
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
   
   
  
    
   
 

أوتشا     

 في هذا العدد
في  من أصول من دولة جنوب السودانشخص  2,500عودة 

1ص.                              جنوب السوداندولة  آوستي إلى

2ص.          االشتباه بوجود إصابات بالحمى الصفراء في آردفان

3ص.         محادثات االتحاد اإلفريقي في أديس أبابا بشأن التطعيم

 3ص.  ة في آلبس غرب دارفور األمم المتحدة الجوي رحالتعودة 

  التطورات أبرز
  4في الداخل اإلفريقية  آنيسةبدأت 

نوفمبر بإعادة ما يقدر بنحو 
من أصول من  شخص 2,500

سودان من آوستي الجنوب دولة 
إلى  األبيضالنيل والية الواقعة في 

  دولة جنوب السودان.
 صابة إ حالة 20بوقوع ت افادإ

 سبعو بالحمى الصفراء هةشتبم
أآتوبر  3في الفترة ما بين  تايوف

مما يمثل معدل  نوفمبر 2إلى 
 في المائة، وفقًا 35يبلغ  تايوف

لتقارير وزارة الصحة ومنظمة 
  الصحة العالمية.

  دعا فريق االتحاد األفريقي الرفيع
 31المستوى المعني بالتنفيذ في 

الحكومة السودانية والحرآة  أآتوبر
قطاع  –الشعبية لتحرير السودان 

الشمال لعقد محادثات في أديس 
  5 -  4الفترة ما بين  أبابا في
لوضع اللمسات  2013نوفمبر 

التطعيم ضد  يةتفاقإاألخيرة على 
شلل األطفال في المناطق الخاضعة 

  لسيطرة الحرآة.
 خدمات األمم المتحدة للنقل  تستأنف

 اإلنسانية اتالجوي للمساعد
رحالتها الجوية إلى آلبس وصليعة 

  .غرب دارفوروالية في 

 أرقام
يجرى حاليا 

 مراجعة
 األرقام

 النازحون في دارفور

159,000  
  
 

   السودان في نوالالجئ
 األمم المتحدة (مفوضية
 )للالجئين

 في السودانيين نوالالجئ 229,400
 السودان دولة جنوب

   وإثيوبيا
مفوضية األمم المتحدة ( 

  )للالجئين

346,000  
 

 في ونسودانيال ونجئاللا
  تشاد

مفوضية األمم المتحدة  (
 ) للالجئين

 التمويل

 985 مليون
 )أمريكي دوالرمطلوبة (

 476 مليون
 )أمريكي دوالر(التمويل المقدم مبلغ 

48.3%  
 )أمريكي دوالر( هالتمويل المقدمنسبة 

 

النشرة اإلنسانية
السودان

2013 نوفمبر  3 –أآتوبر   28|    44العدد

  

  
من العالقين في  سودانالجنوب من أصول من دولة شخص  2,500بدء رحلة العودة لما يقرب من 
  آوستي إلى دولة جنوب السودان

  
لجنة اإلغاثة التابع للحكومة السودانية وبالتعاون مع مرآز النازحين نوفمبر 4في  ةاألفريقيالداخل آنيسة بدأت 

شخص ترجع أصولهم إلى دولة جنوب السودان  2,500في إعادة ما يقدر بنحو  -والتعمير في دولة جنوب السودان
ان هؤالء األشخاص قد تقطعت بهم السبل من آوستي الواقعة في والية النيل األبيض إلى دولة جنوب السودان. وآ

شاحنة لحمل الحقائب.   30حافلة رآاب و 52وتتكون القافلة من .  2011حديد في آوستي منذ عام في محطة السكة 
ويل في جنوب حافلة المتبقية إلى واو وأ 50ال  وتوجهت حافلتان إلى الرنك ووالية أعالي النيل، بينما توجهت

  نوفمبر. 6حافالت إلى دولة جنوب السودان في .  ووصلت الالسودان
  
نقطة مغادرة  40شخص من أصول جنوب سودانية تقطعت بهم السبل في  40,000ما يزال هناك ما يقدر بنحو و

فقد  لما أفادت به المنظمات اإلنسانيةووفقا إلى دولة جنوب السودان.    همسفرفي انتظار  في جميع أنحاء الخرطوم
مكتظة بأشخاص يعيشون في "ظروف مروعة".  ووفقا  طنينونقاط المغادرة هذه بمثابة معسكرات مستأصبحت 

نوفمبر، أفادت منظمة العون اإلنساني التابعة للحكومة السودانية بأن التحضيرات جارية  2لتقرير إعالمي صدر في 
  من أجل البدء في نقل هؤالء األشخاص.

  
على  رضًة للمخاطرعاألشخاص األآثر شخص من  20,000ليا على مساعدة وترآز منظمة الهجرة الدولية حا

إلى دولة جنوب السودان.  وقد وجدت دراسة حديثة أجريت على األشخاص الذين ترجع أصولهم إلى دولة  ةعودال
العودة الفورية إلى دولة جنوب السودان.  في ون يرغبالء األشخاص ؤفي المائة من ه 98جنوب السودان أن 
مليون دوالر  20لهجرة الدولية إلى أن نقل هؤالء األشخاص سوف يحتاج إلى توفير مبلغ وأشارت منظمة ا

على الرغم من و المتكررة للحصول على التمويل النداءاتالرغم من ب تمويلأي وفر بعد يلم  ومع ذلكأمريكي.  
   .الظروف المعيشية المروعة في نقاط المغادرة

  
في  الموجودين الذين ترجع أصولهم إلى دولة جنوب السوداني للسكان وتختلف التقديرات بشأن العدد اإلجمال

شخص من الذين ترجع أصولهم إلى  220,000.  فبينما تقدر حكومة السودان بأن هناك نحو السودان اختالفا آبيرا
دولة جنوب السودان 

 قدرتموجودين في السودان، 
مفوضية األمم المتحدة لشؤون 

حو عددهم بنالالجئين 
شخص وهو عدد  350,000

أعلى بكثير من تقديرات 
الحكومة.  ووفقا لما أفادت به 
منظمة الهجرة الدولية، فقد 
 عاد ما يزيد عن مليوني
شخص إلى دولة جنوب 
السودان قادمين من السودان 

   .2005منذ عام 
  
  

 
 

 (تصوير األمم المتحدة)بالقرب من الخرطوم  من دولة جنوب السودان في آونغور مجموعة من االطفال
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 آردفان غرب وجنوبواليتي الحمى الصفراء يقتل سبعة أشخاص في ب هةشتبمإصابات  فشيت

  
تفشي إصابات مشتبهة بالحمى أآتوبر ب 29منظمة الصحة العالمية في  يةالسودانأخطرت وزارة الصحة االتحادية 

أفادت حيث في والية غرب آردفان.   هردفان وفي محلية لقاوالية جنوب آفي محلية الريف الشرقي في و الصفراء
 2أآتوبر إلى  3في الفترة ما بين  ةاع سبع حاالت وفمع وقومشتبهة بالحمى الصفراء حالة  20التقارير بوقوع 

، قبطرا، وحالب اتممن يقطنون في معسكر ىوآان المرض.  في المائة 35يبلغ  ةامما يمثل معدل حاالت وف نوفمبر
من الذين هاجروا  بأنها معسكرا للعمال الموسميين راحالبلقاوة في غرب آردفان.  وتعرف في محلية  هضرعالو

شخص تقريبا من العمال  200حاليا  في هذا المعسكريقطن يث ح  شرق السودان للعمل في زراعة الصمغ العربي.
  .المهاجرين

  
لجنة  تئنشأفقد  ا أفادت به منظمة الصحة العالميةووفقا لم

تفشي هذا المرض.  وحتى  لتعامل معفنية في الخرطوم ل
ي التفش شير المعلومات الواردة إلى أن هذات تاريخه

إلصابة لبشكل خاص  معرضةفي منطقة  يعتبرتفشيا محليا
إدارة معالجة بهذا المرض.  وتشمل األولويات العاجلة 

فضال عن تعزيز أنظمة مراقبة  ،ومكافحة الناقالت ،الحاالت
األمراض في واليات آردفان، وآسال، والقضارف.  وقام 

عالمية صندوق األمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة ال
.  وتتألف هذه الوالئيةبإرسال إمدادات إلى وزارة الصحة 

 "يةوأدوات مختبر ،منقذة للحياةالدوية األمدادات من اإل
ومبيدات  ناموسية 200و ةمطهرمواد و ،وأدوات تنظيف

باإلضافة إلى  سيقوم صندوق األمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالميةوقالت األمراض.  حشرية لمكافحة نا
  .هبدعم وزارة الصحة الوالئية فيما يتعلق بإنشاء مراآز تشغيل في محليتي آادوقلي ولقاو كذل
  
الت الماضي.  حيث بلغ العدد اإلجمالي للحا في أواخر العامآان هناك تفشي لمرض الحمى الصفراء في دارفور و

معدل يمثل وهذا العدد .  تايوفإلى  أدت  171 بينهامن  849مى الصفراء نحو التي يشتبه بإصابتها بمرض الح
صل إلى ما يقدر بنحو خمسة لت في حاالت الطوارئأجريت ثالث حمالت تطعيم قد و.  في المائة 20.1يبلغ  وفيات

  ر.ص في دارفوماليين شخ
  

  جنوب آردفانوالية لألطفال في  فحص التغذية
  

برنامجها  خالل األسبوع المشمول في هذا التقرير غير الحكومية السويدية الدولية –واصلت منظمة إنقاذ الطفولة 
جنوب  واليتي مرآزا للتغذية في 33في  سوء التغذية الحاد والشديد على مستوى المجتمع المحلي الخاص بمعالجة

سوء التغذية الحاد  السويدية على توسيع برنامجها الخاص بمعالجة –وغرب آردفان.  وعملت منظمة إنقاذ الطفولة 
 عالجية فيالللرعاية  جديدة وإنشاء خمسة مراآزجنوب آردفان، والية في  والشديد على مستوى المجتمع المحلي

 . التضامنر في محلية ال في محلية أبو جبيهة وفي قرية الترتهوالس ،يراطوالب ،سراجيةو ،ةأبو نوار قرى
 

 قدفن، ماضتالفي محليات رشاد وعباسية و فحصال مأجري عليه طفل دون سن الخامسة ممن 12,575ومن بين 
حاد التغذية السوء طفل يعانون من  1,348شديد والحاد التغذية السوء يعانون من على أنهم طفل  150 َصخُِّش
  هؤالء األطفال جميعا إلى المراآز الصحية لتلقي العالج المناسب. لسإرمتوسط.  وال
  

قطاع الشمال لعقد محادثات في  –يدعو الحكومة والحرآة الشعبية لتحرير السودان  األفريقياالتحاد 
  ات المتعلقة بالتطعيميأديس أبابا لوضع اللمسات األخيرة على االتفاق

  
الحكومة والحرآة الشعبية أآتوبر دعوة إلى  31في  الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ األفريقيفريق االتحاد أرسل 

لوضع  2013نوفمبر  5 - 4في الفترة ما بين قطاع الشمال لعقد محادثات في أديس أبابا  –لتحرير السودان 
 قطاع –الحرآة الشعبية لتحرير السودان تطعيم في المناطق الخاضعة لسيطرة التنفيذ حملة  نودبل اللمسات األخيرة

  في واليتي جنوب آردفان والنيل األزرق.الشمال 
  

اللقاحات والبنية التحتية المرتبطة بها في المناطق  وصيلتطرائق ويشتمل جدول األعمال المقترح للمحادثات على: 
فريق االتحاد ، ودور مدة الحملةالمقترح خالل  قف األعمال العدائيةوالمستهدفة، والمناطق التي ستشملها الحملة، و

  والجدول الزمني للحملة. يةتفاقواألمم المتحدة في تنفيذ اإل الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ األفريقي
  

ن وزارة الصحة متقرير 
ومنظمة الصحة العالمية يفيد 

مشتبهة حالة  20وقوع ب
مع وقوع سبع بالحمى الصفراء 

 3في الفترة ما بين  تايفو
مما  –نوفمبر  2أآتوبر إلى 

يبلغ  ةايمثل معدل حاالت وف
 في المائة 35

فريق االتحاد األفريقي دعا 
 الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ
الحكومة والحرآة الشعبية 

قطاع  –لتحرير السودان 
الشمال لعقد محادثات في أديس 

 5 - 4أبابا في الفترة ما بين 
لوضع اللمسات  2013نوفمبر 
حملة تطعيم في جراء إلاألخيرة

المناطق الخاضعة لسيطرة 
 الحرآة الشعبية

 )العالمية الصحة منظمة تصوير( الصفراء بالحمى بإصابته يشتبه مريض من دم عينات أخذ
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معنية جامعة الدول العربية  و ،األفريقيتحاد واإل ،واألمم المتحدة ،مة السودانيةالحكومن  لجنةل قد اجتماعُعقد و
نوفمبر.  وقال وفد الحكومة  3في واليتي جنوب آردفان والنيل األزرق، وذلك في مدينة الخرطوم في  بالتطعيم

الرفيع المستوى  األفريقيفريق االتحاد السودانية أن وزارة الخارجية السودانية لم تتلق أية دعوة حتى اآلن من 
  نوفمبر. 5 -4 فيما يتعلق باالجتماع الذي سيعقد في أديس أبابا في الفترة ما بين  المعني بالتنفيذ

  
وفي نفس السياق، حث منسق الشؤون اإلنسانية في السودان السيد علي الزعتري الحكومة السودانية على النظر في 

  .وذلك بسبب التأخير في بدء حملة التطعيم دائيةتمديد فترة وقف األعمال الع
  
للطفولة (اليونيسيف)  لون من صندوق األمم المتحدةثمم في جوبا في دولة جنوب السودان في الوقت نفسه إلتقىقد و

من والية النيل األزرق، الجناح  الوآالة السودانية لإلغاثة وإعادة التأهيلالعالمي مع ممثل من  ءاغذوبرنامج ال
الوآالة السودانية لإلغاثة وإعادة .  ووفقا لما أفاد به ممثل قطاع الشمال –لحرآة الشعبية لتحرير السودان اإلنساني ل
ضمان الوصول  الوآالة السودانية لإلغاثة وإعادة التأهيلوالية النيل األزرق، فإنه من الصعب جدا على  نم التأهيل

حرآة الشعبية ، بسبب انشغال األشخاص في مناطق الاقع التي سيجرى فيها حملة التطعيمالكامل إلى جميع المو
الوآالة السودانية لإلغاثة وإعادة .  وأشار ممثل الزراعية د محاصيلهماحاليا بحص قطاع الشمال –لتحرير السودان 

وستواصل يد من تعقيد العمليات على أرض الواقع.  زالمرآبات العاملة سيالموظفين المدربين و إلى أن نقص التأهيل
  .الحالية في ضوء هذه القيود خططهم مراجعةالعالمي  ءاغذمنظمة الصحة العالمية وبرنامج الواليونيسيف، 

  
  شلل األطفال في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في النيل األزرقضد  بدء التطعيم

  
نوفمبر  3ومنظمة الصحة العالمية في  ،وممثلون من اليونيسيف ،حضر آبار المسؤولين الحكوميين

في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في النيل شلل األطفال االفتتاح الرسمي لحملة التطعيم ضد 
في الفترة ما تطعيم في ستة مواقع في المحلية.  ومن المتوقع أن تستمر الحملة الفرق  تنشرقد . واألزرق

شلل األطفال.  وستقوم طفل دون سن الخامسة ضد  186,000ستتمكن من تطعيم نوفمبر و 6 -  4بين 
  بدعم من وزارة الصحة الوالئية بمراقبة الحملة واإلشراف عليها.اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية 

  
في غرب  صليعةإلى آلبس و إلنسانيةات اخدمات األمم المتحدة للنقل الجوي للمساعداستئناف رحالت 

  دارفور
  

غرب دارفور تأآيدات من بعثة األمم المتحدة واالتحاد  والية تلقت وآاالت األمم المتحدة في الجنينة في
تفيد بأن الجيش السوداني قد وافق على توفير أفراد أمن في مواقع هبوط  (اليوناميد) األفريقي في دارفور

خدمات األمم المتحدة للنقل رحالت  تقعل.  وقد غرب دارفوروالية في  صليعةآلبس والطائرات في 
عقب إغالق قاعدة بعثة األمم المتحدة  صورة مؤقتة إلى آلبس وصليعةب اإلنسانية تاالجوي للمساعد

بين  التي عقدت وبعد سلسلة من االجتماعات  واالتحاد األفريقي في دارفور في آلبس في سبتمبر الماضي.
بتيسير من مكتب األمم المتحدة لتنسيق وغير الحكومية  الدوليةالحكومة ووآاالت األمم المتحدة والمنظمات 

  .الجيش منالدعم األمني حصلت بعثة األمم المتحدة واالتحاد األفريقي في دارفور على الشؤون اإلنسانية، 
  

 ووسائلوالتعليم  ،ةالصحي والمرافقوالمياه  ،خدمات الصحةشخص من  20,000ويستفيد ما يقدر بنحو 
 اإلنسانية تاللنقل الجوي للمساعدخدمات األمم المتحدة رحالت وآان إللغاء   العيش المختلفة في المنطقة.

غرب دارفور مثل خدمة اإلغاثة والية وآاالت العاملة في بالنسبة للعلى تنفيذ البرامج  ًالباس ًاأثر
  ، واإلغاثة العالمية، وأطباء بال حدود.الكاثوليكية

  
  بسبب االشتباآات القبلية في وسط دارفور األشخاصفرار 

  
األمنية الرئيسية في محليات أم  مومهال حدأيمثل ما زال القتال الذي اندلع بين قبيلتي السالمات والمسيرية 

وسط دارفور.  ووفقا للتقارير الواردة إلى األمم المتحدة، فقد اندلعت والية وبندس في  ،ومكجر ،دخن
شخصا،  20عن مقتل  ن بالقرب من محلية مكجر أسفرتقبيلتيالأآتوبر بين  27اشتباآات مسلحة في 

.  وقد فر عدد غير محدد من األشخاص، أغلبهم من النساء واألطفال، إلى آخرين 30وإصابة أآثر من 
أآتوبر هاجم رجال  28أم دخن أنه في محلية مكجر بحثا عن مالذ آمن.  وأفادت مصادر محلية في 

في المطار.  وتدخلت الشرطة والقوات السودانية للنازحين المعسكر الجديد  مسلحون من قبيلة السالمالت
ون جمين.  بينما فر المهاجمون اآلخرالقبض على اثنين من المهاوألقت التشادية المشترآة على الفور و

يوناميد ال السودانية نصحت السلطات . وقدغ عن وقوع أية إصاباتبّلعبر الحدود نحو تشاد.  ولم ُي
الجهات لى بعض جوية المتجهة إالرحالت الإلغاء ب تاالجوي للمساعدخدمات األمم المتحدة للنقل و

ات مسلحة في تباآاندلعت اش
 قبيلتي أآتوبر بين 27

بالقرب  السالمات والمسيرية
مكجر أسفرت عن  لدةبمن 

شخصا، وإصابة  20مقتل 
وفقا للتقارير  30أآثر من 

 .الواردة إلى األمم المتحدة

وآالة السودانية لإلغاثة للوفقا 
فإنه من ، وإعادة التأهيل
توفير القدرة  الصعب جدا

إلى جميع المواقع التي الكافية 
، سيجرى فيها حملة التطعيم

األشخاص في بسبب انشغال  
مناطق الحرآة الشعبية لتحرير 

قطاع الشمال حاليا  –السودان 
 د محاصيلهمابحص
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  اإلنساني المجال في الشرآاء مع بالتعاون التقرير هذا اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب أعد

 قدو  .بسبب المخاوف األمنية الناجمة عن هذه االشتباآاتبوع، الجنوبي في بداية األسفي الممر  المقصودة
  .في وقت الحق إلى هذه المواقع مع ذلكاستؤنفت الرحالت الجوية 

  
   2014 مارس – 2013:  توقعات أآتوبر نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة

  
مستوى اإلجهاد ( المرحلة الثانية حسب تصنيف  مليون شخص في السودان 3,3ما يقدر بنحو  يواجه

من  الثالثة حسب تصنيف األمن الغذائي المتكامل)األمن الغذائي المتكامل) ومستوى األزمة ( المرحلة 
لنظام اإلنذار  2014مارس   – 2013وفقا للتقرير األخير عن توقعات أآتوبر  انعدام األمن الغذائي

وقد لتأثيرات الناجمة عن النزاعات.  ل ذلك يرجع معظمو المبكر بالمجاعة فيما يتعلق باألمن الغذائي
الجوع) الشهر الماضي.  ووفقا موسم ف (عجموسم األالفي المائة منذ ذروة  20انخفض هذا العدد بنسبة 

ون مستويات مائة من هؤالء الذين يعتقد أنهم يواجهفي ال 80لما ورد في التقرير، يمثل النازحون نسبة 
في المئة المتبقية.  ومن المرجح  20بينما يمثل السكان المحليين/ المضيفين نسبة ال  انعدام االمن الغذائي

والمقيمين الفقراء في المناطق الخاضعة لسيطرة زمة بين السكان النازحين ان تستمر مستويات اإلجهاد واأل
في واليتي جنوب آردفان والنيل األزرق، فضال عن  قطاع الشمال –بية لتحرير السودان حرآة الشعال

  النازحين الجدد في دارفور.
  

( المرحلة الثالثة حسب تصنيف األمن فإن مستويات األزمة  نظام اإلنذار المبكر بالمجاعةبه  ووفقا لما أفاد
في المائة على األقل من عدد النازحين  30من انعدام األمن الغذائي سوف تستمر بين  الغذائي المتكامل)

في والية جنوب آردفان  قطاع الشمال –حرآة الشعبية لتحرير السودان في المناطق الخاضعة لسيطرة ال
الخسائر وجنوب دارفور.  ويرجع هذا بصورة رئيسية إلى  ،ووسط ،والنازحين الجدد في واليات شرق

 ،ةيزراعللقيام باألنشطة ال الناجمة عن عدم الحصول على فرص ئل العيشامتكبدة في الممتلكات ووسال
  عدم الحصول على المساعدات اإلنسانية.لو ،عمالة الزراعية الموسميةلل المحدودة فرصالو
  

في في المائة من النازحين في دارفور والمجتمعات الفقيرة  20ومن المتوقع أن يظل ما ال يقل عن 
الشمال في واليتي جنوب آردفان  قطاع –حرآة الشعبية لتحرير السودان المناطق الخاضعة لسيطرة ال

والنيل األزرق، والنازحين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في واليتي جنوب آردفان والنيل 
من انعدام األمن  )مستوى اإلجهاد ( المرحلة الثانية حسب تصنيف األمن الغذائي المتكاملاألزرق ضمن 

نظام اإلنذار المبكر به   وذلك وفقا لما أفاد اإلنسانية تامستويات المساعد واصلتمع حتى  الغذائي
  .بالمجاعة

  
 2013، اآتوبر نظام اإلنذار المبكر بالمجاعةتوقعات األمن الغذائي الحالي ل

  نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة
  

  

وفقا للتقرير األخير عن 
 –  2013توقعات أآتوبر 

لنظام اإلنذار  2014مارس 
مجاعة فيما يتعلق المبكر بال

فإن ما يقدر  باألمن الغذائي
مليون شخص في  3,3بنحو 

يات السودان يواجهون مستو
 الغذائي انعدام األمن


