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أوتشا     

 )المتحدة األمم(المصدر: موظفو اإلغاثة یقومون بتوزیع المساعدات للنازحین الجدد في العباسیة 

 في ھذا العدد                                               
 

      1 ص.  المساعدات على كردفان جنوبب النازحین الجدد% من 60حصول 

 2 ص.دولة جنوب السودان  منالالجئین  تدفق استمرار

 3ص.  في دارفور النازحین الجدد احتیاجاتلتلبیة  استجابة

 4للنازحین ص.  النیم في معسكر جدید للطاقة مصدر

  التطورات أبرز  
في  60تلقى نحو ، لوكاالت المعونة وفقًا •

نازح   23,600 المائة من ما یقدر بنحو
مساعدات جدید في والیة جنوب كردفان 

  .اإلغاثة األولیة
شؤون ل األمم المتحدة تقول مفوضیة •

قد وصلوا الجئ  127,700الالجئین أن 
 قد  تلقوا  78,200إلى السودان، منھم 

 .من أشكال المساعدات شكًال
لوزارة الصحة، ومنظمة الصحة  وفقًا •

اإلبالغ عن  جرىالعالمیة، والیونیسیف فقد 
حالة اشتباه باإلصابة   2,000أكثر من 

والیة في السودان، بما   13بالحصبة في
 15حالة إصابة مؤكدة و  924في ذلك 
 .حالة وفاة

على مدى األسابیع القلیلة الماضیة، وصل  •
قولو في  شخص من  6,200 حوالي

ومعسكر  ،منطقة جبل مرة إلى مدینة جلدو
 الحصاحیصا للنازحین.

 أرقام
 

 
 ملیون 3,1

 
 

 ملیون 2,5
 
 

 ملیون 2

 
 النازحون في السودان

 
 النازحون في دارفور

 (حتى تاریخھ)  
 

التغذیة عدد المصابین بسوء 
             الشامل  الحاد

 
 
 

168,000          

 باستثناء السودان في نوالالجئ
الالجئین من دولة جنوب 

األمم  (مفوضیة السودان
 )لالجئینشئون ال المتحدة

 
 
 

127,665 

 دولة جنوب من نوالالجئ
 15 منذ في السودان السودان

مفوضیة ( 2013دیسمبر، 
  )لالجئینشئون ااألمم المتحدة ل

 التمویل  

 )أمریكي دوالر( ملیون 1,004
  2015مطلوبة في عام 

 

  
4 % 

 المتوفر من التمویل المطلوب
 
        

 
 

 النازحون الجدد في والیة جنوب كردفان یتلقون المساعدات
 

من  18و 9بین شخص  23,600یقدر بنحو مفوضیة العون اإلنساني الحكومیة في السودان، فقد فر ما لوفقًا 
ورشاد، وكذلك في القرى المحیطة بھا في والیة  ،أبوجبیھةووالتمسوا المالذ في مدن العباسیة، من دیارھم  مارس،

في المائة من ھؤالء النازحین الجدد  60أن ما یقرب من  الحكومیة جنوب كردفان. وتقول مفوضیة العون اإلنساني
ن منازلھم في أعقاب القتال الذي اندلع بین القوات مواألطفال دون سن الخامسة. وقد فر ھؤالء الناس  ،ھم من النساء

 الجددمن النازحین   23,600بین  قطاع الشمال في المنطقة.  ومن  –والحركة الشعبیة لتحریر السودان  ،الحكومیة
 وأبوجبیھة. ،الى محلیات العباسیة 19,000وصل ما یقرب من  

  
نظرًا للقیود المفروضة على عملیة الوصول  لم تتمكن وكاالت المعونة من التحقق من حجم موجات النزوح الجدیدةو

األمم المتحدة في مدینة بعملیات حتى اآلن  َحِمُسقد . ولیھا النازحون الجدد بسبب النزاعإلى معظم المناطق التي یفد إ
الوصول إلى المناطق التي تقع إلى الجنوب من العباسیة على قدرة إتاحة . وقد أثرت صعوبات فقط العباسیة

المنظمات اإلنسانیة في مراقبة توزیع المساعدات.  وقد زار فریق مشترك بین الوكاالت یضم موظفین من برنامج 
، والیونیسیف، ومكتب األمم الجئین، والمنظمة الدولیة للھجرةالؤون لش األمم المتحدةالغذاء العالمي، ومفوضیة 

ورصد التوزیعات التي قامت بھا  ،العباسیة إلجراء تقییم سریع لالحتیاجاتتنسیق الشؤون اإلنسانیة (أوتشا) المتحدة ل
 منظمة مبادرون الوطنیة.

 
 یننازحمن ال 23,600 عددفي المائة أو ما یقدر ب 60مارس نحو  22فقد تلقى حتى تاریخ  ،ةووفقًا لوكاالت المعون

 أبوجبیھة ورشاد في والیة جنوب كردفان مساعدات اإلغاثة األولیة.وفي محلیات العباسیة،  الجدد
 

في  الجددارئ للنازحین ولطلبتوزیع الحصص الغذائیة  وشریكتھ منظمة مبادرون ،ویقوم برنامج الغذاء العالمي
طن متري من المساعدات الغذائیة إلى  105.5محلیات العباسیة، وأبوجبیھة، ورشاد. وقدم البرنامج حتى اآلن 

  9,000یوما لنحو 30طن متري من الغذاء لتوفیر حصص غذائیة تكفي لمدة  81شخص. وھذا یشمل  14,400
زیعات من خالل منظمة مبادرون الوطنیة، مع أجریت تو ورشاد، فقد ،شخص في مدینة العباسیة. أما في أبوجبیھة

شخص في   1,900طن متري إلى 8.5إرسال جرى ھذا، وقد   .یوما 15توزیع حصص غذائیة تكفي لمدة 
شخص في محلیة رشاد. ویخطط برنامج الغذاء العالمي لمواصلة التحقق   3,500طن متري إلى  16و  ،أبوجبیھة

 ما سمحت الظروف األمنیة بذلك. ىالغ عنھم متاإلبجرى ومساعدة النازحین الذین  ،من
 

 مارس: 18حتى تاریخ  -نزوح من الممر الشرقي في والیة جنوب كردفان 
 السلطات المحلیةو الحكومیة، لمصدر: مفوضیة العون اإلنسانيا
 
 أطفال دون سن الخامسة نساء رجال إجمالي النازحین نزح إلى 

 1,522 4,484 4,120 10,126 محلیة العباسیة
 1,404 3,579 3,765 8,748 محلیة أبوجبیھة

 690 1,659 1,518 3,867 محلیة رشاد
 142 386 320 848        محلیة قدیر

   - 22 قليمدینة كاد
 3,758 10,108 9,723 23,611 جماليالعدد اإل



      2| نشرة السودان اإلنسانیة
  
 

www.unocha.org/sudan | www.unocha.org | ochasudan_feedback@un.org | Facebook: UNOCHASudan | Twitter: @UNOCHA_Sudan  
 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

بفحص األطفال دون سن الخامسة لمرض سوء التغذیة. ومن  -بدعٍم من الیونیسیف  -ة والئیاللصحة اوزارة التقوم 
وقد  ،یعانون من سوء التغذیة الشدید 16فحصھم في مدینة العباسیة حتى اآلن، وجد أن ھناك  جرىطفل  854أصل 

 ورشاد.، المكمالت الغذائیة إلى محلیات العباسیة ترسلأالعالج الالزم. وكذلك لھم  َمدُِّق
 

من أوعیة حفظ المیاه  250توزیع أقراص الكلور، و جرىومن أجل تسھیل الحصول على المیاه النظیفة، فقد 
كوب إلى النازحین الجدد في مدینة العباسیة. وقد قامت وكاالت اإلغاثة أیضا بكلورة المیاه في  100و ،(جركانات)

بلدة إلى نقطتین من نقاط توزیع المیاه خارج المباشرة وكذلك نقل المیاه بالصھاریج  ،نقاط المیاه الموجودة في المدینة
واإلصحاح البیئي الحكومیة بدعم من  ةالصحی قفارمالمیاه وال وحدةفي المناطق التي أوى إلیھا النازحون. وستقوم 

الیونیسیف بحفر ساحة میاه (دونكي) صغیرة في المواقع التي اتخذھا النازحون كملجأ. أما في بلدة أبوجبیھة فتقوم 
ین قربیین في الموقع الذي لجأ إلیھ النازحون. وقد أرسلت الیونیسف وكاالت المعونة بنقل المیاه بالصھاریج لخزان

ض وكذلك مواد ترقیة النظافة، والصابون، وقرب امرح 300أیضا إمدادات الطوارئ، بما في ذلك مواد البناء لتشیید 
حیة متنقلة والشركاء في مجال الصحة ثالث فرق ص  ،سترسل منظمة الصحة العالمیة وومستلزمات النظافة.  الماء،

محلیات العباسیة وأبوجبیھة. باإلضافة إلى ذلك، أرسلت الیونیسف تجھیزات  في حتیاجات الصحیة للنازحینلتلبیة اال
عالج أمراض الطفولة لبلدة العباسیة وكذلك مجموعتین لمدینة أبو جبیھة. وقد قامت وكاالت المعونة بالتخزین المسبق 

 .االحترازاألولیة في بلدة أبو جبیھة على سبیل  من مجموعات الرعایة الصحیة 48 عددل
 

أسرة) المواد غیر الغذائیة.  2,550شخص ( 12,700لشركاء قطاع المواد غیر الغذائیة، فقد تلقى ما یقدر بنحو وفقًا 
أو  لزوجاتل تعددبھا ن الجدد من أن المساعدات لیست كافیة ألن بعض العائالت یشتكى بعض النازحاومع ذلك، فقد 

مواد غیر الغذائیة ن قبل قطاع المواد غیر الغذائیة بتوفیر مجموعات لدیھا العدید من األعضاء. وقد طلبت المفوضیة م
وحدة من تجھیزات المأوى في حاالت  1,050مفوضیة شؤون الالجئین  إضافیة للتوزیع. وحتى اآلن، قدمت

توزیعھا من قبل جمعیة الھالل األحمر  جريتي ینازح في مدینة العباسیة، وال 5,750الطوارئ لتغطیة احتیاجات 
طقم مطبخ واحد، و حفظ الماء (جركان)،لالسوداني. وتحتوي كل مجموعة على غطاء بالستیكي واحد، ووعاء 

واد المأوى في حاالت الطوارئ من م 1,550للنوم. وقد وفرت المنظمة الدولیة للھجرة أیضا  وبساطین ،بطانیتینو
ھذه  استكمالفیما بعد  جريجبیھة. وسیشخص في أبو  7,750المطبخ) لدعم  أدوات من دون( تجھیزات المنزلیةوال

 المجموعات بتجھیزات المطبخ.
 

 الجئ سوداني من دولة جنوب السودان في السودان 127,700أكثر من 
 

شؤون الالجئین، یواصل الالجئون من دولة جنوب السودان الوصول إلى السودان ل األمم المتحدة وفقًا لمفوضیة
 127,700 عددمارس كان ما یقدر ب 18 حتىو. 2013دیسمبر  فرارًا من العنف الذي بدأ في منتصف شھر

 .اتمنھم شكًال من أشكال المساعد 78,200الجئ قد وصلوا إلى السودان، والذین تلقى 
 

 بالخرطوم الشجرةعراء بحي نقلھم من الجرى مواطن من دولة جنوب السودان قد  3,000أكثر من 
 

العراء بمنطقة نقل مواطني دولة جنوب السودان من  استمرارإلى  شؤون الالجئینل األمم المتحدة مفوضیةأشارت 
والیة الخرطوم. ھذا، ب الشجرة في الخرطوم إلى موقع إعادة التوطین الجدید في منطقة بانتیو في محلیة جبل أولیاء

مواطن  3,100إعادة توطین جرى فقد مارس  18حتى تاریخ مارس. و 10إعادة التوطین في  عملیة توقد بدأ
إعادة التوطین قبل  عملیةنتھي تمن المتوقع أن شخص في الیوم  300نقل السودان. وبمتوسط  من دولة جنوب

، عملیةال هوجمعیة الھالل األحمر السوداني بتسھیل ھذ ،جنة العمل الطوعي واإلنسانيلنھایة مارس. وتقوم كٌل من 
عاد توطین ما یقدر بنحو ة. وسوف ُیوالمالی ،الفنیةات شؤون الالجئین المساعداألمم المتحدة ل وتقدم مفوضیة

تھدف إلى ضمان تحسین فرص الحصول على  ھيمواطن من دولة جنوب السودان في ھذه العملیة و 6,000
 الخدمات األساسیة.

 
 مواطن من دولة جنوب السودان في والیة الخرطوم 98,600الفراغ من تسجیل 

 
بطاقات من  83,751وكذلك إصدار  ،مواطن من دولة جنوب السودان في والیة الخرطوم 98,600تسجیل  جرى

تنفیذ ھذه المبادرة. لم تقدیم الدعب لشؤون الالجئین األمم المتحدة . وتقوم مفوضیةمنذ األول من شھر فبرایر ھویةال
، مع وجود ثماني نقاط تسجیل متنقلة الخرطوم وجبل أولیاء تيفي محلی وھناك نوعان من مراكز التسجیل الدائمة

 بحري.الخرطوم و ،والخرطوم ،" في مناطق أم درمانعراءمنتشرة في "ال
 

 الحدودي كویكالمن معبر  صنقور أممعسكر  إلىالجئ  4,000أكثر من نقل 
 
 معسكر أمإلى إلى السودان الحدودي كویك المعبر  عبر من دولة جنوب السودان ن الذین وصلوا حدیثًاوالالجئ َلِقُن

 . وتھدف عملیة النقلشخص 4,000نحو  حالیًاالمعسكر في والیة النیل األبیض، حیث یبلغ عدد سكان  صنقور
 ونظرًا ألن .المنطقة الحدودیة منالقتال في دولة جنوب السودان  اقترابضمان سالمة الوافدین الجدد في حال 

 األمم المتحدة وفقا لمفوضیة
د وصل قفشؤون الالجئین ل

الجئ إلى  127,700حوالي 
قد  78,000منھم السودان 

شكٍل من أشكال  حصلوا على
 .اتالمساعد

وفقا لوكاالت المعونة، فقد تلقى 
في المائة من ما یقدر  60حوالي 
نازح جدید في   23,600بنحو 

 ،محلیات العباسیة، وأبوجبیھة
ورشاد في والیة جنوب كردفان 

 .مساعدات اإلغاثة األولیة

 
 
 
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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ات المساعدالحدود  عندلھم قدمت فقد  األمان،إلى لوصول مشیًا على األقدام بھدف ا لعدة ساعاتالالجئین قد ساروا 
 .إلى الموقع الجدید موالخدمات األخرى قبل نقلھ ،الغذائیة في حاالت الطوارئ، والمیاه

  جنوب السودانإلى دولة السودان في العالمي من كوستي  غذاءقافلة برنامج الوصول 
 
  35 إلى وصولمارس   20فيدولة جنوب السودان في ع اوضاأل ه عنبرنامج الغذاء العالمي في تقریر شارأ

دولة في ملوط في والیة أعالي النیل  إلىالسودان في من الذرة من كوستي  طن متري 1,300شاحنة محملة بنحو 
 .كوستيمدینة حنات في الشبانقل لل إضافیةأیضًا إلى الشروع في تنظیم سعات برنامج ال أشارو .جنوب السودان

 
 لشحناتحركة ا حول 2014ودولة جنوب السودان في یولیو  ،حكومتي السودان بینوبموجب االتفاقیة المبرمة 

طن متري من   4,617العالمي بالسودان  غذاءنقل برنامج الفقد جنوب السودان، دولة اإلنسانیة بین السودان و
 .)طن متري من الذرة الرفیعة 1,300 بحجمباستثناء أحدث شحنة ( المساعدات الغذائیة إلى دولة جنوب السودان

شخص في األجزاء الشمالیة من دولة جنوب   267,000 لنحوالغذائیة  االحتیاجاتالشحنات وقد غطت ھذه 
الثالثة أشھر القادمة،  إضافیة خاللطن متري  21,000العالمي لنقل  غذاءیخطط برنامج ال. والسودان لمدة شھر
 .شخص لمدة خمسة أشھر 267,000احتیاجات  والتي سوف تغطي

 

 لحصبة في السودانامن حاالت اإلصابة ب 1,000 من ا یقاربتأكید حدوث م
 

 في حالة إصابة بالحصبة  86عن وردت تقاریر، فقد والیونیسیف ،ومنظمة الصحة العالمیة ،الصحة لوزارةووفقًا 
السودان في  المؤكدة في الحصبة لحاالتالعدد اإلجمالي  لیصل نصرم،خالل األسبوع الم في السودان والیة 13

الحاالت  إجمالي عددفقد بلغ  مارس 22وحتى تاریخ .  حالة وفاة) 15حالة (بما في ذلك 924إلى  2015عام 
بما في ذلك  من المرضى  610نقل ما ال یقل عن جرىوقد  .محلیة 27في  حالة 2,000حوالي  المشتبھ فیھا

 .الى المستشفى والمعقدة ،الحاالت الشدیدة
 

ل ال تزا بأن دارفورالیونیسیف و ،ومنظمة الصحة العالمیة ،وكما تشیر نشرة محدثة أعدتھا كل من وزارة الصحة
في المائة من حاالت الوفیات بالحصبة في السودان في  66.7تسجیل  جرىحیث بالوباء،  األكثر تأثرًا المنطقةھي 
 ومنظمة الصحة العالمیة ،وزارة الصحةووفقًا ل .دارفور وشرق، غربفي والیات شمال، و باألخص، 2015عام 

 في لمرضجامح لفیروس  انتشار ة إلىالثانیمرة لل اإلصابة بالحصبةتفشي  معدلالیونیسیف، یعزى ارتفاع و
 القضارف في والیات التطعیم استجابة بعد في وقت الحقالمرض  تراجع، هبدایة ظھور بعد. فوالیات دارفور

 .والیات دارفور المرض في انتشارإلى سرعة  ومنظمة الصحة العالمیة قد أشارتا ،إال أن وزارة الصحة  .وكسال
 

 موجات النزوح الجدیدة في دارفوراالستجابة لمقابلة  استمرار
 

والجماعات  ،القتال الدائر بین القوات الحكومیة جراءفي تسجیل ومساعدة النازحین  ةتستمر منظمات اإلغاث
 جرىقد كان مارس  22حتى و  المسلحة في محلیة طویلة في والیة شمال دارفور وأجزاء من منطقة جبل مرة.

وال تزال منظمات  ص.شخ 20,000لمنظمة الدولیة للھجرة نازح جدید، من بینھم سجلت ا 32,700التحقق من 
 .والشمالیة من جبل مرة ،اإلغاثة غیر قادرة على الوصول إلى الناس في أجزاء من المناطق الوسطى

 
 في والیة شمال دارفور االستجابة لموجات النزوح الجدیدة

 
األحمر السوداني في معسكر آرقو للنازحین في محلیة طویلة في والیة شمال دارفور، وزعت جمعیة الھالل 

أسرة). أما في مدینة أم برو فقد شیدت الیونیسیف  1,093شخص ( 4,500مجموعات الطھي إلى ما یقدر بنحو 
 .لدةفي الب ًاجدید ًانازح 7,222عدد من المراحیض الالزمة ل 250من أصل  182الدولیة  ومنظمة كوبي

 
 في مدینة قولو في والیة وسط دارفورنازح  6,000تسجیل حوالي 

 
 الدانماركيوالمجلس  ،ومنظمة تیرفند الدولیة ،كٌل من جمعیة الھالل األحمر السوداني تو، فقد قامجلدأما في مدینة 

من النازحین الجدد  6,000الحكومیة بتسجیل حوالي  ةصحیال قفارمالمیاه وإصحاح البیئة وال وحدةلالجئین، وكذلك 
وفقًا ووالقرى المحیطة بھا على مدى األسبوعین الماضیین.   ،) من الذین وصلوا من مدینة  قولوأسرة 1,219(

، وكذلك الى خدمات لطوارئلالمنزلیة اإلمدادات وومستلزمات المأوى  ،لھذه البعثة یحتاج ھؤالء الناس إلى الغذاء
أنھم قد فروا من دیارھم بسبب ھجمات ت تقاریر بوردقد و الصحیة. اتوالمساعد ة،الصحی قفارمالمیاه وال

التحقق منھم في مدینة بالفعل  جرىالذین  ًاشخص 4,325 عددھذا باإلضافة إلى   .المیلیشیات التي دمرت منازلھم
 ة،الصحی قفارموال ،وكذلك خدمات المیاه ،يوآوالم ،ارئولطلحصلوا على المستلزمات المنزلیة  والذین ،جلدو

 .الصحیةات والمساعد
 

وفقًا لوزارة الصحة ومنظمة 
الصحة العالمیة والیونیسیف، 

اإلبالغ عن أكثر من  جرىفقد  
بالحصبة  اشتباهحالة  2,000

والیة في السودان، بما  13 في
حالة إصابة   924في ذلك 

 .حالة وفاة 15و  ،مؤكدة

سلمت قافلة برنامج الغذاء 
طن متري من   1,300العالمي 

الذرة من كوستي في السودان 
إلى دولة جنوب السودان كجزء 

 ،من ممر إنساني بین السودان
 .ودولة جنوب السودان
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

 دارفوروسط في والیة ، قولو من للنازحین الحصاحیصا إلى معسكر نازحین وصول
 

، مارس 15في  دارفور وسطمعسكر الحصاحیصا في والیة مشتركة بین الوكاالت سیرت إلى  بعثة تقییم لنتائج وفقا
، شخصًا 250حوالي  قد أفید بأن. والمعسكر إلى في الوصول )جبل مرة (منطقة قولو بلدة النازحین منبدأ السكان 

بسبب  منطقة جبل مرة في قد فروا من منازلھم، ذوي اإلعاقةكبار السن، وبعض واألطفال و معظمھم من النساء
 حاجة إلى الغذاء في ؤالء األشخاصفھ ة،وفقا لھذه البعثو  .والجماعات المسلحة بین القوات الحكومیة التوترات
الذین وصلوا  العدد اإلجمالي لألشخاص بذلك یرتفعو . ةالصحی قفارموال لخدمات المیاه وكذلك والتغذیة، ،والمأوى

 خط إمداد بتمدید ستقوم الیونیسفو شخص.  400إلى ما یزید قلیال عن  ھذا الشھر جبل مرة من منطقة المعسكر إلى
األمم مفوضیة و ،ویقوم كٌل من برنامج الغذاء العالمي .الوافدون الجدد فیھا استقر إلى المناطق التي المیاه القائم

 ،للطوارئ المنزلیة مداداتإلاو ،اإلمدادات الغذائیة طلبات الحصول علىمعالجة بمعًا  شؤون الالجئینالمتحدة ل
 .ي على التتاليوآوالم

 

 مشروع الطاقة البدیلة الجدید في معسكر النیم
 

من في المائة  30تخفیض نحة باقیام الجھات المبعد 
 منظمة من خالل العالمي الغذاءبرنامج سینفذ التمویل، 

إتاحة مشروع " الوطنیة المتخصص االجتماعيالعامل 
 البدیلة" فيحطب والطاقة اللى عصول اآلمن حال

 معسكر النیم للنازحین في والیة شرق دارفور.
المسجلین سیستھدف المشروع جزء معین من الناس و

 منلحالي ا برنامج التوزیع العام للحصص الغذائیةفي 
من البرنامج ة قائم منھم ءأسما شطبجرى  الذین

. األمن الغذائي الذي طرأ على أوضاع تحسنالبسبب 
الفراغ من تنفیذ تحدید ھذه المجموعة بعد  جريوسی

 .المنزلیة االستبیانات من 5,715وتحلیل 
 

 مد االفراد األكثر عرضًة للخطر جرىقد و .األشجار ولوزراعة شت ،اقتصادیةمواقد طاقة المشروع إنتاج  توقعوی
وقوالب  ،المواقدعلى صناعة تدریبھم  جريوسی .لمدة ستة أشھرتكفي غذائیة  بحصصالمستھدفة  في ھذه المجموعة

فرص للحصول خلق بسیقوم المشروع و .النفایات من معسكراتھمو ،باستخدام القمامةذلك وبدیل) ال (الوقود الحیوي
لطاقة امواقد ستعمل و .بیئة محلیة أنظفخلق في  یسھم، وفي الوقت نفسھ الوقود الدخل من بیع قوالبعلى 

لتحرش لالالئي قد یتعرضن  النساءأمن  الحفاظ على یساعد فيمما ، الوقود الحیوي البدیل بعض قوالبب االقتصادیة
ألن لقطع األشجار، السالب األثر البیئي  تقلیص جريسیكذلك و .جمع الحطب خارج المعسكرعملیة  أثناء ممارسة

في و ،داخل شجرة 20,000 غرسھدف المشروع ستوی .األشجار كجزء من البرنامج سیقومون بزراعةالنازحین 
 .المعسكر محیط

  
اإلنسانیة حول  للمساعدات الجوي للنقل المتحدة األمم خدماتلبرنامج تدریبي تابع 

  التخطیط لحاالت طوارئ الطیران
 

 أكملت خدمات األمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدات اإلنسانیة بالتعاون مع ھیئة الطیران المدني السودانیة مؤخرًا
دورة تدریبیة لمدة أربعة أیام حول التخطیط لحاالت الطوارئ لموظفي الطیران المدني وغیرھم من أعضاء مجتمع 

 لسودان.الطیران في ا
 

 ،مارس على تزوید موظفي الطیران المدني 18إلى  15وركزت الدورة التدریبیة التي عقدت في الخرطوم من 
االستجابة للطوارئ  في خططو ،وتحسین المطارات ،وتنفیذ ،في تصمیمبالمھارات األساسیة وكذلك شركات الطیران 

قد قام بالتدریب خبراء معتمدون من االتحاد والمتطلبات القانونیة. و ،وفقا للممارسات الدولیة في صناعة الطیران
وقوة األمم امید یونالوالمنظمة الدولیة للطیران المدني. وقد شارك في التدریب كٌل من بعثة  ،الدولي للنقل الجوي

المتحدة األمنیة المؤقتة ألبیي، وخدمات األمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدات اإلنسانیة. وقد شارك في التدریب 
وبعثة  ،من ھیئة الطیران المدني ومنظمات األمم المتحدة مثل برنامج الغذاء العالمي اختیارھم جرىثالثون موظفًا 

األمنیة المؤقتة ألبیي. وتقوم خدمات األمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدات اإلنسانیة الیونامید، وقوة األمم المتحدة 
تحت إدارة برنامج الغذاء العالمي بتوفیر خدمات جویة آمنة وموثوقة ألعضاء المجتمع اإلنساني في السودان، خاصًة 

جتمعات النائیة لوحیدة للوصول إلى المألولئك الذین یعملون في المناطق التي یكون فیھا النقل الجوي ھو الوسیلة ا
 40,000، وفرت خدمات األمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدات اإلنسانیة أكثر من 2014في عام التي یخدمونھا. و
 أجزاء أخرى من السودان. فيخر أ مواقع ةموقعا في مختلف أنحاء دارفور، وست 36سفریة إغاثة إلى 

وصل على مدى األسابیع القلیلة 
 6,200الماضیة حوالي 

شخص من قولو في منطقة 
 إلىو ،جبل مرة إلى مدینة جلدو

 .معسكر الحصاحیصا للنازحین

 )یونامیدال المصدر:( آمنة للطبخ  ًانساء نازحات في دارفور یستخدمن أفران 
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