
 
 
 
 
 

 
   
 
  
   
   
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
النشرة اإلنسانیة    
السودان      
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 )یونامیدالالمصدر: (  كلما، جنوب دارفورنازحون جدد في معسكر 

أوتشا     

 في ھذا العدد
1ص.كلما  إستمرار حدة التوتر في معسكر   

2ص.األمطار والفیضانات الموسمیة بإزدیاد أعداد المتأثرین    

3ص.تشاد العائدین من دولة العمال السودانیین المھاجرین انحسار موجات تدفق    

4ص. سوء التغذیة الحاد في والیة النیل األزرق انتشار  

 
  استمرارالتوترات في معسكر كلما للنازحین في والیة جنوب دارفور

 
الذي یقع  بالقرب من  كلما للنازحین مضطربا  في معسكرالوضع ما زال  الجھات اإلنسانیة الفاعلة العاملة في المیدانوفقا لتقاریر

من رغم بالصرار القوات الحكومیة على إجراء عملیات تفتیش في المعسكر إمع  خاصًة مدینة نیاال عاصمة والیة جنوب دارفور،
المعسكر للقیام بعملیات  المزید من القوات األمنیة حول تَدِشُحتمع النازحین ھناك.  ھذا، وقد المعارضة القویة للخطوة من قبل مج

فإن السلطات  والیة جنوب دارفورلقیام بھذه العملیات. ووفقا لوالي ابعثة الیونامید في الوقت الذي طالب فیھ النازحون  التفتیش
 ھذه  للحد من األنشطة اإلجرامیة  والمناھضة للحكومة في المعسكر.  الحكومیة تقوم بعملیات التفتیش

 
ل. ووفقا لكل من برنامج في محلیة بلی كلم شرق مدینة نیاال 15عد حوالي ، وھو یب2004و قد أنشئ معسكر كلما في شھر فبرایر 

ل یشموأكبر معسكر للنازحین في دارفور. نازح   126,200المعسكر الذي یضم   یعتبر منظمة الھجرة الدولیةوالعالمي الغذاء 
نازح  وصلوا بین شھري أبریل   27,100، وكذلك  2014و 2011وصلوا إلى المعسكر بین عامي  ًاشخص 83,350العدد ھذا 

 . 2014جاءوا للمعسكر بین شھري فبرایر ومارس عام   ینآخر ًانازح 15,740، ھذا باإلضافة إلى 2013ومایو عام 
 

من الحكومة إعادتھا. و یقع المعسكر وسط وادي  الذین طلبوا مرارًا المعسكر على أرض تابعة تقلیدیا لقبیلة الداجود یُِّشو قد 
توسطھ المسارات الرئیسیة لھجرة المواشي التي یستخدمھا البدو  باإلضافة إلىالموسمیة، یجعلھ معرضا لخطر الفیضانات 

 الرحل. 
 

وقرى  ،محلیة شطایةمن القتال الذي اندلع في في  عقب فرارھم ،2003صل النازحون ألول مرة إلى منطقة كلما في عام و وقد
. وأعقب ھذا التدفق نتیقة جنوب شرق جبل مرة، في محلیات مكجر، ومورني في والیة غرب دارفور، والمناطق المحیطة بمحلیة

 في والیة شرق دارفور.  وصول أفراد من قبیلة الفور من مناطق لبدو ومھاجریة  2004األولي في عام 
 
 
شتباكات الدامیة بین مؤیدي ومعارضي عملیة سالم الدوحة  بعض اإللسابق ، حیث شھد في ایعتبر كلما أكثرالمعسكرات تسیسًاو

. و تحظى بعض الحركات المسلحة الدارفوریة بدعم كبیر من قبل  المتعاطفین معھا في المعسكر. وظلت 2010الموقعة في یولیو 
المعسكر أي من المؤسسات بجد  وتال ن الحركات المسلحة تستخدم المعسكر للقیام بأنشطة مناھضة للحكومة. وأالحكومة تردد 

 تدیر مركزا للشرطة بالمعسكر. . و تقوم بعثة الیونامید بتسییر دوریات الشرطة والوالئیةزارة الصحة والحكومیة باستثناء 
 
مع في محاولة لتخفیف حدة التوتر، قامت بعثة الیونامید ووكاالت اإلغاثة األخرى بالتنسیق مع السلطات الحكومیة ومجتو

بعض الحركات المسلحة، من خالل دعوة الجمیع لاللتزام بمبادئ القانون الدولي اإلنساني بما مع وكذلك  النازحین في المعسكر
 واحترام الطابع اإلنساني والمدني للمعسكر. ،الضروریةوتجنب استخدام القوة المفرطة غیرفي ذلك حمایة المدنیین، 

  

  التطورات أبرز
كلما  ما زال التوتر سائدا في معسكر •

في والیة جنوب دارفور، في الوقت 

الذي تحشد فیھ الحكومة المزید من 

القوات في خطوة إلجراء عملیة 

 تفتیش یعارضھا النازحون. 

فوضیة العون اإلنساني، وفقا لم •

شخص  277,000 ھناك أكثر من

تأثروا جراء األمطار والفیضانات 

منذ أواخر  نالموسمیة في السودا

 .2014یولیو عام 

أشارت منظمة الھجرة الدولیة إلى  •

تناقص عدد المھاجرین السودانیین 

الذین یصلون إلى والیات غرب 

ھم من دولة وشمال دارفور بعد طرد

 .تشاد

في تفید مفوضیة العون اإلنساني  •

النیل األزرق بالسماح لبعثة تقییم 

وكاالت اإلغاثة بإجراء  بینمشتركة 

محلیات  حتیاجات في ستمسح لإل

 في والیة النیل االزرق.  

 أرقام

 
 

 ملیون 6,9
 
 

2,000,000 
 

398,550 
 
 

 نملیو 1,4

إجمالى عدد 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
     

 
94,196 

 دولة جنوب من نوالالجئ
: في السودان السودان

مفوضیة األمم المتحدة (
  )لالجئینشئون ال

 التمویل

 )أمریكي دوالر( ملیون 988
  2014مطلوبة في عام 

 

 46.8 % 
 ةتوفرنسبة األموال الم
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  الموسمیة األمطار والفیضانات جراءشخص  277,000أكثر من تأثر 
 

ن ھطول أوكذلك منظمات اإلغاثة الدولیة إلى  ،األحمر السوداني جمعیة الھاللوأشارت مفوضیة العون اإلنساني الحكومیة ، 
شخص إضافي خاصًة في والیات سنار، و جنوب  20,000إلى تأثر  أدتفي حدوث فیضانات الحقة،  قد تسببأمطار جدیدة 

یضانات الموسمیة التي بدأت األمطار الغزیرة والفبفإن العدد اإلجمالي للمتأثرین  ،ووسط دارفور. ووفقا لمفوضیة العون اإلنساني
. و قد أشارت جمعیة الھالل األحمر 2014سبتمبر  14شخص حتى تاریخ  277,000في أواخرشھر یولیو یقدر بأكثر من 

الفیضانات و قدمت لھم  مساعدات اإلغاثة في حاالت الطوارئ، في بمتأثر  113,000السوداني أنھا تمكنت من الوصول الى 
مم المتحدة ومنظمات اإلغاثة الدولیة مواد اإلغاثة المختلفة، وسھلت أیضا عملیة الحصول على الخدمات حین قدمت وكاالت األ

 متأثر جراء الفیضانات.   150,000الصحیة الطارئة ألكثر من 
 

 
  

 في والیة وسط دارفور في معسكر الحصاحیصامنزال  368دمرت األمطار والفیضانات 

منزال قد دمرت جراء األمطار   368سبتمبر، أن ھناك  11رت یوم یِّبین الوكاالت  ُسقدرت بعثة تقییم مشتركة 
نازح.  و قد أفادت  1,800الغزیرة والفیضانات التي ھطلت على معسكر الحصاحیصا للنازحین، مما یؤثرعلى نحو 

التي و ت المنزلیةالبعثة بأن ھؤالء الناس ھم في حاجة ماسة إلى مواد اإلیواء في حاالت الطوارئ والمستلزما
  .نشئون الالجئیل األمم المتحدة مفوضیةلھا  بیستجتس

 تشاددولة تدفق المھاجرین السودانیین من  ةموجإنحسار
  

تشاد مقارنة دولة أشارت تقاریر منظمة الھجرة الدولیة إلى تراجع ذروة تدفق المھاجرین السودانیین الذین طردوا من 
 الھجرة الدولیة، فقد عاد إلى السودان عبر والیات غرب وشمال وجنوب دارفور منذووفقا لمنظمة   .األسابیع السابقةب

من العمال السودانیین المھاجرین الذین كانوا یعملون في مناطق  6,000ما یقدر بأكثر من  ،2014أواخر أغسطس 
منھم یقیمون  250سبتمبر،ال یزال أقل من  16وحتى تاریخ  النیجر.وتعدین الذھب على طول الحدود بین دولتي تشاد 

في منشأة استقبال قرب الحدود التشادیة في والیة غرب دارفور، أما الباقون فھم إما قد واصلوا رحلتھم لألمام، أو قد 
  .لوصول إلى وجھاتھم النھائیةل تامساعدال قوالت
 

ومنظمة أدرا العالمیة  ،لطات الحكومیةقامت منظمة الھجرة الدولیة، والس 2014ومنذ أواخر شھر أغسطس عام 

فقد   وفقا لمنظمة الھجرة الدولیة
عاد إلى السودان عبر والیة وسط 

ما یقدر  منذ شھر أغسطس،دارفور
من العمال السودانین  4,000بنحو 

المھاجرین في مناطق تعدین الذھب 
على طول الحدود بین دولتي 

 النیجر و تشاد.
 
 

وفقا لتقاریر مفوضیة العون 
أثرت األمطار التي  اإلنساني

ھطلت مؤخرا والفیضانات على 
شخص آخر، معظمھم  20,000

في والیات سنار، و جنوب ووسط 
 دارفور. 
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إضافة إلى ذلك، فقد  . بترحیل ھؤالء المبعدین من والیة غرب دارفور إلى وجھات أخرى مختلفة في شمال السودان
في طریقھم إلى المھاجرین  ھؤالء من 3,000إلى  2,000تفید بأن ھناك ما بین  ًاتلقت منظمة الھجرة الدولیة تقاریر

وأشارت منظمة الھجرة الدولیة إلى أن معظم المبعدین ھم عرضة للخطر  یة  في والیة غرب دارفور.المناطق الحدود
  .لداخلاإلى لترحیلھم  تاالشدید وبحاجة ماسة إلى المساعد

 
 في انتظار بالقرب من الحدود التشادیة من المھاجرین في مدینة الطینة 800 أما في والیة شمال دارفور، فقد بقي نحو

لمواصلة  وسائل
و قد   .رحلتھم لألمام

لون وورد أنھم یزا
ریثما  ةمؤقت أعماال
من مواصلة  ایتمكنو

رحلتھم،  وھم یعتبرون 
من  أقل عرضًة للخطر

أولئك الذین وصلوا إلى  
والیة غرب دارفور 

 تاوقدمت لھم المساعد
دة إلى وجھاتھم للعو

  .النھائیة
 

فقد  وعالوة على ذلك، 
من أولئك  125دخل 

المبعدین إلى السودان 
 .واصلوا رحلتھم إلى وجھاتھم النھائیةمنھا الطینة إلى والیة جنوب دارفور و عبر مدینة

 

 یةتفاقإ إلىیتوصلون  البدو الرحل و المزارعون في والیة شمال دارفور
  تعایش

 
وكفود  ،رما، وطویلةوالیة شمال دارفور، حول مناطق ُك الرحل الذین یعیشون في سبتمبر، تمكن البدو 12في یوم 

رما من التوقیع على اتفاقیة للتعایش موقع بعثة الیونامید في منطقة كمن وقادة المجتمع الزراعي الذین یقیمون بالقرب
  .قد قامت السلطات الحكومیة بتنظیم المؤتمر بحضور كل من والي والیة شمال دارفور ووزیر الزراعةو .السلمي

 
اعة في مسارات الماشیة المعروفة وأن یقتصر تجوال الماشیة و قد اتفق الطرفان على أن یتجنب المزارعون الزر

أیضا التزم المزارعون بحصد محاصیلھم في أوائل شھر فبرایر، بحیث یمكن لماشیة البدو   .فقط على ھذه المسارات
حرق المراعي الطبیعیة المفتوحة و خصصت حظرعملیة تم .وقد الرحل أن ترعى في ھذه المزارع بعد ذلك التاریخ.

وقد  .على ماشیة البدو الرحل الرعي فیھاالمراعي  حول القرى كمرعى لماشیة تلك القرى، مع التأكید على حظر
  .یةتشكلت لجنة تضم أعضاء من الطرفین لتنفیذ ومراقبة االتفاق

 
 النیل األزرق مفوضیة العون اإلنساني بوالیةمبادرات جدیدة من 

 
والیة النیل األزرق ترحب بالمنظمات الدولیة الجدیدة، وكذلك بوكاالت األمم المتحدة  أفادت مفوضیة العون اإلنساني، بأن حكومة

، وأن تلتزم وأضافت المفوضیة، بأن ھذه المنظمات تحتاج فقط إلى تبنى برامج واضحة المعالم .التي ترغب في العمل في الوالیة
ظفین الدولیین العاملین في منظمات اإلغاثة والموظفین یسمح للموسأشارت المفوضیة بأنھ و .بالعمل عبر النظراء الوطنیین

مفوضیة  عبرالدولیین من وكاالت األمم المتحدة بالعمل واإلقامة  في مدینة الدمازین، بشرط أن یلتزموا بتجدید تصاریح إقامتھم 
من المنظمات غیر الحكومیة للموظفین الدولیین  لى عدم السماحإالمفوضیة أشارات  إال إن .العون اإلنساني كل ثالثة أسابیع

أنھ  أیضاالعون اإلنساني  الدولیة باإلقامة في الدمازین ولكن یمكنھم القیام بزایارت قصیرة فقط إلى المدینة.  وذكرت مفوضیة
  .الوالیةحلیات من م نوفمبر، یمكن للوكاالت القیام بعملیة تقییم مشترك في سٍت ألول مناابتداًء من 

 في ستة مواقع في والیة النیل األزرق شاملالتقزم الرصد ظاھرة 
  

أن انتشار ، 2013أجریت في عام   طریقة المسح المكاني المبسط باستخداموفقا لوزارة الصحة الوالئیة، أظھرت نتائج دراسة 
عتبة  ھو أعلى بكثیر منو ،بین األطفال دون سن الخامسة في ستة مواقع في والیة النیل األزرق التقزم)(توقف النموظاھرة 

ات البدویة المجتمعت وقع
رما، و والزراعیة في مناطق ُك

طویلة، وكفود في والیة شمال 
دارفور على اتفاقیة لتجنب 
 النزاعات والعیش بسالم.

 

 )أوتشاتصویر ( مھاجرون سودانیین یصلون إلى وسط دارفور بعد طردھم من دولة تشاد 
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ل ال یعني فقط قصر القامة الشدید مقارنة بالسن، ولكن اطفووفقا للیونیسف، فالتقزم لدى األ المسموح بھا عالمیا. في المائة  30ال
  .دماغ الطفل وبالتالي الى تراجع القدرة اإلدراكیة یمكن أن یؤدي أیضا إلى قصور في عملیة  تطور

 
و تدریب العاملین الصحیین على التعامل مع  ،الوالیة تكوین لجنة لمعالجة سوء التغذیةوتشمل اقتراحات مكافحة سوء التغذیة في 

 ،تطویرمرافق الصرف الصحي ، و كذلكوالتوسع في خدمات العیادات الخارجیة، وتحسین الوصول إلى المیاه النظیفة ،المرض
 .والتغذیة ،ورفع الوعي الصحي

 
سوء التغذیة البیاني أدناه، فإن المناطق التي تنتشر فیھا معدالت عالیة من التقزم، و وعالوة على ذلك، و كما ھو مبین في الرسم

و  التنمیةدعم ترتفع فیھا نسبة الوفیات وھذا یتطلب التدخل اإلنساني الفوري المرتبط بالشدید  الحاد سوء التغذیة  الحاد الشامل، و
 .على المدى الطویلبرامج اإلنعاش المبكر 

 

 
 

  جنوب السوداندولة في المساعدات لالجئین من  جواتف
 

في دولة جنوب السودان للبحث عن ملجأ آمن في السودان. فمنذ الدائر یواصل الالجئون الجنوبیون الفرار من العنف 
إلى  500، استمر تدفق الالجئون الى السودان بمعدل 2013عام رجنوب السودان في دیسمبدولة اندالع العنف في 

إلى السودان، من  ًأالجئ 94,196سبتمبر  12 تىحووفقا لمفوضیة الالجئین، فقد وصل  شخص في األسبوع. 600
یقیم ھؤالء الالجئون إما في مواقع إعادة التوطین أو مع .  وتاتلقوا شكال من أشكال المساعد 63,000بینھم أكثر من 

 المجتمعات المحلیة. 
 

المقدمة  تاالرغم من التحسن الذي طرأ على المساعد و أشارت المفوضیة إلى أنھ ما تزال ھناك فجوات كبیرة على
في مواقع  ةالصحی قفارممن الجھات اإلنسانیة الفاعلة. ففي والیة النیل األبیض، ھناك حاجة ماسة إلى خدمات ال

وسوء حالة الطرق في  أیضاأسھمت الفیضانات الالحقة وقد موقع العلقایة. ة التوطین في الكشافة، الردیس، وإعاد
تواجھ عملیة تحویل المرضى إلى المرافق توزیع المستلزمات المنزلیة الضروریة للوافدین الجدد. و تأخیر عملیة

والنقص في سیارات اإلسعاف في  ،صعوبات جمة بسبب تعذرالوصول إلى وسائل النقلالصحیة األخرى للعالج 
الناس في مواقع إعادة التوطین.  أیضا ھناك أیضا نقص كبیر في المراحیض لتلبیة احتیاجاتومواقع إعادة التوطین. 

 الوالیة، بما في ذلك الكتب، والسبورات، المستلزمات التعلیمیة فيھذا باإلضافة إلى النقص الحاد في الوسائل و
والمكاتب، والكراسي، والطباشیر، واألدوات الترفیھیة. و تتطلع المفوضیة وشركائھا في المجال التعلیمي إلى معالجة 

  ھذه المسألة.
 

 مالئمف یصرت، فقد بدأت المیاه الراكدة في التراكم، نظرا لعدم وجود مناطق المفتوحة في والیة الخرطومأما في ال
أیضاھناك حاجة ماسة للناموسیات وسط الالجئین الذین یعیشون في  لنظافة.واالصحة حول  ًا، مما أثار مخاوفلھا

الخرطوم. أما في والیات جنوب وغرب كردفان، فھناك حاجة أیضا لجھود المزید من بالمناطق المفتوحة والسكنیة 
 شركاء التغذیة، وللمزید من برامج التغذیة التكمیلیة. 

 
ملیون دوالر لمساعدة األعداد المتزایدة لالجئین الجنوبیین في السودان. وقد  113,5 و تحتاج المفوضیة لتوفیر مبلغ

من المبلغ فقط في المائة  10ملیون دوالر یمثل ( 11,2مبلغ  2014تلقت المفوضیة حتى شھر أغسطس عام 
 المطلوب).

 

شئون األمم المتحدة لتلقت مفوضیة
في المائة فقط من مبلغ  10الالجئین 

ملیون دوالر التي تحتاجھا  113,5
لمساعدة الالجئین الجنوبیین في 
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