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أوتشا     

 )صورة من االرشیف( نازحون  خالل رحلة نزوحھم في والیة جنوب كردفان

 في ھذا العدد                             
 

 1ص. كرشوال في حاجة إلى معونة  نازح في أبو 7,100 ھناك

 2ص. حملة تلقیح ضد الحصبة  في أبیي 

 3ص. أوضاع العودة  في والیة غرب دارفور 

 4ص. لمساعدات لدولة جنوب السودان  ن من مواطنی تلقي استمرار

  التطورات أبرز  
بوالیة  ة أبو كرشوالینازح في محل 7,100ناك ھ •

 .اإلنسانیة اتجنوب كردفان بحاجة إلى المساعد
شخص ضد الحصبة  21,000تطعیم أكثر من  •

 عالن عن حالة تفشي للمرضإلافي أبیي، بعد 
 .سبتمبرشھر من قبل وزارة الصحة في ھناك 

عدد  عادفقد وفقا لبعثة مشتركة بین الوكاالت،  •
ن معسكرات النازحین في ـــــــم نازح   3,650

والیة غرب دارفور ومعسكرات الالجئین في 
 شھر منذ ، وذلكإلى قریة حمیدة دولة تشاد

 .2016أبریل 
من مواطني في المائة من الالجئین   60التمس •

الذین وصلوا إلى السودان  دولة جنوب السودان
 .شرق دارفورفي والیة  مالذاً   2016في عام 

 

 2016من خطة االستجابة االنسانیة لعام  أرقام

 
 ملیون 3.2 نحو

 
 

 ملیون 2.6 نحو
 
 

 ملیون  2.1

 النازحون في السودان 
 )2015(حتى دیسمبر 

 
 النازحون في دارفور

 ) 2015دیسمبر (حتى  
 

 عدد المصابین بسوء التغذیة 
             الحاد الشامل 

 
 
 
 
 

254,757     

 دولة جنوب من الالجئون
منذ   السودان في السودان

 2013دیسمبر،  15
مفوضیة المسجلون من قبل (

األمم المتحدة لشئون 
 سبتمبر 30حتى  – الالجئین)

2016 

 
 
 
 

139,580 

 من جنسیات أخرىالالجئون 
مفوضیة المسجلون من قبل (

األمم المتحدة لشئون 
 30حتى  – الالجئین)

 2016 سبتمبر

 

 التمویل   

 )أمریكي دوالر( ملیون 425
 2016جرى استالمھا في عام 

 

  

    
     

 في المائة  45
 اجمالي التمویل المستلم

  
 

     
 

كرشوال بوالیة جنوب  أبونازح في محلیة  7,100عن حاجة  ورود تقاریر
 لمساعدات اإلنسانیةكردفان ل

 
النازحین في محلیة أبو كرشوال (والیة جنوب آلالف من لقامت بعثة مشتركة بین الوكاالت بإجراء تقییم احتیاجات 

وقد جرى تسییر . واستمروا في النزوح لعدة مرات منذ ذلك الحین 2014كردفان) الذین فروا من دیارھم في عام 
أن ھناك  إلىوالمنظمة الدولیة للھجرة تشیر  ،نساني الحكومیةالبعثة عقب ورود تقاریر من قبل مفوضیة العون اإل

 .زحین ھم في حاجة إلى مساعدات إنسانیة في ھذه المحلیةمن النا 7,100
 

قریة، وكذلك مدینة أبو كرشوال وحددت عدد  12 ،أكتوبر  21-16التي سیرت في المدة من  ،وقد زارت البعثة
نسانیة. ولم یتمكن المشاركون في البعثة من الوصول إلى ما تبقى من اإلمساعدات للنازح في حاجة  4,400

لضیق الوقت والنتشار النازحین في تجمعات صغیرة في جمیع أنحاء المحلیة، ومع ذلك تظل ھناك  راً النازحین، نظ
عدد المرات التي نزحوا فیھا خالل السنوات تكرار ل فرضیة بأنھم ربما یكونون في  حاجة إلى مساعدات إنسانیة نظراً 

 .األخیرة
 

. كرشوال ومجموعة من العائالت في بلدة أبو ،والبوبایة ،عباسبزیارة قرى حجیر، وأم بركة، وحلة  وقد قامت البعثة
ن من مفوضیة العون االنساني، ومكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة ھذا، وقد شارك في البعثة ممثلو

ومنظمة (أوتشا)، ومفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین، ومنظمة الفاو، والمنظمة الدولیة للھجرة، والیونیسیف، 
. نییة الدولیتاالسكتلند كور میرسيو یة،الطفولة السویسر قاذوقد جرى أیضا تمثیل منظمتي ان  الصحة العالمیة.

الحصول على في وكذلك  المنزلیة الطارئة، وتتمثل االحتیاجات األساسیة للنازحین في اإلمدادات الغذائیة، واللوازم
 .صحیة، والتعلیموخدمات المیاه والمرافق ال ،الخدمات الصحیة

 
  84,000أن ھناك ما یقدر بنحو  إلىقد اشارت   2016جدیر بالذكر، أن اللمحة العامة لالحتیاجات اإلنسانیة للعام 

 .نازح في والیة جنوب كردفان ھم في حاجة إلى المساعدات اإلنسانیة
 

 استعدادات جاریة على قدٍم وساق لمساعدة االشخاص المحتاجین
 

وتشمل توصیات البعثة القیام   .أسرة) 1,106من النازحین ( 7,100اإلغاثة لتلبیة احتیاجات تستعد منظمات 
بالتوزیعات العامة لحصص المواد الغذائیة في القرى التي خضعت لعملة التقییم؛ وكذلك إجراء فحص محیط منتصف 

إرسال األدویة وامدادات المغذیات حجیر، و الذراع العلوي في جمیع مناطق النازحین، وفتح مراكز للتغذیة في قریة
كرشوال. ونظراً ألن معظم النازحین قد ورد أنھم قد فقدوا جمیع  أم بركة، وكالنق، وأبو الدقیقة إلى مراكز التغذیة في

بما لنازحین قبل فصل الشتاء لممتلكاتھم عند فرارھم من دیارھم، فقد أوصت البعثة بتوزیع أطقم التجھیزات المنزلیة 
النوم، وأدوات المطبخ، وأوعیة حفظ المیاه  رصُ والمشمعات (األغطیة البالستیكیة)، وحُ  ،والبطانیات ،ةرَ األسِّ  :في ذلك

 .جركانات)ال(
 

في المائة من النازحین بالتأمین الصحي من قبل وزارة الرعایة والشؤون  10ھذا، وقد جري تزوید حوالي 
وھناك توصیة بأن  كرشوال. دویة في المراكز الصحیة ألم بركة أبووال تتوفر سوى كمیة محدودة من األ االجتماعیة.

واألدویة إلى العیادات الصحیة  ،المعدات الطبیة بإرسالومنظمة الصحة العالمیة  ،تقوم كل من وزارة الصحة بالوالیة
وأم بركة. وستجري كذلك عملیة إعادة  ،وكذلك ارسال عیادة متنقلة لتطعیم األھالي في قریتي حجیر ،ھذه المناطق في

بناء منشآت  إلى باإلضافةالممارسات الصحیة السلیمة في المدارس، تدریس تأھیل مصادر المیاه الحالیة، وكذلك 
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 )2016ممرضة تابعة للمنظمة الدولیة للھجرة تقوم بحقن لقاح الحصبة بابیي (المنظمة الدولیة للھجرة 
 
 

صحیة في مناطق كثافة النازحین. وباإلضافة إلى ذلك، ستجري عملیة إرسال اللوازم التعلیمیة للمدارس في ھذه 
وللتصدي لمخاوف  .برامج التغذیة المدرسیة لتشجیع المزید من األطفال لاللتحاق بالمدارس المناطق، وكذلك اطالق

الحمایة، ستقوم وزارة الرعایة والضمان االجتماعي بإنشاء مجموعة عمل خاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي 
 تجري كذلك عملیة تدریب موظفيواألطفال. وس ،في الوالیة، وذلك بھدف رفع مستوى الوعي بشأن حمایة النساء

في نفس الوقت وستجري واالجتماعي،  ،كرشوال على تقدیم الدعم النفسي في أبو وزارة الرعایة والضمان االجتماعي
 ،ووزارة الرعایة والضمان االجتماعي على ممارسات بناء السالم ،عملیة تدریب موظفي مفوضیة العون االنساني

 .لنازحینا إلرشادوالمبادئ التوجیھیة 
 

طفل في منطقة أبیي  21,500 إلىحملة للتطعیم ضد الحصبة تصل 
 اإلداریة

 
تفشي مرض الحصبة، والذي جرى بعد 

االعالن عنھ في منطقة أبیي اإلداریة في شھر 
سبتمبر من قبل وزارة الصحة ومنظمة الصحة 
العالمیة، جرى اطالق حملة للتطعیم ضد الوباء 
بقیادة المنظمة الدولیة للھجرة في المدة من 

 .أكتوبر 10-17
 

ومن أجل الحد من انتشار الوباء، فقد جرى 
ریعة من قبل ــــــــق لالستجابة السإرسال فری

 5جرة إلى أبیي في ـــــالمنظمة الدولیة للھ
رة تدریب فرق ــــــذلك مباشـــــــــتوبر وكـــأك

طیة واسعة في ــــمان القیام بتغـــــــالتطعیم لض
یم بموظفین ــــأبیي. وقد جرى دعم حملة التطع

حة ــــحة، ومنظمة الصــــــــــمن وزارة الص
في المنظمات ـــمن قبل موظ وكذلكالعالمیة، 

، ومنظمة "قول"ثل ـیر الحكومیة الدولیة مــــغ
 .أطباء بال حدود، والیونیسیف

 
 ً الكثیر للمنظمة الدولیة للھجرة، فان ھناك  ووفقا

بین األطفال دون السنة قد ظھرت الحاالت  من
لم تجر تغطیة  نظراً ألنھن العمر، ـــــاألولى م

األطفال بواسطة الحملة الشاملة السابقة  ھؤالء
 .2016للتطعیم ضد الحصبة في أوائل عام 

 
 تعذر إلىت المنظمة الدولیة للھجرة أشاروقد 

وسوء حالة الطرق. جدیر  ،مطار الغزیرةالل الحملة بسبب ھطول األــدة أیام خـول إلى عدة مناطق لعـــــــالوص
األھالي في  إلىقد ساعدت القائمین على التطعیم في الوصول بأمان  سفایلیونابعثة بالذكر، أن فرق الحراسة التابعة ل

 .المناطق النائیة التي عادةُ ما یتعذر الوصول إلیھا
 

 ً ن ــــلمنظمة الھجرة الدولیة في دولة جنوب السودان، یعتبر وباء الحصبة أحد األسباب الرئیسیة للوفاة بی ووفقا
المنطقة، لمحدودیة الحصول على الرعایة الصحیة، األمر الذي  یؤثر على حیاة اآلالف من ار في ــــــاألطفال الصغ

 .األطفال
 

تقییم أوضاع األمن الغذائي ووسائل العیش في قریة حمیدة للعودة، بوالیة 
 غرب دارفور

 
 ً من في اآلونة األخیرة، فقد عاد  اتقییم ألوضاع األمن الغذائي ووسائل العیش جرى القیام بھعملیة لنتائج  وفقا

 730نازح (  3,650ما یقدر بنحو معسكرات النازحین في الوالیة، وكذلك من معسكرات الالجئین في دولة  تشاد 
.  وقد جرى القیام 2016منذ شھر أبریل عام وذلك  رفورفي محلیة ھبیلة في والیة غرب دا أسرة) إلى قریة حمیدة

أكتوبر، بقیادة كل من منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة (الفاو)، وبرنامج  12-10بعملیة التقییم في المدة من 
وتحدید  ،تحدید العدد التقریبي للعائدینھو التقییم من ھدف الوقد كان  الغذاء العالمي، ووزارة الزراعة بالوالیة.

    
    

     
    

     
    
    

  

 

حاالت العدید من ظھور  
الحصبة بین األطفال دون السنة 

الذین لم   االولى من العمر
حملة التطعیم السابقة  تشملھم

 عام التي أجریت في مطلع
2016 

 3,500قدر بنحو ـــودة ما یـــع
بمحلیة ، حمیدةنازح إلى قریة 

 غرب دارفوروالیة ھبیلة في 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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ووسائل العیش الخاصة بھم. ھذا، وقد شارك  ،وتقییم أوضاع أمنھم الغذائي، وكذلك تقییم أحوال التغذیة ،احتیاجاتھم
في التقییم ممثلون من كل من مفوضیة العون اإلنساني، ووزارة الزراعة الوالئیة، والھیئة القومیة للغابات، ومنظمة 

مة ـــــومنظالفاو، وبرنامج الغذاء العالمي، 
 ومنظمة خدمات اإلغاثة الكاثولیكیة الدولیة،

 ثمــاریریة الوطنیة، ومنظمة ــــــالمنارة الخ
باب ـــــمة شــــــــمنظ إلى باإلضافةالسالم، 

 .سبرووالیة غرب دارفور، ومنظمة 
 

جدیر بالذكر، أن العائدین یعتمدون بشكل 
وصناعة الفحم  ،بـــرئیسي على جمع الحط

لعدم وجود التقاوي  ونظراً  كوسیلة للعیش.
ن ـــــ(البذور) واألدوات الزراعیة، لم یتمك

ف عدد العائالت ـــــــــــسوى أقل من نص
ة مساحات ــ) من زراع300النازحة (حوالي 

ً ــــصغ ائدین، فھم للع یرة من األراضي. ووفقا
ارسة ـــــــرض لممیمتلكون مساحات من األ

الزراعة في موسم األمطار، حیث تمتلك 
عائلة مساحات من األراضي  130حوالي 

على طول ضفتي الوادي (مجرى مائي 
 ،موسمي) إلنتاج محاصیل العروتین الشتویة

 .والصیفیة
 

شخص) وذلك للتخفیف  3,650غذائیة طارئة فوریة لجمیع األھالي العائدین ( اتھذا، وقد أوصت البعثة بتقدیم مساعد
لبیة االحتیاجات الغذائیة خالل فترة الجفاف الحالي، وكذلك  تقدیم مساعدات من حدة انعدام األمن الغذائي الشدید ولت

-6ر واحد لألطفال من سن ــــــــغذائیة مشروطة لألسر المعرضة للمخاطر؛ وتوزیع حصص غذائیة طارئة لمدة شھ
ل الجدیدة، قدمت توصیة بدعم األنشطة المدرة للدخل، وتوفیر معدات اطالق مشاریع األعما ،أیضا. شھراً  59

وعربات  ،المجترة الصغیرة، والدواجن الحیواناتومعدات الري، وكذلك  ،وأدوات ،التقاويتوزیع  إلى باإلضافة
الكارو (عربات تجرھا الحمیر)، وكذلك إنشاء الخدمات البیطریة. وسیجري بناء سد لتوفیر المیاه لري المحاصیل 

 .إعادة تأھیل اآلبار القائمة إلى باإلضافةوسقایة الحیوانات 
 

ئین من مواطني دولة جنوب ــــــاستمرار تقدیم االستجابة اإلنسانیة لالج
 السودان في والیة شرق دارفور

 
والیة شرق دارفور فراراً   إلىالجئ من مواطني دولة جنوب السودان  55,000وصل منذ شھر ینایر، ما یقرب من 

من الالجئین الذین  90,516في المائة من اجمالي  60والمواد الغذائیة. وھذا العدد یمثل  ،وانعدام األمن ؛من النزاع
وینتشر الالجئون في جمیع أنحاء الوالیة، مع التماس  .وصلوا من دولة جنوب السودان منذ شھر ینایر من ھذا العام

 .العدید منھم لفرص كسب العیش في المناطق الریفیة
 

لیھ  إو، حیث نقل ـــــــوقد جرى إنشاء معسكر جدید لالجئین في كری یم االستجابة اإلنسانیة.وتستمر عملیة تقدھذا، 
اه المعالجة بالكلور بالشاحنات بواقع ـــــــــــویجرى نقل المی .مرع خورمن معسكر الجئ  3,700أكثر من  مؤخراً 

50,000  ً ً  یاه.أیة مظاھر اكتظاظ في نقاط الم تجر مالحظةحیث لم  لتر یومیا قید  مرحاض 100نحو ھناك  أیضا
ً  275اإلنشاء، باإلضافة إلى عدد ال  وقد قامت  التي استكمل بناؤھا، وقد نفذت حملة للنظافة بالمعسكر. مرحاضا

تجري عملیة تغطیة االحتیاجات المتبقیة من قبل مفوضیة ، وسمن المآوي 2,191منظمة أمكور الدولیة بتوفیر عدد 
ً  ،وتعمل الیونیسف الالجئین. األمم المتحدة لشؤون تقدیم الدعم لألطفال النازحین، مع التركیز  علىوشركاؤھا حالیا

واالجتماعي لعدد  ،مت بالفعل بتقدیم الدعم النفسيقاوالمنفصلین عن ذویھم، حیث  ،على األطفال غیر المصحوبین
استشارة طبیة في الیوم   50وھناك عیادة صحیة تباشر العمل اآلن، حیث یجرى تقدیم عدد  .طفل الجئ 700

 .والمجتمع المضیف ،لالجئین
 

 نقل الالجئین إلى النمر
 

ً اجرت الموافقة على دعم الالجئین من مواطني دولة جنوب السودان القادمین من منطقة ر في  جا والذین یقیمون حالیا
ندوق السودان اإلنساني. وسیدعم ھذا التمویل ــــــــملیون دوالر أمریكي من ص 2.6یص مبلغ بتخص ،مدینة الفردوس

وتشمل األنشطة  الجئ سیجري ترحیلھم إلى الموقع الجدید في منطقة النمر. 10,000االحتیاجات العاجلة لحوالي 

 )2013أسرة عائدة في راكوبة (مأوى من القصب) خاصة بھم في غرب دارفور (مفوضیة الالجئین 
 

لم یتمكن سوى أقل من نصف 
ة ــمن زراع ئینــــــــعدد الالج

مساحات صغیرة من األراضي، 
 ،لتقاويادم وجود ـــــنظرا لع
 الزراعیة واألدوات

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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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

لجدد، وكذلك تقدیم المساعدات المنقذة المخطط لھا تطویر الموقع، وبناء مركز استقبال في مدینة الفردوس للوافدین ا
والتدخالت التغذویة، وحمایة الطفل  ،والخدمات الصحیة الطوارئ، مآويلحاالت الحرجة (مثل: بالنسبة لللحیاة 

 وأنشطة الحمایة العامة، والمیاه والمرافق الصحیة).
 

والحكومة. وفي  ،الشركاء مع ربالتشاوتقییمھا  والتي سیجري ،وتباشر المفوضیة وشركاؤھا حالیاً تنفیذ خطة الموقع
المیاه وإصحاح البیئة  برنامجعبر غضون ذلك، بدأت المفوضیة بنقل المیاه بالشاحنات لالجئین في مدینة الفردوس، 

صدیقة مؤقتة . وقد قامت الیونیسیف بتركیب اثنین من خزانات المیاه القربیة، وتخطط كذلك إلنشاء مساحات الحكومي
 .تسجیل األطفال غیر المصحوبین بذویھم بعملیة لبدءلوكذلك  ،للطفل 

 

 
 )2016الجئون من مواطني دولة جنوب السودان في خور عمر، والیة شرق دارفور (أوتشا 

 

 90,000لى السودان إوصل 
الجئ من مواطني دولة جنوب 

 2016السودان في عام 
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