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أوتشا     

 في ھذا العدد                        
 

 1ص. ة لدَّ عْ مُ مفوضیة العمل اإلنساني: اإلعالن عن موجھات 

 2ص.  شمال دارفوروالیة النازحین في  استقصاء لنوایا

 3ص. من األشخاص إلى كاعورة بشمال دارفور  2,500عودة 

 4ص. البنك الدولي یدعم النازحین في شرق البالد 

  التطورات أبرز  
 اإلنساني توجیھات مفوضیة العونأصدرت  •

اإلنساني في معدلة بشأن العمل وإجراءات 

  السودان

أطلقت مفوضیة العون دیسمبر،  24 بتاریخ •

ً  اإلنساني إلى جنب  في والیة شمال دارفور، جنبا

 نوایالمعرفة  استقصاءً  النازحینمع قادة 

  الوالیةفي النازحین 

، كاعورةشخص إلى منطقة  2,500عاد حوالي  •

طویلة، مناطق شمال دارفور، من بوالیة 

اللوازم  وھم بحاجة إلى سورتوني،و ،كبكابیةو

  المنزلیة األساسیة

دیسمبر المرحلة  18لبنك الدولي في أطلق ا

الثانیة من مشروع وسائل العیش لألسر 

المعرضة للمخاطر، والمجتمعات المضیفة في 

 والیة كسال

 2016یة لعام نسانخطة االستجابة اإل  أرقام

 
 
 

 ملیون  5.8
 
 
 

 ملیون  3.3
 
 
 
 

 ملیون  2.1

األشخاص المحتاجین عدد 
في السودان (لمحة 

اإلنسانیة للعام  االحتیاجات
2016( 

 
 عدد األشخاص المحتاجین

لمحة ( في دارفور
اإلنسانیة للعام  االحتیاجات

2016 ( 
 

 عدد المصابین بسوء التغذیة 
             الحاد الشامل 

 
 
 
 

263,245          

دولة مواطني  من الالجئون
 السودان السودان في جنوب

 2013دیسمبر،  15منذ 
المسجلون من قبل (

مفوضیة األمم المتحدة 
حتى  – لشئون الالجئین)

 2016نوفمبر 15

 
 
 

140,626 

من جنسیات الالجئون 
المسجلون من قبل ( أخرى

مفوضیة األمم المتحدة 
حتى  – لشئون الالجئین)

 2016أكتوبر 31

 التمویل    
 )أمریكي دوالر( ملیون 545

 2016استالمھا في عام جرى 

   
   

 في المائة  56  
 الذي جرى اإلبالغ عنھجمالي التمویل إ   

  
 

 )2016المتحدة دیسمبر  ممبعثة مشتركة إلى قولو، والیة وسط دارفور (األ
 

 

 
  

 مفوضیة العون اإلنساني تصدر توجیھات وإجراءات معدلة
 

واإلجراءات المعدلة بشأن العمل  ،دیسمبر التوجیھات  25في بالسودان أصدرت مفوضیة العون اإلنساني الحكومیة 
ان. وھذا یشمل من اللوائح الجدیدة بشأن عمل المنظمات اإلنسانیة في السود عدداً  الوثیقةاإلنساني في السودان. وتقدم 

المنظمات غیر الحكومیة  حركة عمال اإلغاثة، والشراكات معوالجوانب التالیة من العمل اإلنساني: اتفاقیات فنیة، 
 االحتیاجاتمختلفة عن التقاریر الوالموظفین، وتحدید االحتیاجات اإلنسانیة، ونشر  ،والفرق المیدانیة الوطنیة،

 المسلحة. واستخدام المرافقة ،التفاعل مع السكان المتأثرینوالمعلومات ذات الصلة، و ،والمسوحات
 

 الفنیة االتفاقیات
 
على أن تتم التوجیھات  نصتات التقنیة. "ویاالتفاقإبرام المعدلة جدول زمني للفراغ من عملیة  تالتوجیھا رتوفِ و

ً  15 غضون والموافقة علیھا في ،الفنیة قیاتااالتفمراجعة  بإصدار  االتحادیةأشیر إلى تخویل مفوضیة العون و، یوما
. وجرى النص على أنھ بعد الحصول على موافقة الوزارة المختصة ذات الصلة، االتفاقیاتالقرار النھائي حول ھذه 

ً  15خالل  االتفاقیاتبقبول أو رفض  االتحادیةتقوم مفوضیة العون اإلنساني  ً  15ر مرو . وبعدیوما ، ترسل یوما
إلصدار القرار النھائي الفوري. وستقوم مفوضیة  االتحادیةلمفوضیة العون اإلنساني  االنتظارالفنیة قید  اتاالتفاقی

 عمل". أیام 5القرار النھائي في غضون  واتخاذ ،العون اإلنساني بالمراجعة النھائیة
 

 تصاریح السفر للعاملین بالشأن اإلنساني
 

، وذلك من قبل السلطات المعنیة التي جرى تحدیدھا النزاع النشط قلمناطللسفر فقط  ةالسفر مطلوب"تكون تصاریح 
لمناطق التي لیس بھا نزاع نشط. وال ا ىللسفر إلبالتنسیق مع األمم المتحدة. ومن ثّم، فتصاریح السفر غیر مطلوبة 

لعسكریة النشطة، والعملیات ا ،الوصول اإلنساني إال في حاالت القتالإتاحة یجرى فرض قیود مؤقتھ على عملیة 
الوصول اإلنساني عبر تصاریح السفر. وفي جمیع المناطق األخرى، تقوم وكاالت اإلغاثة إتاحة حیث ستجري إدارة 

 ".إلى الجھة المقصودة توجھبإرسال إشعار بالسفر إلى مفوضیة العون اإلنساني في غضون یومي عمل قبل ال
 

 الشراكة مع المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة
 

تقوم "المنظمات اإلنسانیة (وكاالت األمم المتحدة، والمنظمات الدولیة، والمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة) بتحدید 
والتشغیلیة في جمیع القطاعات، بما  ،وغیرھم من الشركاء، على أساس القدرات الفنیة ،الشركاء التنفیذیین الوطنیین

لتأثیر على االستجابة اإلنسانیة، بالتنسیق مع القطاعات اإلنسانیة في ذلك قطاع الحمایة، وغیرھا من العوامل ذات ا
 ً  واالستقاللیة". ،للقوانین المحلیة النافذة التي تعلي من شأن المبادئ اإلنسانیة المتمثلة في الحیاد ذات الصلة وفقا

 
 ینفوظملالفرق المیدانیة وا

 
ات الدولیة، والمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة) بتحدید تقوم "المنظمات اإلنسانیة (وكاالت األمم المتحدة، والمنظم

 واالعتباراتوالتشغیلیة (بما في ذلك التفویض،  ،والموظفین على أساس االھتمامات الفنیة ،أنسب الفرق المیدانیة
جمیع )، في األوضاع األمنیة السائدةاإلداریة الداخلیة، والخبرة الفنیة، واعتبارات التوازن بین الجنسین، وكذلك 

بالتنسیق مع القطاعات  االستجابةالقطاعات بما في ذلك قطاع الحمایة، وغیرھا من العوامل ذات التأثیر على جودة 
 اإلنسانیة ذات الصلة".

 

https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/signed_amended_hac_directives_15_dec_2016.pdf
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 )2014، والیة شمال دارفور (الیونامید للنازحینفتیات في معسكر أبو شوك 
 

 اإلنسانیة االحتیاجاتتحدید 
 

وحیثما كان  ،"إن النھج اإلنساني االفتراضي في حاالت االحتیاجات الجدیدة أو المتجددة في تقییم االحتیاجات یكون
متوازنة بین الجنسین في جمیع القطاعات، وباستخدام فرق متعددة التخصصات، ومشتركة بین الوكاالت، ذلك ممكنا، 

المتعدد القطاعات، والمشترك بین الوكاالت أفضل السبل لتلبیة احتیاجات بما في ذلك قطاع الحمایة. وسیضمن النھج 
وتنسیق،  ،ومناسبة. وستقوم مفوضیة العون اإلنساني الحكومیة بالسودان بتسھیل ،السكان المتأثرین بطریقة شاملة

نسانیة. وسیكون لألمم بالتعاون مع منسق األمم المتحدة المقیم ومنسق الشؤون اإل تسریع تقدیم المساعدات اإلنسانیةو
ً  المتحدة دوراً  وتنسیق جھود المجتمع الدولي لدعم السودان. وسیعمل الشركاء  ،تلعبھ في توفیر القیادة وفریداً  ،مركزیا

 وتسلیم المساعدات اإلنسانیة للمحتاجین، وتعزیز نظم المتابعة ،اإلنساني وصولالفي المجال اإلنساني على تسھیل 
، في وضع؛ لضمان مشاركة األشخاص المتأثرین بالنظم اإلنسانیة ةالمناسب مواقیت الزمنیةلوفي ا ،والتقییم المحایدة

یم والرصد المشتركة وتقییم أنشطة المساعدات اإلنسانیة؛ ودمج الخبرة في مجال الحمایة في جمیع بعثات التقی ،وتنفیذ
 ".بین الوكاالت

 
 نشر التقاریر

 
، والمعلومات ذات الصلة حول االحتیاجات اإلنسانیة والمسوحاتالتقاریر العلنیة "یسمح للمنظمات اإلنسانیة أن تنشر 

جمعھا خالل عملیات التقییم  جرىحكومة السودان. وتلتزم المنظمات اإلنسانیة بتقاسم المعلومات التي  عم ربالتشاو
 اقتضتوالرصد، وتنفیذ البرامج مع مفوضیة العون اإلنساني، واألمم المتحدة، والمستفیدین، والجمھور حیثما 

الضرورة. وتتضمن المشاورات مع حكومة السودان أن تقوم الوكاالت بأرسال نسخة للعلم من التقاریر للحكومة قبل 
 نشرھا ".

 
 المتأثرینالتفاعل مع السكان 

 
"بالتعاون مع القطاعات المعنیة، تقوم المنظمات اإلنسانیة بالتحقق من االحتیاجات اإلنسانیة الجدیدة أو المتجددة من 

وأدوات التقییم المتعارف علیھا وستقوم بجمع  ،استخدام المناھجبخالل التعامل المباشر مع السكان المتأثرین 
 امج اإلنساني".المعلومات في جمیع مراحل دورة البرن

 
 استخدام المرافقة المسلحة

 
"یكون استخدام المرافقة المسلحة ھو المالذ األخیر لتسھیل وصول المساعدات اإلنسانیة إلى المناطق المتأثرة 

 للعملیات اإلنسانیة". اعتیادیةبالنزاعات، ولیس ممارسة 
 

 النازحیننوایا  للتعرف علىفي والیة شمال دارفور  تقصاءساإطالق 
 

ً ب دیسمبر  24بتاریخ قامت مفوضیة العون اإلنساني  إلى جنب مع قادة النازحین بما في ذلك   والیة شمال دارفور، جنبا
وخالل عملیة اإلطالق، الذي جرى في  النازحین في الوالیة. نوایاللتعرف على  ستقصاءاالنساء والشباب،  بإطالق 

یة شمال دارفور، أشار كل من معتمد محلیة الفاشر معسكر أبو شوك للنازحین بالقرب من الفاشر عاصمة وال
ومفوض العون اإلنساني بالوالیة 

 طوعیة ستقصاءإلى أن عملیة اال
النازحین على المشاركة  وحثا

وأشارا إلى أن  النشطة في العملیة.
المسح بھ ثالثة خیارات یمكن 

 /للنازحین أن یختاروا من بینھا: أ
 /ب .العودة إلى مناطقھم األصلیة

االندماج في المجتمع المضیف 
 .إعادة التوطین /ج و الحالي

 
لنازحین في لالمحلیة  عتمدوأكد م

قد جرى بالفعل تحدید  ھأنالمعسكر 
منطقة في الجزء الشمالي من 
معسكر أبو شوك ألولئك الذین 

في المجتمع  االندماجیعتزمون 
، وأنھ سیجري اتخاذ كل المضیف

طات التدابیر الالزمة من قبل السل

مع حكومة  المشاورات تتضمن"
  وكاالتأن تقوم ال السودان
قاریر من الت للعلم نسخة بإرسال

 "نشرھالحكومة قبل ل
 

 

قامت دیسمبر،  24 بتاریخ
بوالیة مفوضیة العون اإلنساني 

 ً إلى جنب مع  شمال دارفور جنبا
ي ذلك بما ف، قادة النازحین

النساء والشباب، بإطالق 
 نوایا للتعرف على استقصاء

شمال والیة النازحین في 
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 .المحلیة للمساعدة في تلك العملیة 
 

والتعاون مع  ،مفوضیة العون اإلنساني ستقوم بالتنسیق نأ دارفور وأضاف مفوض العون اإلنساني بوالیة شمال
ً تقدیم وكذلك  ،الطوعیة / الشفافیة مبدأالشركاء في المجال اإلنساني لضمان   الدعم المطلوب لتنفیذ نتائج المسح. ووفقا

ً لمفوضیة   .بالمسح في كل معسكرات النازحین األخرى في والیة شمال دارفور القیام العون اإلنساني، سیجري قریبا
 

 ً ھم ملیون فرد   2ملیون نازح في دارفور، منھم  2.6، ھناك 2016 للعامالحتیاجات اإلنسانیة لمحة العامة لل ووفقا
 .في حاجة إلى المساعدات اإلنسانیة

 

منطقة كاعورة، بوالیة شمال  إلىمن العائدین شخص  2,500حوالي 
 دارفور ھم في حاجة إلى اللوازم المنزلیة األساسیة

 
دیسمبر قامت بعثة مشتركة للتحقق من العودة  سیرت من قبل الشركاء في قطاع االنتعاش  20و   15في المدة بین 

دارفور بالفراغ من بعثة التقییم والتحقق من العودة في شمال  ومفوضیة العون اإلنساني بوالیة ،والعودة وإعادة الدمج
من قبل  االنتعاشوقد جرى تمثیل قطاع  .والقرى المحیطة بھا في محلیة كبكابیة بوالیة شمال دارفور ،كاعورة منطقة

ت ومنظمة كبكابیة الخیریة ألصحاب الحیازا ،المنظمة الدولیة للھجرة، ومفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین
 ً أسرة) إلى تسع  489شخص ( 2,500للنتائج األولیة للبعثة، فقد عاد حوالي  الصغیرة الوطنیة غیر الحكومیة. ووفقا

 .العائدة من سورتونيمن األسر  إلبالغ عن عدد قلیل جداً وكبكابیة في حین جرى ا ،إلى طویلة ممعظمھقرى 
  

في التالي: عدم توفر مساعدات كافیة في  اطق المحیطة بھا، والمنكاعورة وقد تمثلت األسباب الرئیسیة للعودة إلى
وأحد فصائل جیش تحریر  ،في المنطقة بعد توقیع اتفاق بین الحكومةمعسكرات النازحین، تحسن الوضع األمني 

والبحث عن فرص أخرى لوسائل العیش. وقد أشار قادة  ،السودان / فصیل عبد الواحد، والعودة لزراعة أراضیھم
الوضع األمني  استقرارعزمھم على البقاء بشكل دائم في قراھم في حالة استمرار  إلىكاعورة  ع المحلي فيالمجتم

ھناك. وقد أوصى الفریق بإرسال بعثة تقییم مشتركة بین الوكاالت إلى المنطقة من أجل إجراء تقییم قطاعي متعمق 
العاجل للوازم المنزلیة األساسیة من المواد غیر الغذائیة  باإلضافة إلى ذلك، فقد أوصى الفریق بالتوفیر. واكثر تفصیالً 

 .للعائدین

 

في شرق  لألسر المعرضة للمخاطرالبنك الدولي یجدد الدعم 
 السودان

 
ً للبنك الدولمن مشروع وسائل العیش المستدامة أطلق البنك الدولي المرحلة الثانیةدیسمبر،   18في  ن ي "إ. ووفقا

مشروع وسائل العیش المستدامة لمجتمعات النازحین والمجتمعات المعرضة للمخاطر في شرق السودان، والممول 
ھدف یملیون دوالر أمریكي من صندوق الوالیات وبناء السالم، وذلك  4.435بمنحة یدیرھا البنك الدولي بمبلغ 

 .لسوداندعم  النازحین، والمجتمعات المضیفة في والیة كسال بشرق اإلى
 

ً للبنك الدولي "سیستھدف المشروع المجتمعات المھمشة، والتي لدیھا احتیاجات اجتماعیة، واقتصادیة، وبیئیة  ووفقا
كبیرة والتي غالباً ما ال یجرى االلتفات لھا. وسیتحقق ذلك من خالل تعزیز قدرات أصحاب المصلحة المحلیین، بما 

شخص   2,500عاد حوالي 
بوالیة ، كاعورةإلى منطقة 

شمال دارفور من مناطق 
سورتوني و ،كبكابیةوطویلة، 

اللوازم المنزلیة وھم بحاجة إلى 
 األساسیة

 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sudan_2016_Humanitarian_Needs_Overview.pdf
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/12/19/world-bank-renews-its-support-to-internally-displaced-persons-and-host-communities-in-eastern-sudan
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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

معات المضیفة المعرضة للمخاطر، من اجل تخطیط، وتنفیذ وسائل عیش، في ذلك سلطات الوالیة والنازحین، والمجت
 ."وممارسات إدارة موارد  طبیعیة محسنة

 
 ً ، من  2016إلى مارس   2013أكتوبر  من -قد جرى تمویل الجزء االول من ھذا المشروع ف"للبنك الدولي ووفقا

ملیون دوالر أمریكي من صندوق الوالیات، وبناء السالم. وقد وفر المشروع دعم وسائل  3.08خالل منحة بمبلغ 
العیش لمئات األسر المعرضة للمخاطر في ستة من مجتمعات النازحین، والمجتمع المضیف في والیة كسال، وفقاً 

ألسر التي تلقت مساعدات وسائل العیش عبر ھذا المشروع من زیادة دخلھم الشھري بمعدل للبنك الدولي. وقد تمكنت ا
 ."في المائة 59.5

 
ووفقاً للبنك الدولي "یُعتبر شرق السودان أحد أفقر المناطق القاحلة في البالد، ھو أیضا نقطة عبور للمھاجرین الذین 

 الشمال الغربي  إلى لیبیا". یحاولون الوصول إلى أوروبا عبر طریق التھریب باتجاه
 

مرحلة أطلق البنك الدولي ال
الثانیة من مشروع وسائل 

التي تستھدف النازحین  العیش
والمجتمعات المضیفة في والیة 

 كسال

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

