منظمة "ميرلين" الدولية غير الحكومية، أدوية لعالج مرض المالريا إلى مستشفى بيدا استجابة 

وزارة الصحة في الوالية الذي تقوده لالحتياجات المتزايدة من أجل السيطرة على الوضع.  وشرع شركاء قطاع الصحة، 
زيادة تفشي اإلصابة بمرض المالريا.ومنظمة الصحة العالمية، باتخاذ تدابير لمكافحة األمراض المنقولة لتجنب   

بسبب  الرعاة والمزارعين في شمال دارفورمخاوف من نشوب توترات بين 
2013انخفاض ھطول األمطار في عام   

  

دار  ، فيما عدا في محليات2012من عام  أقلشھدت معظم المحليات في والية شمال دارفور ھطول أمطار ھذا العام بمعدل 
المالحة، وكبكابية، فضال عن أجزاء من شمال محلية كتم، وذلك وفقا لما أفادت به وزارة الزراعة في محلية شمال والسالم، 
ه ووفقا لما أفادت ب، السيما في شمال محلية كتم.  انخفاض معدالت تكاثر الماشيةوقد أدى ھذا الوضع إلى   دارفور.

فإن ثمة مخاوف من احتمال نشوب توترات، حيث قد يتوجه البدو نحو المنظمات اإلنسانية المتواجدة على أرض الواقع، 
المزارع قبل أن يستطيع المزارعون من حصد محاصيلھم.  ومن أجل منع نشوب توتر أو نزاع محتمل، ستنشئ وزارة 

حماية االتحاد األفريقي واألمم المتحدة في دارفور، فرقة عمل معنية ب الزراعة في الوالية، ومنظمة األغذية والزراعة، وبعثة
.الماشية على مستوى المحلية، وذلك لمعالجة المسائل المتعلقة بالمراعي وأراضي الرعي  

 

ووفقا لما أفادت به وزارة 
الصحة في الوالية 

ومنظمة الصحة العالمية، 
فإن عدد حاالت اإلصابة 

بمرض المالريا في غرب 
األسبوع دارفور خالل 

الماضي قد وصل إلى 
حالة، مقارنة  1,700

حالة في  1,400بنحو 
نفس الفترة من عام 

2012 


