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أوتشا     

 في ھذا العدد                                 
 

 1ص. ة لمدة سنةغاثتمدید مذكرة التفاھم لممرات اإل

 2ص. فرد 1,300القتال بین القبائل یؤدي إلى نزوح 

 2ص. في جبل مرة والطالبات وصول المساعدات إلى الطالب

 3ص. الالجئینملیون یورو من االتحاد األوروبي الستجابة  3.1

  التطورات أبرز  
ألف طن  90تعتزم منظمات اإلغاثة إرسال  •

إضافیة من المساعدات إلى دولة جنوب السودان 

 عبر السودان

رعاة إلى نزوح مزارعین وقتال بین أدى  •

كلما للنازحین عسكر شخص مؤقتاً إلى م 1,300

 في والیة جنوب دارفور

في منطقة جبل  والطالبات تلقى آالف الطالب •

  مرة المساعدات التعلیمیة

ملیون یورو  3.1ساھم االتحاد األوروبي بمبلغ  •

ملیون دوالر أمریكي) لمفوضیة األمم  3.53(

المتحدة لشئون الالجئین من أجل االستجابة 

  لالجئین من دولة جنوب السودان

الجئ من دولة  410,000وصل أکثر من  •

السودان منذ منتصف  یجنوب السودان إل

 2013دیسمبر 

 2017 عام أرقام

 
 

 ملیون 4.8
 
 
 

 ملیون  3
 
 
 
 

 

 ملیون  2.2

عدد األشخاص المحتاجین في 
ً لالسودان ( لمحة وفقا

االحتیاجات اإلنسانیة للعام 
2017( 

 
في  عدد األشخاص المحتاجین

لمحة االحتیاجات ( دارفور
 ) 2017اإلنسانیة للعام 

 
بسوء  صابةاإلحاالت عدد 

(لمحة الحاد الشامل  التغذیة 
االحتیاجات اإلنسانیة للعام 

2017 (          

 
 
 
 

410,354          

دولة مواطني  من الالجئون
 السودان في السودان جنوب
 2013دیسمبر،  15منذ 

مفوضیة المسجلون من قبل (
 األمم المتحدة لشئون الالجئین)

 2017یو لیو 30حتى  –

 
 
 
 

167,784 

وطالبو اللجوء الالجئون 
 السیاسي من جنسیات أخرى

مفوضیة المسجلون من قبل (
 األمم المتحدة لشئون الالجئین)

 2017 یونیو 30حتى  –

 التمویل  
 )أمریكي دوالر( ملیون 156.4

 2017التمویل المستلم في 
 
  
    

 المائة في 19.5
 الذي جرى اإلبالغ عنھجمالي التمویل إ

 )2017 یولیو 30 (حتى 
 

ة غاثممرات اإل أحدعبر جنوب السودان دولة نقلھا إلى  جرياألغذیة التي سی
 )برنامج الغذاء العالمي، 2017(

  
 

تفاھم تیسر تقدیم المساعدات إلى دولة جنوب السودان عبر السودان لمدة سنة تمدید مذكرة  
 2018واحدة حتى یولیو 

 
 2017من یولیو  -تفاھم لمذكرة  لمدة عامتمدیداً  2017یولیو  17في  جنوب السوداندولة وقعت حكومتا السودان و

المساعدات اإلنسانیة من السودان إلى دولة جنوب السودان. ویأتي التمدید في وقت سمح بنقل ت – 2018إلى یونیو 
یولیو)  -حرج مع استمرار تزاید االحتیاجات اإلنسانیة في دولة جنوب السودان، وخاصة خالل موسم الجدب (فبرایر 

األمن  وضع تدھورقع أن یزداد من انعدام األمن الغذائي الشدید ھناك. ومن المتو شخاصعندما یعاني المالیین من األ
 .ھناك بسبب النزاع الدائرفي دولة جنوب السودان الغذائي 

 
 85,700، جرى تمدید االتفاقیة لست مرات وجرى تسلیم ما مجموعھ 2014ومنذ افتتاح الممر اإلنساني في یولیو 

م برنامج الغذاء العالمي وحده، قد 2017طن متري من المساعدات الغذائیة إلى دولة جنوب السودان. وفي عام 
یعانون من انعدام األمن  ممنشخص من المتأثرین بالنزاع  200,000طن متري من األغذیة إلى حوالي  21,162

 .ذلك باستخدام ممر كوستي الذي طالما استخدمالغذائي في والیة أعالي النیل في دولة جنوب السودان، و
 

إضافیا یتیح نقل اإلمدادات اإلنسانیة إلى والیة الوحدة. ومنذ ذلك ، فتحت حكومة السودان ممراً 2017وفي مارس 
نتیو لدعم االحتیاجات اطن متري من المساعدات الغذائیة الطارئة إلى ب 10,109الحین قدم برنامج الغذاء العالمي 

المیرم  شخص في الوالیة. وفي اآلونة األخیرة، فتحت حكومة السودان طریقي 185,000 عددالحرجة لما یقدر ب
 .وأبیي للسماح بإیصال المساعدات اإلنسانیة في الوقت المناسب إلى منطقة شمال بحر الغزال الكبرى

 
وبموجب االتفاق الموسع، 

البرنامج تقدیم ما یعتزم 
 90,000ن ــــــــــــــبی
طن متري  100,000و

من المساعدات الغذائیة 
ام القادم إلى ـــــخالل الع
ات األكثر ــــــــالمجتمع

عرضة للمخاطر في 
المناطق التي تعاني من 

انعدام األمن الغذائي، 
وذلك حسب توفر 

الموارد. وسیواصل 
دولة  –السودان  طریق

جنوب السودان، بوصفھ 
 ً حیویاً لإلمداد،  طریقا

السماح للبرنامج بتقدیم 
المساعدات اإلنسانیة 

بشكل أسرع بسبب قصر 
المسافة من نقطة التسلیم 

 وتعزیز فعالیة التكلفة.
 
 
 

، برنامج 2017شاحنات في االنتظار في برنامج الغذاء العالمي في كوستي لنقل األغذیة إلى دولة جنوب السودان (
 الغذاء العالمي)
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 1,300بین مزارعین ورعاة في والیة جنوب دارفور في نزوح مؤقت لعدد  تسبب قتال
 شخص

 
تحققت المنظمة الدولیة 

للھجرة في المدة من 
یولیو من  25إلى  24

 1,300أن حوالي 
شخص قد نزحوا مؤقتاً 

من دیارھم في بلدة 
حجیر طونو (محلیة 

بلیل) إلى معسكر كلما 
للنازحین عقب القتال 

الذي دار بین 
المزارعین والرعاة في 

 .یولیو 22
 

واستجابة لذلك، قامت 
مفوضیة العون 

اإلنساني والسلطات 
المحلیة ببعثة لتقصي 

یولیو  30الحقائق في 
في حجیر طونو لتقییم 
للنتائج التي توصلت إلیھا البعثة، جرى نشر قوات الشرطة في المنطقة وتحسین األمن على نحو الوضع الراھن. ووفقاً 

شامل بینما تمكنت اإلدارة المحلیة من نزع فتیل التوتر بین القبیلتین. وتشجع السلطات المحلیة اآلن النازحین على 
یة في معسكر كلما للنازحین اإلمدادات المنزلیة العودة إلى دیارھم. وستقدم الجھات الفاعلة في مجال اإلغاثة اإلنسان

 .للطوارئ، وخدمات النظافة إلى النازحین الجدد
 

 في منطقة جبل مرة على المساعدات التعلیمیة والطالبات حصل آالف الطالب
 

مع تحسن إتاحة الوصول إلى منطقة جبل مرة، تعمل منظمات اإلغاثة بدعم من الوزارات الوالئیة، والسلطات المحلیة 
 .معاً على تحدید احتیاجات األشخاص في المنطقة واالستجابة لھا

 
مدرسة  45 نحو -بالتعاون مع شركاء اإلغاثة  -بالوالیةوفي محلیة غرب جبل مرة، حددت وزارة التربیة والتعلیم 

تحتاج إلى مساعدات تعلیمیة عاجلة. ویشمل ذلك بناء وتأھیل الفصول الدراسیة، فضالً عن توفیر متطلبات التدریس، 
من األطفال في سن المدرسة. واستجابة  16,000واللوازم التعلیمیة، والترفیھیة التي سوف تفید ما یقدر بحوالي 

طالب وطالبة  10,000منظمة اإلغاثة الكاثولیكیة الدولیة، وتلقى حوالي  لذلك، قدمت الیونیسیف إمدادات تعلیمیة إلى
في المنطقة بالفعل اللوازم المدرسیة. كما ستقوم الیونیسف بالشراكة مع المجلس الدانماركي لالجئین، المنظمة الدولیة 

ً جدیداً وتوفیر التد 12فصالً دراسیاً، وبناء  12غیر الحكومیة بتأھیل  ریب على التعلیم في حاالت فصالً دراسیا
سةً  120الطوارئ والدعم النفسي واالجتماعي لعدد   .عضواً من روابط اآلباء والمعلمین 80و مدرساً وُمدَّرِ

 
لتعلم لالفوریة حتیاجات الوبالمثل، تقوم منظمات اإلغاثة في وسط وشمال جبل مرة بتوزیع اإلمدادات التعلیمیة لتلبیة ا

طالب وطالبة في قولو.  3,000و ،طالب وطالبة في روكورو 8,000وطالبة، بمن فیھم طالب  11,000لعدد 
وتشمل االحتیاجات اإلضافیة بناء وتأھیل الفصول الدراسیة، وتوفیر مرافق الجلوس، فضالً عن المرافق الصحیة، 

 .والمرافق الصحیة التي تراعي الفوارق بین الجنسین
 

بما في ذلك البیئة التعلیمیة المحدودة، واالفتقار  -حاالت الطوارئ م من االحتیاجات الضخمة للتعلیم في وعلى الرغ
ال یزال ھناك نقص في تمویل المساعدات  -إلى اللوازم المدرسیة، وعدد المعلمین والمعلمات المدربین المحدود 

 ً  – 2017الذي یتتبع التمویل مقابل خطة االستجابة اإلنسانیة لعام  لخدمة التتبع الماليالتعلیمیة إلى حد كبیر. وفقا
 .في المائة من متطلبات التعلیم 7.4یولیو، لم یجر الوفاء إال بنسبة  30وحتى 

 
 
 
 

شخص نزحوا مؤقتاً  1,300
من منازلھم في حجیر طونو 

 إلى معسكر كلما للنازحین

لم تستوف حتى اآلن سوى 
في المائة من االحتیاجات  7.4

التعلیمیة لخطة االستجابة 
 2017اإلنسانیة لعام 

 ، األمم المتحدة)2017أسرة نازحة من حجیر طونو وصلت مؤخراً إلى معسكر كلما للنازحین (یولیو 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
https://fts.unocha.org/appeals/584/summary
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دولة لالجئین من ستجابة الملیون یورو ل 3.1ساھم االتحاد األوروبي بمبلغ 
 جنوب السودان في السودان

 
تلقت مفوضیة األمم 

المتحدة لشئون الالجئین 
ملیون  3,1في یولیو 

ملیون  3,53یورو (
دوالر أمریكي) من 

االتحاد األوروبي لمساعدة 
الوافدین الجدد من دولة 

 .نوب السودان إلى البالدج
وقد وصل ما یقرب من 

الجئ من  160,000
دولة جنوب السودان إلى 
السودان في النصف األول 

وحده،  2017من عام 
لیصل بذلك إجمالي عدد 
الالجئین من دولة جنوب 
السودان الذین وصلوا إلى 
البالد منذ منتصف دیسمبر 

من مواطني دولة جنوب السودان الذین بقوا في البالد بعد  350,000. ھذا باإلضافة إلى ما یقدر بعدد 410,000
 .2011انفصال دولة جنوب السودان في عام 

 
كافیة لتحسین جودة االستجابة الحالیة وسیوجھ ھذا التمویل لتلبیة االحتیاجات الفوریة لالجئین، ویضع خدمات 

الحتیاجات الالجئین من دولة جنوب السودان في والیات النیل األبیض، وشرق، وجنوب دارفور. وسوف یستخدم 
أیضاً لتمویل أنشطة التسجیل، ودعم مراكز االستقبال، وسیمكن من توفیر المآوي، واألدوات المنزلیة األساسیة. وقد 

نسانیة السابقة لالتحاد األوروبي مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین في االستجابة وقدمت دعمت المساعدات اإل
نحو جھود مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین  2016ملیون دوالر) في عام  5.05ملیون یورو ( 4.4مبلغ 

  .لالستجابة لالحتیاجات الحرجة إلنقاذ األرواح
 

بة خطة االستجالملیون دوالر  221.7حدة لشئون الالجئین وشركاؤھا توفیر مبلغ وقد ناشدت مفوضیة األمم المت
ة من األموال في المائ 22یولیو، لم ترد إال  27. وحتى 2017لسودان لعام افي  لالجئین من دولة جنوب السودان

 .مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئینالمطلوبة، وفقاً ل
 

 النیل األبیض: مركز استقبال جدید في نقطة دخول أم جاللة
 

في المائة) في البالد،  40تستضیف والیة النیل األبیض أكبر عدد من القادمین الجدد من دولة جنوب السودان (حوالي 
ً  15الجئ حتى  163,000مع تسجیل أكثر من  مفوضیة األمم السكاني والتشغیلي التي أجرتھ  تحدیثللیولیو، وفقا

. ویستمر وصول الالجئین الجدد الذین وردت التقاریر 2017 یولیو 15 - 1المدة من  في المتحدة لشئون الالجئین
ً  34بمعدل  هوجود ،عنھم عند وصولھم إلى مركز استقبال الحدود في مدینتي المقینص ً  الجئا  .في المتوسط یومیا

 
من خالل جمعیة الھالل األحمر  -واستجابة لھذا التدفق المستمر، قامت مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین 

بإنشاء مركز استقبال جدید في نقطة دخول أم جاللة. ویشمل مكتب االستقبال المالجئ الجماعیة والمرافق  -السوداني 
ً توسعة مركز اإلداریة والعیادة الصحیة. وقد استكملت مفوضیة األم م المتحدة لشئون الالجئین ولجنة الالجئین تقریبا

ومساكن للموظفین لتعزیز القدرات من أجل وسیاجات،  ،استقبال المقینص الذي سیضم أربعة مالجئ جماعیة جدیدة
 .ضتجھیز ودعم الوافدین الجدد. وال تزال المقینص ھي المدخل الرئیسي للوافدین الجدد إلى والیة النیل األبی

 
 

 410,000وصل أكثر من 
الجئ من دولة جنوب السودان 

منتصف إلى السودان منذ 
 2013دیسمبر 

 األمم المتحدة) – 2017نساء الجئات من دولة جنوب السودان في والیة شرق دارفور (یونیو 

http://www.unocha.org/sudan
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mailto:ochasudan_feedback@un.org
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http://data.unhcr.org/SouthSudan/documents.php?page=1&view=grid&Country%5B%5D=204
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