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أوتشا     

 ) الجئینل السامیةمفوضیة لل أرشیفیةصورة ( الجئون سودانیون في مستوطنة تسي في دولة تشاد

 في ھذا العدد                                        
 

1ص. إلى قریة مرادف إلى مواقع أخرى  نقل العائدین   

   2ص.حالة  523الضنك  بحمى باإلصابةاالشتباه  بلغ عدد حاالت

3ص. المحاصیل  في النیل األزرق ضعفو ،یواجھ اآلالف في ج. كردفان  

4ص. بناء المرونة یساعد على  والكوارث المناخالمرونة والتكیف مع  برنامج  

  التطورات أبرز  
 من 22,600أكثرمن  ستجري عملیة نقل •

أخرى،  مرادف إلى مواقع إلى قریة العائدین
 مالك األراضي نزاع محتمل معنشوب  لمنع

  .في القریة
تقف  صابة بحمى الضنكاالشتباه باإل حاالت •

 حالة. 523في حدود 
األمن الغذائي نزح نحو  مراقبة لوحدة فقاو •

 ،كردفان والیتي جنوب شخص في 45,000
 .ضعف انتاج المحاصیل جراء والنیل األزرق

قام برنامج الغذاء العالمي بتوزیع الغذاء لعدد  •
یرص، وباو، ـــلیات الروصــفي مح 24,843

 .والدمازین في والیة النیل األزرق
ف مع ــكیرونة والتـــبناء الم برنامج یھدف •

 بناءوالكوارث ل القصوىالمناخیة  الظواھر
 في والیات والمجتمعات المحلیة ،األسر مرونة

 .غرب دارفورشمال وجنوب و
 

 أرقام

 ملیون 3,1
 
 

 ملیون 2,5
 

233,000 
 
 

 ملیون 2

 النازحون في السودان
 

 النازحون في دارفور
 ) 2014دیسمبر (حتى  
 

 ) 2015(في 
 

 عدد المصابین بسوء التغذیة 
             الحاد الشامل 

 
 
 

198,707          

 دولة جنوب من الالجئون
 منذ السودانالسودان في 

 2013دیسمبر،  15
(مفوضیة األمم المتحدة 

 لشئون الالجئین)

 
 

173,441 

من الالجئون في السودان 
(مفوضیة  جنسیات أخرى

األمم المتحدة لشئون 
 الالجئین)

 

 التمویل    

 )أمریكي دوالر( ملیون 1,004
  2015مطلوبة في عام 

 
  

57 % 
 المتوفر من التمویل المطلوب

 

    
     

 )2014یونیو  –(صورة من أرشیف المفوضیة السامیة لشئون الالجئین  الجئون سودانیون في دولة تشاد جرى نقلھم من المنطقة الحدودیة

 
 

عملیة نقل العائدین إلى قریة مرداف التابعة لوالیة وسط دارفور، إلى 
  مناطق أخرى في محلیة أم دخن

 
ومعتمدیة الالجئین السودانیة بتسییر بعثة  ،كل من مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین تدیسمبر، قام 16اریخ بت

 30,000، للتحقق من التقاریر حول عودة أم دخنتحقق الى قریة مرداف التابعة لوالیة وسط دارفور، بمحلیة 
فرد من قبیلة السالمات إلى قریة   22,617شخص من معسكرات الالجئین بدولة تشاد. وقد تحققت البعثة من عودة 

وقد عبرت مفوضیة العون اإلنساني الحكومیة في والیة وسط دارفورعن قلقھا إزاء العودة إلى ھذا، مرداف ھذا العام. 
ً أفرادالتي یعیش أصالً لقبیلة الفورألن ملكیة القریة تعود  القریة نظراً  ھناك ف. ھا كنازحین في معسكرات أم دخن حالیا

 إمكانیة لنشوب نزاع بین االسالمات مع أصحاب األرض خاصةً إذا ما حاول السالمات االستیطان في القریة. وبناءً 
ن الالجین ومعتمدیة الالجئین القیام ببعثة تحقق على ذلك، طلبت مفوضیة العون االنساني من كل من مفوضیة شؤو

لتسجیل العائدین قبل إجراء عملیة التقییم المشترك بین القطاعات. ووفقا لمفوضیة العون  2016أخرى في ینایر 
االنساني، تخطط الحكومة لنقل العائدین إلى ثالث مناطق في محلیة أم دخن تفادیاً لنشوب نزاع محتمل مع مالك 

 األرض.
  

وبناًء على نتاج بعثة تحقق سیرت الى المنطقة من قبل مفوضیة العون االنساني بالتعاون مع منظمة مثلث االجیال 
واللوازم المنزلیة، وكذلك  ،نوفمبر، یحتاج العائدون إلى مآوى الطوارئ 17الدولیة، وقادة المجتمع المحلي في 

ً یحتاج الدونك ،المیاه خدمات ي (ساحة میاه) العامل إلى إعادة تأھیل حیث یقوم الناس والمرافق الصحیة.  أیضا
 باألمراض. ةلخطر اإلصابیعرض السكان  ةمالئم ةصحیم مرافق بالشرب من الوادي المجاور. ھذا، وعدم وجود نظا

 
، بسبب القتال الذي اندلع بین قبیلتي المسیریة 2013ھؤالء العائدون من قراھم ومن مدینة أم دخن في عام  وقد فر

تى شھر یونیو في دولة تشاد ح قدام لالجئینوالسالمات. وقد أفاد العائدون، بأنھم كانوا یعیشون في معسكر أبو 
كیلومترا داخل  110ونقل الالجئین إلى منطقة تبعد حوالي  ،، عندما قررت الحكومة التشادیة إغالق المعسكر2015
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 )دیسمبر 18 –أغسطس  29بحمى الضنك في السودان ( باإلصابةحاالت االشتباه 
 ومنظمة الصحة العالمیة ،المصدر: وزارة الصحة

 عدد الحاالت
 عدد الوفیات

 

 تشاد. وقد اختار الالجئون العودة إلى السودان، ولكن لیس إلى مناطقھم األصلیة في القرى الواقعة إلى الجنوب من
 آمنة للعودة بسبب استمرار وجود رجال قبیلة المسیریة في ھذه المناطق. ا غیریعتبرونھ وامدینة أم دخن، التي ما زال

 

، حالة 523بحمى الضنك عند حدود  باإلصابةاالشتباه حاالت یقف عدد 
 دیسمبر 18 حتىحالة وفاة، وذلك  104بما في ذلك 

 
حالة  104اصابتھا بحمى الضنك، بما في ذلك بحالة یشتبھ  523 فقد جرى االبالغ عن عددووفقا لوزارة الصحة، 

النقص في عدد  . ویعوددیسمبر 18) و الوباءبدایة تفشي  أغسطس (عند 29بین  في المدة وذلك ، وفاة في السودان
 علیھا ینطبقالحاالت التي ال الحاالت إلى قیام وزارة الصحة بمراجعة جمیع الحاالت المبلغ عنھا، حیث جرى استبعاد 

فقا لوزارة وو .ت كسال وكردفاناوالی إلى نتقلا ثمدارفورھذا، وقد بدأ تفشي المرض في والیات  المرض.  تعریف
ل أكبر عدد لحاالت اإلصابة جِ ، و قد سُ من الذكورھي لحاالت المبلغ عنھا في المائة من مجموع ا 53 فإنالصحة، 

 ).في المائة 44( واتسن 14إلى  5 من الفئة العمریةبالمرض في 
  

في  . أمامحلیة 27فاة في وحالة   99و باإلصابةاشتباه  حالة  473فقد جرى االبالغ عن دارفور، والیات في أما 
أبیي،  محلیات ھي في ثمانيوفیات،  4إشتباه باالصابة بالمرض بما في ذلك حالة  44فقد جرى االبالغ عن  كردفان،

 محلیةجنوب كردفان) ووالیة قاوة (ولھبیلة، وكادوقلي، و، الشرقي  ریفوالغرب كردفان)، والیة بابنوسة (و، وكیلك
حالة وفاة ، بما في ذلك اشتباه ست حاالتاالبالغ عن  فقد جرىفي والیة كسال، أما  ).شمال كردفانوالیة (في شیكان 

 .في عاصمة الوالیة مدینة كسال ةواحد
 

نوعیة المیاه واإلدارة المتكاملة لنواقل  فحص دورات تدریبیة حولت منظمة الصحة العالمیة وفرذلك، واستجابةً ل
ووزارة الصحة  ،منظمة الصحة العالمیةوقد باشرت  .ووسط دارفور ،شخصا في والیتي جنوب 60 لعددالمرض 
في أما  .شخص 13,600لى الوصول إ تمكنت من، ورةأثأنشطة تعزیز الصحة في جمیع المناطق المتالقیام ببالوالیة 

. أیضاً وتعزیز الصحة العامة ،دعم األنشطة الصحیة الیونیسیفمنظمة واصلت فقد وغرب دارفور،  ،والیات وسط
والیة في و .شخص  549,000 تمكنت من الوصول إلىحمى الضنك  حولإذاعیة  مقابالتبدعم الیونیسف قامت 

مستشفى الجنینة ب )قسم العزل( الكرنتینةدعم بیة الدولیة رسویسال منظمة أطباء بال حدودقامت غرب دارفور، 
إنقاذ منظمة وقد عقدت  .الجنینةمحلیة مراقبة النشطة داخل الو ،التثقیف الصحي انشطةتوفیر قامت كذلك بو ،التعلیمي

 1,560الوصول إلى تمكنت من ومورني، وكرینك، وھبیلة، محلیات توعیة في للجلسات الدولیة  السویدیة ةلوالطف
ً بفحص .شخص إلى  مواد الفحص المعملیةوقدمت  ،تكاثر البعوضمكافحة المیاه ل أوعیة وقامت المنظمة أیضا

كذلك و ،ورشة عمل تدریبیة حول الحمى النزفیة الفیروسیة بعقد المنظمة الدولیة للھجرةالكرنتینة في كرینك. وقامت 
في أما  .المحلي شخصا من المجتمع 40تستھدف والتي ، رینكمورني بمحلیة ك المالریا في قریةلمكافحة االستجابة 

بھدف الحمى النزفیة الفیروسیة ب الخاصة ثقیفیةمواد التالاإلغاثة الدولیة  فقد قامت منظمةشمال دارفور، والیة 
ُ بتدریبالمنظمة قامت  كما التي تشرف علیھا المنظمة في الوالیة. عیاداتال توزیعھا على ً متطوع 50 أیضا من  ا

 .كیفیة إجراء حمالت التثقیف الصحي علىالمجتمع المحلي 

 
 

 

 عناإلبالغ جرى  في السودان
 باإلصابةحالة اشتباه  523

 104بحمى الضنك، بما في ذلك 
 18حتى تاریخ  اةـــــحالة وف
 دیسمبر
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والنیل األزرق إلى  ،سیحتاج اآلالف من الناس في والیتي جنوب كردفان

 المساعدات بسبب ضعف انتاج المحاصیل
 

، فقد 2015وفقا ألحدث التقاریر الذي اصدرتھ وحدة مراقبة أوضاع  األمن الغذائي لشھري أكتوبر، ونوفمبر من عام 
وكذلك فقر المراعي  إلى نزوح  األھالي من محلیتي  ،وعدم كفایة مخزونات األغذیة ،أدى ضعف انتاج المحاصیل

نازح في محلیة الدلنج إلى المساعدات  15,000ھبیلة، والدلنج في والیة جنوب كردفان. ووفقا للوحدة، سیحتاج نحو 
 3,000تاج حالمحاصیل ھذا العام. أما في والیة النیل األزرق، فسیاإلنسانیة في العام المقبل نتیجة لضعف انتاج 

بسبب ضعف  ،أیضا 2016وودكة في محلیة الكرمك إلى المساعدات طوال شھر فبرایر  ،شخص في قریتي شالي
في تحسن توقعات انتاج المحاصیل في المدة من  ةمتأخر المحاصیل ھذا العام. ومع ذلك، فقد أسھم ھطول أمطار إنتاج

 .  2016الى فبرایر  2015دیسمبر
 
 المساعدات لألھالي المحتاجین في والیة النیل األزرقم یقدت
 

األزرق التي تسھل عملیة الوصول  والیة النیل استمرت منظمات اإلغاثة في تقدیم المساعدات لألھالي في مناطق
دیسمبر، من التوزیعات العامة لحصص المواد الغذائیة  21-15لیھا. وقد فرغ برنامج الغذاء العالمي في المدة من إ

شخص في قرى عزاز، والجیري، وشنیشة (في محلیة الروصیرص)، وكذلك  24,843الخاصة بشھردیسمبر لعدد 
طن متري من  390 (محلیة باو)، وقریة ھارون (محلیة الدمازین). ھذا، وقد جرى توزیع نحوفي قریة سید افندي 

، فسیقوم البرنامج بإعادة تقییم 2016ومطلع شھر ینایر عام  2015المواد الغذائیة المتنوعة. أما في المدة بین دیسمبر 
 أوضاع األمن الغذائي في ھذه المواقع الخمسة.

 
منظمة العون االنساني والتنمیة الوطنیة بتوزیع تقاوى (بذور)  دأت منظمة الفاو عبرب دیسمبر 23وفي تاریخ 

حیث سیجري الفراغ من  ، والروصیرصمزارع في محلیتي الدمازین 2,000الخضروات للموسم الشتوي لعدد 
والیة، والمنظمة وتقوم كل من منظمة الفاو، ووزارة الثروة الحیوانیة بالالتوزیع ھذه في القریب العاجل.  عملیة

رأس في ست من محلیات  100,000الوطنیة الخیریة للتأھیل والتنمیة بتنظیم حملة لتطعیم وعالج المواشي تستھدف 
 .2016الوالیة. وقد بدأت الحملة في شھرنوفمبر وسیجري الفراغ منھا في ینایر 

 

المحلیة  إكثار البذورعملیة تشجیع  عبر مكافحة انعدام األمن الغذائي
 المحاصیلمن أصناف محسنة  إلنتاج

 
ارة المملكة إدمن  دعمٍ بالبیئة  الحفاظ علىالخیریة الوطنیة لتنمیة البدو وتقوم منظمة كونسیرن الدولیة ومنظمة المسار

بناء المرونة والتكیف مع الظواھر المناخیة "ثالث سنوات بعنوان  على مدىتنفیذ برنامج ب المتحدة للتنمیة الدولیة
مساعدتھم على  عبروالمجتمعات المحلیة  ،األسر مرونةویھدف البرنامج إلى بناء  ."والكوارث في السودان القصوى
أیضاً ھدف یكما و .المساواة انعدامو ،والصدمات، وسوء الصحة ،عیشھم في سیاق الضغوط المناخیة وسائلتحسین 

لقیام بعملیات المؤسسات التقنیة لكذلك و والسلطات المحلیة، ،المؤسسات المحلیة مثل المجتمعات تقویة إلى تعزیز
والنساء في  ،من الرجال 100,000ویستھدف البرنامج أكثر من  .الظروف الموسمیة بوطأة تقلباتتنبؤ وال ،التوقع

ب ویأتي ھذا البرنامج في الوقت المناس .وغرب دارفور ،وجنوب ،في والیات شمال المستقرین المجتمعات الرعویة
یُظِھر ، الفاوفقا لمنظمة وو عام.الا ھذفي حصاد موسم الظاھرة النینو على لثار المناخیة الآمن  تعانيالبالد  بدأت حیث

تعزز مرونة وبالتالي الالمبادرات التي تعزز وبین  ،الوضع الحالي في السودان أھمیة الجمع بین االستجابة اإلنسانیة
 .عرضةً للمخاطراألكثراألمن الغذائي للمجتمعات أوضاع 

 
دعم جھود الحكومة بفي الجنینة  الزراعیة  ھیئة البحوثتقوم منظمة كونسیرن بالتعاون مع غرب دارفور، والیة في ف

األمن أوضاع وبالتالي المساھمة في تحسین  ،إنتاج المحاصیلعملیة تغیر المناخ على ظاھرة في التصدي آلثار 
أصناف انتاج ، نفذت المنظمتان مشروع تجریبي یجمع بین علم 2015من یولیو إلى نوفمبر ففي المدة  .الغذائي

استھدف . وقد التقاويوتوزیع  ،الدعم لتعزیز مھارات المزارعین في مضاعفةبین تقدیم و ،محاصیل مقاومة للجفاف
أنواع مختلفة من ن جرى تزویدھم بالذیووجبل مون  ،والجنینة ،كلبسمحلیات مزارعا من  250المشروع التجریبي 

 125ھكتار) من الذرة، و 52.3فدان ( 127 تضمالذرة الرفیعة، والفول السوداني لزراعة مساحة والدخن، أصناف 
أداء قام خبراء الھیئة بتقییم عندما و .ھكتار) من الفول السوداني 38.9(فدان 92 و ، من الدخن )ھكتار 52.5فدان (

وجدوا أن أصناف البذور المحسنة  الجنینةمحلیة والدخن في أربع من ھذه القرى في  ،الذرة الرفیعة عملیة انبات
على سبیل ف. المحلیة رالبذو إنتاجوكم  ،بنمو مقارنةً  كمیة المنتجةوال ،النموعملیتي أظھرت تحسنا كبیرا في كل من 

والدخن  ،لذرة الرفیعةلكٍل من ایوما  75 -72مدة نضج یتراوح بین معدل المحسنة البذور أصناف المثال، أظھرت 

العالمي بتوزیع  قام برنامج الغذاء
شخص  24,843 المواد الغذائیة على

، وباو، یرصـــالروص لیاتــــفي مح
 والدمازین

 

المحسنة  أظھرت أصناف التقاوى
 عملیتي تحسنا كبیرا في كل من

 بالتقاوي والعائد مقارنةً  ،والنم
 المحلیة
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

 منظمة كونسیرن)المصدر: مزرعة ذرة في قریة البان جدید التابعة لمحلیة الجنینة (

ً  18 إلى 20تعتبر أسرع بنحو على التوالي، والتي  باإلضافة إلى  .نفس الحبوبلمن أصناف البذور التقلیدیة  یوما
 ،لذرة الرفیعةابمزروعة وحدة مساحة لكل في المائة  44و 53 تتراوح بین الحبوب أعلى بنسبة حصادذلك، كان 

 .أصناف البذور التقلیدیةحصاد مقارنة مع  والدخن على التوالي
 
 770و ،من الذرة الرفیعةكیلوغرام  2,110 هتقاوى قدراحتیاطي  من تكوینوقت التقییم أثناء أربع قرى  تمكنتو

مجال  كٌل في التقاويدارة بنك المحلیة إل لجانال بواسطةدار یي ذال المحلي التقاويالدخن في بنك كیلوغرام من 
 مجالفي  الالزم  رجال التدریب  21و ،بما في ذلك سبع نساء  ،من تلك اللجان عضوا 28 وقد تلقى نحو .اختصاصھا

تحسین عملیة أن إلى وتشیر ھذه النتائج األولیة یة. المجتمع يالتقاوبنوك دارة والمبادئ األساسیة إل ي،التقاوإدارة 
تحسین أن تؤدي إلى یمكن  ،لتقصیر مدة النضجإنشاء نظم مستدامة بات الجدیدة وانتبني التق عبرإنتاجیة المحاصیل 

ً ف .غلة المحاصیل  إمكانیة خفضإلى افتراض یقود والنضج  ،النمومدة  تھ من قصرما جرت مالحظحقیقة أن أیضا
بنوك  باإلضافة إلى ذلك، فإن .المحاصیل في الحقول بقاءعملیة  قصرلبین الرعاة والمزارعین  توقعةالم تانزاعال
جفاف ال تالوصول إلیھ في حاالیسھل  يللتقاو جاھزاً  مصدراً لدیھا أن یكون بلمجتمعات ل یة ستسمحالمجتمع يتقاوال

أن یكون لدیھا تحكم أفضل في لمجتمعات المحلیة ل أیضاً یمكن . أوالفیضانات المتوقعة الناجمة عن التقلبات المناخیة
 .مزید من المناطقیشمل الالنھج ل االمرحلة التالیة على توسیع ھذالبرنامج في ركز یوس .لزراعةا مواقیتتحدید 
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