
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
   
  
  

أوتشا     

 في هذا العدد
1ص.  قة أبييطنقوك إلى من دينكاعودة أشخاص من 

2ص. في جنوب آردفان  التطعيمحملة التخطيط لبدء تقدم 

3ص.  ت اإلغاثة في جنوب دارفورال عمليتعُط

4ص. دارفور في حاجة إلى مساعداتفي شرق نازح  134,000

  التطورات أبرز
  5,000وصول أآثر من 

نقوك إلى  دينكاشخص من 
منطقة أبيي بالشاحنات 

ستأجرة والرحالت الجوية الم
ستمرار منذ سبتمبر مع ا

  ستفتاء.إلحول إجراء ا الجدال
  التخطيط لبدء حملة تواصل

عيم في واليتي جنوب التط
في  آردفان والنيل األزرق

نوفمبر، بينما لم تحل الحكومة 
والحرآة الشعبية لتحرير 

آل قطاع الشمال  - السودان
  القضايا العالقة بينهما.

  مجموعات مسلحة في جنوب
دارفور تعطل عمليات اإلغاثة 

شاحنة تمر  أي نهبوتهدد ب
  بالمنطقة.

 134,000  شخص من
رنكا في اآ محليتي عديلة وأب

شرق دارفور في حاجة ماسة 
  تلقي مساعدات إنسانية.إلى 

 أرقام
يجرى حاليا 

مراجعة 
  األرقام

 

  – دارفور فيالنازحون 

159,000  
  
 

   السودان في نوالالجئ
 األمم المتحدة (مفوضية
 )للالجئين

 في السودانيين نوالالجئ 229,000
 السودان دولة جنوب

   وإثيوبيا
مفوضية األمم المتحدة ( 

  )للالجئين

346,000  
 

 في ونسودانيال ونجئاللا
  تشاد

مفوضية األمم المتحدة  (
 ) للالجئين

 التمويل

 984 مليون
 )أمريكي دوالرمطلوبة (

 468 مليون
 )أمريكي دوالر(التمويل المقدم مبلغ 

47.5%  
 )أمريكي دوالر( هالتمويل المقدمنسبة 

 

  توزيع إمدادات إغاثة في منطقة أبيي (تصويراألمم المتحدة)
 

  
 استفتاء مقترح  حول إجراء لاجدنقوك إلى أبيي مع تواصل ال دينكاشخص من  5,000وصول ما يزيد عن 

  
أآتوبر، عن نيتهم إجراء استفتاء مجتمعي أحادي  18في  دراصفي أبيي، في بيان  نقوك دينكاقبيلة أعلن زعماء 

ي، بما في ذلك األمم الجانب لتحديد وضعية منطقة أبيي.  وجاء هذا اإلعالن بالرغم من دعوة وجهها المجتمع الدول
 يهدف إلى إجراءإجراء  اتخاذ أي تجنببتحاد األفريقي، إلى آل من حكومة السودان وجنوب السودان المتحدة واإل

أحادي الجانب.  ومنذ ذلك الحين، أعلنت حكومة جنوب السودان بأنها ال تدعم إجراء أي استفتاء يكون  استفتاء
  أحادي الجانب.

  
ما يتعلق بإجراء لمضي قدما فيلدينكا نقوك  زعماءأعقاب دعوات في وقت سابق من قبل وفي نفس الوقت، وفي 

، دينكا نقوك مؤيدو قبيلة التي نظمهاشاحنات وعشرات الرحالت الجوية المستأجرة  توفير أآتوبر، ومع االستفتاء في
إلى منطقة أبيي قادمين من دولة  دينكا نقوكشخص من قبيلة  5,000تقدر المنظمات اإلنسانية وصول ما يقرب من 
في المائة من  45من  ن ما يقرب.  وتقدر الوآاالت اإلنسانية أ2013جنوب السودان، منذ أوائل شهر سبتمبر عام 

في  45هؤالء األشخاص الذين قدموا من دولة جنوب السودان يقيمون مع أقاربهم في منطقة نقوك، وما يقرب من 
ن في المتبقيفي المائة  10ون في المباني الحكومية، بينما يقيم ال قبعي يقيمون مع أقاربهم في بلدة أبيي أومنهم المائة 

  وم.مدرسة في منطقة أوولن
  

اص الذين يصلون إلى منطقة حتياجات اإلنسانية التي يحتاجها األشخالت اإلنسانية على ضمان تلبية اإلوتعمل الوآا
حتياجات القادمين الوآاالت اإلنسانية أيضا بتقييم إبغض النظر عن أسباب سفرهم.  وعالوة على ذلك، تقوم أبيي، 

  أبيي والذين وصلوا إلى مناطقهم األصلية.في  رهميادالجدد الذين ينوون العودة النهائية إلى 
  

  اآتوبر 17حتى تاريخ  –المسجلين من قبل منظمة الهجرة الدولية عدد القادمين إلى منطقة أبيي 
  

  المصدر: منظمة الهجرة الدولية
  

  
 

النشرة اإلنسانية
السودان

  2013 أآتوبر 20 – 14|    42العدد
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قصيرة و طارئةوتقوم السلطات من جانبها بإدارة أربعة مراآز عبور مؤقتة في بلدة أبيي لضمان توفير أماآن إقامة 
ن أوتشير وآاالت اإلغاثة إلى أن عدة مئات من األشخاص يقيمون في هذه المراآز المؤقتة واألجل للقادمين الجدد.  

إلى ما يزيد  تمقدغذائية المساعدات ال
 الوآاالتأن ما آشخص.   700عن 

  أيضا خدمات صحية متنقلة.وفر ت
  

ولم يستقر أغلبية العائدين الجدد في 
جع هذا بصورة أبيي بشكل دائم، وير

مطار الغزيرة أساسية إلى هطول األ
التي صعبت من السفر داخل منطقة 
أبيي وآذلك بسبب عدم وجود قرار 

االستفتاء.   تاريخسياسي بشأن تحديد 
 تاريخوضوح تحديد أخر عدم آما 

إجراء االستفتاء عملية العودة إلى دولة 
جنوب السودان بالنسبة لألشخاص 

من أجل فقط الذين قدموا إلى أبيي 
  التصويت في االستفتاء.

  
تبدأ عملية ن أأيضًا المتوقع ومن 

نتهاء إمع  زء الشمالي من دولة جنوب السودانلمسيرية من السودان إلى المناطق الواقعة في الجالهجرة التقليدية ل
   موسم األمطار في منطقة أبيي.

  
  شلل االطفال في جنوب آردفان والنيل األزرق في نوفمبرضد  التخطيط لبدء التطعيم واصلت
  

مسؤولين أن  خالل مقابلة السيد علي الزعتري في السودان إلنسانيةون الشؤامنسق ولمقيم ة المتحدامم ألا قال منسق
عمال أن الحكومة السودانية وافقت على وقف األبأخبروا األمم المتحدة  قد المستوى في الحكومة السودانية رفيعي

سبوعين في واليتي جنوب آردفان والنيل األزرق في األسبوعين األولين من شهر نوفمبر من أجل البدء أل ةعدائيال
تم التفاوض بشأنها من قبل لى خطة مفصلة التي ترتكز ع ،التطعيم ةتستهدف حملسوف شلل األطفال.  و في تطعيم

في الخامسة سن طفل دون  147,000 تطعيم ،لجانبيناصندوق األمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية مع 
 7,000وتطعيم  ،انفي جنوب آردف قطاع الشمال - المناطق الخاضعة لسيطرة الحرآة الشعبية لتحرير السودان

.  ووفقا لما أفادت به 2011زرق من الذين لم يتم تطعيمهم منذ نشوب النزاع المسلح في عام طفل في النيل األ
 ستيأشارت إلى أن مدة األسبوعين ل قطاع الشمال - الحرآة الشعبية لتحرير السودانتقارير وسائل اإلعالم، فإن 

  وإرجاعهم مرة أخرى إلى أسرهم.إلحضار األطفال من المناطق النائية في جبال النوبة إلى مراآز التطعيم  ةفياآ
  

الحرآة الشعبية لتحرير من حكومة السودان و األسبوع الماضي يدعو فيه آًال صحفيًا وقد أصدر مجلس األمن بيانًا
شلل األطفال في واليتي جنوب  إليجاد حل عاجل لخالفاتهما لتنفيذ حملة التطعيم ضد قطاع الشمال - السودان

االت اإلنسانية جهود دعوتها وتخطيطها التشغيلي لتمكين حملة التطعيم من اصلت الوآآردفان والنيل االزرق.  وو
قطاع    - الحرآة الشعبية لتحرير السودان لقضايا العالقة بين حكومة السودان وا لآالمضي قدما بمجرد حل 

  .الشمال
  

  جنوب وغرب آردفان واليتيفي  تواصل عمليات اإلغاثة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة
  

ية العون اإلنساني ضالوالية، ومفوالسويدية الدولية غير الحكومية، ووزارة الصحة  –نقاذ الطفولة إمنظمة  قامت
في غرب  لمجلدامحلية طفل في ست مدارس في  3,500لى ما يقرب من ة للحكومة، بتوزيع مواد تعليمية عالتابع

طفل من  200مستلزمات نظافة صحية إلى ما يقرب من  السويدية –آردفان.  ووزعت منظمة إنقاذ الطفولة 
  جنوب آردفان.بوالية  ذويهم في ثالثة أماآن صديقة للطفل في محلية الدلنجباألطفال غير المصحوبين 

  
ية، ئالوالفي محلية الدلنج، وبالتعاون مع وزارة التنمية االجتماعية  السويدية –منظمة إنقاذ الطفولة  قدتآما ع

شخص في  2,200 من ما يقربيستفيد منها  ومنظمة مسار الوطنية غير الحكومية، دورات توعية بمخاطر األلغام
الناجمة عن صابات التعرض لإل السيما األطفال، منالدورات إلى حماية األشخاص، قرية ومدرسة.  وتهدف  30

   الذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب من المتفجرات.
  

 2,200تدريب ما يقرب من 
محلية الدلنج في  في شخص

التوعية جنوب آردفان على 
 بمخاطر األلغام

تقدر منظمات اإلنسانية أن أآثر 
 اوشخص قد وصل  5,000من 

إلى منطقة أبيي من جنوب 
 2013السودان منذ سبتمبر 

 )المتحدة األمم آاميرا( إغاثة إمدادات يتلقون أبيي منطقة في نساء
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فاآهة إلى الية، بذور أشجار ئالوالة الدولية غير الحكومية، ووزارة الزراعة فيلق الرحمة اإلسكتلنديووزعت منظمة  
في والية غرب آردفان ومحلية الدلنج في والية جنوب آردفان.  آما  هشخص في محلية لقاو 1,200ما يقرب من 

  .ةداراإل علىة أشخاصا على زراعة أشجار الفاآهة وفيلق الرحمة اإلسكتلنديدربت منظمة  
  

  نازح 34,000ور: جماعات مسلحة تؤثر على توصيل المساعدات إلى جنوب دارف
  

جنوب والية نياال) في  نةديمآم شمال  90حوالي بعد في منطقة أبو حمرة ( الواقعة على  هددت جماعات مسلحة
مرآبات تسير عبر المنطقة، وفقا للتقارير التي تلقتها األمم  أين موالغذاء  ،والذخيرة ،دارفور، بسرقة الوقود

وأفادت التقارير أن الجماعات المسلحة  تفتيش نقطتي أقامت الجماعات المسلحة المتحدة.  ووفقا لما أفادت به التقارير
الحكومة، وبعثة االتحاد االفريقي واألمم المتحدة في دارفور، والمرآبات الخاصة مرآبات قالت بأنها ستستهدف 

بوآاالت األمم المتحدة.  وإذا لم 
، فلن يوضع حد لهذا الوضع

 34,000يستطيع ما يقرب من 
، قنشخص في مناطق مرشي

ومنواشي، وخور أبشي من 
  تلقي مساعدات إنسانية.

  
وتقع محلية أبو حمرة على 

نياال  بينالطريق الرئيسي 
  دارفور.الفاشر في شمال و

المؤدي إلى يضا الطريق أوهو 
خور أبشي التي تبعد حوالي 

   م عن محلية أبو حمرة.لآ 35
  

  نقص المياه في شنقل طوباي في سببتتالقيود المفروضة على نقل الوقود 
  

نقصا في المياه نتيجة القيود التي  الواقعة شمال دارفور، شخص في شنقل طوباي 30,000قرب من واجه ما ي
. رضاأللما أفادت به الجهات الفاعلة اإلنسانية العاملة على  فقاقود من الفاشر، وفرضتها الحكومة على نقل الو

مم المتحدة للطفولة سبال صندوق األهذا الوقود لتشغيل أنظمة توزيع المياه اآللية في المنطقة.  ويبحث لوهناك حاجة 
   مشكلة الوقود. حل ُت لى أنإأخرى لتوفير المياه إلى األشخاص المتأثرين 

  
  شرق دارفور بوالية وضاع الصحية للنازحين في محلية لبدواألتردي 

  
األفريقي مم المتحدة واالتحاد بعثة األفريق ل وقعمبالقرب  مأوىتدهورت الحالة الصحية للنازحين الذين أقاموا في 

من قبل المجتمع اإلنساني، وذلك تدخالت لفي لبدو في شرق دارفور، وهناك حاجة ماسة (اليوناميد)  في دارفور
.  عدم إستتباب األمن .  وقد أغلقت المستشفى الواقعة في محلية لبدو منذ شهر أبريل بسبب اليوناميدوفقا لما أفادت به 

.  ووفقا لما ينمجتمع النازحلالوحيد الذي يوفر خدمات صحية بمثابة المرآز الصحي بعثة العيادة  حاليا وتعتبر
بعثة ال.  وال يتوفر في عيادة شخص 130إلى  120ما بين  أسبوعيا على العيادة الطبية، يتردد اليوناميدأفادت به 

   .إمدادات طبية آافية آما تفتقر إلى مرافق رعاية األمومة
  
شخص وفقا إلحصاء مفوضية العون اإلنساني  25,000الذين يقدر عددهم بنحو  –سكان محلية لبدو  جميعفر قد و
.  وبحث بعض 2013من المحلية عقب اندالع القتال بين القوات المسلحة السودانية وحرآة مسلحة في أبريل عام  –

(اليوناميد) في  مم المتحدة واالتحاد األفريقي في دارفورمأوى لهم بالقرب من موقع فريق بعثة األ عنالنازحين 
بينما اتجه آخرون إلى مخيمات النازحين في نياال في جنوب دارفور.  ولم يعد النازحون إلى لبدو،  ،محلية لبدو

نازح  7,000في شهر سبتمبر، فإن هناك ما يقدر بنحو  برنامج الغذاء العالميالذي أجراه توزيع الغذاء لووفقا 
    .اليوناميديعيشون بالقرب من موقع فريق 

  
  هائلة في محليتي عديلة وأب آارنكا في شرق دارفورإنسانية إحتياجات 

  
نازح في محليتي عديلة وأب آارنكا الواقعتين في شرق دارفور إلى تلقي مساعدات  134,000ما يقرب من يحتاج 

العون اإلنساني.  وقد نزح هؤالء األشخاص من قراهم في محليتي عديلة وأب  إنسانية، وفقا لما أفادت به مفوضية
.  2013عام من ندالع القتال القبلي بين قبيلتي الرزيقات والمعاليه الذي نشب في شهر أغسطس إعقب  آارنكا،

شخص في  84,910و في نزوح ما يقدر بنحفقد تسبب هذا القتال ووفقا لما أفادت به مفوضية العون اإلنساني، 
.  ومنعت القيود التي فرضتها الحكومة منذ أغسطس شخص في محلية عديلة 50,000محلية أب آارنكا ونحو 

 7,000هناك ما يقدر بنحو 
نازح من الذين يعيشون بالقرب 
من موقع فريق اليوناميد في 
حاجة إلى تلقي مساعدات 

 صحية أفضل 

الجماعات المسلحة في منطقة 
أبو حمرة في جنوب دارفور 

مرآبة تسير في  تهدد بسرقة أي
 المنطقة

 )اليوناميد تصوير(  دارفور جنوب في أبشي خور مستوطنة
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التحقق من أعدادهم.  حتى  منالمنظمات اإلنسانية من تقييم احتياجات هؤالء األشخاص أو  عدم إستتباب األمن بسبب
برنامج التي قدمها  طارئةالغذائية المساعدات الة ووفقا لما أفادت به مفوضية العون اإلنساني، فإنه بخالف مجموع

في محلية  يننازحمن ال 101,000على والتي وزعتها جمعية الهالل األحمر السوداني  يوما 15لمدة  الغذاء العالمي
  .خرى إلى هؤالء األشخاصفلم يتم تقديم أية مساعدات أ، في محلية أب آارنكا  يننازحمن ال 51,000عديلة ونحو 

  
عون وأفادت مفوضية ال

ن بأ في محلية عديلة اإلنساني
حتياجات اإلنسانية األساسية اإل

المياه والمرافق تتمثل في توفير 
والمساعدة  الصحية والنظافة

 تكللفي مجال التغذية.  ولم 
محاوالت إجراء  بالنجاح

تقييمات مشترآة بين الوآاالت 
عن االحتياجات المطلوبة في 
 محليتي عديلة وأب آارنكا

خدمات األمم المتحدة باستخدام 
للنقل الجوي للمساعدة 

، أو الرحالت الجوية اإلنسانية
مم المتحدة واالتحاد بعثة األل

 األفريقي في دارفور
بسبب المخاوف  (اليوناميد)

  في محلية عديلة أيضا شكل هؤالء النازحون الجددواألمنية المتعلقة بمواقع هبوط الطائرات وحماية الموظفين.  
الموجودة في المحلية والتي تديرها منظمة ميرلين الدولية غير  العيادات الصحية الخمسضغطا آبيرا على 

  الحكومية.
  
  
  .نتشار مرض السعال الديكي في شمال دارفورإ

  
في محلية  شخصا بمرض السعال الديكي 30تم تشخيص  أآتوبر 20تاريخ  نه حتىأ العالمية أفادت منظمة الصحة

البالغ السعال الديكي بجمالي اإلصابات إمن بين  أنجد وحالة وفاة واحدة.  ووجود مع  السريف في شمال دارفور
معالجة جميع الحاالت التي  حاليًاجري ت.  والخامسةسن دون من فئة  لاطفمن األ امنه 29فإن  إصابة 30عددها 

التي  الخماسي التكافؤ قاحلحملة الفي الوالية بمنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة  رعشتوربما أبلغ عنها، 
   لمنع انتشار المزيد من اإلصابة بهذا المرض.الخامسة  سن تستهدف تطعيم األطفال دون

  
  
  
  
  
.  

  
  
  

أفادت منظمة الصحة العالمية،  
شخص  30تم تشخيص أنه 

السعال ب على انهم مصابون
محلية السريف في الديكي في 
 شمال دارفور

 مفوضية العون اإلنسانيأفادت 
أن القتال القبلي الذي اندلع في 

غسطس أشرق دارفور منذ 
تسبب في نزوح ما يقدر بنحو 

شخص في أب  84,910
 في عديلة 50,000 وآارنكا 

 )المتحدة األمم آاميرا(  لبدو محلية في اليوناميد فريق موقع من بالقرب يعيشون نازحون


