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النشرة اإلنسانية
السودان
العدد  19 – 6| 25نوفمبر 2017

في هذا العدد

أبرز التطورات
•

 10,000بحاجة للمساعدات في الدلنج ص1.
ممر إنساني إلى جنوب السودان ص2.

يحتاج حوالي  10,000شخص إلى المساعدات

معسكرات الالجئين في النيل األبيض ص3.

بمحلية الدلنج في والية جنوب كردفان
•

بعثة مانحي صندوق السودان اإلنساني إلى جبل مرة ص4.

الممر اإلنساني من السودان إلى دولة جنوب
السودان ييسر مرور المعونات الغذائية إلى

نازح ون في والية جنوب كردفان (مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،مايو )2017

97,000
•

الحكومة تطلق الخطة القومية الرسمية األولى
لمكافحة االتجار في البشر

•

أكثر من  200الجئ سوري ويمني يتلقون تدريبا ً

حددت وكاالت اإلغاثة  10,000نازح على أنهم في حاجة إلى المساعدات في الدلنج،
بوالية جنوب كردفان

في الخرطوم على وسائل العيش
•

مانحو صندوق السودان اإلنساني يسافرون إلى يحتاج ما يقدر بعدد  10,000من النازحين –  1,943أسرة – من الذين استقروا في مناطق حول بلدة الدلنج
نِرتتِي في جبل مرة الذي افتتح حديثا ً
(الفرشاية ،والتكما ،والنيلة ،والتومات) بوالية جنوب كردفان إلى المساعدات اإلنسانية ،وذلك وفقا ً لنتائج بعثة
مشتركة بين الوكاالت زارت المنطقة في المدة من  2إلى  5أكتوبر .وقد استقر النازحون ،ومعظمهم من النساء
أرقام عام 2017
واألطفال ،في مناطق معرضة للفيضانات ،وأبدوا استعدادهم للعودة إلى مناطق النزوح األولي ،شريطة توافر األمن.
وأوردت التقارير بأن الزراعة المطرية هي المصدر الرئيسي لوسائل العيش هناك ،مدعومة بفرص عمل بأجر .ومع
عدد األشخاص المحتاجين في
السودان (وفقا ً للمحة االحتياجات
ذلك ،فقد أفاد النازحون عن إمكانية محدودة للحصول على األراضي للزراعة خاصة في المناطق المحيطة بمدينة
 4.8مليون
اإلنسانية للعام )2017
الدلنج .وتعكف منظمات اإلغاثة حاليا ً على االستعداد لالستجابة بالغذاء والمياه والمرافق الصحية وفرص وسائل
عدد األشخاص المحتاجين في
العيش والخدمات الصحية المجانية والدعم التعليمي.
دارفور (لمحة االحتياجات
 3مليون

اإلنسانية للعام )2017
عدد حاالت اإلصابة بسوء
التغذية الحاد الشامل

(لمحة

االحتياجات اإلنسانية للعام )2017

الالجئون من مواطني دولة
جنوب السودان في السودان
منذ  15ديسمبر2013 ،
(المسجلون من قبل مفوضية
األمم المتحدة لشئون الالجئين)
– حتى  31أكتوبر 2017
الالجئون وطالبو اللجوء
السياسي من جنسيات أخرى
(المسجلون من قبل مفوضية
األمم المتحدة لشئون الالجئين)
– حتى  30يونيو 2017

 2.2مليون

453,258

167,784

التمويل
 337.5مليون
التمويل المستلم في 2017

(دوالر أمريكي)

النازحون غير قادرين على تحمل تكاليف الخدمات الصحية
يتعذر على النازحين في بعض المناطق التي جرى تقييمها الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية إما بسبب نقص
التمويل أو المسافات الطويلة إلى المرافق الصحية .وهذا هو الحال في منطقة أمالوان ،حيث يقع أقرب مرفق صحي
على بعد  4كيلومترات ويصعب الوصول إليه أثناء موسم األمطار .وال توجد خدمات سابقة للوالدة ،ومعظم المراكز
الصحية ليس لديها ما يكفي من الموظفين ،وذلك وفقا ً لتقرير البعثة .كما ال توجد أنشطة مستمرة لتعزيز الصحة في
أي من المناطق التي جرى تقييمها .وال تتوفر لدى بعض النازحين مياه صالحة للشرب أو مرافقا ً صحية.
فرص وسائل العيش بعيدة المنال بالنسبة لكثير من النازحين
يقتصر نشاط معظم النازحين الذين يصلون إلى منطقة الدلنج على زراعة الكفاف على غرار ما يزرعون قرب
المآوي والبيوت وذلك لعدم حصولهم على األراضي الصالحة للزراعة بسبب نقص األموال واألمن .ومع أن أغلبيتهم
كانوا يعملون سابقا ً في الرعي ،والزراعة ،والرعي الزراعي في مناطقها األصلية ،إال أن اآلفاق المستقبلية لوسائل
عيشهم محدودة.
عدم ترميم مضخات المياه يعرض المجتمع لألمراض

 40.9في المائة
إجمالي التمويل المتحصل
(نظام التتبع المالي،
حتى  5نوفمبر )2017

اضطرت عائالت النازحين إلى استخدام مصادر مياه غير محمية نسبة للعدد الكبير من المضخات المائية التي بحاجة
إلى ترميم مما يعرضهم لخطر األمراض المنقولة عن طريق المياه ،وذلك وفقا ً لتقرير البعثة .وكانت هنالك مخاوف
من أن بعض األسر قد حفرت آباراً للمياه داخل منازلها بالقرب من مراحيض الحفر ،مما يزيد من احتمال حدوث
تلوث .ومعظم النازحين ليس لديهم مراحيض في منازلهم ،وأفاد الكثيرون بأن المراحيض تنهار بسهولة بسبب بنية
التربة .لذا فبعض المراحيض المتاحة غير آمنة ،كما أن المجتمعات المتأثرة تفتقر إلى التوعية والممارسات الصحية
الشخصية.
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يفتقر النازحون بالدلنج إلى المدارس والتي هي إما مغلقة أو بحاجة إلى إعادة تأهيل
من بين  90مدرسة في محلية الدلنج ،وخمسة مراكز برامج تعليمية بديلة ،هناك  59مدرسة عاملة ،منها خمس
مدارس للبدو الرحل وأخرى هي مركز للتعليم البديل .وهناك  10مدارس أساس فقط متاحة لألطفال النازحين .في
حين أن  3,408من التالميذ والتلميذات ( 1,558فتاة و 1,850صبي) ملتحقون حاليا ً بالمدارس ،وفقا ً لمكتب التعليم
المحلي في الدلنج ،وبشكل عام ،ال توجد مدارس كافية لتلبية احتياجات النازحين والمجتمعات المضيفة والعائدين .وبما
أن نصف هذه المدارس تقريبا ً تحتاج إلى إعادة تأهيل أو هي مشيدة بالحشائش واألعشاب ،فإن جميع المدارس تفتقر
إلى المعدات والمواد األساسية الكافية مثل المقاعد والمكاتب وألواح الكتابة (السبورات) .كما ال تتوفر أيضا ً مرافق
للمياه ومرافق صحية.

ممر اإلنساني رابع إلى دولة جنوب السودان يصبح مهيأ ً للعمل بحلول نهاية نوفمبر
جرى تسليم أكثر من 97,000
طن متري من المساعدات
الغذائية الطارئة إلى دولة
جنوب السودان لمساعدة أكثر
من  1.2مليون شخص وذلك
منذ نوفمبر 2014

يسمح ممر إنساني رابع من األُبيِّض إلى أويل بنقل
المساعدات اإلنسانية من السودان إلى دولة جنوب
السودان ،وسيبدأ العمل به للمرة األولى في أواخر
نوفمبر ،عقب تقييمات أجريت مؤخراً على الطرق على
جانبي الحدود .وقد جرى شحن تجريبي لما يبلغ 500
طن متري ،وسيبدأ تنفيذه بعد الحصول على الموافقة
النهائية من الحكومة.
وتوجد حاليا ً أربعة ممرات تقدم إمدادات إنسانية إلى دولة
جنوب السودان من السودان ،ولكن استخدمت ثالثة منها
فقط في عام  ،2017بما في ذلك الرنك وبانتيو في دولة
جنوب السودان والناصرة في إثيوبيا ،التي يستخدمها
برنامج الغذاء العالمي لعمليات اإلنزال الجوي من قامبيال
إلى المناطق المتأثرة في دولة جنوب السودان .

قافلة برنامج الغذاء العالمي للمساعدات تستعد لالنتقال إلى دولة جنوب السودان
(برنامج الغذاء العالمي ،نوفمبر )2017

قدم برنامج الغذاء العالمي في عام  2017بالسودان  42,557مليون طن  -من أصل  97,259طن متري خالل
السنوات الثالث الماضية  -إلى أكثر من  1,2مليون شخص من المتأثرين بالنزاع من أولئك الذين يواجهون الجوع
الحاد في دولة جنوب السودان.
ولدى برنامج الغذاء العالمي وحكومتا السودان ودولة جنوب السودان مذكرة تفاهم تحدد برنامج الغذاء العالمي بوصفه
الوكالة الوحيدة المسؤولة عن نقل شحنات المستلزمات اإلنسانية من السودان إلى دولة جنوب السودان .وقد أعادت
مذكرة التفاهم المعتمدة في عام  2014فتح الممر اإلنساني هذا ألول مرة منذ انفصال الدولتين في عام .2011
واالتفاقية الحالية سارية المفعول حتى يونيو .2018

ستستضيف األراضي التي جرى تنظيفها حديث ا ً خمسة آالف أسرة الجئة في والية النيل
األبيض
من المتوقع أن يصل عدد
الالجئين في السودان من دولة
جنوب السودان إلى 477,000
الجئ بحلول نهاية العام

سيشكل امتداد معسكر الورل معسكراً آخراً لالجئين هو معسكر "ال ِج ِّمي َعا" لالجئين الذي ينبغي أن يستوعب ما يزيد
على  5,000أسرة .وبدأ العمل في تنظيف األراضي المخصصة للمعسكر الجديد في أكتوبر ،حيث جرى حتى اآلن
ترسيم أكثر من  600قطعة أرض ومواقع لألبنية اإلدارية ومناطق التخزين .ويجري أيضا تنفيذ مشروع امتداد
األراضي في معسكر أم صنقور الستيعاب  3,000أسرة إضافية .ومن المتوقع أن يكتمل الموقعان بحلول منتصف
يناير.
وتفيد مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين بأن العدد اإلجمالي لالجئين من دولة جنوب السودان في السودان منذ
بداية النزاع في ديسمبر  2013يزيد على  ،453,000وصل منهم حوالي  1,500الجئ في أكتوبر .ويبلغ العدد
اإلجمالي لالجئين الذين وصلوا في عام  2017نحو  186,000الجئ.

وقد رمت خطة االستجابة اإلقليمية لعام  2017لالجئين من دولة جنوب السودان في البداية إلى التخطيط لعدد
 330,000الجئ من دولة جنوب السودان ،يصلون بحلول نهاية العام .ومع ذلك ،وفي ضوء تسارع وتيرة التدفقات،
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ارتفع رقم التخطيط إلى  477,000شخص .وحتى اآلن ،فإن نسبة السودان من خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين في
جنوب السودان لعام  2017لم تحظ إال بتمويل بنسبة  22في المائة فقط ،وذلك وفقا ً لمفوضية األمم المتحدة لالجئين.
 453,258الجئا ً من دولة جنوب السودان وصلوا إلى السودان منذ منتصــــــف ديســــــمبر 2013
 186,002الجئ وصلوا من دولة جنوب السودان إلى السودان في عام 2017
 1,490الجئا وصلوا من دولة جنوب السودان إلى السودان في أكتوبر 2017

حكومة السودان تطلق أول خطة قومية لمكافحة االتجار بالبشر
جرى إطالق أول خطة وطنية لمكافحة االتجار بالبشر ،أقرتها رسميا ً حكومة السودان ،في  8نوفمبر ،وذلك وفقا ً لبيان
صحفي صادر عن المنظمة الدولية للهجرة .وهذه هي المرحلة الثانية من خطة العمل القومية لمكافحة االتجار بالبشر
التي أطلقتها اللجنة القومية لمكافحة االتجار بالبشر التابعة للحكومة بدعم فني من المنظمة الدولية للهجرة في السودان
وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.
وتتمثل الركائز الرئيسية للخطة في منع االتجار بالبشر عن طريق الحد من عدد األشخاص المعرضين لالتجار،
وزيادة وعي الجمهور ،وتحسين تعاطي الجمهور مع مسألة االتجار بالبشر .وتتضمن الخطة أيضا ً إجراءات لحماية
ضحايا االتجار ورعايتهم ودعمهم عن طريق تحسين تحديد هوية األشخاص المتجر بهم وإحالتهم؛ مع ضمان حماية
الضحايا ،وتحسين الخدمات المقدمة ،وتدريب الكوادر العاملة في هذا المجال .ومن بين الركائز أيضا ً التحقيق مع
المتاجرين ومقاضاة مرتكبيها من خالل تعزيز اإلطار القانوني وتعزيز قدرة نظام العدالة الجنائية على التحقيق مع
المتجرين ومحاكمتهم ومعاقبتهم وضمان العدالة للضحايا.
وبعد إطالق الخطة ،ستجري اللجنة القومية لمكافحة االتجار بالبشر سلسلة من ورش العمل التنويرية ،وسيشارك مع
مختلف أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية وغير الحكومية لتحديد المجاالت و  /أو القطاعات التي ستلعب دوراً
في تنفيذ الخطة .ودعمت خطة العمل القومية بناء قدرات المنظمة الدولية للهجرة على الصعيدين اإلقليمي والقومي من
أجل تحسين إدارة الهجرة في البرنامج اإلقليمي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد) ومما يجدر ذكره أن
هذه الورش تمولها الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.
.

األعمال الصغيرة والتدريب المهني لالجئين السوريين واليمنيين
يحصل الالجئون السوريون
واليمنيون على تدريب على
مباشرة األعمال الحرة في
السودان

ُمنِ َح الالجئون في السودان فرصة لالجتهاد .فقد جرى تدريب  200الجئ سوري ويمني على أساسيات محو األمية
المالية  /وريادة األعمال والتدريب المهني بين  18أكتوبر و 12نوفمبر  2017في الخرطوم.
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وقد قامت مؤسسة سند القومية الخيرية غير الحكومية بتنظيم هذا التدريب بدعم من مفوضية األمم المتحدة لشئون
الالجئين كجزء من أنشطة المفوضية لتكريس االعتماد على الذات ،واستدامة وسائل العيش لالجئي الحضر في والية
الخرطوم ،بما في ذلك الالجئين السوريين واليمنيين.
وشملت الدورات التدريبية المالية بما في ذلك كيفية
إنشاء وإدارة مشروع صغير لعدد  150الجئا ً (100
سوري و 50يمنياً) نفذ في مركز المغربي للتدريب.
ٍ
عند االنتهاء بنجاح من الجزء النظري من ريادة
األعمال  /التدريب على األعمال التجارية الصغيرة،
سيمنح المشاركون منحا ً مالية تتراوح من 15,000
إلى  20,000جنيه سوداني (ما يقدر بمبلغ 2,250
إلى  3,000دوالر أمريكي) للمساعدة في بدء تحويل
خططهم لألعمال الصغيرة إلى واقع ملموس.
وستحضر مجموعة أخرى من  50الجئا ( 30سوريا ً
و 20يمنياً) التدريب المهني في مركز التدريب
بالخرطوم .2
وتهدف استجابة الالجئين في السودان إلى تلبية
احتياجات الالجئين الذين يعيشون في الحضر في
جميع أنحاء السودان ،وخاصة في الخرطوم ،مع
التركيز على وسائل العيش لدعم االعتماد على
الذات ،بما في ذلك من خالل الحصول على فرص
التدريب المهني ،والتدخالت النقدية ،وحماية أصول
وسائل العيش ،مع بذل الجهود إلقامة شراکات مع
القطاع الخاص والفاعلين في مجال التنمية.
التدريب المهني لالجئين في الخرطوم (سند)2017 ،

زيارة مانحي صندوق السودان اإلنساني إلى نِ رتِ تي
نظم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في السودان بعثة متعددة المانحين في المدة من  19إلى  23نوفمبر  2017إلى
المشاريع التي يمولها الصندوق اإلنساني السوداني في نِرتِتي ،بمنطقة جبل مرة ،والية وسط دارفور .وشملت البعثة
ممثلين من وزارة التنمية الدولية البريطانية ،والنرويج ،والسويد ،وهولندا وزاروا العديد من المشاريع التي يمولها
الصندوق في معسكري النازحين الشمالي والجنوبي .وتنفذ هذه المشاريع منظمات خدمات اإلغاثة الكاثوليكية،
ومجلس الالجئين الدنماركي ،واإلغاثة اإلسالمية ،والمعونة الكنسية النرويجية ،وبيطريون بال حدود أأللمانية،
ومنظمة إس أو آر سي بالسودان ،ومنظمة اإلغاثة العالمية.
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أعد مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية هذا التقرير بالتعاون مع الشركاء في المجال اإلنساني

