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أوتشا     

 في ھذا العدد                        
 

 1ص. زیادة حجم المساعدات في قولو، بمنطقة جبل مرة 

 2ص. دعم العودة  الطوعیة في سربا بوالیة غرب دارفور 

 3ص.   2017لعام  دوالر  ملیون 21یخصص  صندوق السودان اإلنساني
 4ص.   2016عام صندوق السودان اإلنساني لتخصیصات  أھم

  التطورات أبرز  
المساعدات  تزید من حجممنظمات اإلغاثة  •

منطقة بولو قة مدینآلالف المحتاجین في المقدمة 

  جبل مرة

ولو في منطقة قشخص في  4,000حوالي ھناك  •

 المنزلیة األساسیة لوازموال ،مآويحاجة إلى ال

 ً    لمجلس الدنماركي لالجئینل وفقا

•  ً عاد حوالي فقد  ،لمنظمة الھجرة الدولیة وفقا

والیة شخص إلى أماكن مختلفة في  118,000

 2016و  2013غرب دارفور بین عامي 

  21مبلغ صندوق السودان اإلنساني یخصص  •

لتدخالت اإلنسانیة في عام دعم الدوالر ملیون 

2017 

 

 2016یة لعام نسانخطة االستجابة اإل  أرقام
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 ملیون  2.1

عدد األشخاص المحتاجین 
في السودان (لمحة 

اإلحتیاجات اإلنسانیة للعام 
2016( 

 
 عدد األشخاص المحتاجین

لمحة ( في دارفور
اإلحتیاجات اإلنسانیة للعام 

2016 ( 
 

 عدد المصابین بسوء التغذیة 
             الحاد الشامل 

 
 
 
 
 
 

305,000         

دولة مواطني  من الالجئون
 السودان في السودان جنوب

 2013دیسمبر،  15منذ 
المسجلون من قبل (

مفوضیة األمم المتحدة 
حتى  – لشئون الالجئین)

 2016فبرایر  10
 

 
 
 
 

140,626 

من جنسیات الالجئون 
المسجلون من قبل ( أخرى

مفوضیة األمم المتحدة 
حتى  – لشئون الالجئین)

 2016أكتوبر 31

 التمویل    
 )أمریكي دوالر( ملیون  555.3 
 2016جرى استالمھا في عام   

 
  

   
   

 في المائة  57  
      

     
 

 )2016 األمم المتحدة( مدینة قولو بوالیة وسط دارفور

 )2016ر لجلوس التالمیذ في الفصل (األمم النتحدة مدرسة في قولو حیث تستخدم الصخو

 
   

 قولو، بجبل مرةتقدیم مساعدات لألھالي المحتاجین في منطقة 
 

ً بتقدیم المساعدات اإلغاثیة آلالف المحتاجین في مدینة قولو، بمحلیة وسط /  تقوم منظمات اإلغاثة اإلنسانیة حالیا
ً بمحلیة روكرو) في والیة وسط دارفوركانت شمال جبل مرة (التي  وقد أدى النزاع الذي اندلع في  .تعرف سابقا

شخص، بعضھم قد بدأوا في العودة إلى مناطقھم  100,000ح ما یقرب من إلى نزو 2016منطقة جبل مرة في عام 
مارس، لتوزیع حصص غذائیة تكفي لشھر واحد  20و  8ویخطط برنامج الغذاء العالمي في المدة ما بین  األصلیة. 

 .والعائدین في مدینة قولو ،من النازحین 25,564طن متري) لعدد  230(

 مدادات الزراعیةواإل ،واألدوات المنزلیة ،المآوي

احتیاجات مآوي الطوارئ واللوازم المنزلیة  الدولیة بعمل مسح لتحدید لالجئین الدنماركيقامت منظمة المجلس 
 عملیاتعائلة) ھم بحاجة إلى المساعدات. وبتمویل من كل من  800شخص (  4,000األساسیة، وحددت أن ھناك 

ووكالة التنمیة الدولیة  ،ون اإلنسانیةئلمكتب المفوضیة األوروبیة للش ةوالعون اإلنساني التابع ،الحمایة المدنیة
وقد وزعت المنظمة  ،الدولیة عملیة توزیع اإلمدادات قریبا. ھذا لالجئین الدنماركي، ستبدأ منظمة المجلس الدنماركیة

، وقامت أیضاً بإعادة راضيألأسرة عائدة من الذین تمكنوا من الوصول إلى ا 250بالفعل اإلمدادات الزراعیة لعدد 
من  600وتعتزم المنظمة غیر الحكومیة البدء في تطبیق نظام القسائم الغذائیة لعدد  تأھیل نقطة المیاه في مدینة قولو.

منظمة  النازحین المعرضة للمخاطر، وذلك عقب التوزیعات الغذائیة التي یقدمھا برنامج الغذاء العالمي. وستقوم  أسر
ً  لالجئین الدنماركيالمجلس   .بتقدیم المساعدات في مجال التعلیم الدولیة أیضا

 وطالبة طالب 3,000تأھیل فصول دراسیة وتقدیم مقاعد ألكثر من 

قامت  الیونیسیف بتقدیم أدوات إجالس 
في خمس  وطالبة طالب 3,000لعدد 

مدارس، بینما قامت وزارة التعلیم 
عملیة إجالس  الــــــــباستكمبالوالیة 

في ثالث مدارس أخرى.  ذ ـــــــالتالمی
وباإلضافة إلى ذلك، فقد جرى الفراغ 

ً  الً ــــفص 16من تأھیل  في  دراسیا
، فیما قامت تین في المدینةــــــمدرس

وزارة التعلیم الوالئیة بتزوید برنامج 
لغذاء العالمي بقائمة المدارس التي ا

 .تحتاج إلى برامج التغذیة المدرسیة
ساس حول عملیة التعلیم في حاالت من معلمي مرحلة األ 100قامت الیونیسیف بتدریب فقد  ذلكإلى وباإلضافة 

  .من أعضاء مجالس اآلباء والمعلمین على إدارة المدارس 70ودربت أیضا عدد  ،الطوارئ
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 شخص 10,000االستجابة لالحتیاجات الصحیة ألكثر من 
 

ووفرت فیھ  ،بالوالیة، بدعم من الیونیسیف، بإنشاء نظام سلسلة التبرید في مستشفى قولو قامت وزارة الصحة
بمد ید العون في تزوید النظام بالكوادر  وقامت الھیئة الطبیة الدولیة بدورھا. الصحة دعمبھدف  المطلوبة اللقاحات

األدویة األساسیة  أیضا بتوفیر ھذا، وقد قامت الھیئة  .المطلوبة، حیث بدأ القیام بإجراء عملیات التطعیم الروتینیة
أرسلت كما جوكوستي،  و ،قریتي بوريوكذلك في  ،والتغذیة األساسیة في مستشفى قولو ،لمراكز الرعایة الصحیة

عارتھم من من المساعدین الطبیین (الذین جرت إ 27وكذلك  ،عامةصحة فریق استجابة للطوارئ، وطبیبین، وضابط 
 .)وزارة الصحة بالوالیة

 
 ،ريالھیئة مركزین صحیین إضافیین في قریتي بو  جلب المزید من الموظفین. وافتتحت الھیئة الطبیة الدولیة وتبحث

حاالت سوء ل ستقرارالاوتحقیق لعالج وباري آري للحد من االزدحام في مستشفى قولو. وسیجرى افتتاح مركز 
الھیئة تقوم  التغذیة في قولو حالما یجرى إرسال الكوادر الالزمة لتشغیلھ من قبل وزارة الصحة الوالئیة. وسوف

ً  الطبیة الدولیة  .في مستشفي  قولو، وكذلك بدعم مرافق التغذیة بإعادة تأھیل قسم العیادات الخارجیة أیضا
 

من  18للقیام بتدریب مجتمعي متكامل إلدارة الحاالت لعدد  وزارة الصحة بالوالیة  وتخطط الیونیسیف، بالتنسیق مع
للمجيء إلى مستشفى  یضطرونللحد من عدد المرضى الذین  ، وذلكالعاملین في مجال صحة المجتمع في منطقة قولو

 .قولو للحصول على الرعایة الصحیة
 

 .كرتونة من اإلمدادات الغذائیة المعدة لإلستخدام الفوري إلى المستشفى 450وقد قامت الیونیسف أیضا بنقل 
من األطعمة العالجیة  ةكرتون 200بتسلیم حوالي  فالیونیسیوباإلضافة إلى ذلك، فقد قامت الھیئة الطبیة بدعم من 

من القابالت حول أساسیات  17منظمة الصحة العالمیة بتدریب عدد  قولو. ھذا وقد قامت  فيلجاھزة لالستخدام ا
ً بتدریب عدد و، الوالدة اآلمنةعملیات التولید الطارئة لتحسین فرص  من العاملین في مجال الصحة  17قامت أیضا

 .على نظام مراقبة األمراض
 

الدولیة بإنشاء ثالثة مراكز لعالج  المرضى الخارجیین  ة خدمات اإلغاثة الكاثولیكیةوباإلضافة إلى ذلك، ستقوم منظم
 .في قرى جوكوستي، وبوري، وتیرو

 
 زیادة فرص الحصول على المیاه الصالحة للشرب

 
 قولو.في من أجل تحسین خدمات المیاه الحكومي  المیاه واإلصحاح البیئي برنامجل آبار حفروحدة تبرعت الیونیسیف ب

ربع مضخات القائمة، األمضختین یدویتین للمیاه في المدینة باإلضافة إلى  تركیب، منذ أوائل شھر ینایروقد جرى 
مادة  رنامجبوال ،) لدعم إمدادات المیاه في المدینة. وقدمت كل من الیونیسیفدونكي( هصغیرساحة میاه وكذلك حفر 

لبناء مصادر جدیدة للمیاه  ق األدنى الدولیة، ومنظمة لبنة الوطنیةوتخطط كل من  مؤسسة الشر ،الكلور لمعالجة المیاه
 .في المدینة

 

 
 
 
 
 

 اإلغاثة تقوم بزیادة منظمات
المساعدات آلالف  تقدیم

المحتاجین في مدینة قولو، 
 بمنطقة جبل مرة

 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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غرب بوالیة ، محلیة سرباالعائدین في من  2,000الموارد لمساعدة  حشد
 دارفور

 
 ً والشركاء في حشد الموارد  ،لقطاع االنتعاش والعودة وإعادة الدمج في السودان، فقد بدأت وكاالت األمم المتحدة وفقا

في محلیة سربا في والیة غرب  دومتا شخص) في قریة 2,000أسرة عائدة (حوالي  350لدعم ما یصل إلى 
 .المجاورة أسرة من الرحل في المنطقة 100 عدد إلى اتمساعدتقدیم الدارفور، وكذلك 

 
، إلى عودة طوعیة لعدد من القرى في والیة غرب 2016وقد أشارت مفوضیة العون اإلنساني الحكومیة في عام 

ودومتا،  وجمینیز،  ا (محلیة الجنینة)، وأرقد، وحمیدیة، وقورني، وكتا، واورتیق،دیرمنطقة ب دارفور، بما في ذلك
وأم خروبة (بمحلیة بیضا). ھذا، وقد زار فریق وجرول (بمحلیة سربا)، وشویو، وكجامجي، وتمبالي، وولیجي، 

بعض من الحكومیتان ومعتمدیة شؤون الالجئین  ومفوضیة العون اإلنساني، ،مشترك من وكالة األمم المتحدة لالجئین
 .ھذه القرى في شھر ینایر

 
القبلي في المنطقة في عامي أنھم عادوا من دولة تشاد التي فروا إلیھا عقب نشوب التوتر  ایدروقد ذكر العائدون إلى ب

من األسر العائدة  التي  75من أصل  33شویو، سوى على عدد  . ولم یجر العثور في قریة2014وعام  2013
ً  .أعلن عن عودتھا إلى المنطقة أسرة األخرى إلى دولة تشاد بعد انتھاء موسم  42للعائدین، فقد عادت ال  ووفقا

 ب وقت ممكن لتقییم احتیاجات العائدین فيفي أقرومن المقرر تسییر بعثتي تقییم مشتركة بین الوكاالت  .الحصاد
 .وشویو ،دومتاوھما لعودة اقریتي 

 
 ً شخص إلى  118,000ما یقرب من  2016و  2013، فقد عاد في المدة بین عامي للمنظمة الدولیة للھجرة ووفقا

سجلت منطقة كلبس بینما  ،، حیث سجلت منطقة  جبل مون أكبر عدد للعائدینمواقع مختلفة في والیة غرب دارفور
 .العدد األدنى

 
 ً من العائدین من الالجئین  230,000لقطاع االنتعاش والعودة وإعادة الدمج، فقد جرى تسجیل حوالي  ووفقا

في  13,000ائدین حوالي . ووفقاً للقطاع، یوجد من بین ھؤالء الع2016و 2014والنازحین في السودان بین عامي 
 .ھم في حاجة إلى المساعداتممن والیة غرب دارفور 

 
 )2016 – 2013العودة الطوعیة إلى والیة غرب دارفور حسب المحلیة (

 المصدر: المنظمة الدولیة للھجرة
 

 
 

في عام  ملیون دوالر أمریكي 21صندوق السودان اإلنساني یخصص مبلغ 
2017 

 
(صندوق متعدد الجھات المانحة یستجیب لالحتیاجات  ، قام صندوق السودان اإلنساني2017فبرایر   20بتاریخ 

العون لآلالف من األشخاص الذین ملیون أمریكي لتقدیم  21اإلنسانیة الحرجة في السودان)، بتخصیص مبلغ 
مالیین من األھالي ھم في  3، بما في ذلك 2017یحتاجون إلى المساعدات اإلنسانیة في جمیع أنحاء السودان في عام 

یرلندا، إحاجة إلى مساعدات إنسانیة في دارفور. ویجري تمویل ھذا التخصیص من قبل حكومات كل من الدنمارك، و
 .یسرا، والمملكة المتحدةوالنرویج، والسوید، وسو

 
على تقدیم المساعدات العاجلة للنازحین، والالجئین، والعائدین إلى دیارھم بعد  صندوق السودان اإلنساني ویركز

ً  قالصندوالنزوح. ویعتمد  على أسالیب بدیلة لتقدیم المساعدات اإلنسانیة. فعلى سبیل المثال، یقوم بتمویل  أیضا

صندوق السودان اإلنساني یقوم 
ملیون  21بتخصیص مبلغ 

للتدخالت  دوالر أمریكي
العاجلة في عام اإلنسانیة 

2017 
 

 

بدأت وكاالت اإلغاثة حشد 
من  2,000الموارد لدعم حوالي 

العائدین إلى محلیة سربا، بوالیة 
 غرب دارفور

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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من  نزحوا لفترات طویلة بدالً  نالذی للمخاطرمعرضین النقدیة لألشخاص العدات المساالمشاریع التي توفر 
 .ن ھؤالء األفراد من شراء ما یحتاجون إلیھ بأنفسھمتمكیالمساعدات العینیة، وبالتالي 

 
ً بتحدید أولویات احتیاجات األھالي العائدین إلى منازلھم بعد النزوح.   ویھدف الصندوق من ویقوم الصندوق أیضا

والتنمیة الطویلة  ،والعائدین إلى تعزیز الصلة بین االستجابة اإلنسانیة ،خالل التركیز على النزوح المتطاول األمد
ملیون دوالر مساھمات لعدة  21مالیین دوالر أمریكي من أصل ال  5وتمثل أكثر من  .ومبادرات بناء السالم ،األجل

ً  دوراً  صندوق السودان اإلنساني ویلعب  سنوات، مما یسھل عملیة التخطیط متعدد السنوات. في ضمان تقدیم  حیویا
 .في السودان على مبادئ قائمةو ،استجابة إنسانیة فعالة، وذات أولویة

 
والوطنیة،  ،، ومنح أكثر من ملیار دوالر أمریكي للمنظمات غیر الحكومیة الدولیة2006وقد تلقى الصندوق منذ عام 

 ، بتخصیص2016وقام الصندوق في عام  .ھذه الجھات من توفیر اإلغاثة للمحتاجینلن ومكَّ  ووكاالت األمم المتحدة
في المائة من إجمالي التمویل المتاح للشركاء في المجال  8ملیون دوالر أمریكي، وھو ما یمثل نحو  38.8مبلغ 

 .اإلنساني
 

 2016أرقام مھمة حول تخصیصات صندوق السودان اإلنساني في عام 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 ةاإلنسانیة ستتحول للصدور مرالتي یصدرھا مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون نشرة الھذه بأن  التنویھیرجى 
.كل أسبوعین  
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