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أوتشا     

 في هذا العدد                                        
 

 1ص.  2014إلى أم دخن منذ عام شخص  80,000  عودة

 2ص.  300,000عدد الوافدين من دولة جنوب السودان يصل إلى 

 2ص.  2016مليون شخص في عام   3.9برنامج الغذاء  العالمي  ساعد

 3.ص بوعينور مرة كل أساإلنسانية تتحول للصد أوتشانشرة 

  التطورات أبرز  

أم دخن محلية شخص إلى   80,000عاد حوالي  •

 .2016و  2014وسط دارفور بين عامي  بوالية

العائدون إلى محلية أم دخن يواجهون شح فرص  •

خدمات األساسية مثل خدمات الالحصول على 

 .والتغذية ،والصحة ،والتعليم ،المياه

من مواطني الجئ  300,000أكثر من  وصول •

السودان منذ منتصف  دولة جنوب السودان إلى

 .2013ديسمبر عام شهر 

مساعدات  برنامج الغذاء العالمي من تقديم تمكن •

مليون شخص في جميع أنحاء   3.9عددغذائية ل

 2016السودان في عام 

 

 2016خطة االستجابة االنسانية لعام   أرقام

 مليون  5.8

 

 

 
 مليون  3.3

 

 
 

 

 مليون  2.1

 

 

عدد األشخاص المحتاجين في 

السودان )لمحة اإلحتياجات 

 (2016اإلنسانية للعام 

 

في  عدد األشخاص المحتاجين

لمحة اإلحتياجات ) دارفور

 ( 2016اإلنسانية للعام 

 

 عدد المصابين بسوء التغذية 

             الحاد الشامل 

305,000          
 

دولة مواطني  من الالجئون
منذ  السودان في السودان جنوب

المسجلون ) 2013ديسمبر،  15

مفوضية األمم المتحدة من قبل 

 10حتى  – لشئون الالجئين(

 2017فبراير 

 

 من جنسيات أخرىالالجئون  140,626

مفوضية المسجلون من قبل )

 المتحدة لشئون الالجئين(األمم 

 2016أكتوبر 31حتى  –

 التمويل 

 (أمريكي دوالر) مليون 568.4
 2016جرى استالمها في عام 

 

  

   
   

 في المائة  59
 الذي جرى اإلبالغ عنهاجمالي التمويل 

 (2017فبراير  12)حتى  
 

الطوعية في محلية  أم قري العودة  واحدة مناإلغاثة في  ى موظفاتنساء يتبادلن الحديث مع أحد
 (2017دخن )اليوناميد 

 

   

وسط دارفور، بوالية أم دخن محلة محلية شخص إلى  80,000عودة نحو 

 2016و  2014بين عامي 
 

يضم مشترك بين الوكاالت قام  فريق 

واألمم  ،السودان من حكومةممثلين 

والمنظمات غير الحكومية  ،المتحدة

 18من في المدة  ،الوطنية والدولية

قرى من  10 يناير، بزيارة 25إلى 

ة أم دخن يفي محلالطوعية العودة 

. وقد قامت وسط دارفور بوالية

وتقييم عداد بالتحقق من أالبعثة 

احتياجات العائدين والمجتمعات 

بالتيبي،  قرى القرعاية، المضيفة في

وساللي، وسريف، وأم جكو، 

  ومجان، والسنان، وسوري، ومراية. 

 

قد أم دخن جدير بالذكر، أن محلية 

نزوح من موجات موجتين شهدت 

 2003 عام المدنيين، األولى في

في وذلك ، 2013والثانية في عام 

بين التي اندلعت شتباكات االأعقاب 

 . وقد فرقبيلتي السالمات والمسيرية

ات تجمعإلى  األهالي معظم

تشاد، دولة ات الالجئين في ومعسكر

أم دخن وإلى  محلية وكذلك داخل

 .أخرى في السودان واليات

 
فقد ،  ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة

شخص إلى  80,387 نحو عاد

أم دخن محلية هم األصلية في ديار

، وهو 2016و  2014بين عامي 

إلى منطقة أكبر عدد من العائدين 

 .خالل تلك الفترةبعينها في السودان 

 
أشار إليها التي العودة أسباب  أما

المناهج المدرسية، وتقييد  اختالفتشاد، ودولة المساعدات اإلنسانية في  قلصتفتشمل  ،ن من تشادواألشخاص العائد

 .أم دخنمحلية األمن في حالة وكذلك تحسن  ،تلك الدولةحرية التنقل داخل 

 
  ، والتعليم ،الحصول على الخدمات األساسية مثل خدمات المياه فيئدون صعوبات افقد واجه الع البعثةلنتائج  وفقا

 اجمالي العائدين من النازحين
 

 لالجئيناجمالي العائدين من ا
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقرير هذا اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب أعد

، ادوا دون الكثير من هذه الممتلكاتعو فرارهمأبان ن أيضا العديد من ممتلكاتهم وفقد العائد. وقد والتغذية ،والصحة

. ج الفعال في قريتهمة الدمإلعادالعيش الضرورية كسب  وسائلالمدرة للدخل وغيرها من فرص الفرص فقدوا  وكذلك

لتخفيف حدة  هناك حاجة وباإلضافة إلى ذلك،. المستوطنات في أم دخن، مما يشكل تحديا آخر لتوفير الخدماترتناثوت

 .بناء السالمذلك بالشروع في القيام بالتدخالت الالزمة لتعزيز المصالحات وتر بين المجتمعات و التو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في السودان من مواطني دولة جنوب السودانالجئ  300,000من  كثرأ

 
جنوب السودان في السودان مواطني دولة تجاوز عدد الالجئين من وفقاً لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، فقد 

 حدود فبراير عند 13 حتى تاريخ الجئ، حيث يقف العدد 300,000حاجز ال  2013ديسمبر عام شهر منذ 

 .شخص 305,000

 
. وقد وصل من مواطني دولة جنوب السودانالجئ  131,000أكثر من  2016الى السودان في عام وصل هذا، وقد 

في المائة(، والنيل األبيض  49شرق دارفور )ى والية ال 2016عام الذي حدث في تدفق غالبية ااألشخاص ضمن ال

هر الستة األولى من عام الجئ إلى السودان في األش 85,000نحو  عبرفقد  ،وفقا للمفوضية(. وفي المائة 25)

. يوليوشهر تصاعد آخر في  مع حدوثمن فبراير الى ابريل، قد سجل في المدة أكبر عدد  حيث لوحظ أن، 2016

مصابون وهم منهم  ونالكثيرالذين يصل من الالجئين هم من األطفال،  في المائة 65أكثر من أن  ،جدير بالذكر

 .مستويات حرجة من سوء التغذيةب

 
السودان طوال عام  من مواطني دولة جنوب السودان إلىها استمرار وصول الالجئين ؤالمفوضية وشركاوتتوقع 

مستويات حرجة من بو المناطقي الذي يتميز بانتشار القتالجنوب السودان دولة لوضع في خطورة ا، نظرا ل2017

 60,000بنحو  2017لعام  يرقم التخطيطال. ويقدر انعدام األمن الغذائي في المناطق القريبة من الحدود السودانية

جنوب السودان لعام من دولة الستجابة المقابلة الواردة في خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين ل اً وفقالجئ إضافي، 

خطة الطوارئ بالتشاور مع الشركاء تحديث وحالة تأهبها  تعزيز المفوضية في السودان حالياً وتباشر  . 2017

 .الرقم التخطيط الحاليمعدل التدفق  تجاوز في حالةعالة فاستجابة ب القيام استمرارلضمان 

 
 شرق دارفورفي والية الفردوس، بمحلية لالجئين اخدمات العيادة المتنقلة في مركز  قدمتالمنظمة الدولية للهجرة 

 

بالتعاون مع بمدينة الفردوس استقبال الالجئين مركز العيادة المتنقلة في  اتخدمتقديم ببدأت المنظمة الدولية للهجرة 

توفير الخدمات الصحية ب العيادةوستقوم . 2017مارس شهر والتي سوف تستمر حتى نهاية  الصحة الوالئية،وزارة 

تقديم الخدمات الصحية في عيادة مدينة باألمريكية أيضا الالجئين  تقوم منظمة لجنةو. ثالث مرات في األسبوع

ن في المنطقة وويستفيد الالجئ. في المنطقة وللنازحينفردوس باإلضافة إلى التدخالت التغذوية للمجتمع المضيف ال

، في الوقت تشكل تحديا ةالصحيالمرافق المياه و وتظل .المنظمة االمريكية قدمهاأيضا من الخدمات الصحية التي ت

تلبية الحاجة إلى المزيد من المراحيض، باإلضافة إلى زيادة إمدادات المياه المتاحة بوكاالت المساعدات  الذي تقوم فيه

عموما منخفضة، هي جنوب السودان  دولةمن الجئين حتياجات الال تزال مستويات التمويل الالزم للتصدي إل. وللفرد

 .يتطلب زيادة للخدمات والموارد للحفاظ على استجابة فعالةمما عدد الوافدين الجدد  في الوقت الذي يتزايد فيه

فبراير، وصل  10حتى تاريخ 
من الجئ  300,000أكثر من 

مواطني دولة جنوب السودان 
شهر السودان منذ منتصف  إلى 

 2013ديسمبر 
 

 

شخص  80,000عودة حوالي 
وسط محلية أم دخن بوالية إلى 

و  2014دارفور بين عامي 
2016 

 

 

 (2016)بعثة مشتركة بين الوكاالت،  نياه في قرية بلتيبي بمحلية أم دخة المفتوحة هي المصدر المتاح الوحيد للمطحيساآلبارال
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 (2014الغذاء العالمي يوزع في مركز تغذية في شمال دارفور )صورة من ارشيف اليوناميد  مقدم من برنامج عام ط

 

مليون شخص في السودان في عام  3.9 ساعدي العالمي غذاءبرنامج ال

2016 

 
، وعدم اتاعنزعوامل، بما في ذلك العدة لحصول على الغذاء في السودان بيتأثر ا ،العالمي غذاءوفقا لبرنامج ال

تسببت في قد  هذه الصدمات والضغوط ن إوقال برنامج األغذية العالمي  .االقتصادي الكلي وتغير المناخ ستقراراإل

مما أدى إلى ، الحالية والمتطاولةحاالت طوارئ متكررة وفاقمت أزمات النازحين والالجئين في حدوث ، 2016عام 

وفقاً لبرنامج الغذاء العالمي، فإنه وحالة انعدام أمن غذائي. العديد من النازحين والالجئين والمجتمعات أن يواجه 

التضخم، في حدوث اتية والصدمات المرتبطة بالمناخ ؤببت ظروف االقتصاد الكلي غير المتسفقد  على ذلك، عالوةً 

في  53بنحو ، 2016أسعار الذرة مستويات قياسية في عام  حيث بلغت  –ر سلبا على أسعار المواد الغذائية أث الذي

خمس الالمئة أعلى من متوسط 

 الماضية.   سنوات

 
حتياجات للمساعدة في تلبية اإلو

الغذائية والتغذوية األساسية 

بتقديم  البرنامج قام رين، أثللمت

مليون  3.9إلى  اتالمساعد

شخص في السودان خالل عام 

2016. 

 
شهر  وقد قام البرنامج حتى

 بتقديم، 2016ديسمبر عام 

طن متري من األغذية  9,670

في حاالت الطوارئ إلى 

النازحين الجدد، من  259,470

كانوا  نازح 31,760بما في ذلك 

 طن متري من 70تلقوا قد 

ان في جنوب السوددولة أزمة اندالع العالمي منذ بداية  غذاءوباإلضافة إلى ذلك، قدم برنامج ال ة.يوالتغذ اتالمساعد

الجئ  240,000من المواد الغذائية الطارئة والمساعدات الغذائية إلى  طن متري 46,900   ، 2013ديسمبر عام 

 .في السودان من مواطني دولة جنوب السودان

 
مليون في  3.4مليون شخص في جميع أنحاء السودان، بما في ذلك  4.6مساعدة ل 2017ويخطط البرنامج في عام 

 .أبييمنطقة النيل األزرق وجنوب كردفان و تيشرق السودان وكذلك في واليوسط وليون في م 1.2دارفور و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 قام برنامج الغذاء العالمي بتقديم
 3.9لعدد ت غذائية مساعدا

مليون شخص في جميع أنحاء 
 2016السودان في عام 

 

 

ل ك ةاإلنسانية ستتحول للصدور مرلشؤون تنسيق االتي يصدرها مكتب األمم المتحدة لنشرة اليرجى التنوية بأن 

.أسبوعين  
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