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أوتشا     

 في ھذا العدد                                        
 

ً  25مكتب أوتشا:   1ص. من خدمات التنسیق اإلنسانیة  عاما

 2ص. منطقة  قولو، بجبل مرة  بعثة مشتركة إلى

 3ص. بیض النیل األ طفل في والیة 104,000مساعدات لعدد 

 4ص. فریقي لمنطقة القرن اإل ملیون یورو 170االتحاد األوروبي یخصص 

  أبرز التطورات  
یحتفل مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون  •

ً  25 بمرور(أوتشا) ھذا الشھر،  اإلنسانیة  عاما

  من بدء خدمات التنسیق اإلنساني

، قام كل من منسق 2016دیسمبر عام  11في  •

الشؤون اإلنسانیة والمفوض العام للشؤون 

اإلنسانیة بالسفر إلى قولو في منطقة جبل مرة، 

 بوالیة وسط دارفور

، ظلت منظمة بالن 2015منذ شھر أغسطس  •

 األطفالمن  104,000سودان تقدم الدعم لعدد 

وأطفال المجتمع المضیف في والیة  ،الالجئین

 .النیل األبیض

  170االتحاد األوروبي تخصیص مبلغ  اعتمد •

لمواجھة الھجرة غیر النظامیة  ملیون یورو،

والتھجیر القسري في منطقة القرن األفریقي، بما 

 للسودان ملیون یورو  39في ذلك مبلغ 

 2016یة لعام نسانخطة االستجابة اإل  أرقام

 
 
 

 ملیون  5.8
 
 
 
 

 ملیون  3.3
 
 
 

 ملیون  2.1

ن عدد األشخاص المحتاجی
لمحة في السودان (

اإلنسانیة للعام  االحتیاجات
2016( 

 
 نعدد األشخاص المحتاجی

لمحة ( في دارفور
اإلنسانیة للعام  االحتیاجات

2016 ( 
 

 عدد المصابین بسوء التغذیة 
             الحاد الشامل 

 
 
 
 
 
 

263,245          

دولة مواطني الالجئون من 
 جنوب السودان في السودان

 2013دیسمبر،  15منذ 
المسجلون من قبل (

مفوضیة األمم المتحدة 
حتى  – لشئون الالجئین)

 2016برنوفم 15
 

 
 
 
 

140,626 

من جنسیات الالجئون 
المسجلون من قبل ( أخرى

مفوضیة األمم المتحدة 
حتى  – لشئون الالجئین)

 2016أكتوبر 31

 التمویل   
 )دوالر أمریكي( ملیون  539.5 
 2016جرى استالمھا في عام   

 

  

   
   

    
      

  
 

 
 
  

 
ً  25مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة:  من خدمات  عاما

 التنسیق اإلنساني
 

ً  25لمدة  یقوم )أوتشاالمتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة (ظل مكتب األمم  اإلنسانیة  ستجابةاالوتنسیق  ،بحشد عاما
الفعالة، والمبدئیة في شراكة مع الجھات الفاعلة الوطنیة والدولیة، لتخفیف المعاناة اإلنسانیة في حاالت الكوارث 

 .والطوارئ
 

من قدرة األمم المتحدة ، والذي عزز 46/182، اعتمدت الجمعیة العامة لألمم المتحدة القرار رقم 1991في عام 
أسھم في تحسین الفعالیة  ،في حاالت الطوارئ المعقدة والكوارث الطبیعیة، وفي نفس الوقت ستجابةاالتقدیم على 

 .الشاملة للعملیات اإلنسانیة في ھذا المجال. وقد أنشأ القرار أیضا منصب منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ
 

ومنح منسق اإلغاثة اإلنسانیة في حاالت  إدارة الشؤون اإلنسانیة، القرار، أنشأ األمین العام لألمم المتحدةوبعد اعتماد 
شتركة بین المالدائمة اللجنة أیضا  46/182الطوارئ درجة مساعد األمین العام للشؤون اإلنسانیة. وأنشأ القرار رقم 

، الموحدة، وكذلك الصندوق المركزي المتجدد للطوارئ، كآلیات رئیسیة للتنسیق اإلنسانیة، وعملیة النداءات الوكاالت
 .معینة لمنسق اإلغاثة اإلنسانیة في حاالت الطوارئ  توأدوا

 
نیة في مكتب تنسیق أعید تنظیم إدارة الشؤون اإلنسالإلصالح،  األمین العاممن برنامج  كجزءٍ و، 1998في عام 

للمناصرة شمل تنسیق االستجابة اإلنسانیة ووضع السیاسات والدعوة یل تفویضھتوسیع جرى الشؤون اإلنسانیة و
 .اإلنسانیة

 
یعمل مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة مع الحكومات وأعضاء اللجنة الدائمة، بما في ذلك الجھات التشغیلیة الرئیسیة 

واألمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة، واللجنة الدولیة للصلیب األحمر، واالتحاد  ،من جمعیات الھالل األحمر
 .الدولي لجمعیات الھالل والصلیب األحمر وغیرھا

 
دولة، في  50موظف یعملون في أكثر من  2,300وتكمن قوة مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة في تنوع أكثر من 

ً ع  25مم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة : مكتب األ  من التنسیق اإلنساني  اما
 

 

http://www.unocha.org/about-us/who-we-are
http://www.un.org/documents/ga/res/46/a46r182.htm
https://interagencystandingcommittee.org/
https://interagencystandingcommittee.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

 .المواقع اإلقلیمیة والمقر

 مشتركة إلى قولو في منطقة جبل مرة، بوالیة وسط دارفوربعثة 
 

آدم، ومنسق الشؤون اإلنسانیة، محمد ، السید أحمد الحكومیة قام كل من المفوض العام بمفوضیة العون اإلنساني
 وسط دارفور، بالسفر إلى مدینة قولو في منطقة جبل مرة، بوالیة 2016دیسمبر عام   11فيالسیدة مارتا رویدس، 

دیسمبر، كمتابعة  13 - 8وقد سیرت البعثة في المدة من  من بعثة تقییم مشتركة بین الحكومة واألمم المتحدة.  كجزءٍ 
 .2016بعثة أولیة كانت قد سیرت إلى المدینة في شھر أغسطس ل
 

ً لألمم المتحدة والشركاء، ھناك  حتیاجاتاالتقییم وكان الغرض من البعثة المشتركة ھو  اإلنسانیة في قولو. ووفقا
نتیجة ، معظمھم فروا 2016في عام  وسط دارفورشخاص الذین نزحوا في والیة تقاریر عن عشرات اآلالف من األ

 ً  25,000لبرنامج الغذاء العالمي، فقد عاد في األسابیع األخیرة أكثر من  للقتال الذي اندلع في منطقة جبل مرة. ووفقا
شخص إلى قولو من القرى المحیطة بھا. وقد قام فریق مشترك بتقییم أوضاع الصحة؛ واألمن الغذائي ووسائل 

 حتیاجاتالانزلیة؛ والمیاه والمرافق الصحیة والنظافة؛ وكذلك العیش، والتغذیة؛ ومآوي الطوارئ، واللوازم الم
 .التعلیمیة لھؤالء األشخاص

 
 والقادة المحلیین. ،السلطات المحلیةالمفوض العام للعون اإلنساني، ومنسق الشؤون اإلنسانیة لقاءات مع  ھذا، وقد عقد

 عترافاالولو، مع المساعدات الطارئة للمتأثرین في ق دعم تقدیملوقد أكدت منسقة الشؤون اإلنسانیة أھمیة بعثة التقییم 
ألمم المتحدة با ناطةمستكون تحقیق االعتماد على الذات بالنسبة للعائدین لالدعم على المدى الطویل  ةمعالجمھمة بأن 

 ً ومنسقة الشؤون  نسانياإل حكومة السودان. كما زار المفوض العام للعونل والشركاء في المجال اإلنساني، وذلك دعما
 قفارممن المشاریع والمواقع في محلیة قولو، بما في ذلك المدارس المحلیة، ومشاریع المیاه وال اإلنسانیة عدداً 

ً  ستجابةاالعن  ، فضالً حتیاجاتاالومستشفى قولو، للوقوف على  ،ةالصحی من قبل حكومة  اإلنسانیة المقدمة حالیا
 .والجھات الفاعلة اإلنسانیة ،السودان

 
بطائرة ھلیكوبتر مقدمة كدعم من دائرة األمم  ومنسق الشؤون اإلنسانیة ،اإلنسانيوقد سافر المفوض العام للعمل 

جھود لمناصرة الدعوة للسفر الاإلنسانیة. وتبذل منسقة الشؤون اإلنسانیة  اتالمتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعد
ً الجوي العادي إلى منطقة قولو التي من شأنھا أن ت  سھم في وجود إنساني أكثر اتساقا في المنطقة. وھذا من شأنھ أیضا

في  شخاصوتقدیم المساعدات لأل حتیاجاتاالتقییم  تمھید الطریق لتحسین وصول المساعدات اإلنسانیة، وفرص
 .وحول منطقة قولو

 

 

من أطفال الالجئین  103,000منظمة بالن سودان الدولیة تساعد 
 والیة النیل األبیضوالمجتمع المضیف في 

 
في والیة النیل األبیض، في المدة  االجتماعیةالرعایة والشؤون  وزارةقامت منظمة بالن سودان الدولیة بالتنسیق مع 

وأطفال المجتمع  ،من أطفال الالجئین 103,600،  بتمكین أكثر من 2016إلى نوفمبر عام  2015من أغسطس 

قام كل من منسق الشؤون 
والمفوض العام  ،اإلنسانیة

بزیارة مدینة ، للعون اإلنساني
ولو في منطقة جبل مرة، ق

 11في  وسط دارفوربوالیة 
 2016دیسمبر عام 

 

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

وقد نفذت  ت التعلیم، والحمایة، وكذلك على المیاه والمرافق الصحیة. المضیف في الوالیة من الحصول على خدما
لماني للشؤون األ االتحاديوالمكتب  ،من الجھات المانحة المتمثلة في صندوق السودان اإلنساني ھذه األنشطة بدعمٍ 

 .والجبلین ،والمجتمعات المضیفة المحیطة بھا في محلیتي السالم ،الخارجیة في ثمانیة معسكرات لالجئین
 

من الفتیات، بمختلف أنشطة حمایة الطفل، مثل  11,326من األطفال، بما في ذلك  21,150وقد جرى دعم حوالي 
من األطفال غیر المصحوبین بذویھم و  177للطفل. ومن بین ھؤالء، فقد جرى تحدید  صدیقةالمساحات الإنشاء 
 .، حیث جرى جمع شملھم مع أسرھم أو مع الذین یقومون بكفالتھم 421من االطفال المنفصلین عن ذویھم   421

 
من األطفال  16,300أما فیما یتعلق بالتدخالت في مجال التعلیم، فقد قامت منظمة بالن سودان الدولیة بتسجیل 

بالتعلیم في حاالت الطوارئ في المعسكرات وفي أوساط  لاللتحاقمن البنین)  8,845 و من الفتیات، 7,440(
وقدمت المنظمة . المجتمع المضیف. وقد تسلم الطالب مجموعة كاملة من الكتب المدرسیة والدفاتر وأقالم الرصاص

المعسكرات التي تستضیف الجئین من مواطني دولة جنوب  أیضا معینات اإلجالس في الصفوف المدرسیة في
 .واألطفال من المجتمع المضیف ،السودان الستخدامھا من قبل األطفال الالجئین

 
 ُ  109,000، حوالي  2013لمفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین، فقد وصل منذ منتصف شھر دیسمبر  ووفقا

عسكرات ومواقع الالجئین في والیة النیل األبیض، وقدرت منظمة الجئ من مواطني دولة جنوب السودان إلى م
 .ھم من األطفالمنھم في المائة  70أن ما یصل إلى  فالیونیسی

 

ملیون یورو لمواجھة الھجرة غیر  170األوروبي یخصص  تحادالا
 النظامیة والتھجیر القسري في القرن األفریقي

 
نقطة في إطار صندوق االتحاد األوروبي  11دیسمبر، اعتمدت المفوضیة األوروبیة حزمة جدیدة  تتألف من  15في 

 ،لتحسین االستقرار، ومعالجة األسباب الجذریة للھجرة غیر النظامیةاالستئماني لمواجھة الطوارئ في أفریقیا، وذلك 
 .والتھجیر القسري في منطقة القرن االفریقي

 
 :السودانبملیون دوالر أمریكي) البنود التالیة المتعلقة  177.28ملیون یورو ( 170 ال وتشمل حزمة

 ستقراراالوالسودان لمعالجة مسببات عدم  ،مشروع في ثالث مناطق عبور حدودیة في إثیوبیا، وكینیا، والصومال
 ملیون یورو). 63.5المستدام عبر الحدود ( قتصادياالوالنمو  ،التعاون السلميوالتھجیر القسري، ودعم 

 
 اتخاذوالتھجیر القسري من خالل  ستقراراالم لمعالجة عد /تقدیم الدعم للمواطنین في السودان، عبر ثالثة مشاریع : أ

من األطفال،  90,000، یستفید منھا بتدائياالالوصول إلى، ونوعیة التعلیم إتاحة  نبالمرونة لتحسیإجراءات خاصة 
تعزیز وسائل العیش في المناطق  /یورو في جمیع أنحاء البالد) . ب ملیون 22من المعلمین ( 2,000ولتدریب عدد 

من النساء واألطفال في شمال شرق  400,000تعزیز التغذیة لنحو  /ملیون یورو)، ج 9الجنوبیة والشرقیة (
 السودان.

 
ومعالجة األسباب  ،ستقرارلتحقیق اإلو ،ستئماني لمواجھة الطوارئاإلصندوق االتحاد األوروبي  قَ طلِ أُ ھذا، وقد 

. ویتكون رأس 2015عام  والنازحین في أفریقیا في قمة فالیتا للھجرة في شھر نوفمبر ،الجذریة للھجرة غیر النظامیة
وصندوق  ،ألوروبيا تحاداالمن میزانیة  ملیار دوالر أمریكي) 2.5( ملیار یورو 2.4مال الصندوق من أكثر من 

ً التنمیة األوروبي  .والجھات المانحة األخرى ،األوروبي تحاداالمساھمات من الدول األعضاء في  إلى جنب مع ، جنبا
 

  مبلغ االتحاد األوروبي عتمدا
لمواجھة یورو ملیون   170

والتھجیر  ،الھجرة غیر النظامیة
القرن األفریقي، بما في القسري 
 یوروملیون   39في ذلك 
 للسودان

مة بالن سودان ظقامت من
، 2015منذ أغسطس  الدولیة
أطفال  من 103,600بدعم 

أطفال المجتمع و ،الالجئین
في والیة النیل  المضیف
 األبیض

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

