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أوتشا     

 في ھذا العدد                                        
 

 1. ص 2017 للعام الدولیة اإلنسانیة دوالرللمحة اإلحتیاجات ملیار 22.2 طلوبم

 2 ص.في المائة  55الى  2016إرتفاع تمویل خطة اإلستجابة اإلنسانیة للعام 

 3ص. احتیاجات التعلیم في منطقة جبل مرة 

 4ص. وصول الجئین جدد إلى والیة جنوب كردفان 

  التطورات أبرز  
إلحتیاجات اإلنسانیة العامة للمحة الإطالق  •

 وجھت نداًء والتي ، 2017الدولیة للعام 

  93لمساعدة  ملیار دوالر 22.2للحصول على 

  .ملیون شخص في جمیع أنحاء العالم

خطة اإلستجابة اإلنسانیة المانحین لإرتفع تمویل  •

، ملیون دوالر 536إلى ، 2016 للسودان للعام

 مستوى  علىللتمویل مع توزیع غیرمتكافئ 

 .لقطاعاتا

ُسیَِرت حددت بعثة تقییم مشتركة بین الوكاالت  •

 29,000دارفور، وسط والیة ب، منطقة طورل

المضیف أفراد المجتمع شخص من النازحین و

 .المعونةفي حاجة إلى 

بوالیة  تقاریرمفوضیة العون اإلنساني أشارت •

من الجئ   2,800 وصولإلى جنوب كردفان 

 مواطني دولة جنوب السودان إلى منطقة اللیري،

 سبتمبرشھر منذ 

 2016خطة االستجابة االنسانیة لعام   أرقام

 ملیون  5.8
 
 
 

 ملیون  3.3
 
 
 
 

 ملیون  2.1

 
 

في ن عدد األشخاص المحتاجی
لمحة اإلحتیاجات السودان (

 )2016اإلنسانیة للعام 
 

في  نعدد األشخاص المحتاجی
لمحة اإلحتیاجات ( دارفور

 ) 2016اإلنسانیة للعام 
 

 عدد المصابین بسوء التغذیة 
             الحاد الشامل 

263,245          
 

دولة مواطني  من الالجئون
منذ  السودان في السودان جنوب

المسجلون ( 2013دیسمبر،  15
مفوضیة األمم المتحدة من قبل 

 15حتى  – لشئون الالجئین)
 2016برنوفم

 

 من جنسیات أخرىالالجئون  140,626
مفوضیة المسجلون من قبل (

 األمم المتحدة لشئون الالجئین)
 2016أكتوبر 31حتى  –

 التمویل 
 )أمریكي دوالر( ملیون 536.3

 2016جرى استالمھا في عام 
 

  

   
   

 في المائة  55
      

  
 

 2017الدولية للعام  اإلنسانية اإلستجابة
 في لمحة سريعة

 

 إلحتياجات اإلنسانيةالعامة ل لمحةال
 2017الدولية للعام  

 

  مليون
 إجمالى عدد المحتاجين

 

  مليون
لى األشخاص الذين سيستلمون إجما

 ةالمعون
 

  مليار
 إجمالى المتطلبات

 

 اإلستثمار في 
 اإلنسانية

 

 
 

إلحتیاجات العامة ل لمحةالملیار دوالر لتمویل  22.2مطلوب توفیر مبلغ  
 2017اإلنسانیة الدولیة للعام 

 
والتي وجھت نداًء للحصول ، 2017للعام لمحة العامة لإلحتیاجات اإلنسانیة الدولیة الجرى أطالق  ،دیسمبر 5بتاریخ 

من األشخاص األكثر ملیون   93سد إحتیاجاتل األعلى من نوعھ)،النداء اإلنساني ملیار دوالر( 22.2على مبلغ 
وتدھوراألوضاع اإلنسانیة في بعض  ،الكوارث الطبیعیة إزدیاد وتیرة وقوعمع و دولة. 33في  عرضةً للمخاطر

 تيوسوف تستمر باإلضافة إلى ذلك، اآلثار السلبیة لظاھرفي اإلرتفاع.  ھذه األرقامتمرتسالبلدان، من المرجح أن 
 .والصومال ومنطقة الجنوب األفریقي ،وھایتي ،إثیوبیا دول مثل النینیو والنینیا في

 
 ي وقتٍ من أالمبلغ األعلى  –نسانیة اإلدعم النداءات دوالر لملیار  11.4 ، جمع مبلغ 2016في عام  ھذا، وقد جرى

 22.1 مبلغ ال في المائة من 52 نسبة سوىذلك یمثل  لملمانحین، الكبیرلسخاء الومع ذلك، وعلى الرغم من  ضى.م
أربعة أزمات إنسانیة: قد خصصت لتمویل وكان الجزء األكبر من المتطلبات العالمیة  .المطلوب لھذا العامدوالرملیار 

عدم القدرة على ات. وال یزال بالنزاعوالتي تأثرت جمیعھا والیمن،  ،وسوریا ،جنوب السوداندولة و ،العراقفي 
من  الكثیرو، ھذه األزمات األربعةمن صنع اإلنسان مثل  المتطاولة وتلك التي ھيإیجاد حلول سیاسیة لألزمات 

 .2017لعام لل معظم المتطلبات المالیة شك، تمثیالتھا
 
الوحیدة ة سابق من ھذا العام، كان من المسلم بھ أن الطریق في وقتٍ  القمة العالمیة للعمل اإلنساني التي انعقدتفي ف

، فقد جرىالحاجة  ھي القضاء على دوامة األزمات،الناس من  إلخراج  والتعرض للمخاطر من المصدر. ومن ثمَّ
إعطاء  المساعدات من خالل ، ودیمومةوالمرونة  ،والكفاءة ،سبل لتحسین الشفافیةأفضل التفاق على البحث عن اإل

أو من خالل  عبر التمویل المباشر كان ذلك ، سواءً على المستویین المحلي والقوميالمزید من الدعم للمستجیبین 
اللمحة العامة لإلحتیاجات اإلنسانیة الدولیة لدعم ھدف تو. صندوق المركزي لمواجھة الطوارئالالقطریة والصنادیق 

بین البرامج  جانسالتعملیة تحسین كذلك من خالل و ،نواتسمتعدد الھذه األھداف من خالل وضع إطار عمل 
 .اإلنسانیة واإلنمائیة
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  اجمالي التمویل
 

تمویل المكون الغذائي
  

التمویل باستثناء الغذاء
  

عامة خدمات
  

التعلیم
  

 مآوي الطوارئ 
والمواد غیر 

الغذائیة
  

األمن الغذائي 
ووسائل العیش

  

الخدمات 
اللوجستیة 

 واإلتصاالت
 

التغذیة
  

الحمایة
  

العودة 
واإلنتعاش 

وإعادة الدمج
  
 

الالجئون 
(مشترك بین 

القطاعات)
  
 

المیاه
  
 

الصحة
  

 )2016 – 2012غير الملباة في (التمويل اإلنساني الدولي متطلبات 
 التتبع المالي المصدر: خدمة

 
 متطلبات ملباة

یر متطلبات غ
 

 

 في المائة 55الى  2016إرتفاع تمویل خطة اإلحتیاجات اإلنسانیة للعام 
 

، 2016إرتفع سقف تمویل المانحین المخصص لخطة اإلحتیاجات اإلنسانیة للسودان للعام  ،خالل االسبوع الماضي
من قبل  أمریكي ملیون دوالر 110أكثر من بمساھمات تقدیم بعد وذلك  ،من المبلغ المطلوب في المائة 55الى  44من 

التتبع وفقا لخدمة و .وغیرھا من الجھات المانحة رة التنمیة الدولیة البریطانیةإداالوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة، و
خرى، فقد قدم المانحون حتى لتمویل خطط اإلستجابة والنداءات اإلنسانیة األالتي تتعقب المساھمات المالیة المالي 
 .ھذا العامدعم خطة اإلستجابة اإلنسانیة في ل ملیون دوالرأمریكي 536.3، مبلغ 2016دیسمبر  11تاریخ 

 
باعتباره  ووسائل العیشاألمن الغذائي بروز قطاع تمویل القطاعات، مع في ھناك توزیع غیر متكافئ فومع ذلك، 

قطاعي الخدمات ، بما في ذلك أقلتمویل ببعض القطاعات  حظیتفي المائة)، في حین  66.3( األعلى تمویالً القطاع 
  عاش وإعادة الدمجتواإلن العودةو،)في المائة 13.7 ( في حاالت الطوارئاللوجستیة واإلتصاالت السلكیة والالسلكیة 

مفصل للتمویل الفعلي للعدید من التحلیل لالتتبع المالي، یشیر اخدمة وفقا لوعلى ذلك،  ةً وعالو .)في المائة 19.4(
 ،أفضل بكثیر بالمقارنة مع المشاریع تحظى بتمویلٍ تلك القطاعات لالقطاعات إلى أن عناصر المساعدات الغذائیة 

 ).مزید من التفاصیلالانظر الرسم البیاني أدناه للحصول على ( باستثناء المساعدات الغذائیة
 

االستجابة اإلنسانیة  لدعم دوالرملیار  3.2استثمرت ما ال یقل عن قد الدول األعضاء باألمم المتحدة جدیر بالذكر، أن 
باستثناء األموال المستثمرة في ، جنوب السوداندولة في السودان على مدى السنوات الخمس الماضیة (منذ انفصال 

في إعادة اإلستقرار عدات اإلنسانیة الدولیة ت ھذه المساھمقد اسفوفقا لخبراء المعونة، ). وحفظ السالمعملیة 
الوفیات اإلعتالل وتجنب زیادة معدل وفي خرى، األمناطق الفي دارفور واألشخاص لمالیین  لألوضاع المعیشیة

 .لخارجلالنزوح  موجاتالمزید من كذلك منع وقوع و ة أثره،ومنع اتساع رقع
 
النداءات نداء من لسنوات األربع الماضیة خامس أو سادس أكبر في افقد شكل السودان ، التتبع الماليوفقا لخدمة و

في تمویل في المائة  40تبلغ أكثر من ھناك فجوة وقد كان ات. نداءالثالث أكبر  2012في عام وكان العالمیة؛ القطریة
النداءات ل أفضظلت واحدة من فقد لسودان على مدى السنوات الخمس الماضیة، ومع ذلك، خطة اإلستجابة اإلنسانیة ل

لسنوات األعلى تمویالً في االعشرة النداءات من بین لكونھا الفترة، نفس تمویال على مستوى العالم خالل  قطریةال
 .الثالث الماضیة

 
 11الغذائیة (حتى  ةونعستجابة اإلنسانیة للسودان حسب القطاع، بما في ذلك إضافة واستثناء المتمویل خطة اإل

 )2016دیسمبر 
 خدمة التتبع الماليالمصدر: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

، فقد ية التتبع المالوفقاً لخدم
إرتفع تمویل المانحین 

المخصص لخطة اإلستجابة 
السودان للعام اإلنسانیة في 

من  في المائة 55الى  2016
مستوى مع  ،المبلغ المطلوب

لتمویل غیر متكافئي  توزیع
 لقطاعاتعلى مستوى ا

 

 

 
 
 
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 حتیاجات التعلیم في جبل مرة والمناطق األخرىإ
 

من األطفال   9,000تلمیذ و  3,800 ھناك  من قبل الیونیسیف أنأجري لتعلیم لتقییم حدد أكتوبر، شھر في منتصف 
ة. وقد التعلیمی اتھم في حاجة إلى المساعد منطقة جبل مرة، وسط دارفور)(في قولو غیر المقیدین في المدارس 

؛ في الفصول الدارسیة واإلمدادات نقصٍ  ھا تعاني من، ولكنالمدارس في مرحلة األساس تعمل بانتظام لوحظ أن جمیع
أیضاً، لم یجر تدریب  .لتغذیة المدرسیةاوعدم وجود برامج ، لشربامراحیض ومیاه العدم وجود وكذلك من 
الیونیسیف وقطاع التعلیم، ام كٌل من فقد قتحدیدھا، جرى حتیاجات التي إلى اإل . واستناداً 2003منذ عام  المدرسین
ومع ذلك، فإن الفجوة  .أموال لتحسین ظروف التعلم كذلك بتخصیصو ،طفل 2,200 لعدداللوازم المدرسیة بإرسال 

بنسبة مشاریع قطاع التعلیم في السودان  فقد حظیتالتتبع المالي ة. ووفقاً لخدمة موارد إضافیتوفیركبیرة وتتطلب تعد 
 .دیسمبر 11 حتى تاریخفي المائة  59 تمویل تصل إلى

 
 على التعلیم األساسيبالنزاعات  رینأثالمزید من األطفال المتحصول 

  
 قد قامت أنھا ،السودان فيالوضع اإلنساني حول  2016نوفمبر  في تقریرھا الصادر لشھرأفادت الیونیسیف 

النازحین، والعائدین وأفراد المجتمع المضیف  أطفالمن ( 40,320بتوفیراللوازم المدرسیة لعدد وشركاؤھا 
فرص الحصول على . جدیر بالذكر، أن )البنین من 21,492و الفتیات؛من  18,828منھم (  المتأثرین بالنزاعات)

األطفال في ب الضروریة الخاصةالترفیھیة التعلیمیة ومن خالل توفیر المواد  نت كثیراً تحسقد التعلیم األساسي الجید 
عدد األطفال اجمالي وقد بلغ . والنیل األبیض ،وغرب كردفان ،وشمال ووسط وشرق دارفور ،النیل األزرق اتوالی

، وفقا للیونیسفو طفل.120,000الطوارئ والمواد الترفیھیة منذ بدایة العام  حاالتالتعلیم في امدادات الذین تلقوا 
الجمارك سلطات من قبل عن ھذه المواد  لى اإلفراجالذي تتوزیع المواد التعلیمیة  بفضلھذا اإلنجاز فقد تحقق 

 .التوزیع المستمر لمواد التعلیم المشتراة محلیاكذلك و ،ةالمرصود وحسن توظیف األموال، ةالسودانی

 
 دعم االتحاد األوروبي للتعلیم في حاالت الطوارئ

 
ملیون  1.05بقیمة ملیون یورو(حوالي اتفاقیة ، دیسمبر 12بتاریخ والمفوضیة األوروبیة  ،الیونیسیفكل من وقعت 

األطفال المعرضین  من 10,000لتعلیم في حاالت الطوارئ ألكثر من لمن شأنھا أن توفر الدعم دوالرامریكي)، 
االتحاد األوروبي على توفیر فرص التعلیم المقدم من دعم . وسیساعد الفي السودان اتالنزاعب ینرأثطر والمتاخملل

كریو بوالیة  طفال من المجتمعات المضیفة وأطفال الالجئین فيكذلك األ، والنازحین المتاثرین بالنزاعاتلألطفال 
مدارس  تشییدغرب كردفان) من خالل بوالیة ( ، والمیرمشمال دارفور)بوالیة طویلة (ومنطقة شرق دارفور)، (

 مواد التدریس. ویة مواد التعلیمالتوفیر كذلك بووالنظافة،  ،الصحي لصرفوا یاهالممرافق بمزودة 
 

 في جبل مرةحالیاً جاري ال حتیاجاتاإلتقییم 
 

دارفور (منطقة وسط في والیة  جرى تسییرھا لمنطقة طورالوقت، وجدت بعثة تقییم مشتركة بین الوكاالت نفس وفي 
أفراد النازحین و ، بما في ذلك)أسرة 4,263شخص ( 29,416 ھناك  نأ ،دیسمبر 7-5 ، في المدة بینجبل مرة)

 ،حددت البعثة المشتركة بین الوكاالت المواد الغذائیةقد و. اإلنسانیة اتمساعدإلى الفي حاجة ھم المجتمع المضیف، 
خدمات التعلیم و، والحمایة والمرافق الصحیة،والمستلزمات المنزلیة، وكذلك الحصول على الخدمات الصحیة والمیاه 

 .تجھیز إستجاباتھامنظمات اإلغاثة حالیا على تعكف وھناك.  حتیاجات الرئیسیةاإلبإعتبارھا 
 

حددت بعثة تقییم مشتركة بین 
تسییرھا لمنطقة  جرى الوكاالت

عدد  دارفوروسط والیة بر، طو
من النازحین شخص  29,400

في  والمجتمع المضیف ھم
 لمعونةاحاجة إلى 

 

في منتصف  حددت الیونیسیف
من تالمیذ  3,800شھر أكتوبر، 

من األطفال  9,000المدارس و 
غیر المقیدین في المدارس في 

جبل مرة ھم بحاجة قولو بمنطقة 
 إلى المساعدات التعلیمیة

 )2016الطوارئ المدرسیة  في السودان ( إمداداتعداد التراكمیة لإلطفال الذین تلقوا المواد الترفیھیة واأل
 الیونسیفالمصدر: 

 التغطیة المستھدفون

 
 
 
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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من مواطني دولة جنوب السودان تدفق الجئین  مفوضیة العون اإلنساني:
 جنوب كردفانفي والیة ، إلى اللیري

 
من مواطني دولة الجئ  2,800 عدد وصول إلى جنوب كردفانوالیة في  مفوضیة العون اإلنسانيأشارت تقاریر 

استمر قد فخالل شھر دیسمبر، . أما سبتمبرشھرمنذ  جنوب السودان إلى منطقة اللیري في والیة جنوب كردفان
) بمعدل منطقة اللیريجنوب  كیلومتر 20(عبر معبر األمیرة الحدودي جنوب السودان دولة من وصول الالجئین 

إلى ووفقا لمفوضیة العون اإلنساني، فإن معظم الالجئین یصلون في البدایة في الیوم. شخص  120 -100نحو 
 .إلى مواقع أخرى شماالً  منھموعات مجمتتحرك  ثم، منطقتي دار بتي واللیري

 
ألكثر  سیراً على األقدامنعدام األمن الغذائي، إالعدید من الالجئین الذین فروا من دیارھم بسبب النزاع ووقد وصل 

بعض القادمین من مناطق بعیدة مثل  وھناكجنوب السودان، دولة أیام من والیات أعالي النیل والوحدة في  8من 
 م، ولھ2011جنوب السودان في عام دولة یعیشون في السودان قبل انفصال كانوا بعض الالجئین ك . أیضاً ھناجوبا

 . جنوب كردفانوالیة المجتمعات المضیفة في بعالقات 
 

مع خاصًة ، في منطقة األمیرةلى الخدمات األساسیة ھناك صعوبة في الحصول عووفقا لمفوضیة العون اإلنساني، 
كالحفائر(خزانات وسدود الجوفیة غیر المعالجة المصادرالمیاه من عاملة، ویجري التزود ب عدم وجود مرافق صحیة

 ،في شكل ماء وغذاء اتبعض المساعدبالالجئین  بتزویدالمجتمع المضیف  الوقت الذي یقوم فیھفي و میاه تقلیدیة).
 ،لغذاء، إال إن ھناك حاجة ماسة لالنقل بالنسبة ألولئك الذین تقطعت بھم السبل على الحدودكذلك توفیر وسائل و

 الضروریة. الصرف الصحيمرافق و ،الحصول على الخدمات الصحیةكذلك و ،والمیاه الصالحة للشرب
. 

عند نقطة  مركزاستقبالبتشیید  ومفوضیة العون اإلنساني وستقوم كٌل من مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین،
بحلول نھایة عام دخول األمیرة 

المناطق التي أما  .2016
ي ف لالجئین حالیاً اتستضیف 

لدیھا فال تتوفر داربتي واللیري
محدودة جدا  اتقدرسوى 

 د. ویخطط ستیعاب أي تدفق جدیإل
توزیع ل العالميغذاء برنامج ال

من مكونة  حصص غذائیة أخرى
في في اللیري طن متري  499
وتعمل المفوضیة . دیسمبرشھر 

تقییم على إجراء ھا ؤوشركا
لإلستفادة منھ حتیاجات إلوضاع األ

لتلبیة  في عملیة التخطیط
حتیاجات الفوریة للوافدین اإل

 .الجدد
 

مفوضیة  ھذا، وقد أشارت تقاریر
زیادة في إلى أیضا  العون اإلنساني
من مواطني دولة عدد الالجئین 

محلیة في  جنوب السودان 
مدینة أبوجبیھة، بما في ذلك 

جرید، أبوجبیھة، والسراجیة، وال
 .والجدید، وأبو نواره

 
 

أشارت تقاریر مفوضیة العون 
اإلنساني بوالیة جنوب كردفان 

الجئ من  2,800وصول  إلى
مواطني دولة جنوب السودان 
إلى منطقة اللیري، منذ شھر 

 سبتمبر
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