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أوتشا     

 في ھذا العدد                            
 

 1ص. جنوب السودان دولة تدفق الالجئین من  استمرار

 2ص. ات في التمویل الصحي في معسكر عطاش، في دارفور فجو

 3ص. ت حتاجون إلى المساعداشخص في منطقة أبیي ی 160,000
 4ص. والبنك الدولي بشأن المرونة  ،اتفاق جدید بین األمم المتحدة

  التطورات أبرز  
دولة الجئ من  95,000ل أكثر من ووص •

األشھر الثالثة والنصف  خاللجنوب السودان 

العدد اإلجمالي  وقد بلغ؛ 2017األولى من عام 

  .2013دیسمبر  شھرمنذ الجئ  389,000
على توفیر الخدمات  قد یؤثرنقص التمویل  •

والیة الصحیة في معسكر عطاش للنازحین في 

 .جنوب دارفور

عملیة تحصین  لمقدم من الیابانسیتیح التمویل ا •

والیتي في  ن السنتینسدون طفل   95,000و نح

وشلل  ،جنوب وغرب كردفان ضد الحصبة

 .األطفال

إلى في حاجة شخص  160,000 نحو ھناك •

 في منطقة أبیي اتالمساعد

 2017عام  أرقام    
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 ملیون  2.2

عدد األشخاص المحتاجین في 
 االحتیاجاتالسودان (لمحة 
 )2017اإلنسانیة للعام 

 
في  األشخاص المحتاجینعدد 

 االحتیاجاتلمحة ( دارفور
 ) 2017اإلنسانیة للعام 

 
 عدد المصابین بسوء التغذیة 

             الحاد الشامل 

388,596          
 

دولة مواطني  من الالجئون
 السودان في السودان جنوب

 2013دیسمبر،  15منذ 
مفوضیة ن من قبل یالمسجل(

 الالجئین)األمم المتحدة لشئون 
 2017 أبریل 15حتى  –

 

 من جنسیات أخرىالالجئون  144,866
مفوضیة المسجلون من قبل (

 األمم المتحدة لشئون الالجئین)
 2017مارس  31حتى  –

 التمویل   
 )أمریكي دوالر( ملیون 566.8

 2016جرى استالمھا في عام 
 
  

   
   

 في المائة  58.3
 اإلبالغ عنھالذي جرى التمویل  إجمالي

 )2017 أبریل 23 (حتى 
 

 )2017 مارس  (سند الخیریة،جنوب السودان في أبو سمسم الحدودیة في شرق دارفور  .الجئون من د

 )سسة سند الخیریة، مؤ2017بوالیة شرق دارفور (مارس  الحدودیة  جنوب السودان في منطقة أبو سمسم الجئون من مواطني دولة
 

  
   

 2017الجئ من دولة جنوب السودان في عام  95,000وصول أكثر من  
 

 ً الجئ من  10,000ون الالجئین فقد وصل أكثر من ئألحدث المعلومات الصادرة من مفوضیة األمم المتحدة لش وفقا
دولة جنوب السودان إلى السودان خالل النصف األول من شھر أبریل، لیصل بذلك عدد الالجئین القادمین من تلك 

. 2016في المائة منذ نھایة عام  32وھي زیادة بنسبة  . 2017الجئ منذ بدایة عام  95,000الدولة إلى أكثر من 
والمساعدات في  ،يوآالحصول على الم التمسوافإن عدد الالجئین من دولة جنوب السودان الذین وبصفة عامة، 

 .شخص 390,000قد بلغ نحو  2013السودان منذ شھر دیسمبر 
 

. في المائة 68حوالي  -والنیل األبیض  ،في والیتي شرق دارفور 2017وقد سجل أعلى عدد للوافدین الجدد في عام 
 ً نحو ربع عدد الالجئین  2017أبریل  15حتى  ف السوداناستضافقد  مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئینل وفقا

 .في الدول المحیطة بدولة جنوب السودان ملیون الجئ 1.6دان البالغ عددھم من مواطني دولة جنوب السو
 

 حسب الوالیة 2017الجدد من مواطني دولة جنوب السودان في عام أعداد الالجئین 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2017النسبة المئویة في عام  عدد الالجئین الجدد الوالیة

 %37 35,668 شرق دارفور
 %31 30,001 األبیضالنیل 

 %18 15,735 جنوب كردفان
 %10 9,334 غرب كردفان
 %4 4,846 جنوب دارفور

 %100 95,584 إجمالي

 حقائق مھمة عن الالجئین من مواطني دولة جنوب السودان

نساء 
 وأطفال

 

یعیشون في مراكز 
 استقبال

 

یعیشون في 
 معسكرات

 

یعیشون في 
 مستوطنات

 

یعیشون في مناطق 
 حضریة

 

http://data.unhcr.org/SouthSudan/regional.php
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الطفولة) إنقاذمنظمة  أرشیفأطفال یرتادون مساحة صدیقة للطفل تدیرھا منظمة إنقاذ الطفولة في دارفور (   
 

فجوة في تمویل الخدمات الصحیة في معسكر عطاش للنازحین في والیة  
 جنوب دارفور

 
شخص في معسكر عطاش للنازحین في والیة جنوب  185,000تفید منظمة الصحة العالمیة أن ھناك ما یصل إلى 

د لخطر مواجھة صعوبات في الحصول على الخدمات الصحیة بسبب قیو ةعرضھم والمناطق المحیطة بھا  ،دارفور
والصندوق الكویتي لمساعدة  ،ومؤسسة رفیدة الصحیة الوطنیة ،التمویل. وتباشر كل من منظمة الرؤیة العالمیة الدولیة

 .المرضى عملیة إدارة المرافق الصحیة في المعسكر
 

 ً یقرب ما المعسكر ویستضیف  ،للمنظمة الدولیة للھجرة، یقع معسكر عطاش في الضواحي الشمالیة لمدینة نیاال ووفقا
 75,000لقربھ من المدینة، فإن الخدمات الصحیة في المعسكر تخدم ما یقدر بنحو  شخص. ونظراً  110,000من 

شخص إضافي، بما في ذلك من المجتمع المحلي، والنازحین الجدد من شرق جبل مرة الذین وصلوا إلى المعسكر في 
 .2016عام  المدة بین مایو ودیسمبر

 
 ً إلى معاییر الخدمات الصحیة، فإن المرافق الصحیة الحالیة في معسكر عطاش  عالمیة واستناداً لمنظمة الصحة ال ووفقا

للنازحین غیر كافیة لخدمة السكان المحتاجین بشكل صحیح، وھناك حاجة إلى أنشاء خمس وحدات صحیة أساسیة 
  7,000 – 6,000ما بین إضافیة لتغطیة االحتیاجات الصحیة. ویتردد على جمیع المرافق الصحیة في المعسكر 

أن  وھو مؤسسة رفیدة الصحیة الوطنیة وسیتعین على الشریك المنفذ لمنظمة الصحة العالمیة، شخص في األسبوع.
ات فجوتغلق عملیاتھا في شھر مایو إذا لم تحصل على التمویل الالزم. وھناك حاجة ملحة لحشد األموال لسد ال

 .الصحیة في معسكر عطاش للنازحین
 

دعم النساء واألطفال المعرضین یف یمویل المقدم من الیابان للیونیسالت
 للمخاطر في والیتي جنوب وغرب كردفان

 
أبریل، عن  13أعلنت حكومة الیابان في 

دوالر أمریكي  955,000تقدیم منحة قدرھا 
لمنظمة الیونیسیف. وستساعد ھذه المنحة في 
تلبیة االحتیاجات اإلنسانیة األساسیة لألطفال 
ومقدمي الرعایة لھم في والیتي جنوب 
وغرب كردفان، مع التركیز على مجاالت 

 تنسیق خدماتالصحة، والتعلیم، والتغذیة، و
یة. ویستھدف ــــــرافق الصحــــــوالم ،المیاه

 ،للمخاطر المعرضینین ـــــنازحالمشروع ال
والمجتمعات المضیفة في والیتي  ،والالجئین

  .جنوب وغرب كردفان
 

وستمكن ھذه األموال من تحصین نحو 
طفل دون سن السنتین ضد  95,000

وشلل األطفال؛ وكما ستتمكن  ،الحصبة
امرأة حامل من االستفادة من الخدمات التي تقدمھا قابالت متخصصات؛ بینما سیجري توفیر الرعایة  70,000
كادراً صحیاً على تقدیم الرعایة  250 . وستدعم ھذه األموال أیضا عملیة تدریبمن الرضع 60,000لعدد األساسیة 

واإلدارة  ،عن بروتوكوالت اإلدارة المتكاملة ألمراض سوء التغذیة الحادة ورعایة الموالید، فضالً  ،الماھرة للوالدة
ة إلى ذلك، ستتاح لثالثة مراكز صح والمرافق الصحیة. وباإلضافة ،المتكاملة ألمراض الطفولة للمجتمعات المحلیة

 ةمرافق الصحیالو ،واإلعاقة إمكانیة الحصول على خدمات موارد میاه الشرب ،االجتماعيیة للنوع وتغذیة مراع
 .المحسنة مع تدخالت تعزیز النظافة الصحیة

 
 التعلیمخدمات  ى، والمجتمعات المضیفة من الحصول علوالالجئینطفل من النازحین،  10,000سیتمکن حوالي 
ومراھق إضافي بأنشطة خارج المنھج بما في ذلك المھارات  ،طفل 3,700وسوف یتمتع كذلك  ،المالئمة لألطفال

واالستغالل. وعالوة على ذلك، سیساعد  ،وسوء المعاملة ،عن العنف الناتجة الصحیةومعالجة العواقب  ،لمنع الحیاتیة
 ،وتوفیر مواد تعلم ،وتأھیل الفصول الدراسیة ،ناءھذا الدعم على توفیر فرص الحصول على التعلیم من خالل ب

 .والمتأثرین بالنزاعات ،للمخاطر المعرضین في سن المدرسةمن األطفال  10,000ووسائل تعلیمیة ألكثر من 
 
 

 المقدم من  تمویلالسیسمح 
من  95,000الیابان لنحو 

دون األطفال الذین یبلغ عمرھم 
جنوب والیتي سنتین في ال

وغرب كردفان بالتطعیم ضد 
 الحصبة وشلل األطفال

على  نقص التمویل قد یؤثر
توفیر الخدمات الصحیة في 

عطاش للنازحین في  معسكر
 جنوب دارفوروالیة 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 شخص في حاجة إلى المساعدات في منطقة أبیي 160,000ھناك نحو 
 

ً  یشیر أحدث تقریر لألمین العام لألمم المتحدة حول منطقة أبیي إلى أن الوضع اإلنساني ھناك قد ظل مستقراً   نسبیا
ر المسلحة، والصراعات لغیاب االشتباكات وعملیات النزوح الواسعة النطاق. ومع ذلك، فإن وجود العناص نظراً 

القبلیة المتفرقة، وعدم وجود المؤسسات العامة والخدمات الحكومیة، ما زالت ھي السبب في حدوث االحتیاجات 
 .لالنتعاشوالحاجة  ،اإلنسانیة

 
 ً شخص إلى بعض أشكال المساعدات في منطقة أبیي،  160,000األمین العام لألمم المتحدة، یحتاج نحو  لتقریر ووفقا
في عام كیر / بحر العرب ألف من دینكا نقوك في حالة نزوح بعد فرارھم إلى الجنوب من  20مازال ھناك  حیث

من دینكا نقوك إلى مناطقھم األصلیة نتیجة للتحسن  13,000نحو  2016ھذا وقد عاد منذ شھر أبریل  .2011
ً التدریجي في الحالة األمنیة، على الرغم من أن الكثیرین منھم ما زالوا  لى عللحصول  ینتقلون إلى مناطق أخرى جنوبا

وباإلضافة إلى ذلك، ھناك حوالي  سفا.یالتعلیم وغیره من الخدمات. وقد استقر الكثیرون على مقربة من مقر قوة الیون
شخص قد نزحوا من المناطق المجاورة في دولة جنوب السودان بسبب الحاجة للمواد الغذائیة األساسیة،  8,000

 .بقوا في منطقة أبیي لتلقي المساعدات اإلنسانیة في جمیع القطاعاتومن وانعدام األ
 

وما یترتب على ذلك من حالة انعدام األمن، إلى عرقلة بسط  ،ھذا وقد أدى فشل الطرفین في إنشاء إدارة منطقة أبیي
ء أمام العودة المستدامة وعلى توفیر الخدمات العامة على نحو مستدام مما یشكل عقبة كأدا ،وسیادة القانون ،الحكم

من أفراد قبیلة المسیریة في  25,000ھناك ما یقرب من فوقد ذكر التقریر أنھ باإلضافة إلى دینكا نقوك،  للنازحین.
الذین یمارسون التنقل الموسمي من الذین دخلوا إلى المنطقة في الرحل من المسیریة  35,000شمال أبیي وكذلك 

 .2017ع أن یعودوا في منتصف عام والذین یتوق 2016أواخر عام 
 

وفي الوقت نفسھ، فإن ھناك شح في تمویل األنشطة اإلنسانیة، بما في ذلك في قطاع الصحة، وتقتصر عملیة التواصل 
 السریعة األثر التي تقوم بتنفیذھا الیونیسفا.مع األھالي في معظمھا على تقدیم المساعدات اإلنسانیة، باستثناء المشاریع 

وتساعد المنظمة الدولیة للھجرة، في كثیر من األحیان بالتعاون مع المنظمات غیر الحكومیة الدولیة، في تنفیذ عملیة 
ل المشاریع السریعة األثر. وتغطي أنشطة المنظمات غیر الحكومیة الدولیة (التي یمولھا المانحون مباشرة أو من خال

وكاالت األمم المتحدة) جمیع القطاعات، بما في ذلك التغذیة، والمیاه والمرافق الصحیة، والنظافة، ووسائل كسب 
ً  .العیش والجنوبیة من أبیي. وقد استطاعت بعض وكاالت  ،في األجزاء الوسطى وتجري ھذه األنشطة بالكامل تقریبا

لوطنیة من العمل في شمال أبیي، مع تركیز الدعم على إعادة واثنتان من المنظمات غیر الحكومیة ا ،األمم المتحدة
 .تأھیل المباني والمرافق العامة، ونقاط المیاه، ووسائل كسب العیش المجتمعیة، وتطعیم المواشي

 

 
 

 ً ألمم ل لتقریر األمین العام  وفقا
یحتاج ما یقرب  ،المتحدة األخیر

شخص إلى  160,000من 
ات في شكل من أشكال المساعد

 منطقة أبیي

شح في  تمویل األنشطة 
 في منطقة أبیياإلنسانیة 

 

 )2016(المنظمة الدولیة للھجرة،  في أبیي حول نقطة میاه في منطقة أبیي سكان محلیون

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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والحفاظ على  ،بنك الدولي لبناء المرونةوال ،إطار جدید لألمم المتحدة
 السالم في مناطق النزاعات

 
للشراكة یركز على بناء  أبریل إطاراً  22، فقد وقع الطرفان بتاریخ لبیان مشترك بین األمم المتحدة والبنك الدوليوفقاً 

لمخاطر عن طریق الحد من الفقر، وتعزیز الرخاء المشترك، وتعزیز األمن لالمرونة لألشخاص األكثر عرضةً 
 .الغذائي، والحفاظ على السالم في حاالت التأثر باألزمات

 
جموعة البنك الدولي م العام لألمم المتحدة أنطونیو غوتیریس، ورئیس األمینویأتي ھذا اإلطار، الذي وقعھ كل من 

ً  جیم یونغ كیم والحد من  ،على نحو أوثق للوقایة استجابة للنداءات العالمیة التي طالبت كال المؤسستین للعمل معا
ً  ،والمخاطر ،االحتیاجات  والنزاعات. ،في وتیرة العنف والضعف في الوقت الذي  یشھد فیھ العالم ارتفاعا

 
الحد من مخاطر األزمات المتعددة : والبنك الدولي بطرق تكاملیة من أجل ،تحدةوتحت ھذا اإلطار، ستعمل األمم الم

وأدوات مشتركة من أجل إیجاد حلول أكثر  ،منع نشوب النزاعات العنیفة؛ ووضع تحلیالت لىعوالمساعدة  ،األبعاد
لتأثیر عبر رفع سقف فعالیة؛ وتنسیق الدعم لمعالجة األزمات الممتدة بما في ذلك النزوح القسري؛ وتوسیع نطاق ا

 .التمویل
 

والبنك الدولي في حاالت التأثر  ،ویستند ھذا اإلطار إلى ما یقرب من عقد من الجھود لتعزیز التعاون بین األمم المتحدة
یعكس التطورات التي حدثت منذ ذلك الحین،  2008ع في عام باألزمات، حیث جرى تحدیث إطار سابق كان قد وقِّ 

إلیجاد  مایو الماضي في مؤتمر القمة العالمي للعمل اإلنساني الذي انعقد في شھر تْ عَ طِ مات التي قُ بما في ذلك االلتزا
 ."والضعف ،والمخاطر ،"الحد من االحتیاجات إلى "تلبیة االحتیاجات" ل التركیز منتحوِّ  "طریقة جدیدة للعمل"
 
 

 ً ونطاق والیة تختلف نسبیاً، فإن اإلطار یحدد المبادئ  ،والبنك الدولي یتمتعان بمزایا ،بأن األمم المتحدة واعترافا
وستضمن ھذه المبادئ أن تشتمل الجھود الجماعیة على األبعاد اإلنمائیة، واإلنسانیة، والسیاسیة، واألمنیة، . التوجیھیة

بھدف النھوض بالحلول المتكاملة القائمة على  وحقوق اإلنسان، وكذلك األبعاد االقتصادیة، واالجتماعیة ،وبناء السالم
 .احتیاجات كل قطر على حدة

 
حیث تعمل الجھات اإلنسانیة  نمائيواإل ،حدى البلدان الرائدة في مجال العالقة بین العمل اإلنسانيإویعتبر السودان 

 . 2019 -2017الفاعلة في القطر على وضع استراتیجیة إنسانیة متعددة السنوات للمدة من 
 

 

 والبنك الدولي ،األمم المتحدة
للشراكة بشأن  یوقعان  إطاراً 

بناء قدرات المرونة لألھالي 
 األكثر عرضةً للمخاطر

 

  ویةنمتال-ةاإلنسانی اتلعالقلالقادمة فعالیة تنبیھ إلى ال
 

 دعوتكم لحضور: فریق تنفیذ جدول أعمال التحولر یس
 

 ياإلنمائواإلنساني  لعالقة بین الشأنفعالیة ا
 ماھیة الطریقة الجدیدة للعمل؟ أمثلة عملیة

 
 
 
 

 
 

 دقیقة 60  -  2017مایو  10 األربعاء
 

 جون قینق
 نیة: المدیر المناوب لماھیة الطریقة الجدیدة إلنفاذ سلسلة العملكتب األمم المتحدة للشؤون اإلنساعملیات ممدیر 

 
 و: 

 مارتا رویدس
 المنسق المقیم للشؤون اإلنسانیة بالسودان

 الرابطھذا  عبرالتسجیل  أرجو
 16:00نیروبي     16:00عمان     15:00جنیف     13:00نیویورك    داكار 

 

 اللجنة المشترك الدائمة بین والوكاالت تنفیذ جدول أعمال التحولالرئیسي لفریق ال
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