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أوتشا     

 ) الیونامید(المصدر:  جنوب دارفور والیة طفل نازح في معسكر كلما للنازحین في

 في ھذا العدد                                        
 

 1ص.   جنوب دارفورفي والیة استمرار التوترات في معسكر كلما للنازحین، 

  2ص.  مساعدات غذائیة إلى شمال أبیي  تقدیم

  3ص.   األمن الغذائي أوضاعحسن بشر بتحصاد وفیر ی

 4ص.   غرب دارفوروالیة شخص إلى   7,000عودة أكثر من 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  التطورات أبرز    
صرحت السلطات الحكومیة في  •

ھناك خطط في  لیسالخرطوم أنھ 

الوقت الراھن للقیام بأي عملیات 

تفتیش في معسكر كلما للنازحین في 

  .والیة جنوب دارفور

شخص في   15,000بدأ أكثر من  •

في تلقي المساعدات  شمال أبیي

  .2011الغذائیة للمرة األولى منذ عام 

 شبكة نظم اإلنذار المبكر تقاریر تشیر •

في  بالمجاعة أن معدالت األمن الغذائي

السودان سوف تستمر في التحسن 

 2014من أكتوبر خالل فترة الحصاد 

، وستبقى مستقرة 2015إلى  فبرایر 

 .2015حتى مارس عام 

الدولیة بتسجیل  قامت منظمة الھجرة •

شخص عادوا إلى  7,000أكثر من 

قریتین في والیة غرب دارفور في 

  األسبوع الماضي.

 أرقام    

 
 

 ملیون 6,9
 

 ملیون 2,9
 
 

2,000,000 

431,291 

 
 
 نملیو 2

إجمالى عدد المحتاجین 
للمساعدات اإلنسانیة في 

 السودان
 

 النازحون في السودان
 
 لنازحون في دارفورا

   2013في عام 
 (حتى تاریخھ)  2014في عام 

 
عدد المصابین بسوء التغذیة 

             الحاد الشامل 

 
 

167,908          

  السودان في نوالالجئ
 األمم المتحدة (مفوضیة

 )لالجئینشئون ال

 
 
 

105,112 

 دولة جنوب من نوالالجئ
 15منذ   في السودان السودان

مفوضیة ( 3013دیسمبر، 
  )لالجئینشئون ااألمم المتحدة ل

 التمویل    
 )أمریكي دوالر( ملیون 986

  2014مطلوبة في عام 

 47.4 % 
 ةتوفراألموال الم نسبة

 

 

 إستمرار التوترات في معسكر كلما للنازحین في والیة جنوب دارفور
 

بشأن وقوع توترات في معسكر كلما للنازحین بوالیة جنوب  ابیان 2014نوفمبر  2في أصدرت بعثة الیونامید 
تقاریر تفید بأن قوات األمن الحكومیة تنوي إجراء عملیة تفتیش في المعسكر، تلقت دارفور. أشارت البعثة بأنھا 

جدیر وومن ثم قامت بإصدار بیان أعربت فیھ عن قلقھا بشأن التأثیر السلبي المحتمل للعملیة على النازحین ھناك. 
على المدنیین في  للتخفیف من تأثیر ھذه العملیات 2014منذ أغسطس اتخذت تدابیر وقائیة بالذكر أن البعثة 

 تخفیف حدة التوتر ھناك. لالمعسكر و
  

الیونامید، وفقًا للتفویض الممنوح  لھا بحمایة المدنیین، باإلتصال بالسلطات المحلیة في والیة جنوب بعثة وقد قامت 
التفتیش دعت الضرورة للقیام بمثل عملیات  متى دارفور، وطالبت بضرورة أن یتم التنسیق معھا ومع قادة المعسكر

 إحترام حقوق اإلنسان ومراعاة القانون اإلنساني الدولي. السلطات على قالت الیونامید أن االنتقائیة ھذه. و
 
إجراء مثل ھذا  متى ما قررتإذا وحسن نیتھا في التعاون مع الیونامید في ھذا الصدد عن السلطات المحلیة  عبرتو

ألیة عملیات  راھنأیضا للیونامید أنھ ال توجد خطط في الوقت الالتفتیش. وأكدت السلطات الحكومیة في الخرطوم 
 من ھذا القبیل في معسكر كلما. 

 
شرق  كیلومتر 15یقع على بعد حوالي و 2004جدیر بالذكر إن معسكر كلما للنازحین قد تم إنشاؤه في فبرایر ال

 ،مدینة نیاال في محلیة بلیل في والیة جنوب دارفور. ووفقًا لكل من برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الھجرة الدولیة
نازح، یعتبر واحد من أكبر معسكرات النازحین في دارفور. ھذا  126,190بحوالي  فإن كلما بعدد سكانھ الذي یقدر

شخص وصلوا   27,100، وكذلك 2014و 2011بین عامي وصلوا إلى المعسكر  انازح 83,350العدد یشمل 
الى  2014نازح وصلوا بین فبرایر ومارس  15,740لى إ، ھذا باإلضافة 2013ل ومایو عام بین شھري أبریما 

 المعسكر. 
 

م تفاقیة سالالمؤیدین الشتباكات الدامیة بین المعارضین وبعض اإل د شھدفقمسیسًا بشكل كبیر،  ًأكلما معسكریعتبر و 
. وتحظى بعض الحركات المسلحة بدعم كبیر من المتعاطفین معھم في  2011الدوحة الموقعة في شھر یولیو 

ن الحركات المسلحة تستخدم المعسكر للقیام بأنشطة مناھضة للحكومة. أالمعسكر. وتقول السلطات الحكومیة 
في المعسكر. وتقوم بعثة الیونامید بعمل  وباستثناء وزارة الدولة للصحة الوالئیة لیس للمؤسسات الحكومیة وجود

وجود قوات حفظ من في الوقت نفسھ، عززت الیونامید والدوریات الشرطیة وتحتفظ  بمركز للشرطة في المعسكر. 
أیام في  7على مدار الساعة من عدد الدوریات التي تجري  تالسالم في موقع إنطالق دوریات البعثة في كلما وزاد

 في المعسكر.  األسبوع
 

  للمجتمعات المعرضة للخطر في شمال أبیي تقدیم مساعدات غذائیة
 

كثر عن بدء توزیع المساعدات الغذائیة المنقذة للحیاة للمجتمعات األ أكتوبر 30في العالمي  أعلن برنامج الغذاء
التي بدأت ھذا  الطعام توزیععملیات  وستتواصل  . 2011في شمال أبیي للمرة األولى منذ مایو  عرضة للمخاطر

  .شخص في خمسة مواقع في المنطقة 15,000ستوزع حصص تكفي لمدة شھر لنحو  حیثاألسبوع حتى نھایتھ، 
 

بعد إجراء عملیة تقییم سریع لألمن الغذائي والتغذیة في  ،و قد تم التحقق من إحتیاجات ھؤالء الناس في شھر یونیو
أشارت نتائج ھذا التقییم إلى أن األمن الغذائي للمجتمعات التي وقد  بیي. مناطق في الشمال الشرقي من مدینة أ 10

وقال برامج الغذاء العالمي  .تعیش في ھذه المناطق ال یزال ھشا بسبب ضعف الحصاد على مدى ثالثة مواسم متتالیة
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التغذیة المعتدل الحاد، سوء مرض في المائة من األطفال دون سن الخامسة ب 8,4 أن التقییم أظھر أیضًا إصابة
  .في المائة بین النساء الحوامل والمرضعات 11,4 ینتشر بنسبةالذي مرض سوء التغذیة الحاد الشامل كذلك و
 
العیش التي من شأنھا أن تسھم في زیادة اإلنتاج الزراعي وتحسین نظم إدارة  وسائلھناك أیضا خطط لدعم أنشطة و

أیضًا تنفذ لتجمیع میاه األمطار. كما س (خزانات میاه) والسدود مثل الحفائر یةعبنى تحتیھ مجتمالمیاه من خالل إنشاء 
  .ألطفال الصغار وأمھاتھماتدھور أوضاع تغذیة رامج تغذیة مصممة لمنع مزید من ب
 

والیة شرق في توقف برنامج قسائم الطحن في معسكر النیم للنازحین 
  دارفور

 
 عن أعلن برنامج الغذاء العالمي

برنامج قسائم الطحن توقف 
للنازحین في معسكر النیم في والیة 

اكتوبر. وقد  31شرق دارفور في 
البرنامج الذي بدأ في یولیو  كان

  51,000یخدم أكثر من  2010
 .نازح في المعسكر

 
ویھدف برنامج قسائم الطحن 

إلى تحسین مستوى باالساس 
استھالك الغذاء من خالل تقلیل 
حاجة األشخاص الذین یتلقون 
المساعدات الغذائیة لبیع جزء من 

ھم یلع تي توزعالحصص الغذائیة ال
مما لتغطیة تكالیف عملیة الطحن 

الطعام تقلیل كمیة كان یؤدي إلى 
ومع ذلك، فقد أدى  .ستھلكلما

  .من ناحیة التكلفة ھذا النظام فعالیةارتفاع أسعار الطحن وتخفیض الحصص الغذائیة إلى قلة 
 

ئم الطحن في كل قساعن خطط للتخلص من برامج توزیع  2014في أغسطس عام أعلن برامج الغذاء العالمي و قد 
 .شرق دارفورمن والیتي جنوب و

 

 یبشر الحصاد الجید ھذا العام بتحسن أوضاع األمن الغذائي في السودان
  

بالتالي زادت عملیة الحصاد في شھر أكتوبر من كمیات عرض الحبوب و اإلنذار المبكر بالمجاعة نظموفقا لشبكة 
توافر الغذاء، وإلى تحسین فرص معدالت ن إلى تحسھذا قد أدى بدوره أیضًا و .خفض أسعارھا في األسواقإلى 

انعدام األمن وموجات النزوح في  غیر أن . والقوة الشرائیة لألسر الفقیرةالحصول علیھ وكذلك إلى تحسن الدخل 
وضاع األمن الغذائي وبالتالي إلى  إستمرار حالة  أفي تحسن ال الحد من إلى یاأدوالیات دارفور وجنوب كردفان 

 .انعدام األمن الغذائي الحاد ھناك
 

ملیون خالل ذروة الموسم   5,2و قد خفض تحسن موسم الحصاد أعداد الذین یعانون من انعدام األمن الغذائي من 
یعیشون في المستوى الحرج (المستوى جمیعًا ملیون شخص في أكتوبر، الذین كانوا  3,5األعجف في سبتمبر إلى 

  نحوو د وكذلك في مستوى األزمة (المستوى الثالت).ستویات انعدام األمن الغذائي الحالم من مقیاس اسفیر  الثاني)
في المائة من النازحین في المناطق التي تسیطر  20في المائة من ھؤالء الناس ھم من النازحین في دارفور و  67

 جنوب كردفان والنیل األزرق. يتفي والیقطاع الشمال   –الحركة الشعبیة لتحریر السودان علیھا 
 
فبرایر إلى أكتوبر وستبقى  تستمر أوضاع األمن الغذائي في التحسن خالل فترة الحصاد من وفقا للشبكة، سوفو

وابتداًء من شھر أكتوبر، ستتمكن معظم األسر في المناطق غیر . مستقرة خالل شھر مارس في معظم أنحاء السودان
ا یشترونھ من األسواق بالنقود من حصادھم  الخاص،  أو من خالل م كاٍف النزاع من الحصول على غذاٍءبرة أثالمت

ومع ذلك، فمن   .من مشاركتھم في العمل الزراعي الموسمي أو ،التى یحصلون علیھا من مبیعات المحاصیل النقدیة
جنوب كردفان والنیل  يتتأثرة بالنزاع في والیمعدالت انعدام األمن الغذائي الحاد في المناطق الم المرجح استمرار

فرص من یحد كذلك و األزرق، وكذلك في والیات دارفور حیث یستمر النزاع في تعطیل األنشطة الزراعیة،
في المائة  30إلى  25ومن المتوقع أن یبقى في نحو  كسب الدخل ومن الوصول إلى األسواق. سبل الحصول على 

نذار المبكر وفقًا لشبكة نظم اإل
بالمجاعة خفض تحسن موسم 

عدد الذین یعانون من  الحصاد
من انعدام األمن الغذائي من 

ملیون في سبتمبر إلى   5,2
 ملیون شخص في أكتوبر 3,5

 

 15,000بدأ أكثر من 
شخص في شمال أبیي في 
تلقي المساعدات الغذائیة 

  2011للمرة األولى منذ عام 
 
 

 المصدر: الیونامید)(للنازحین  في معسكر النیم   أرغفة إمرأة تخبز

 
 
 
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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في والیة جنوب قطاع الشمال  –ر السودان یلتحر ة الشعبیةسیطرة الحركالتي تقع تحت مناطق المن النازحین في 
في المائة من   30وكذلك سیبقى ما یقدر بنحو   كردفان في مستوى األزمة ( المستوى الثالث حسب مقیاس اسفیر)

  .2015حتى مارس عام  )في المستوى الحرج (المستوى الثاني النازحین في دارفور
 
 

المصدر: شبكة نظم  2014ر إلى نتائج أوضاع األمن الغذائي المتوقعة من أكتوبر إلى دیسمبر یخریطة تش
 اإلنذار المبكر بالمجاعة

 
 

شخص إلى   7,000عودة أكثر من  إلى منظمة الھجرة الدولیة أشارت
 قریتین في والیة غرب دارفور

  
من العائدین إلى قریتین من قرى والیة  7,000من تسجیل أكثر من  األسبوع الماضية الھجرة الدولیة تمكنت منظم

شخص  5,000وكذلك  فكي إنقتامن العائدین في قریة  2,200تسجیل ما یقرب من  جرى حیثغرب دارفور. 
حین في محلیة ن المسجلین إلى معسكر مستري للنازیھؤالء العائد. ووفقا للمنظمة فقد لجأ معظم ملیبیدة آخر في قریة

 . الحدودیة یھتشاداللباقون فھم من الالجئین العائدین من القرى ابیضا، أما 
 

في  2014عائد جدید ما بین ینایر إلى سبتمبر عام  3,000تسجیل  جرىووفقا لمفوضیة شؤون الالجئین، فقد 
عائد) ھم من الالجئین.  وقد أشار الفریق العامل في العودة وإعادة  2,714والیة غرب دارفور، حیث الغالبیة (

الدمج في والیة غرب دارفور إلى أنھ خالف عن من عاد من الالجئین إلى القرى األربعة في محلیات بیضاء 
. وقد تم التحقق من بعض حاالت العودة 2014الجنینة، كان ھناك عدد قلیل من العائدین إلى الوالیة في عام و

ت جبل مون، و بیضا وھبیلة. ووفقًا للفریق، لم تتم حتى اآلن أي عملیات امحلیفي  2014التلقائیة  القدیمة في عام 
 للعودة المنظمة في والیة غرب دارفور. 

أفادت تقاریر شبكة اإلنذار 
بأن مستویات  المبكر بالمجاعة

األمن الغذائي في السودان 
سوف تستمر في التحسن خالل  
فترة الحصاد من أكتوبر 

، 2015فبرایر  إلى  2014
وستبقى مستقرة خالل شھر 

 .2015مارس 

سجلت منظمة الھجرة الدولیة،  
في األسبوع الماضي أكثر من 

عائد إلى قریتین في  7,000
دارفور والیة غرب

 
  

 

      
     

     
    

 

 
 
 
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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حیث تم  2013تعارضًا كبیرًا مع األرقام المسجلة في عام  2014، تتعارض أرقام العودة في عام ووفقا للمفوضیة

 عائد في والیة غرب دارفور.  51,000تسجیل ما یقرب من 
 

  2014و  2013جدول یوضح العودة إلى والیة غرب دارفور بالمحلیة خالل 

 
للصندوق ملیون دوالر أمریكي إضافیة  1,6النرویج تساھم بمبلغ 

  اإلنساني المشترك
 

إضافًة إلى  السودان فيلصندوق اإلنساني المشترك ملیون دوالر أمریكي ل 1,6 تبرعت حكومة النرویج بمبلغ
وستمكن مساھمة م. العا ي الذي تبرعت بھ في وقت سابق من ھذاملیون دوالر أمریك 8,4 بمبلغ مساھمتھا السابقة

ستمكن و .والفیضانات اتنقص الغذاء جراء النزاعبالنرویج المنظمات اإلنسانیة من تقدیم مساعدات عاجلة للمتأثرین 
لعمل في المناطق النائیة في والوطنیة من ا ،والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة ،ألموال أیضا األمم المتحدةھذه ا

وكذلك من تلبیة االحتیاجات المتزایدة لالجئین الذین فروا من العنف في دولة  ،والیات دارفور وشرق السودان
  .جنوب السودان

 
الصندوق اإلنساني المشترك ھو صندوق متعدد الجھات المانحة ویھدف إلى توفیر وتقدیم الدعم في الوقت المناسب 

في عام تلقى الصندوق وقد  األموال لتلبیة اإلحتیاجات اإلنسانیة األكثر أھمیة في السودان.لتخصیص وصرف 
 .من المانحین ملیون دوالر 57,5نحو  2014

تلقى الصندوق اإلنساني 
ما  2014في عام المشترك 
ملیون دوالر  57,5یقارب 

 دارفور  أمریكي من المانحین 
 

 
 
 
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
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