
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
   
  
 

أوتشا     

 في هذا العدد
1ص.النيل األزرق والية مدنيين في نزوح  

2ص. نشوب اشتباآات قبلية في غرب آردفان

3ص.  وسط دارفور والية شخص إلى 2,500عودة 

4.ص  ءالغذاأسعار في  غير معتادبارتفاع بالمجاعة اإلنذار شبكة  أفادت       

  وراتلتطا أبرز
  5,600فرار ما يقرب من 

 والية  شخص من بيوتهم في
النيل األزرق خالل الثالثة 

ندالع إلأسابيع الماضية نتيجة 
القتال بين القوات المسلحة 
السودانية والحرآة الشعبية 

قطاع  –لتحرير السودان 
وبسبب انعدام األمن  ،الشمال

  الغذائي هناك.
  38مقتل ما ال يقل عن 

 6,000ح وشخصا ونز
شخص عقب اندالع القتال بين 
قبيلتي الحمر والمعاليا في أم 

غرب والية ديبات في 
  آردفان. 

  لجنة الالجئين أفادت منظمة
الدولية غير  األمريكية

الحكومية بوصول نحو 
شخص من الذين  10,000

ندالع القتال بين نزحوا بسبب إ
قبيلتي السالمات والمسيرية 

كو سبفي نوفمبر إلى بلبل تم
  في جنوب دارفور.

 مفوضية العون اإلنساني  تفيد
 2,500بعودة ما يقرب من 

شخص إلى منطقة أم دخن في 
وسط دارفور قادمين من 
أجزاء أخرى في دارفور 
ومعسكرات الالجئين في 

  تشاد.

 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 (

 538 مليون
 )أمريكي دوالر(التمويل المقدم مبلغ 

54.6%  
 )أمريكي دوالره (التمويل المقدمنسبة 

  األمم المتحدة)دورو في دولة جنوب السودان (النيل األزرق في معسكر ئون سودانيون من الج
 

  
  اندالع القتال في النيل األزرق يتسبب في نزوح مئات األشخاص

  
 في األول من ديسمبرتعقب تحرآات السكان في والية النيل األزرق أفادت منظمة غير حكومية تعمل على 

 ،وقمن النساء من مناطق جو 600من األطفال و 1,850شخص بما في ذلك  2,800ما يقدر بنحو  بفرار
ندالع القتال بين القوات المسلحة إلة باو.  ويأتي هذا النزوح نتيجة ك في محليوُبوُب ق،م ريووآ ،وسين

في من الغذائي بسبب انعدام األ أيضاوقطاع الشمال  –تحرير السودان الشعبية لحرآة الالسودانية و
لهم في منطقة جيري الواقعة شمال محلية  يوآوقد بحث النازحون  الجدد عن ممناطقهم األصلية.  
 ،ءغذاهؤالء األشخاص بحاجة ماسة للفإن وفقا لما أفادت به المنظمة غير الحكومية، الروصيرص.  و

ووفقا للمنظمات اإلنسانية، فقد زادت ساسية.  األ صحيةالخدمات الوالحصول على  ،مياه شرب نظيفةلو
هم في والية النيل االزرق خالل الثالثة ديارموجة النزوح األخيرة من عدد األشخاص الذين فروا من 

شخص  2,000في وقت سابق ما يقدر بنحو شخص.  وقد فر  5,800أسابيع الماضية إلى ما ال يقل عن 
في شخص  200شخص إلى إثيوبيا باإلضافة إلى نزوح  800عبر الحدود إلى دولة جنوب السودان و

  والية النيل األزرق. 
  

  قعودة مئات النازحين من دولة إثيوبيا إلى النيل األزر
  

 في حينالنيل األزرق أنه والية في  السكانأفادت المنظمة غير الحكومية التي تعمل على تعقب تحرآات 
بعض عاد  ،هم األصليةمناطقفي  من الغذائين بسبب اندالع القتال وانعدام األيتواصل نزوح المدنيي

أن ما يقرب من  المنظمة غير الحكوميةمنذ ذلك الحين.  وأفادت فروا إلى إثيوبيا آانوا قد  ممناألشخاص 
جل) قد عادوا من مواقع في دولة إثيوبيا إلى محليتي ر 95إمرأة و 141طفل، و 215شخص (  451
كرمك في والية النيل الو ،قيسان

  ديسمبر. 3األزرق في 

، غادر منظمة غير الحكوميةللووفقا 
 ولة إثيوبيا نظرًاهؤالء األشخاص د

وتفشي  ،على الغذاءلنقص الحصول 
المرض هناك فضال عن ضغوط 

السلطات المحلية عليهم وتخييرهم ما 
ل إلى معسكر تونجو لالجئين االنتقابين 

قة أصوصا أو العودة إلى في منط
 أفادت التقارير ومع ذلك، فقدالسودان.  

عودة  أن هذه العودة ليست بالضرورةب
دائمة.  ويحتاج هؤالء العائدون إلى 

تلقي مساعدات فيما يتعلق بالغذاء 
والحصول على مياه شرب نظيفة 

  ساسية.األصحية الخدمات الو

النشرة اإلنسانية
السودان

  2013 ديسمبر  8 –2|    49العدد
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  غرب آردفان والية نشوب اشتباآات قبلية في أم ديبات في
  

بنشوب اشتباآات مسلحة بين أفراد قبيلتي الحمر والمعاليا  ردفانآ غربوالية أفادت السلطات المحلية في 
ديسمبر في أم ديبات في غرب آردفان بالقرب من الحدود مع والية شرق دارفور.  فوفقا للتقارير  5في 

من قبيلة الحمر نتيجة هذه  رجل 22لمعاليا ومن قبيلة ا رجل 16ى األمم المتحدة فقد ُقتل الواردة إل
من  خرآن هذه االشتباآات قد نشبت بعد مقتل رجل من قبيلة المعاليا على يد أآات.  وأفادت التقارير االشتبا

معروف من  عدد غير دخولتم قبيلة الحمر بعد نشوب نزاع حول حقوق الرعي.  ووفقا للتقارير الواردة، 
شار القوات المسلحة توقف القتال بعد انتنهود.  والمستشفيات عديلة والقبيلتين في  الجرحى من رجال

  .طقةمنالفي  مرتفعة . ومع ذلك، ال تزال التوتراتالقبيلتينمفاوضات بين زعماء عقد السودانية و
  

رفور، تسبب هذا القتال في شرق دافي والية ة في محلية عديلة يحكومووفقا لمفوضية العون اإلنساني ال
يلة والسريف في محلية عديلة.  ووفقا لوسائل اإلعالم أشخاص من قبيلة المعاليا إلى مدينتي عدفرار 

غرب  والية في هنوسوباب ،بونإلى الُتالفرار  لىإشخص  6,000القتال ما يزيد عن  فعدالمحلية، فقد 
شرق دارفور.  وأفادت التقارير بأن الغالبية العظمى من النازحين هم من  والية آردفان، وعديلة في

  .أو ماء ،أو طعام ،العراء دون مأوىفي يعيش معظمهم  نالذي واألطفال ،النساء
  

شرق دارفور في والية ندلع بين رجال قبيلتي الرزيقات والمعاليا في أجزاء من إوقد نجم عن القتال الذي 
 األسباب الرئيسية حدأ القبلي العنف ويعدشخص.   40,000وقت سابق من هذا العام نزوح ما يزيد عن 

  .2013ر لنزوح المدنيين في دارفور منذ يناي
  

  جنوب دارفورة واليفي  بلبل تمبسكو إلىشخص من النازحين الجدد  10,000وصول 
  

شخص من  10,000وصول ما يقدر بنحو الدولية غير الحكومية  لجنة الالجئين األمريكيةأآدت 
على بعد أسرة) مؤخرا إلى بلبل تمبسكو قادمين من محلية عد الفرسان،  2,000النازحين الجدد (

جنوب دارفور.  وآان هؤالء األشخاص من قبيلة السالمات والية آم غرب نياال في  30حوالي 
قبيلتي السالمات والمسيرية في من مسلحة بين أفراد يوتهم عقب نشوب اشتباآات ممن فروا من ب

 قفارموال ،المياه وخدمات ،ومواد غير غذائية ،نوفمبر.  ويحتاج هؤالء األشخاص إلى غذاء
غير الحكومية الدولية  لرؤيةامنظمة .  ومن أجل تلبية هذه االحتياجات، تقوم والنظافة ،ةالصحي
مياه.  آما تقوم صهاريج شاحنات مزودة بستخدام إللنازحين من خالل  فير مياه شرب نظيفةبتو

لجنة الالجئين تقوم منظمة وومضخة مياه يدوية في المنطقة.  ربة بتشييد ِقالدولية  لرؤيةامنظمة 
ن نظرا ولكبتقديم خدمات صحية من خالل مرآز الرعاية الصحية األولية الخاص بها.   األمريكية

لجنة الالجئين فإن إمدادات منظمة د، لزيادة الطلب على الخدمات الناجمة عن الوافدين الجد
العمل ي ف بعثة مشترآة بين الوآاالتتشرع س.  وخالل األسابيع القادمة، ناقص بإطرادتت األمريكية

   م.حديثا والتحقق من أعداده النازحينتقييم احتياجات السكان على 

  

 شخص 38مقتل ما ال يقل عن 
 6,000ونزوح ما يزيد عن 

غرب والية شخص داخل 
فرار بعض وآردفان 

شرق  والية األشخاص إلى
دارفور عقب نشوب اشتباآات 
مسلحة بين قبيلتي الحمر 

 والية والمعاليا في أم ديبات في
  غرب آردفان

لجنة الالجئين فادت منظمة أ
الدولية غير  األمريكية

 10,000 الحكومية بوصول
 نزحوا بسببانوا قد آ شخص

ندالع القتال بين قبيلتي إ
السالمات والمسيرية في 

إلى بلبل تمبسكو في  نوفمبر
  جنوب دارفوروالية 
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  غرب دارفور  والية فيللنازحين  قريضهشخص في معسكر  7,400ما يقرب من  مساعدات إلىالتقديم 
  

مم المتحدة ومفوضية األ األمم المتحدة لخدمات المشاريعحمر السودانية وبدعم من مكتب جمعية الهالل األقدمت 
قد .  وللنازحين قريضهشخص في معسكر  7,400إلى ما يقدر بنحو إمدادات إغاثة غير غذائية لشؤون الالجئين 

مهاجرية و ،ولبدو ،جريجمن جنوب دارفور وآذلك والية في  هدريس -ه، ودونكينزح هؤالء األشخاص من أم قوني
اشتباآات بين القوات المسلحة السودانية والجبهة الثورية السودانية في أبريل.  عقب نشوب  شرق دارفور والية في

 لجنة الالجئين األمريكيةقوم تلنازحين الجدد، بينما لبتوفير مساعدات غذائية طارئة  برنامج الغذاء العالميويقوم 
 بين آةمشتر نيةاميد بعثة دتفاألنازحين. ولومرافق صحية  ،بتوفير مياه شرب سويسرا ،منظمة آير الدوليةو
 رفودار بجنووالية  في قريضه في عملت) تشا(أو إلنسانيةا ونلشؤا لتنسيق ةلمتحدا ألمما مكتب سهاأيتر آاالتلوا

منذ أبريل قد فروا إلى المنطقة شخص)  9,880ة (سرأ 1,976 نحو أنب ،نوفمبر 29 لىإ 25 بين ما ةلفترا في
2013  .  

  
 دارفوروسط والية  لىإشخص  2,500عودة ما يقرب من 

  
والقرى المحيطة  ،إلى أم دخن )أسرة 500شخص (  2,500ر بنحو نساني بعودة ما يقدمفوضية العون اإلأفادت 

في محلية أم دخن في والية وسط دارفور، قادمين من أجزاء أخرى في دارفور ومعسكرات  هابط وبير ،ورطنقب
مثلث جيل  منظمةو ،الهيئة الطبية الدوليةو ،غير الحكومية الدوليةالالجئين في تشاد.  وقد أآملت منظمة تيرفند 

أسرة) ممن وصلوا  250شخص ( 1,259حتياجات الخاصة بنحو لإل اتقييمهغير الحكومية الدولية  العمل اإلنساني
حاالت ل يوآشخص من هؤالء األشخاص م 700إلى مدينة أم دخن قادمين من دولة تشاد.  وقد تلقى ما يقدر بنحو 

التابع  ةصحاح البيئإوقسم المياه و ،مثلث جيل العمل اإلنساني واد غير غذائية.  وعملت منظمةوم ،الطوارئ
   وتطهير اآلبار في المناطق التي استقر فيها العائدون. ،للحكومة على استعادة خدمات المياه

  
ت يعربون فيها عن الجئ في تشاد قد تقدموا بطلبا 10,000آما أفادت مفوضية العون اإلنساني بأن ما يزيد عن 

ب في محلية أم دخن.  وروتج ،فرَدوُم ،وسرف ،وبرآات ،ومطر ،هابط وبير ،يليرغبتهم في العودة إلى قرى سل
وقد فر هؤالء األشخاص من بيوتهم في أعقاب نشوب اشتباآات قبلية بين قبيلتي المسيرية والسالمات في أبريل.  

ة، قال السيد رائد على األمين مفوض مفوضية العون اإلنساني ووفقا لما أفاد به المرآز السوداني للخدمات الصحفي
إلعداد القرى الستقبال هؤالء العائدين.   نينسانياإل نيالفاعلفي الوالية أن مفوضية العون اإلنساني سوف تنسق مع 

  عائد. 36,000آما قال المفوض أن حكومة الوالية قدمت دعم زراعي هذا العام إلى ما يقرب من 
  
أم دخن  مدينةمني في لتحسن الوضع األ اانعكاس تعتبرعودة النازحين فإن منظمات اإلنسانية، لما أفادت به الوفقا و

  المدينة.بعد انتشار قوات األمن الحكومية ونزع سالح المدنيين في 
  

من الخرطوم إلى دولة  دولة جنوب السودانمن من أصول  ًاشخص 1,600منظمة الهجرة الدولية  تنقل
   ًابر سودانجنوب ال

  
دولة جنوب من شخص من أصول  1,653نحو لوإجراء فحوصات طبية انتهت منظمة الهجرة الدولية من تسجيل 

إلى شمال بحر الغزال في دولة جنوب  ًا.  وسيتم نقل هؤالء األشخاص برالخرطومي فيعيشون في العراء السودان 
.  وستقوم اللجنة الدولية للصليب األحمر بنقل ما 2013ديسمبر  14السودان.  ومن المقرر أن ترحل هذه القافلة في 

  هذه األعداد من األشخاص األشد ضعفا عن طريق النقل الجوي.من بين  شخص 100يقرب من 
  

وسيقوم صندوق األمم المتحدة للسكان بتوفير إمدادات صحية شخصية للعائدات الستخدامها أثناء رحلتهن إلى دولة 
  جنوب السودان.

  
بعض  حصلت علىقد العمل الطوعي واإلنساني التابعة للحكومة السودانية في الوقت ذاته بأنها  مفوضيةوأفادت 

شخص إضافي ممن يعيشون في العراء في الخرطوم إلى دولة  3,000األموال من حكومة والية الخرطوم لنقل 
والتي المعنية بالعودة، التابع للحكومة السودانية بصفته رئيس فرقة العمل  طلب مرآز النازحينوجنوب السودان.  

ولة دالتابعة ل العمل الطوعي واإلنساني ومفوضية، لجنة األعمال اإلنسانية التطوعيةتكون من ممثلين من ت
في دولة جنوب السودان، ومنظمة الهجرة الدولية، ومفوضية األمم المتحدة ، ولجنة اإلغاثة والتعمير السودان جنوب

  ة. االمتثال للمعايير المناسبجميع التحرآات من خالل فرقة العمل لضمان  يتم تيسيرلشؤون الالجئين، بأن 
  

في التابع للحكومة السودانية ولجنة اإلغاثة والتعمير آنيسة الداخل األفريقية بالتعاون مع مرآز النازحين  قامتوقد 
دولة جنوب السودان من شخص من أصول  1,706نقل نحو بتنظيم ائل شهر نوفمبر في أو دولة جنوب السودان

  إلى دولة جنوب السودان. 2011ممن تقطعت بهم السبل في محطة سكة حديد آوستي منذ عام 
  

 وفقا لمفوضية العون اإلنساني
 2,500عاد ما يقدر بنحو 

مدينة أم دخن  لىإشخص 
في  بها وبعض القرى المحيطة

وسط دارفور قادمين من والية 
دارفور ومن  نمأجزاء أخرى 

معسكرات الالجئين في دولة 
 تشاد

منظمة الهجرة الدولية تعتزم 
شخص من  1,600نقل نحو 
دولة جنوب من أصول 
من الخرطوم إلى  برًا السودان

شمال بحر الغزال في دولة 
األسبوع  بانإجنوب السودان 

 القادم
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نقطة مغادرة  40دولة جنوب السودان عالقين في من شخص من أصول  40,000وال يزال هناك ما يقدر بنحو 
يعيش األشخاص في مناطق العراء هذه الخرطوم.  فوفقا لما أفادت به المنظمات اإلنسانية،  مختلفة في أنحاء والية

  .وضاع مزريةاظل في 
  

في  ينهم إلى دولة جنوب السودان المتبقأصول الذين ترجع وتختلف التقديرات بشأن العدد اإلجمالي لألشخاص
أصولهم إلى دولة جنوب السودان ألشخاص الذين ترجع ر.  فبينما تقدر حكومة السودان عدد االسودان بشكل آبي

مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين أن هذا العدد يفوق تفيد شخص،  220,000بنحو  في السودان الموجودين
شخص.  ووفقا لما أفادت به منظمة الهجرة الدولية، فقد عاد ما يزيد  350,000تقديرات الحكومة بكثير حيث يبلغ 

  .2005السودان إلى دولة جنوب السودان منذ عام  شخص من دولة عن مليوني
  
في  المتوقعفوق يضعف   بسببأسعار الغذاء في  غير عاديبارتفاع شبكة نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة  تدافأ

  الحصاد 
  
في أحدث تقرير  ةلمتحدت التابعة للوالياالية ولدالتنمية ا آالةو لتي تمولهاا لمبكر بالمجاعةار اإلنذم انظا شبكةدت فاأ

نخفاضا في هذه التوقعات.  فمن المتوقع إوالذي أظهر  2014 -2013عام للحصاد لا قد جرى تنقيح توقعات نهأ لها
ستتباب األمن إوسط بسبب قلة هطول األمطار وعدم في المائة عن المت  30 - 20ة ببنساآلن أن يقل معدل الحصاد 

والطيور).  وعلى غير العادة، ارتفعت أسعار الحبوب في بداية موسم الحصاد  ،وتفشي اآلفات الزراعية ( الجراد
، لمبكر بالمجاعةار اإلنذم انظا شبكةفي المائة مقارنة بالشهر الماضي.  فوفقا لما أفادت به  35 -10بنسبة ما بين 

، والتكاليف الباهظة للنقل واإلنتاج، فضال عن ارتفاع معدالت ضعيف حصادبتوقعات ال إلىيرجع هذا على األرجح 
أفاد مكتب اإلحصاء السوداني بأن معدل التضخم في السودان قد ارتفع قد فالتضخم بسبب سياسات االقتصاد الكلي.  

  .2013في المائة في نوفمبر  42,6إلى نسبة  2013في المائة في أآتوبر  40,3من نسبة 
  

األوضاع األمنية قد تدهورت إلى حد آبير في بأن  لمبكر بالمجاعةار اإلنذم انظا شبكةى ذلك، تفيد وباإلضافة إل
 نشوبوقد تم اإلبالغ عن والنيل األزرق خالل الشهر الماضي.   ،وجنوب آردفان ،بعض أجزاء واليات دارفور

خالل  فإن النزاع الدائر، لمبكر بالمجاعةاار إلنذم انظا شبكةقا لما أفادت به وفالمناطق.  فاشتباآات في العديد من 
تدمير  في استمرار لكذالوة على عهذا النزاع  يتسببوزيد من احتماالت انخفاض الحصاد، موسم الحصاد قد ي

  .المدنيين ونزوح ،الممتلكات
  

مستويات انعدام األمن الغذائي  تستمرالمتوقع أن من ، فإنه لمبكر بالمجاعةار اإلنذم انظا شبكةووفقا لما أفادت به 
 في المائة من 30ما ال يقل عن  بين  -) المتكامل تصنيف األمن الغذائيالمرحلة الثالثة من مستوى األزمة ( – الحاد

 20، وفي جنوب آردفانقطاع الشمال  –السودان رة الحرآة الشعبية لتحرير في المناطق الخاضعة لسيطالنازحين 
في النازحين في المائة من  30في المائة من النازحين الجدد في دارفور.  وباإلضافة إلى ذلك، يواجه ما ال يقل عن 

في المائة من  20و ،قطاع الشمال في النيل األزرق –السودان رة الحرآة الشعبية لتحرير اطق الخاضعة لسيطالمن
قطاع الشمال  –السودان رة الحرآة الشعبية لتحرير لمجتمعات المقيمة في المناطق الخاضعة لسيطن اماألسر الفقيرة 

المتكامل  تصنيف األمن الغذائياحل المرحلة الثانية من مريواجهون في واليتي جنوب آردفان والنيل األزرق، 
ة الحكومة في واليتي رفي المناطق الخاضعة لسيط من الغذائيمستويات اإلجهاد لأل(مستوى اإلجهاد).  وستستمر 

  .2014جنوب آردفان والنيل األزرق حتى مارس 
  
في المائة  20بين ما ال يقل عن  من الغذائينعدام األإل 2014حتى مارس  في دارفور ستستمر مستويات اإلجهادو

في دارفور، مع المحافظة على مستوى هذه المرحلة من خالل تقديم المساعدات اإلنسانية.  ومع ذلك، بين النازحين 
  مساعدات إنسانية أي 2013النازحين الذين نزحوا بسبب نشوب النزاع القبلي في من آالف بضعة  لم يتلق بعد

 تصنيف األمن الغذائيحسب  -نعدام األمن الغذائي إحلة الثالثة ( مستوى األزمة) من المر اد يواجهوقمن ثم و
  غذائية.المساعدات العلى  حصلواي لى أنإ -المتكامل

  

  

ار المبكر ذشبكة نظام اإلن 
غير  بالمجاعة تفيد بارتفاع

خالل  سعار الغذاءأفي معتاد 
الحصاد في بداية موسم 
 فضعب توقعات السودان بسبب

الحصاد وارتفاع تكاليف النقل 
  واإلنتاج

يزال هناك ما يقدر بنحو  ال
شخص من أصول  40,000

دولة جنوب السودان من 
نقطة مغادرة  40عالقين في 

مختلفة في أنحاء والية 
 الخرطوم


