
السودان
عادة الدمج المبكر   صحيفة وقائع قطاع العودة واإ

اكثر من 40,000 من اصول جنوب سودانية تقطعت بهم السبل و هم يعيشون في نقاط 
المغادرة في و حول الخرطوم ، وغالبا ما يعيشون في ظروف سيئة للغاية

المحور اإلنساني؟

الطوارئ، يكون في شكل من 	  المساعدة اإلنسانية في حاالت  تقديم 
أشكال الرعاية الطبية والتعليم والمياه والصرف الصحي، والمساعدات 
الغذائية، والتغذية، والنقل أو الحماية للعائدين الذين تقطعت بهم السبل 

و المستضعفون.

توفير 	  خالل  من  للعائدين  دارفور  في  اإلدماج  إلعادة  الدعم  تقديم 
الخدمات األساسية والمساعدة في سبل العيش.

دارفور، 	  في  العائدين  من   200000 من  يقرب  ما  تحركات  تعقب 
كردفان  جنوب  في  العائدين  100000من  لعدد  يقدر  لما  وكذلك 
والنيل األزرق وايضا لعائدي  جنوب السودان من خالل جبل أولياء 

وكوستي.

تعزيز التأهب وقدرة الجهات الفاعلة الوطنية على نحو فعال وبكفاءة 	 
عادة الدمج، بما في ذلك من خالل توفير برامج  الدارة عملية العودة واإ

التدريب وجمع البيانات والتنميط للعائدين.

ماهو الوضع؟

ما يقدر ب  40000  شخص من أصول جنوب سودانية  يعيشون 	 
في المناطق المفتوحة داخل وحول الخرطوم، وهم في انتظار السفر 
إلى جنوب السودان. العديد منهم ظل هناك ألكثر من عامين تحت 

ظروف معيشية سيئة.

في 	  السودان  جنوب  أصول  من  من  شخص   3500 هنك   ايضا 
موقف مماثل يعيشون في محطة سكك حديد كوستي ال يحصلون، او 

يحصلوا على القليل، من الخدمات األساسية لمدة عامين.

أكثر من 715000 شخص من جنوب السودان عادوا من السودان 	 
العودة  فان  ذلك،  ومع   ،2010 أكتوبر  منذ  السودان  جنوب  إلى 
عن طريق البارجة والسكك الحديدية ال تزال محدودة والطرق البرية 

الرئيسية مغلقة حاليا.

كثير من االشخاص الذين نزحوا بسبب الصراع في دارفور وجنوب 	 
كردفان وأبيي ووالية النيل األزرق قد عادوا إلى مناطقهم األصلية في 
عام 2013.  هؤالء العائدون يحتاجون الي  التحقق والتسجيل لتلقي 
عادة الدمج الشامل لتعزيز العودة المستدامة  المساعدات اإلنسانية واإ

في المناطق األمنة.

من 	  أكثر  عاد   ،2012 وديسمبر   2011 يناير  بين  دارفور،  في 
200000 نازح، ولكن التقارير تقترح ان  العديد من تلك العودة  قد 
تكون موسمية أو جزئية حيث  ال تزال تواجه العائدين تحديات عند 
عودتهم، بما في ذلك انعدام األمن، وعدم الحصول على الخدمات 
األساسية و فرص سبل العيش الفرص وانعدام األمن الغذائي ومخاوف 

بشأن حيازة األراضي .

عام 	  في  شخصا    72523 عودة  تعقب  تم  كردفان،  جنوب  وفي 
2012، وتعقب عودة  21667 الي أبيي من يوليو 2012 إلى يناير 
2013.  سوف ينظر في عام 2013 ما إذا كانت هذه عودة دائمة.



المدرسة ألطفالها ومركز صحي لتوفير الخدمات 
الصحية األساسية.

على الصعيد الميداني

فبراير 2013. دارفور:

اوينرادو،  إلى  حواء  عادت   ،2011 عام  في 
بيدا.  في  للنازحين  معسكر  من  بيدا،   محلية 
رفض  حين   التسعة  أوالدها  مع  وحدها  عادت 
زوجها العودة بسبب القضايا األمنية، عادت من 

غير اصول.

صغير  جزء  فقط  اعطيت  حواء  وصلت  عندما 
استولى  حيث  األصلي  بلدها  في  أرضها  من 
البدو على معظم مزرعتها.  في محاولة لتغطية 
طعام أطفالها، عملت حواء في مزارع  النفقات واإ
البدو خالل موسم األمطار في حين أيضا تعمل 

على ارضها الصغيرة .

خالل هذا الوقت، توفي اثنان من أبنائها نتيجة 
للمرض.  بعد وفاة طفليها  واصلت حواء القيام 
عندما  عليها.  العثور  يمكن  التي  األعمال  بكل 
لم  الحصاد في عام 2011 فقره ،  أثبت موسم 
يكن لحواء محاصول لبيعه، حيث ان القليل الذي 

حصدته كان لحاجة لألسرة.

في  الموحد  االنساني  الصندوق  دعم  خالل  من 
عام 2012، اعطت منظمة FAR حواء  ثالثة 
من الماعز للمساعدة في تجديد قطيعها السابق. 
هي  االحتياجات  أعظم  ان  اليوم  حواء  قالت 
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