
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
   
   
 

أوتشا     

 في هذا العدد
1ص.نازحون جدد في جنوب آردفان 

2ص. مقتل اثنان من عمال اإلغاثة في دارفور

3ص.  جنوب دارفوروالية في  قريضه جديد إلىنازح  10,000وصول 

4.ص في السودان مخلفات الحرب من المتفجرات/األلغام األرضية تهديدات

  التطورات أبرز
  أسفر القتال المستمر بين

القوات المسلحة السودانية  
والجبهة الثورية السودانية في 

جنوب والية أجزاء من 
فان عن نزوح مدنيين جدد آرد

 ق الخاضعة لسيطرةفي المناط
ة والحرآ ،مةالحكو آل من

 –الشعبية لتحرير السودان 
  قطاع الشمال. 

  اثنين قتل مسلحون مجهولون
 من غاثة وسائقمن عمال اإل
في التطعيم ضد  المشارآين

غرب والية الحصبة في 

  .دارفور

  10,000نزوح ما يقرب من 
معسكر  إلىنازح جديد 

يجة نشوب قريضه للنازحين نت
  .2013النزاع منذ أبريل 

  وفقا لما أفادت به منظمة
 44الصحة العالمية، ُسجلت 

مشتبهة بالحمى الصفراء  حالة
ق الخاضعة لسيطرة في المناط
في واليتي جنوب  الحكومة

أفادت آما  ،وغرب آردفان
تنسيق النيل األزرق  وحدة

الحرآة ب وجنوب آردفان
  –الشعبية لتحرير السودان 

بوجود ست  قطاع الشمال
 والية في حاالت مشتبهة
  جنوب آردفان.

 أرقام

يجرى حاليا 
مراجعة 
 األرقام

  دارفور في نونازحال
 

156,000  

  
 

   السودان في نوالالجئ
 األمم المتحدة (مفوضية
 )للالجئين

 في السودانيين نوالالجئ 231,700
 السودان دولة جنوب

   وإثيوبيا
مفوضية األمم المتحدة ( 

  )للالجئين

346,000  

 
 في ونسودانيال ونجئاللا

  تشاد
مفوضية األمم المتحدة  (

 ) للالجئين

 التمويل

 985 مليون
 )أمريكي دوالرمطلوبة (

 536 مليون
 )أمريكي دوالر(التمويل المقدم مبلغ 

54.4%  
 )أمريكيدوالره (المقدمالتمويلنسبة

  نازحون جدد في معسكر قريضه للنازحين في والية جنوب دارفور (تصوير األمم المتحدة)
 

  

 فرار آالف األشخاص بسبب تجدد القتال في جنوب آردفان
 

شخص  12,500ول من ديسمبر أن ما يقدر بنحو نساني التابعة للحكومة السودانية في األأفادت مفوضية العون اإل
خالل األسبوع الماضي.  قد فروا من بيوتهم وبحثوا عن مأوى لهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة وذلك 

القوات جنوب آردفان بين  والية وتأتي الموجة الجديدة من نزوح المدنيين نتيجة لتجدد القتال في أجزاء عديدة من
 .هاجزءا منالشمال  قطاع –الحرآة الشعبية لتحرير السودان التي تعد  والجبهة الثورية السودانية المسلحة السودانية

  
الخريطة أدناه) إلى تلقي مساعدات عاجلة، ال بوالدلنج ( ،والعباسية ، وهبيلة،في أبو آرشوال ويحتاج النازحون الجدد

مفوضية به غذائية.  فوفقا لما أفادت الغاثة غير اإلوإمدادات  ،والصحة ،والمياه النظيفة ،الغذاءفيما يتعلق ب سيما
.  وتعمل المنظمات اإلنسانية في آادوقلي الممتدة همأسرالنازحون الجدد مع أقربائهم من العون اإلنساني، يقيم 

والدلنج في الوقت ذاته على تعبئة الموارد لالستجابة إلى احتياجات النازحين الجدد.  ولم تستطع آال من مفوضية 
حتى اآلن من إجراء تقييم سريع لالحتياجات الالزمة في هذه المناطق بسبب العون اإلنساني والمنظمات اإلنسانية 

    .مساعدات إلى النازحين الجدد ةبعد أي قدمتوبالتالي لم عمليات العسكرية الجارية.  ال
  

الذي  مدينة األبيض وآادوقليبين  ةالطريق الواصلالقيود المفروضة على  ديسمبر 2في  رفعت األمم المتحدةوقد 
عد الطريق المخاوف األمنية هناك.  وتر بسبب نوفمب 14حيث فرضت هذه القيود منذ  بعثات األمم المتحدة،تستخدمه 
نقل اإلمدادات  علىساعد ت إذبمثابة أمر حيوي بالنسبة للمنظمات اإلنسانية  مدينة األبيض وآادوقليبين  ةالواصل

  وتحرآات الموظفين.
  

النشرة اإلنسانية
السودان

  2013  ديسمبر 1 –  نوفمبر 25|    48العدد
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 ازحين الجددمن الن 25,000ما يقرب من قطاع الشمال بأن هناك  –لتحرير السودان حرآة الشعبية لأورد بيان ل
  قطاع الشمال  –لحرآة الشعبية لتحرير السودان لسيطرة ا في المناطق الخاضعة

إلى نوفمبر بيانا أشار فيه  27قطاع الشمال في  -أصدر المتحدث الرسمي باسم الحرآة الشعبية لتحرير السودان 

 جنوب آردفان، بما في ذلك شخص إلى عدد من المواقع في بعض المحليات الواقعة في 25,000فرار ما يقرب من 

و  21ندلع في الفترة ما بين الذي إ وذلك عقب عمليات القصف الجوي والقتال البري ، وهبيلةوالدلنج ،ات رشادمحلي

قطاع الشمال أن النازحين الذين لجأوا إلى الغابات والجبال  -نوفمبر.  وقالت الحرآة الشعبية لتحرير السودان  25
 – الوآالة السودانية لإلغاثة وإعادة التأهيلللتقرير الصادر عن  مساعدات إنسانية.  فوفقًا في حاجة ماسة إلى تلقي

 والذي يغطي الفترة ما بين يناير إلى يوني –قطاع الشمال  -الجناح اإلنساني للحرآة الشعبية لتحرير السودان 
حرآة الشعبية لتحرير لسيطرة ال المناطق الخاضعةشخص في  800,000، فإنه قد نزح أو تأثر ما يقرب من 2013

القوات المسلحة السودانية في واليتي جنوب آردفان والنيل األزرق نتيجة النزاع الدائر بين  قطاع الشمال –السودان 
.  ولم تستطع وآاالت األمم المتحدة من 2011 وقطاع الشمال منذ يوني -وقوات الحرآة الشعبية لتحرير السودان 

 –حرآة الشعبية لتحرير السودان الوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرة ال دم إتاحةعقام نظرا لالتحقق من هذه األر
  .قطاع الشمال

  غرب دارفوروالية ن من عمال اإلغاثة وسائق في مقتل اثني

بعد توقيفهم وإطالق النار عليهم من ِقبل نوفمبر  25في ُقتل موظفان يعمالن في وزارة الصحة االتحادية وسائق 

 بوالية غرآم جنوب مدينة الجنينة عاصمة  25( حوالي  ةر في محلية هبيلوآجأربعة مسلحين مجهولين في قرية 
 في مهمة عمل في الوالية آجزء من حملة التطعيم ضد مرضوزارة الصحة االتحادية .  وآان موظفا )دارفور

الحصبة.  وقد فر الجناة بعد ارتكاب الحادث بسيارة الموظفين المستأجرة وهي مارآة تويوتا الند آروزر.  وتشير 
فعا إجراميا، حيث تمثل الهدف التقارير األولية الواردة إلى األمم المتحدة بأن الدافع وراء ارتكاب الجريمة آان دا

الرئيسي للمهاجمين في االستيالء على السيارة ذات الدفع الرباعي التي آان يستقلها الموظفان والسائق.  وال ُيعتقد أن 
  يكون للهجوم صلة بحملة التطعيم.

 25في  من جانبه منسق األمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية في السودان السيد علي الزعتريوقد أدان 
ضمان األطراف للعمل على دعا السيد الزعتري ا.  ووسائقهم موظفي وزارة الصحة االتحاديةقتل مبشدة  نوفمبر

  .إلى السكان المحتاجين في جميع أنحاء السودان اتتقديم المساعدمن أجل حماية جميع العاملين 

عامل إغاثة في السودان  184ووفقا لما أفادت به قاعدة البيانات األمنية لعمال اإلغاثة، فقد ُقتل وُجرح واخُتطف نحو 

  والذي يعد ثالث أآبر عدد بعد أفغانستان والصومال. – 1998منذ عام 

  عدد عمال اإلغاثة الذين قتلوا وجرحوا واختطفوا في السودان حسب السنة

  البيانات األمنية لعمال اإلغاثةالمصدر: قاعدة 

  

ُقتل وُجرح واخُتطف نحو  
عامل إغاثة في السودان  184

وفقا لما أفادت  1998 منذ عام
به قاعدة البيانات األمنية لعمال 

 اإلغاثة
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جنوب بوالية قريضه للنازحين شخص إلى معسكر  10,000ا يقرب من وصول م

  2013دارفور منذ أبريل 

 أفادت بعثة ميدانية مشترآة بين الوآاالت يترأسها مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤؤون اإلنسانية (أوتشا) عملت في 
 شخص) إلى  9,880أسرة (  1,976نوفمبر، بفرار نحو  29إلى  25في جنوب دارفور في الفترة ما بين  قريضه

 القوات المسلحة السودانية  بسبب اندالع القتال بين .  ويشتمل هذا العدد على النازحين 2013منذ أبريل  قريضه
ومهاجرية في شرق دارفور في  ،ولبدو ،دريسا -ودونكي ،قِر، وِجوأبو جابرة ،في أم قونيا والجبهة الثورية السودانية

ت بين .  وباإلضافة إلى ذلك، تشتمل هذه األرقام على النازحين الجدد الذين وصلوا عقب نشوب االشتباآا2013أبريل 

، وعقب القتال الذي اندلع بين قبيلتي السالمات 2013جنوب دارفور في مارس  والية وبني هلبه في رُمقبيلتي الُق

  جنوب دارفور.والية وعد الفرسان في  ه،تيلوالية وسط دارفور، وآ في أم دخن في 2013شة في أغسطس يوالتعا

العالمي التابع لألمم المتحدة  الغذاءللنازحين.  ويقوم برنامج  قريضه مأوى لهم داخل معسكر الجددوقد وجد النازحون 
وستقوم جمعية الهالل األحمر السودانية بتوزيع إمدادات   غذائية طارئة إلى هؤالء النازحين الجدد. مساعداتبتقديم 

قوم ي.  والمشاريعإغاثة غير غذائية بدعم من مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ومكتب األمم المتحدة لخدمات 
 المياه و إصحاح البيئهقسم الدولية غير الحكومية، واللجنة األمريكية لالجئين، و – منظمة آير الدولية سويسراآل من 

التابع للحكومة السودانية، بتمكين النازحين الجدد من الحصول على مياه شرب نظيفة ومرافق صحية والتخلص من 
  النفايات.

جنوب والية ونظرا لعدم استتباب األمن في العديد من المناطق الريفية التي حدث فيها نزوح جديد للمدنيين في 
مشترك بين الوآاالت لتحديد االحتياجات جات دارفور، لم تستطع المنظمات اإلنسانية الدولية من إجراء تقييم احتيا

 اإلنسانية.

  
  

ضد مرض الحمى الصفراء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة  تواصل التطعيم
  جنوب وغرب آردفانواليتي في 

  
مرآز متعاون مع منظمة الصحة العالمية في ر في داآار (يأن معهد باستنوفمبر  26منظمة الصحة العالمية في أفادت 

آردفان  في منطقة حالي) قد أآد أن التفشي الوحاالت الحمى النزفية الفيروسية منقولة بالمفصليات،مجال الفيروسات ال
حالة مشتبهة بالحمى  44 تهو مرض الحمى الصفراء.  ووفقا لما أفادت به منظمة الصحة العالمية فإنه قد اآتشف

حالة منها إلى الوفاة.  وقد تأثرت أربع محليات في  14نوفمبر، أدت  24أآتوبر و  3الصفراء في الفترة ما بين 

في المائة) من الحاالت  86جنوب آردفان.  ووقعت األغلبية العظمى ( والية غرب آردفان وثمان محليات فيووالية 

 45و  15بين األشحاص الذين تتراوح أعمارهم بين من الحاالت في المائة  77 حيث وقعت بين الذآور تالتي سجل
  سنة.

وتقوم وزارة الصحة بدعم من منظمة الصحة العالمية بحملة تطعيم في المناطق المعرضة للخطر في جميع أنحاء 
شخص ضد مرض الحمى  95,000منطقة آردفان.  وقد قامت حملة التطعيم حتى اآلن بتحصين ما يقرب من 

  .جنوب آردفانو غرب واليتي المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة فيالصفراء في 

وفقا لما أفادت به منظمة 
 تفأآتش العالمية فإنه قدالصحة 

حالة مشتبهة بالحمى  44
في المناطق الخاضعة  الصفراء

واليتي لسيطرة الحكومة في 
 غرب وجنوب آردفان

 10,000ما يقرب من نزح 
إلى معسكر  حديثا شخص

جنوب قريضه للنازحين بوالية
من مواقع قادمين  دارفور
منذ أبريل بسبب النزاع  مختلفة
2013 
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  مشتبهة بالحمى الصفراء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحرآة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمالحاالت 
  

األسبوع الماضي بأن أمانة الصحة والتي مقرها جوبا  -وحدة تنسيق النيل األزرق وجنوب آردفان  -مجموعة  ذآرت
قد أفادت بوقوع ست حاالت مشتبهة بالحمى الصفراء في  قطاع الشمال - حرآة الشعبية لتحرير السودانالتابعة لل

لواليتي جنوب آردفان والنيل  وحدة التنسيق التابعةفوفقا لما أفادت به   .2013محليتي برام وآادوقلي في نوفمبر 
 األزرق، فقد أدى نقص اإلمدادات الطبية والمعدات واللقاحات إلى الحيلولة دون إجراء تحليل للحاالت المشتبهة

.  قطاع الشمال - حرآة الشعبية لتحرير السودانوتطعيم السكان في المناطق المعرضة للخطر في المناطق التابعة لل
فق مختبرية متاحة لتحليل عينات لواليتي جنوب آردفان والنيل األزرق أنه ال توجد مرا وحدة التنسيق التابعةوقالت 
  .المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في جنوب آردفاني من الحاالت المشتبهة بالحمى الصفراء فالدم مصل 

  

  األلغام األرضية تصيب المدنيين في النيل األزرق
  

بين  ةانفجر لغم مضاد للدبابات في شاحنة تجارية على الطريق الواصل نوفمبر 19تفيد بأنه في يوم  ًاتلقت األمم المتحدة تقارير

إصابة ستة مدنيين بجروح خطيرة.  إلى ذلك أدى زرق، وفي والية النيل األ كوري)آم من ب 32والكرمك ( حوالي  –الدمازين 
وتسلط هذه الحادثة األخيرة الضوء على 

مخلفات مخاطر األلغام األرضية و
في أجزاء من  المتفجراتالحرب من 

السودان، ال سيما في المناطق التي تتأثر 
النزاع.  وفي بحاليا أو تأثرت من قبل 

الحملـة الدولية نوفمبر أصدرت  28
ة تقريرها لعام لحظر األلغام األرضي

األلغام األرضية.   بمراقبةالمعني  2013
األلغام  حيث جاء في التقرير أن

 قتلمفي قد تسببت للمرآبات المضادة 
في السودان في عام شخصا  41وجرح 

2012.   
 109بلغ عن وقوع ُأوبصفة عامة، 

 /حالة إصابة بسبب األلغام األرضية

في  مخلفات الحرب من المتفجرات
نظرا أنه  مراقب األلغام األرضيةوقال .  2011حالة إصابة في عام  122 ن عددع، بانخفاض طفيف 2012عام 

اإلصابات التي وقعت في رقام في أجزاء من واليتي جنوب آردفان والنيل األزرق، آانت ألنشوب نزاعات مسلحة 
 65نسبة األطفال .  ويمثل في جمهورية السودان على اإلطالقأعلى األرقام السنوية المسجلة  2011و 2012عامي 

صفوف المدنيين الناجمة عن األلغام األرضية / المتفجرات من مخلفات  التي وقعت بينفي المائة من جميع اإلصابات 
   .الحرب

حالة مشتبهة في المناطق الخطرة والملوثة، والتي تغطي  257، آانت هناك مراقب األلغام األرضيةووفقا لما أفاد به 

نيل األزرق، والواليات واليات على: ال 10لسودان.  وتشمل ال اوالية في  18واليات من ال  10آم مربع في  38

في المائة من المناطق  80وجنوب آردفان.  وتقع  ،والبحر األحمر ،وآسال ،قضارفالواليات و ،الخمس في دارفور
وآسال.  وفي عام  ،وجنوب آردفان ،النيل األزرق اتفي واليآدة بوجود ألغام ؤالموالمناطق  بوجود ألغامالمشتبهة 
  ، قام السودان بتدمير مخزونه المتبقي من األلغام األرضية بأآمله.2012

  

  مكافحة العنف ضد المرأة
  
ستة الاية دببنوفمبر  25يوم  في لَّحتفُِّأنوفمبر باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.  آما  25حتفل العالم في إ

آجزء من الجهود المبذولة لمكافحة العنف ضد و. النوع اإلجتماعي قائم علىمن النشاط لمناهضة العنف ال ًاعشر يوم
نسي في السودان األسبوع الماضي.  وقام مستشار عتداء الجستغالل الجنسي واإلشبكة الحماية من اإل شئتنأ، المرأة

 االت األمم المتحدةعاملين في مختلف وآأفراد بتدريب  نوع اإلجتماعيحتياطية المتعلقة بمسائل الاإل مشروع القدرة
 للسياسة المتبعة في الوآاالت الخاصة بهم. ةقنسالمجهات الدور  ذلك قبع ولونتالذين سيمن 

األلغام  مراقبوفقا لتقرير 
عن  َغِلبُأ، 2013األرضية لعام 

حالة إصابة بسبب  109وقوع 
مخلفات  /األلغام األرضية

في  الحرب من المتفجرات
، من 2012السودان في عام 

في المائة من  65بينهم  
 األطفال

 )يوناميد آاميرا( دارفور جنوب والية للنازحين، السالم معسكر في عاما 12 العمر من البالغ األرضية األلغام ضحية الرحيم عبد


