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أوتشا     

 )منظمة الھجرة الدولیةتصویر ( شارع مغمور بالمیاه في الفاشر

 في ھذا العدد

1 ص.اللجنة الدولیة للصلیب األحمرتعقد اتفاقیة قطریة مع السودان   

2 ص. الموسمیة  الفیضاناتباستقرار أعداد المتأثرین    

3 ص.إنخفاض عدد األشخاص الذین یعانون من انعدام األمن الغذائي    

4 ص.عملیة تسجیل النازحین في معسكرات والیة غرب دارفور   
 

 
  تفاقیة مع حكومة السودانإحمر توقع للصلیب األاللجنة الدولیة 

 
أغسطس. وستتیح ھذه  28في تفاقیة قطریة مع حكومة جمھوریة السودان إوقعت اللجنة الدولیة للصلیب األحمر 

تفاقیة سابقة یعود تاریخھا إلى إتفاقیة عملیة تنظیم العالقة بین حكومة السودان والصلیب األحمر، وتحل محل اإل
للصلیب  ولیة تفاقیة المنقحة الوضع القانوني والدبلوماسي للجنة الدحدد اإل. ووفقا للصلیب األحمر ست1984عام 

عتراف بتفویض المنظمة الذي ینص على مساعدة وحمایة ضحایا في اإلفي البالد مع استمرار السودان  حمراأل
لصلیب األحمر حالیا على التداول مع الجنة الدولیة لعكف وتالنزاعات المسلحة وغیرھا من حاالت العنف. 

ختتم ھذا الحوار في یاإلنسانیة في البالد، وتأمل أنُ  یاتھارتیبات العملیة الستئناف عملالسلطات السودانیة حول الت
 القریب العاجل.

  
ان في أول فبرایر بتعلیق أنشطة اللجنة الدولیة للصلیب األحمرفي السودقد قامت السلطات السودانیة  كانتو

، حیث 1978حمر تعمل في البالد منذ عام إلى أن اللجنة الدولیة للصلیب األفنیة. تجدر اإلشارة  ٍعمستندة إلى دوا
ملیون شخص في السودان من  1,5استفاد حوالي وقد قلیم دارفور. إلتشمل  2003في عام توسعت عملیاتھا 

قامت اللجنة الدولیة  ،باإلضافة إلى ذلكو. 2013حتي عام  المساعدات التي تقدمھا اللجنة الدولیة للصلیب األحمر
شخصا بما فیھم  80بتسھیل عملیة تسلیم   2013حمر في إطار دورھا الفرید كوسیط محاید في عام للصلیب األ

 حتجزھم الجماعات المسلحة.كانت تأسرى حرب، ومدنیین، وأفراد من القوات المسلحة السودانیة 
  

لم تكن وكاالت التي ألنشطة اللجنة الدولیة للصلیب األحمر أھمیة خاصة في بعض مناطق إقلیم دارفور  وكان
. ویشمل ذلك أجزاء من منطقة جبل مرة فیھااإلغاثة األخرى قادرة على الوصول إلى الناس المعرضین للخطر 

بسبب القیود التي   2011التي كانت العدید من وكاالت اإلغاثة غیر قادرة على الوصول الیھا منذ أغسطس 
شخص  100,000ن منطقة شرق جبل مرة حوالي یستوط فرضتھا السلطات السودانیة. وحسب منظمات اإلغاثة

أي  من الذین تأثروا سلبا جراء القتال الدائر بین القوات الحكومیة وإحدى الحركات المسلحة ولم یتلقوا فعلیًا
 .2011مساعدات إنسانیة منذ أغسطس 

 
 الصندوق اإلنساني المشترك یدعم عملیة كسب سبل العیش في جبل مرة

بتوزیع التقاوى (البذور) وأدوات الزراعة إلى ما یقدر  2014خالل شھر أغسطس قام المجلس الدانمركي لالجئین 
، في في مناطق قلدو، وكاتي، وكترم، و بلدنق، و قولو، وروكرو أسرة) 15,000شخص (حوالي  75,000بنحو 

دوالر   400,000وكان ھذا النشاط جزءا من مشروع یكلف   .بوالیة وسط دارفور ةجبل مرو ،رتتيمحلیات ِن
لتحسین األمن الغذائي في المنطقة في ظل نقص الغذاء  نأمریكي یمولھ الصندوق اإلنساني المشترك في السودا

مل أنشطة المجلس على دعم بناء قدرات المزارعین تتش باإلضافة إلى ذلكو األخیر بسبب ضعف المحصول.
ا النساء وكبار السن، من خالل توفیر التقاوى إلنتاج المحاصیل واستخدام اسالیب اإلدارة ال سیم ،المحلیین

 .المستدامة
 

  لمساعداتلالفیضانات بالمتأثرین تلقي  استمرار
األمطار بسبوع الماضي العدد اإلجمالي للمتأثرین ساني الحكومیة لم یتغیر خالل األوفقا لمفوضیة العون اإلن

و قد  . شخص 257,000، و بقي في حدود 2014واخر یولیو السودان منذ أ التي ضربتالغزیرة والفیضانات 

  التطورات أبرز
ت اللجنة الدولیة للصلیب وقع •

ة منقحة مع تفاقیة قطریإاألحمر 

 سبوع.حكومة السودان ھذا األ
یقدر عدد األشخاص المتأثرین  •

الذین تلقوا  الفیضانات الموسمیةب

في المائة   70بحوالي  اتالمساعد

 .ینأثرمن إجمالي الم

یتوقع أن ینخفض إجمالي عدد الذین  •

یعانون من إنعدام األمن الغذائي من 

قبل  ملیون 3,7إلى  ملیون 5,3

لشبكة نظام  وفقًاوذلك  أكتوبر

   .اإلنذار المبكر بالمجاعة

 2البالغ سیمكن التبرع السخي  •

ي قدمھ مكتب الذملیون یورو 

روبیة للشئون والمفوضیة األ

لمنظمة الیونیسف من  اإلنسانیة

  100,000الوصول إلى حوالي 

التغذیة الحاد طفل یعانون من سوء 

عالیة  من تقدیم عالجاتكذلك و 

 الجودة  لھم.

 أرقام

 
 

 ملیون 6,9
 
 

2,000,000 
 

399,800 
 

 ملیون 1,4

إجمالى عدد الناس 
المحتاجین للمساعدات 

 اإلنسانیة في السودان
 

 النازحون في دارفور
   2013في عام 

(حتى  2014في عام و
 تاریخھ) 

عدد المصابین بسوء 
                  التغذیة الحاد الشامل    

157,000 
 

  السودان في نوالالجئ
 األمم المتحدة (مفوضیة

 )لالجئینشئون ال

 دولة جنوب من نوالالجئ 93,490
  في السودان السودان

مفوضیة األمم المتحدة (
  )لالجئینشئون ال

  

 التمویل
 )أمریكي دوالر( ملیون 988

  2014مطلوبة في عام 

 

 46,7 % 
 ةتوفرنسبة األموال الم
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2014دیسمبر  حتى أكتوبر  من المتوقعة األمن الغذائي نتائج

 
     

منظمات اإلغاثة الدولیة، وجمعیة الھالل األحمر السوداني، وباقي المؤسسات الحكومیة في مد المتأثرین  استمرت
 .األخرىارئ، والطعام، و مواد اإلغاثة ولطلبالمستلزمات المنزلیة 

 
شخص، قامت بمدھم  75,600طاعت الوصول إلى حوالي أشارت جمعیة الھالل األحمر السوداني أنھا إستو

الخدمات الصحیة كذلك بو، ةالصحی قفارموأدوات النظافة، وال ،الماء، ووالطعام ،الطارئةبالمستلزمات المنزلیة 
من المتأثرین  114,500إضافي یقدر بحوالي  أیضا قامت منظمات اإلغاثة الدولیة بتقدیم اإلغاثة لعدد .ارئولطل

 .في المائة 70نسانیة  نحو اإلمساعدات الن الذین تسلموا تأثریوبذلك یبلغ المجموع الكلي للم .بالفیضانات في البالد
 

  عملیة توزیع المساعدات في والیة نھر النیلتكمل منظمة قطر الخیریة 
ارئ ولطالغذائیة والمستلزمات المنزلیة ل أغسطس أنھا أكملت عملیة توزیع اإلمدادات 27في ذكرت منظمة قطر الخیریة 

عن رغبتھا في المساعدة أیضا الفیضانات في والیة نھر النیل. و قد عبرت المنظمة بشخص متأثر   20,000إلى أكثر من 
في والیة نھر النیل و  منزًال 1,116، فقد انھار مفوضیة العون اإلنسانيووفقا ل رة والمدمرة.أثفي إعادة بناء المنازل المت

 حوالي المتضررة جزئیاو منزًال 15,141ارة المنازل المنھعدد . وبلغ إجمالى ًاآخر منزًال 2,140تضرر جزئیا حوالي 
 والیة في عموم البالد حسب تقاریر منظمة العون اإلنساني.   13في  منزًال 28,320

 
أشارت شبكة اإلنذار المبكر بالمجاعة الى إنخفاض اجمالى عدد األشخاص 

ملیون شخص بحلول شھر  3,7الذین یعانون من انعدام األمن الغذائي إلى 
  أكتوبر

 
عدد جمالي ، من المتوقع أن ینخفض إ بالمجاعة،الذي أصدرتھ شبكة نظم اإلنذار المبكر  2014حسب تقریر شھر أكتوبر 

من الذین یعانون  السكان

انعدام األمن الغذائي في 
 3,7إلى  5,3السودان من 

ملیون شخص بحلول شھر 
ویعود ذلك أساسا  أكتوبر.

إلى التحسن المتوقع في 
انتاج المحاصیل الرئیسیة 
 وإزدیاد الدخل نتیجة لبیع

المحاصیل النقدیة في 
شھرأكتوبر. ومن المتوقع 
أیضا، أن یسھم االنخفاض 
الموسمي ألسعار الحبوب 
في تحسین فرص الحصول 

من خالل  على الغذاء
 عملیات الشراء من

. ووفقا للشبكة قاسواأل
ستتحسن أیضا أسعار 

رغم  ،المواشي و الحبوب
أن ھذه االسعار ستظل 

  أعلى بكثیر من المتوسط.
 

وعلى الرغم من ھذا 
التحسن، سیبقى ما ال یقل 

في المائة من  20عن 
في  في والیة جنوب كردفان  قطاع الشمال - النازحین في المناطق التي تسیطر علیھا الحركة الشعبیة لتحریر السودان

األمن الغذائي، بسبب القیود المفروضة على عملیة ایصال المساعدات مستویات مستوى األزمة حسب مقیاس (اسفیر) ل
  .وانخفاض فرص الحصول على الدخل النقدي من العمالة الموسمیة  في الزراعة ،اإلنسانیة، والنزاع المستمر

 
، ستظل أسعار المواد الغذائیة بكةشالذي اصدرتھ الفي عدد اغسطس  وفي الوقت نفسھ، ووفقا لنشرة األسعارفي السودان

 ،والدخن ،سعار الذرة الرفیعةأأسعار العامین الماضیین في األسواق الرئیسیة في البالد، خاصة مرتفعة وأعلى من متوسط 
 .والقمح

 

یقدر العدد اإلجمالي لألشخاص 
الفیضانات الذین تلقوا برین أثتالم

 190,000   بحوالي  المساعدات
في المائة من  سبعین (أي نسمة

 .المتأثرین)
 

    
     

     
     

      
 

 بكة اإلنذار المبكر بالمجاعةش:المصدر

یتوقع أن ینخفض إجمالي عدد 
الذین یعانون من إنعدام األمن 

 3,7ملیون إلى  5,3الغذائي من 
ملیون قبل أكتوبر وذلك وفقًا 
لشبكة نظام اإلنذار المبكر 

 بالمجاعة.  
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 ملیون یورو للتغذیة 2للشئون اإلنسانیة یخصص  مكتب المفوضیة األروبیة

 
أغسطس  26ي ف للشئون اإلنسانیة لمفوضیة األوروبیةمكتب االتابع لأعلنت  كل من الیونیسیف وقسم العون والحمایة المدنیة 

تثمینا لجھودھا في مكافحة سوء التغذیة لدى األطفال في  المفوضیة األوروبیةأن الیونیسیف قد حصلت على منحة جدیدة من 
 السودان. 

 
من األطفال المصابین بسوء التغذیة الحاد في إقلیمي دارفور وكردفان،  100,000لیونیسیف من عالج امكن ھذا التبرع وسُی

 وكسال.  ،والقضارف ،والبحر األحمر ،والیات النیل األزرقوكذلك في 
 

ووفقا للیونیسف یوجد سنویا في السودان حوالي نصف ملیون طفل یعانون من سوء التغذیة الحاد، أي بمعدل  طفل واحد 
ز على غطي فترة ثمانیة أشھر، وستركالمفوضیة األوروبیة ست . ھذه المنحة الجدیدة من 12تحت سن الخامسة من كل 

معالجة سوء التغذیة الحاد من خالل زیادة معدالت تقدیم الخدمات وعلى زیادة مخزون الیونیسیف من المواد الغذائیة 
تغذیة عملیة ألطفال، باإلضافة إلى تعزیز ا ةیتغذى دعم مراقبة التغذیة ورصد وضع أیضا علستركز المنحة و العالجیة.
لالستجابة المتسقة والمالئمة  قوميتعزیز التنسیق والتخطیط الكذلك و ،الطوارئصغار أثناء حاالت الواألطفال الرضع 

 سوء التغذیة بین األطفال في السودان. لتصدي لل
 
سبوع الماضي أن اكثر من ملیوني طفل سوداني تحت سن الخامسة (واحد من ف قطاع التغذیة في السودان في األقد كشو

 جري مؤخرًاُأالمنھجیة المكانیة البسیطة ألخذ العینات استنادا إلى نتائج مسح ذلك وكل ثالثة) یعانون من سوء التغذیة الحاد 
 في جمیع أنحاء البالد.

 
 التخلص التدریجي من نظام قسائم الطحن في والیات جنوب وشرق دارفور 

 
في والیات جنوب وشرق دارفور.  2014أعلن برنامج الغذاء العالمي أنھ سیوقف نظام قسائم الطحن ابتداًء من دیسمبر عام 

األشخاص الذین یتلقون ستھالك الغذائي عن طریق تقلیل حاجة اإل یھدف أساسًا إلى تحسین مستوىھذا النظام كان و
المساعدات الغذائیة إلى بیع جزء من ھذه المساعدات لتغطیة تكالیف الطحن والذي بدوره یؤدي إلى تقلیل كمیة الطعام 

وتخفیض الحصص الغذائیة إلى التقلیل من جدوى وفعالیة ھذا  ،المستھلك. ومع ذلك، فقد أدت التكلفة المتزایدة لعملیة الطحن
 النظام. 

 
 300اًء من شھر سبتمبر، سیبدأ برنامج الغذاء العالمي في خفض كمیة األغذیة عبر نظام التوزیع العام لألغذیة من فإبتد

عن  ا یرجع إلى انخفاض الموارد الذي نتجفي المائة). وھذ 50غرام (بنسبة انخفاض  150غرام للشخص الواحد  یومیا إلى 
شخص  250,000التي وضعت من قبل للتحقق والوفاء بمتطلبات أكثر من  القیام بعملیات توزیع للغذاء بمعدل فاق الخطط

مزارع  یعانون من انعدام األمن   540,000النزاعات، و الوافدین الجدد من النازحین باإلضافة إلى عدد برین أثمن المت
 و زیادة نسب التوزیع. 2014وأوائل عام  2013الغذائي و الذین تأثروا من ضعف انتاج محاصیل الحبوب في أواخر عام 

ضعف محصول  جراءوانعدام األمن الغذائي الحاد  ،بمعدل فاق ما كان مخططا لھ نتجت عن تصاعد موجات نزوح المدنیین
 في المناطق الریفیة. 2013الحبوب في عام 

 
  یئةسیة شمال دارفور، في ظروف رما، في والنازح في منطقة ُك 18,000یعیش حوالي 

 
زارت بعثة مشتركة بین الوكاالت بقیادة وكالة 

في والیة شمال  رما،األمم المتحدة لالجئین منطقة ُك
أغسطس،  25 إلى  24الفترة من ي دارفور، ف

نازح   18,000لتقییم احتیاجات الحمایة لحوالي 
لجأوا لإلقامة بالقرب من مقر بعثة الیونامید ھناك. 

وكالة صندوق األمم  وقد اشترك في البعثة كل من
المتحدة للسكان، والیونیسیف، وبعثة الیونامید، 

لیة مثل منظمة والمنظمات غیر الحكومیة الدو
ومنظمة دار السالم   ،سبانیةحدود اإل بال أطباء

 ومكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة ،للتنمیة الوطنیة
 (أوتشا). 

من منازلھم خالل وا قد فرھؤالء النازحون وكان 
شھري مارس وأبریل في أعقاب سلسلة من 

نازح   18,000یعیش حوالي 
قرب مقر بعثة الیونامید في مدینة 

رما یعیشون في ظروف بالغة ُك
 السوء

ملیون  2الذي یبلغ سیمكن التبرع 
المقدم من قبل المفوضیة ویورو 

 اإلنسانیة األوروبیة للشئون
لى إالیونیسیف من الوصول 

طفل یعانون من سوء  100,000
التغذیة الحاد وتقدیم عالجات ذات 

 .جودة عالیة لھم
  
 
 

 )الیونامیدكامیرا ( رمانازحون جوار مقر بعثة الیونامید في ُك
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

ن حالیًا في ظروف بالغة السوء رما. وھم  یعیشوة حول مدینة ُكقری 45یلیشیات مسلحة على أكثر من الھجمات التي شنتھا م
والصحة. و قد إتضح أن  ة،الصحی قفارموال ،وصعوبة الحصول على خدمات النظافة ،وسط نقص حاد في مرافق اإلیواء

انعدام األمن یمنعھم من الوصول إلى مزارعھم، والذھاب إلى األسواق أو جمع الحطب نظرا لوجود المیلیشیات المسلحة 
من التالمیذ إلى األثاث  1,000طقة المحیطة. أیضا تفتقر المدرستان في المنطقة، والتي تضم نحو المشار إلیھا في المن

أنھ  نظرا لعدم وجود خیارات متاحھ لكسب الرزق، فإن معظم  والمستلزمات التعلیمیة األساسیة.  وقد كشفت نتائج البعثة،
 الذین یعملون في مناطق أخرى من السودان. ذویھمالنازحین یعتمدون على التحویالت النقدیة المرسلة إلیھم من 

 
  عملیة تسجیل النازحین في غرب دارفور عبر سلطة دارفور اإلقلیمیة

 
تخطط سلطة دارفور اإلقلیمیة في القیام بعملیة تسجیل النازحین الذین یعیشون في المعسكرات في والیة غرب دارفور في 

نتھاء من عملیة بمجرد اإلو .اإلتفاق علیھا في وثیقة الدوحة لعملیة سالم دارفور جرىإطار عملیة إعادة التوطین التي 
سھل حیازة ھذه البطاقات على المدى البعید عملیات تقدیم الدعم للنازحین وست. التسجیل، سیمنح النازحون بطاقات تعریف

 وأیضا في تخصیص األراضي والمنافع األخرى. بما في ذلك دفع التعویضات حین العودة للدیار
 ممثلوا، و شؤون الالجئینو مفوضیة ، ومفوضیة العون اإلنسانيوزارة الداخلیة،  ل كل منفي عملیة التسجی وستشترك 

  .(أوتشا) مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة ، وبعثة الیونامید ومنظمة الھجرة الدولیةالنازحین، و
 

 دارفور فية میقلیالسلطة اإل ھعدد النازحین حسب الوالیة وفق المسح الذي أجرت
، إلى 2014عام من  بریل أو 2013بین دیسمبر وقد أشارت دراسة حدیثة قامت بھا سلطة دارفور اإلقلیمیة في الفترة

وقدرت  . في والیة غرب دارفور ،نازح في المعسكرات والتجمعات والمجتمعات المضیفة  373,225وجود حوالي 
 .2014شھر مایو  حتىملیون نازح  2,4وكاالت اإلغاثة الدولیة العدد اإلجمالي للنازحین في دارفور بحوالي 

 
 للمیاه  ًابئر 28وكالة المعونة التركیة تتبنى عملیة حفر 

والتنسیق التركیة بانھا أفادت وكالة التعاون 
للمیاه في ست  بئرًا 28 عدد ل حفریبصدد تمو

.  2014و 2012والیات في السودان بین عامي 
تفید منھا ما یقدر بنحو سھذه اآلبار سی

باإلضافة إلى ذلك قالت و .شخص  560,000
في  تلمیذ   3,000الوكالة التركیة أنھا حفزت  

لعودة إلى على اكردفان وسنار والیات شمال 
على وضع  الوكالة حالیا وتعكف. المدارس
بئرا   25التحضیریة األخیرة لحفر اللمسات

دارفور والتي من المتوقع أن إقلیم أخرى في 
  .شخص  500,000إلى  375,000ما بین  ایستفید منھ

 عدد النازحین الوالیة

 464,459 وسط دارفور

 188,241 شرق دارفور

 615,660 شمال دارفور

 667,457 جنوب دارفور

 373,225 غرب دارفور

 2,309,042 العدد اإلجمالي 

ستباشر سلطة دارفور اإلقلیمیة 
تسجیل النازحین في معسكرات 
والیة غرب دارفور كجزء من 
عملیة إعادة التوطین المتفق علیھا 
في وثیقة الدوحة لسالم في 

 .دارفور

 )الوكالة التركیةالمصدر(أھالي یحصلون على الماء من بئر حفربتمویل الوكالة التركیة للمعونة 

 


