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أوتشا     

 في ھذا العدد                            
 

 1ص. خطة مفوضیة شؤون الالجئین لالجئي دولة جنوب السودان 

 2ص. عودة طوعیة لقریة تمر، بوسط  دارفور 

 3ص. دارفور  في وسط للتنسیق اإلنساني  تشكیل لجنة علیا
 4ص. دارفور  جنوب  معسكر عطاش،بقسائم نقدیة للنازحین 

  أبرز التطورات  
الالجئین ون ئتسعي مفوضیة األمم المتحدة لش •

في اللجنة المشتركة بین الوكاالت  والشركاء

ملیون دوالر  166.6للحصول على مبلغ 

الالجئین من دولة  احتیاجاتأمریكي لتلبیة 

  جنوب السودان في السودان

قریة تمر  إلىمن األھالي  1500 اآلنعاد حتى  •

 دارفورفي والیة وسط 

أصدر والي والیة وسط دارفور قراراً بتشكیل  •

لجنة علیا للتنسیق لإلشراف على العمل اإلنساني 

 والیةفي ال

بدأ برنامج الغذاء العالمي برنامج توزیع القسائم  •

نازح في معسكر  75,000لمساعدة  النقدیة

 عطاش بوالیة جنوب دارفور

 2016یة لعام نسانخطة االستجابة اإل  أرقام

 
 
 

 ملیون  5.8
 
 
 
 

 ملیون  3.3
 
 
 

 ملیون  2.1

عدد األشخاص المحتاجین 
في السودان (لمحة 

اإلنسانیة للعام  االحتیاجات
2016( 

 
عدد األشخاص المحتاجین 

في دارفور (لمحة 
اإلنسانیة للعام  االحتیاجات

2016 ( 
 

 عدد المصابین بسوء التغذیة 
             الحاد الشامل 

 
 
 
 
 

297,168          

دولة مواطني الالجئون من 
 جنوب السودان في السودان

 2013دیسمبر،  15منذ 
المسجلون من قبل (

مفوضیة األمم المتحدة 
حتى  – لشئون الالجئین)

 2016بردیسم 31

 
 
 
 

140,626 

من جنسیات الالجئون 
المسجلون من قبل ( أخرى

مفوضیة األمم المتحدة 
حتى  – لشئون الالجئین)

 2016أكتوبر 31

 التمویل   
 )دوالر أمریكي( ملیون 557.6

 2016جرى استالمھا في عام 
 

     

 في المائة  57
 الذي جرى اإلبالغ عنھاجمالي التمویل 

  
 

 )2016 مم المتحدة، مایواأل( دولة جنوب السودان في معسكر بلیل بجنوب دارفور الجئ من عائلة
 

 متطلبات مالیة (بالدوالر األمریكي)
 

 تشغیليالدعم ال
 

 میاهالقطاع 
 

 غذائیةالیر ـمواد غال/يمآوال
 وسائل عیش 

 

 تغذیةال/صحةال
 

 حمایةال
 

 تعلیمال
 

 غذاءال
 

 
  

 احتیاجاتملیون دوالر أمریكي لتمویل  166.6مطلوب توفیر مبلغ 
 2017الالجئین من مواطني دولة جنوب السودان في السودان في عام 

 
للعام جنوب السودان اإلقلیمیة لالجئین من دولة  االستجابةخطة أصدرت وكالة األمم المتحدة لشؤون الالجئین 

ة الطارئة لالجئین من مواطني والمتطلبات المالی ،المشتركة بین الوكاالت االستجابةؤطر استراتیجیة والتي ت ،2017
دولة جنوب السودان في كٍل من جمھوریة أفریقیا الوسطى، وجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، وإثیوبیا، وكینیا، 

 .والسودان، وأوغندا
 

، لیتمخض عن أكبر أزمة الجئین في 2016جدیر بالذكر، أن النزاع قد  احتدم في دولة جنوب السودان منذ یولیو 
الجئ من مواطني دولة جنوب السودان، بما في  130,000أكثر من ، 2016في عام وقد فر إلى السودان  أفریقیا.

من األطفال. وبذلك یرتفع العدد اإلجمالي لالجئین من مواطني دولة جنوب السودان  85,000ذلك ما یقدر بنحو 
 الجئ.  297,000إلى أكثر من  2013السودان منذ شھر دیسمبر  إلىالذین وصلوا 

 
في المائة فقط  24الكبیرة في السودان، إال إنھ لم یجر تمویل سوى  االستجابة احتیاجاتومع ذلك ، وعلى الرغم من 

في التمویل وقد أثر ھذا النقص  .2016اإلقلیمیة لالجئین من دولة جنوب السودان للعام  االستجابةمن متطلبات خطة 
، بینما شكل ضغطا إضافیا على المجتمعات االستجابةعلى قدرات الشركاء في اللجنة المشتركة بین الوكاالت على 

ومن المتوقع أن یستمر تدفق الالجئین الجدد الباحثین عن األمان  المضیفة، التي یناضل الكثیر منھا من أجل البقاء. 
، في أعقاب استمرار القتال المناطقي، وحالة انعدام األمن الغذائي 2017في السودان، بصورةٍ منتظمة في عام 

 .الشدید، ومحدودیة توفر المساعدات اإلنسانیة في دولة جنوب السودان
 

اإلقلیمیة لالجئین من دولة جنوب  االستجابةوفي إطار، خطة 
مم المتحدة لشؤون ، تسعى مفوضیة األ2017السودان للعام 

الالجئین، والشركاء في اللجنة المشتركة بین الوكاالت 
ملیون دوالر أمریكي لتلبیة  166.6للحصول على مبلغ 

الحمایة، والمساعدات لالجئین من دولة جنوب احتیاجات 
 ً في السودان، وكذلك ألكثر من  السودان الذین یعیشون حالیا

ولھم في عام ــــع وصــــــمن الوافدین الجدد المتوق 60,000
 :. وتھدف خطة استجابة السودان إلى2017
i( االت ـــــــتجابة في حـــفاظ على قدرة االســــالح

الفوریة لمتطلبات  تجابةــاالسالطوارئ لضمان 
، بما في ذلك الحمایة القانونیة، وكذلك الحمایة

العاجلة للقادمین الجدد في عام  االحتیاجاتسد 
 ؛2017

ii(  تثبیت البرنامج الحالي وذلك بالسعي لتحقیق الحد
وارئ في مختلف ــــــاییر الطــــــــاألدنى من مع

لمزید من یما من خالل تعزیز اـــــالقطاعات، ال س
 القومیة؛ االستجابةالتكامل مع آلیات 

http://reliefweb.int/report/south-sudan/south-sudan-regional-refugee-response-plan-january-december-2017
http://reliefweb.int/report/south-sudan/south-sudan-regional-refugee-response-plan-january-december-2017
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iii(  ودعم المجتمع  ،على الذات االعتمادتشجیع الحلول مع التركیز بشكٍل خاص على تعزیز الحمایة من خالل
من قبل كل  االستجابةالمضیف، فضالً عن خلق روابط مع خطط التنمیة القومیة األخرى. ویجري تنسیق 

من المفوضیة ومعتمدیة شؤون الالجئین، بالتعاون مع وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة 
 .والمجتمعات المضیفة ،المحلیة والدولیة، وكذلك مع الالجئین

 النازحین إلى قریة تمر، بوالیة وسط دارفور من 1,500عودة نحو 
 

الواقعة في محلیة زالنجي بوالیة وسط دارفور بعد أن  تمرینایر، قریة   10زارت بعثة مشتركة بین الوكاالت بتاریخ 
العنف القبلي في  اندالعمن قادة المجتمع تفید بأن بعض سكان القریة الذین فروا من منازلھم عقب  اً تلقت تقاریر

 ھ، وكذلك من معسكر الحامدیأندرو، واباطأمثل  قد عادوا من القرى المجاورة 2016المنطقة في أوائل دیسمبر 
 .للنازحین في مدینة زالنجي

  
ً  .وتعویض القرویین عن خسائرھم ،وقد شكل معتمد المحلیة لجنة مصالحة لحل النزاع لقادة المجتمع، فقد عاد  ووفقا

نازح من سكان القریة مع توقع عودة  2,250من أصل  1,500ن بعد تعزیز انتشار الشرطة في القریة، نحو حتى اآل
 المتبقین في القریب العاجل.   

 
في الحصول  وقد حددت البعثة حاجات العائدین

كانت ، حیث العیش كسب ووسائل ،لغذاءعلى ا
 ،ودمرت المنازل ،القتال أثناء نھبت قد المتاجر

 .الماشیةعلى  االستیالءوأتلفت المزارع وجرى 
وقد أوصت البعثة بتوزیع حصص غذائیة لمدة 
ثالثة أشھر للعائدین، فضالً عن المواد الغذائیة 

ذلك للنساء ــــــوك ،لألطفال دون سن الخامسة
 .الحوامل والمرضعات

 
 مآويویحتاج األھالي الذین فقدوا منازلھم إلى 

منزلیة. وھناك حاجة أیضا واللوازم ال ،الطوارئ
ة، ـــلیم، والصحــــإلى فرص الحصول على التع

والمیاه والمرافق الصحیة نظراً لتوقف العیادة 
والمضخة  ،ومدرسة التعلیم األساسي ،الصحیة

وقد أوصت البعثة  الیدویة في القریة عن العمل. 
مجموعة من التدابیر للحصول على المیاه  باتخاذ

 .والتعلیم لتلبیة احتیاجات العائدین ،والخدمات الصحیة الصحیة، والمرافق
 

 التقریر النھائي لفریق الخبراء المعني بالسودان: التوترات القبلیة
 

التي ارتكبتھا  واالنتھاكات ،ذكر فیھ أن التوترات القبلیة تقریراً ینایر،  9أصدر فریق الخبراء المعني بالسودان بتاریخ 
ً المیلیشیات ما زالت تشكل عوائق  .لتطبیع الوضع في دارفور ا

 
للحد من ھذا العنف، مثل فرض حظر  إیجابیةً  اً السلطات الحكومیة، خاصةً الوالة (حكام الوالیات)، تدابیر اتخذتوقد 

ً للتقریر، فإنھ مع مظاھر التجول، والتوسط بین القبائل، ونشر قوات األمن وفرض القیود على  حمل األسلحة. ووفقا
عام  من ونوفمبر ،لقبلي في أنحاء دارفور خالل شھري أكتوبرموجات متفرقة من العنف ا عاستمر اندالذلك، فقد 

 .ونزوح اآلالف من المدنیین ،مما أدى إلى سقوط مئات الضحایا 2016
 

 تشكیل لجنة علیا لتنسیق الشؤون اإلنسانیة في والیة وسط دارفور
 

وتتمثل  .أصدر والي والیة وسط دارفور قراراً بتشكیل لجنة علیا لإلشراف على تنسیق العمل اإلنساني في الوالیة
وتقییم األنشطة اإلنسانیة؛ وكذلك  ،ورصد ،وتخطیط المھام األساسیة للجنة في اإلشراف على تنسیق العمل اإلنساني،

والمنظمات   ،والوزارات الحكومیة ذات الصلة ،والشراكات بین الوكاالت اإلنسانیة الدولیة ؛تسھیل الوصول اإلنساني
 غیر الحكومیة الوطنیة.

 
اجتماعات  وستعقد اللجنة  -ینایر 10األول بتاریخ  جتماعاال حیث جرى عقد –وستجتمع اللجنة مرة واحدة في العام 

من  1,500عاد حتى اآلن نحو 
من  األھالي إلى  2,250أصل 

 منازلھم في قریة تمر
 

 

وسط  والیة  والير أصد
بتشكیل لجنة علیا  دارفور قراراً 

لتنسیق الشؤون اإلنسانیة 
لإلشراف على العمل اإلنساني 

 بالوالیة

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
http://reliefweb.int/report/sudan/final-report-panel-experts-sudan-established-pursuant-resolution-1591-2005-s201722-enar
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 )2017نازحون یتلقون مساعدات في عطاش (برنامج الغذاء العالمي،ینایر 

وبناًء على طلب من مفوضیة العون اإلنساني أو الوكاالت اإلنسانیة إذا كان  ،في حاالت الطوارئ االقتضاءحسب 
 .لدیھم قضایا ملحة تتطلب تدخل اللجنة

وتضم ممثلین عن الوزارات ذات الصلة، والشرطة، والقوات المسلحة السودانیة،  ،ویرأس اللجنة والي الوالیة
ون اإلنساني، ومكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة (أوتشا)، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة ومفوضیة الع

المنظمات الدولیة، وجمعیة الھالل األحمر السوداني، والھیئة الطبیة  لتسییر عمالصحة العالمیة، والیونیسیف، ولجنة 
 اللجنة ممثلین من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، إلىف الدولیة، وقسم حمایة المدنیین ببعثة الیونامید. وسیضا

 .والمنظمة الدولیة للھجرة
 

برنامج الغذاء العالمي یقوم بإطالق برنامج المساعدات النقدیة في معسكر 
 عطاش للنازحین بوالیة جنوب دارفور

 
النازحین األكثر  من 75,000لمساعدة  القسائم النقدیةتوزیع  برنامج، ینایر 9أطلق برنامج الغذاء العالمي بتاریخ 

عرضةً للمخاطر في معسكر عطاش للنازحین في والیة جنوب دارفور. ویقوم برنامج المساعدة النقدیة بتوفیر 
والحریة في تحدید أولویات احتیاجاتھم، وھذا بدوره  ،ومنحھم حق االختیار ،المساعدات النقدیة غیر المقیدة للنازحین

ن ویحصل النازحو .المحلي االقتصادیحفز 
 اتھذه المساعد ىعل للمخاطر األكثر عرضة

 ةالتجزئ تجار النقدیة من مجموعة مختارة من 
باستخدام بطاقات الدفع المقدم من خالل تمریر 

 .تلك البطاقات على جھاز یوفر مثل ھذه الخدمة
 

ملیون  3.1الممول بمبلغ  -البرنامج  ویمثل ھذا
 ،ملیون دوالر أمریكي) 4.5جنیھ استرلیني (

والمقدم كمنحة من إدارة التنمیة الدولیة بالمملكة 
جزًء من جھود برنامج الغذاء العالمي  -المتحدة 

ومرنة للقضاء على الجوع  ،لتقدیم حلول جدیدة
عتماد على الذات بین المجتمعات وتعزیز اال

ووفقاً لبیان صادر عن  خاطر.األكثر عرضةً للم
جري مالئمة االستحقاق ت برنامج الغذاء العالمي

جنیھاً  55النقدي الشھري الحالي الذي یبلغ 
ً دوالر أمریكي)، وفق 8.53سودانیاً ( والبقولیات  ،لتغیرات التي تطرأ على أسعار السوق الحقیقیة الخاصة بالحبوبل ا

 .لحصص الغذائیة التي یقدمھا البرنامج للنازحین في دارفوروھي المواد الغذائیة التي تتكون منھا ا
 

ملیون شخص معرضین للمخاطر في السودان من خالل مجموعة من  4.2مساعدة ل 2017ویخطط البرنامج في عام 
ارئ والطفي حاالت والتحویالت النقدیة، والدعم التغذوي  ،األنشطة بما في ذلك أنشطة بناء مرونة التكیف الغذائي

 .اإلعتماد على الذاتفي اعدة المجتمعات لمس
 

 
 

 
 
 
 
 

العالمي  غذاءبرنامج ال أطلق
القسائم النقدیة توزیع برنامج 

في  نازحٍ  75,000مساعدة ل
جنوب والیة عطاش ب معسكر
 دارفور

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
http://www.wfp.org/news/news-release/wfp-launches-innovative-cash-assistance-programme-darfur-supported-uk-aid

