
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
    

 
 
   
  
 

أوتشا     

 في هذا العدد
1ص.ندالع قتال قبلي في أجزاء من دارفور إ

2ص. شخص من آوستي إلى دولة جنوب السودان  1,700وصول 

3ص.  لحرآة الشعبيةامناطق في  توقف التطعيم

4.ص  إصابات بالحمى الصفراء في غرب وجنوب آردفان

  التطورات أبرز
  ندلعالذي اأسفر العنف القبلي 

أجزاء من والية وسط  في
األسبوع الماضي  فيدارفور 

 اإلصاباتعن وقوع عدد من 
وفقا للتقارير  بين النازحين

  .الواردة إلى األمم المتحدة
  أفاد قطاع العودة في حاالت

الطوارئ في دولة جنوب 
 1,700السودان بوصول 

شخص من آوستي إلى دولة 
  جنوب السودان.

  مدير عمليات مكتب األمم
المتحدة لتنسيق الشؤون 
اإلنسانية ُيعلم مجلس األمن 
بفشل جهود تطعيم 

شلل طفل ضد  165,000
لحرآة ااألطفال في المناطق 

 –الشعبية لتحرير السودان 
قطاع الشمال في واليتي 
جنوب آردفان والنيل 

  األزرق.

  حالة  22بوقوع إفادات
صفراء مشتبهة بالحمى ال

وسبع وفيات في واليتي غرب 
وجنوب آردفان في الفترة ما 

 نوفمبر 5أآتوبر إلى  3بين 
وفقا لما أفادت به وزارة 

  الصحة.

 أرقام

يجرى حاليا 
مراجعة 
  األرقام

 

  دارفور في نونازحال
 

156,000  

  
 

   السودان في نوالالجئ
 األمم المتحدة (مفوضية
 )للالجئين

 في السودانيين نوالالجئ 230,000
 السودان دولة جنوب

   وإثيوبيا
مفوضية األمم المتحدة ( 

  )للالجئين

346,000  

 
 في ونسودانيال ونجئاللا

  تشاد
مفوضية األمم المتحدة  (

 ) للالجئين

 التمويل

 985 مليون
 )أمريكي دوالرمطلوبة (

 475 مليون
 )أمريكي دوالر(التمويل المقدم مبلغ 

48.2%  
 )أمريكي دوالر( هالمقدمالتمويل نسبة 

  أسرة نازحة في أم دخن في  والية وسط دارفور (تصوير االمم المتحدة)
 

  
  تواصل القتال القبلي في أجزاء من دارفور

  
أسفرت االشتباآات المسلحة األخيرة التي نشبت بين أفراد قبيلتي المسيرية والسالمات في والية وسط دارفور عن 

إلى األمم المتحدة.  للتقارير الواردة  وفقًا غير معلوم من األشخاص من بيوتهم وقوع عدد من اإلصابات وفرار عدد
وبندس.  وتشير التقارير إلى تكبد الطرفين  ،ومكجر ،في دامبر نوفمبر 7و 6في يومي بين القبيلتين  قتال فقد وقع

  آم عن مدينة مكجر. 50في سارو التي تبعد حوالي نوفمبر  8و 7في يومي ن اشتبكت القبيلتقد إولخسائر فادحة.  
  

يزيد فقد ُقتل ما  ة من الشرآاء في المجال اإلنساني والمقيمين المحليين في مكجرالوارد ووفقا للتقارير غير المؤآدة
الهيئة الطبية الدولية ندلع قتال شرس في عمار جديد الواقعة في مكجر.  وأفادت إ .  وفي ذات الوقتشخص 50عن 

ما يزيد عن  األسبوع الماضي فيفي مرفقها الطبي في أم دخن الدولية غير الحكومية بأنها قد استقبلت  منظمةال –
  .ة ناريةريبأع صابينحالة من الم 30
  
غير إال أن هناك تقارير مؤخرا،  اندلعالمدنيين بسبب القتال الذي  نزوحفي حين أنه ال توجد معلومات واضحة عن و

عام من  أبريلمنذ .  والقتال إلى جنوب دارفورب المتأثرةفي المناطق  األشخاصبعض  فرارمؤآدة تشير إلى 
 قبيلتي القتال بين ، أصبح2013

بمثابة سالمات الوالمسيرية / 
األمن  لعدم استتباب رئيسي مصدر

الممر الجنوبي  والنزوح في
وبندس.   ،وأم دخن ،مكجرلمحليات 

ووفقا لما أفادت به المنظمات 
نزح ما يزيد عن  فقد اإلنسانية
شهر أبريل.   منذشخص  20,000

في قامت منظمة الهجرة الدولية و
ن بالتحقق م شهري أبريل ومايو

لم  وجود هؤالء النازحين.  إال أنه
األشخاص الذين يتم التحقق بعد من 

وصلوا في تواريخ الحقة.  آما فر 
بعض األشخاص عبر الحدود إلى 

قد وصل ما و.  مجاورةال قطاراأل
الجئ سوداني  36,200يقرب من 

 2013إلى دولة تشاد منذ يناير 
وفقا لما أفادت به مفوضية األمم 

.  ويشتمل دة لشؤون الالجئينالمتح
 والية على الالجئين منالعدد هذا 

 صلقد وووسط دارفور.  
 3,400 عدد باإلضافة إلى ذلك

الجئ سوداني جديد إلى جمهورية 
أفريقيا الوسطى قادمين من وسط 

  .2013دارفور منذ يناير 
  

 فيستتباب األمن إوأثر عدم 

النشرة اإلنسانية
السودان

  2013  نوفمبر 10 - 4|    45العدد
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 ستتباب األمن هذاإونظرا لعدم الطرق بصورة شديدة على حرآة شحن اإلمدادات اإلنسانية إلى المحليات الثالث.  
عدد من المنظمات اإلنسانية على تعليق عملياتها الميدانية.  وأفاد المقيمون المحليون بأنه قد تم إحراق العديد  َرِبْجُأ

دها حيث احصالمحاصيل التي آان من المنتظر  باإلضافة إلى ذلكُفقدت و  ندالع القتال األخير.إ بانإمن المزارع 
  ستتباب األمن.إناء بأراضيهم الزراعية بسبب عدم عتتعذر على المزارعين اإل

  
  في قريضه لحَّْوالُرنشوب نزاعات بين المزارعين  حيلولة دونلدخل القوات المسلحة السودانية لت

  
في والية في قريضه الواقعة  السودانيةالقوات المسلحة نوفمبر تقاريرا تفيد بانتشار  7تلقت األمم المتحدة خالل 

 جنوب دارفور في محاولة لتخفيف حدة التوتر ولمنع نشوب أي نزاع بين الرعاة والمزارعين.  وعقب انتشار القوات
أسفرت عن وقوع عدد من  ندالع اشتباآات مسلحة بين القوات المسلحة السودانية والرعاةإأفادت التقارير ب

تشار القوات المسلحة السودانية لمنع وقوع مزيد من الهجمات ولتهدئة الوضع األمني.  اإلصابات.  وتم تعزيز ان
للحاجة إلى اتخاذ إجراءات  تحسبًاوأفادت التقارير بتأهب قوات بعثة األمم المتحدة واالتحاد األفريقي في دارفور 

 يففي مزارع بعض السكان المحليين  ترآوا حيواناتهم ترعى الرحللتعزيز حماية المدنيين.  وهناك تقارير تفيد بأن 
األهلي من أجل إحالل السالم  صندوق دارفوروويقوم قطاع األمن الغذائي فترة الحصاد في جنوب دارفور. 

بدعم العديد من مشاريع بناء السالم الواقعة على طول  في دارفور لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي التابعستقرار واإل
   .الرحلولى تعزيز التعايش بين المزارعين الرحل.  وتهدف هذه المشاريع إ رحالتطرق 

  
  شتباآات مسلحة بين قبيلتي الرزيقات الشمالية وبني حسين في شمال دارفور ااندالع 

  
بين قبيلتي الرزيقات الشمالية نوفمبر تفيد باندالع قتال  2تلقت األمم المتحدة تقاريرا من مصادر محلية مختلفة في 

السريف.  وهناك مزاعم تفيد بقيام مجموعة من و رماعجبل  بين طريقالالواقعة على  اروققرية أم  وبني حسين في
على هذا قامت  ) بقتل زعيم من قبيلة بني حسين.  وردًاالرزيقات الشمالية( وهي جزء من قبيلة  هبالألايلة قب

حتياجات إلتقييم ا تلقت بعثةو. هبالألنتقام حيث قتلت رجلين من قبيلة أمجموعة مسلحة من قبيلة بني حسين باإل
تفيد بازدياد حدة التوترات القبلية وحمل عدد من رجال  في السريف تقاريرًا نوفمبر 6في  مشترآة بين الوآاالتال

  .لسالحا في المنطقةالقبائل 
  
وقد عن النفس.   ًادفاعحيث يفيد آال الجانبين بأنهما سيقاتالن فقط  بين القبيلتين ات الوقتذفي  المفاوضات تتواصلو

مما أسفر عن وقوع  رامعبسبب أحقية الوصول إلى مناجم الذهب في منطقة جبل  2013يناير في تقاتلت القبيلتان 
والتي تعد واحدة من أآبر عمليات  –شخص  100,000العديد من اإلصابات بين المدنيين ونزوح ما يقدر بنحو 

ما ال يقل عن  2013فقد فر حتى اآلن في عام  ووفقا لما أفادت به المنظمات اإلنسانية  النزوح في دارفور هذا العام.
بين القوات المسلحة  شبانالالقتال بسبب و ةيلشتباآات القباإل بسببمن منازلهم في دارفور شخص  460,000

و  2011ام وعاألفي دارفور في  النازحينر من عدد األشخاص بأآالعدد هذا .  ويعد السودانية والحرآات المسلحة
  .مجتمعة 2012

  
  شخص من أصول من دولة جنوب السودان إلى بانتيو قادمين من آوستي 1,650وصول ما يقرب من 

  
العودة في أفاد قطاع 

في  حاالت الطوارئ
دان دولة جنوب السو

بوصول قافلة آنيسة 
فريقية إلى الداخل اإل
جنوب دولة بانتيو في 

نوفمبر  7السودان في 
 1,654مع وصول 

من أصول من شخص 
  .دولة جنوب السودان

تقطعت بهم  قدانوا آ
السبل في محطة السكة 
الحديد في آوستي منذ 

.  وسيتوجه 2011عام 
في  81.5الغالبية منهم (

المائة) إلى مدينة أويل 
شخص) بينما  1,348(

جه الباقون إلى وسيت

نتشار القوات المسلحة إ
 والية في في قريضه السودانية

  نوفمبر 7في  جنوب دارفور
لمنع نشوب توترات او نزاعات 

 بين الرعاة والمزارعينمحتملة 
 في المنطقة

أفاد قطاع العودة في حاالت 
في جنوب السودان  الطوارئ

 1,700بوصول ما يقرب من 
شخص إلى دولة جنوب 

 السودان قادمين من آوستي
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لهذه القافلة.   ةالنهائي جهةولاهي  وستكون منطقة بحر الغزالأشخاص).   6شخص) وآواجوك ( 300مدينة واو (
 52، وصل أيضا وباإلضافة إلى ذلكإلى بانتيو.  تم تحويل مسار القافلة  إلى الطرق ولكن نظرا لمحدودية الوصول

  نوفمبر.   5من محطة السكة الحديد في آوستي إلى الرنك في أعالي النيل في  شخص
  

التابع للحكومة السودانية ولجنة اإلغاثة والتعمير في دولة جنوب وقد عملت آنيسة الداخل األفريقية بالتعاون مع مرآز النازحين 
ما  َلِقُنالسودان على تسهيل هذا النقل.  وتشير المعلومات األولية ( وأيضا التقارير التي وردت في نشرة األسبوع الماضي) بأنه 

أن العدد  إلى جنوب السودان دولة إلى الوصولفور التي أجريت التحقق  عملية أشارتلكن وشخص.   2,500يقرب من 
  .شخص 1,706 اإلجمالي آان في الواقع

  
  قطاع الشمال –تحرير السودان الحرآة الشعبية لمناطق الرامية إلى تطعيم األطفال في  فشل الجهود

  
 11من التابع لألمم المتحدة  في مجلس األأعلم مدير عمليات مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية السيد جون غينغ 

المناطق الخاضعة لسيطرة الحرآة الشعبية طفل ضد مرض شلل األطفال في  165,000تطعيم لنوفمبر أن الجهود الرامية 
  اليتي جنوب آردفان والنيل األزرق قد باءت بالفشل.في و قطاع الشمال –لتحرير السودان 

  
 –الحرآة الشعبية لتحرير السودان مجلس األمن أن الحكومة السودانية ولوقال السيد غينغ في مؤتمر صحفي عقب إحاطته 

السماح ببدء نوفمبر.  إال أنه قبل  12و  5ا على جميع الترتيبات الفنية لبدء حملة التطعيم في الفترة ما بين تقد اتفق قطاع الشمال
جتماع مع الحكومة السودانية.  ولم يعقد هذا إعلى عقد  قطاع الشمال –الحرآة الشعبية لتحرير السودان أصرت  حملة التطعيم

  .االجتماع
  

قائال " لدى السيد غينغ أعضاء مجلس األمن على إيجاد طريقة تمكن عمال اإلغاثة من الوصول إلى الواليتين.  وأضاف وحث 
ذا ما سمح لنا بهذا ... ونحن على أهبة االستعداد لهذا.  وإعلى أرض الواقع القدرة على العمل وإحداث فرق عمال اإلغاثة

  تطعيم هؤالء األطفال.على استخدام نفوذه من أجل  الحقامجلس األمن  غينغوحث السيد "  يوم واحد. غضونهناك في فسنكون 
  

مؤآدا  ن آال الجانبين إلى بعضهما البعضتوجيه أصابع االتهام م" ولجدلاوأعرب السيد غينغ عن شعوره بإحباط آبير إزاء " 
شلل األطفال.  وقال السيد غينغ ؤثرعلى الجهود الرامية إلى القضاء على توتنطوي على تأثير خطير  على أن مثل هذه األفعال

شخص من المعرضين للمخاطر في  800,000فيما يتعلق بفشل األمم المتحدة في توصيل المساعدات اإلنسانية إلى ما يقرب من 
  والنيل األزرق". ،جنوب آردفانالناس في واليتي ولي المجتمع الد ذلخلقد وجنوب آردفان "  ،واليتي النيل االزرق

  
  شلل األطفال في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومةنتهاء من التطعيم ضد اإل
  
شلل االطفال ضد  في هذه األثناء األطفال تطعيم  َلِمْآُأ

في المناطق الخاضعة نوفمبر  6- 4في الفترة ما بين 
اليتي النيل االزرق وجنوب في و الحكومةلسيطرة 
به وزارة الصحة الوالئية.  ففي  أفادتوفقا لما  آردفان

والية النيل األزرق، استهدفت الحملة تطعيم ما مجموعه 
 ت الستاالمحليفي طفل دون سن الخامسة  185,957

المناطق الخاضعة لسيطرة الحرآة ، باستثناء اهجميع
في أجزاء من  قطاع الشمال –الشعبية لتحرير السودان 

استهدفت  فقد كرمك.  أما في جنوب آردفانالمحلية 
طفل دون سن  244,235الحملة تطعيم ما مجموعه 

في الثالث عشرة محلية.  وقد دعم صندوق الخامسة 
مة الصحة ومنظ ،األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)

ومنظمة آونسيرن العالمية الدولية غير  ،العالمية
 ،جنوب آردفانزارتي الصحة الوالئية في وو ،الحكومية

والتكاليف قاحات، عن طريق توفير اللوالنيل األزرق 
في  .  وتعتبر الحملة جزءا من الحملة الوطنية للقضاء على شلل األطفالالتشغيلية، والخدمات اللوجستية، والرصد واإلشراف

  .يةالميدان تغطيةللالبيانات الفعلية  مجدالسودان.  وتعمل وزارة الصحة الوالئية على 
  

  القتال في أجزاء من النيل األزرق نم فرار المدنيين
  

ة في والي يسانقآم شمال مدينة  5تشير التقارير الواردة إلى األمم المتحدة إلى فرار عدد من األسر في قرية أشداد ( حوالي 
األسر قد  هذ.  وأفادت التقارير أن هقطاع الشمال –ان الحرآة الشعبية لتحرير السودقوات  نمالنيل االزرق) عقب قصف 

يسان.  وال تتوافر معلومات عن أعدادهم الدقيقة وال عن المساعدات التي ُقدمت قفي مباني المدارس في مدينة  بحثت عن مأوى
 ،وباو ،كرمكاليات شخص من/وإلى محل 220عاملة هناك بنزوح ما يقدر بنحو إليهم.  وأفادت منظمة غير حكومية 

  ستتباب األمن في مناطقهم األصلية.إنوفمبر وذلك بسبب عدم  7وبر إلى آتأ 29والروصيرص في الفترة ما بين 
  
  
  

أفادت منظمة غير حكومية 
 265بنزوح ما يقدر بنحو 

شخص من/وإلى محليات 
والروصيرص  ،وباو ،كرمكال

أآتوبر  29في الفترة ما بين 
 نوفمبر 7إلى 

أعلم مدير عمليات مكتب األمم 
المتحدة لتنسيق الشؤون 

من التابع اإلنسانية مجلس األ
الجهود  أنلألمم المتحدة 

 165,000الرامية إلى تطعيم 
شلل األطفال في  ضد طفل

المناطق الخاضعة لسيطرة 
الحرآة الشعبية لتحرير 

قطاع الشمال في  –السودان 
واليتي جنوب آردفان والنيل 

 األزرق قد باءت بالفشل

 )العالمية الصحة منظمة تصوير(  السودان في االطفال شلل ضد تطعيمال يتلقى طفل
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  اإلنساني المجال في الشرآاء مع بالتعاون التقرير هذا اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب أعد

  غرب وجنوب آردفانواليتي إصابات بالحمى الصفراء في 
  

حالة مشتبهة  22وقعت إصابات لنحو 
وقوع  أسفرت عنبالحمى الصفراء 

و  3فترة ما بين سبع حاالت وفاة في ال
وب في واليتي غرب وجننوفمبر  5

فادت به وزارة أوذلك وفقا لما  آردفان
الصحة.  ويبلغ معدل حاالت الوفاة 

في المائة.  وتشير  36.3نسبة 
التحقيقات األولية بأن األشخاص 

مناطق  يقطنون نمم هم المتأثرين
 ،ارةقو ،ومساليت ،يقسيليو ،نجاروق

 ،يكوالكرآر في محلية لقاوه، ودم
 وأم ،رنو في محلية الريف الشرقيوب

وتفيد التقارير بأن ك.  أدر في محلية آيل
من العمال هم اص خهؤالء األش

من شرق  اءواجالموسميين الذين 
  الصمغ العربي. قولحالسودان إلى آردفان للعمل في 

  
شخص في  1,000أآتوبر تستهدف تطعيم  29واستجابة لهذه األوضاع، أطلقت حملة تطعيم على نطاق صغير في 

شخص.  وباإلضافة إلى ذلك، تم  1,000شخص من إجمالي  400طق المتأثرة.  وحتى تاريخه، تم تطعيم المنا
 30تطعيم العمال الموسميين المسافرين من شرق السودان إلى المناطق المتأثرة قبل مغادرتهم إلى آردفان.  وفي 

  جرعة لقاح في الواليتين. 2000أآتوبر تم توفير 
  
نوفمبر،   12 - 9وتجري وزارة الصحة الوالئية حملة تطعيم ضد مرض الحمى الصفراء في الفترة ما بين  

صندوق األمم المتحدة شخص من األشخاص الذين لم يسبق تطعيمهم من قبل.  وقدم  45,000تستهدف تطعيم 
  وزارة الصحة الوالئية.ودعم مالي إلى  ،ولقاحات ،العالمية ناموسيات ومنظمة الصحة ،للطفولة (اليونيسيف)

  
  مزيد من حاالت اإلصابة بمرض السعال الديكي في شمال دارفورال
  
ووزارة الصحة الوالئية بأن عدد الحاالت المشتبهة بالسعال الديكي في شمال دارفور  ،أفادت منظمة الصحة العالمية 

ة باإلصابة في محلية هحالة مشتب 73حالة.  ويشتمل هذا العدد على  200سبتمبر قد وصل إلى ما يزيد عن  30منذ 
العالمية  وفقا لما أفادت به منظمة الصحةوشمي في محلية آتم.  حالة مشتبهة باإلصابة في قرية ب 129و ،السريف

الغالبية العظمى من  وآانتالحاالت المشتبهة بالسعال الديكي.  مريضا من  16توفى فقد  ووزارة الصحة الوالئية
بعض العينات من الحاالت المشتبهة بالسعال الديكي إلى  تلإرساألطفال دون سن الخامسة.  وبين  اإلصابة حاالت

  لتأآد من اإلصابة.لالمختبر الوطني العام في الخرطوم 
  

بحث وتجري منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الوالئية تحقيقا بشأن تفشي هذا المرض من خالل إجراء 
، وال روتينيتغطية التحصين ال مراجعة باإلضافة إلى ذلكيجرى حاليا ومجتمعية.  الاقبة مرالعن طريق و بالموقع

  يزال تنفيذ حمالت تطعيم في هذه المناطق قيد المناقشة. 
  
  جنوب دالرفور والية فيالجدد لنازحين لتقديم المساعدات الغذائية  في العالمي ءاغذبرنامج ال رعش
  

بتوزيع المساعدات اإلنسانية الطارئة على ما يقرب من  2013العالمي مؤخرا في أغسطس  ءاغذبدأ برنامج ال
طلب مفوضية العون اإلنساني التابعة للحكومة  ثرإوذلك ، شخص من النازحين الجدد في جنوب دارفور 105,000

.  ونزح العالمي ءاغذالسودانية بإدراج جميع النازحين الجدد في خطة توزيع المساعدات الغذائية الشهرية لبرنامج ال
حاليا في معسكرات محيطة بمدينة نياال، فضال عن المأوى ون دجوهم ي 2013هؤالء األشخاص منذ شهر فبراير 

العالمي على األرقام التي تم التحقق منها من ِقبل منظمة  ءاغذجنوب دارفور.  وسيعتمد برنامج الفي المناطق الريفية 
على النازحين الجدد في معسكرات  105,000الهجرة الدولية لتحديد العدد الدقيق للنازحين الجدد.  ويشتمل عدد ال 

شخص في مناطق  20,700، فضال عن وقريضه للنازحين  ،ليوبل ،يفوالسر ،وعطاش ،دريجو ،وآلما ،السالم
إجراء بصمة إعادة التحقق في جميع المعسكرات المذآورة ء العالمي اغذبلبل في محلية السالم.  ويخطط برنامج ال

  .توزيع الغذاءل ةالعامقوائم للتعزيز توخي الدقة ل
  
  

العالمي  ءاغذبدأ برنامج ال
بتوزيع المساعدات اإلنسانية 

على ما  هذا الشهرالطارئة 
شخص  105,000يقرب من 

 والية من النازحين الجدد في
 جنوب دارفور

حالة  22إصابات لنحو  وقعت
مشتبهة بالحمى الصفراء 

وقوع سبع حاالت  أسفرت عن
 5و  3فترة ما بين وفاة في ال
في واليتي غرب نوفمبر 

فادت أوب آردفان وفقا لما وجن
 به وزارة الصحة


