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ً غير مسبوقة من السكان املتحركني، وأهمية  شهد عام 2015 أعدادا
متزايد  باهتمام  السودان  وقد حظى  الهجرة.  ألجندة   ً وإحلاحا متزايدة 
طول  على  مقصد،  وبلد  وعبور  منشأ  كبلد  العاملي  املستوى  على 
حتديات  وتتركز  أوروبا.  إلى  أفريقيا  من  الرئيسية،  الهجرة  مسارات 
الهجرة  تدفقات  إدارة  على  فقط  ليس  السودان،  تواجه  التي  الهجرة 
الغير منظمة و التحكم فيها، بل أيضا على كيفية املعاجلة املتواصلة 
التنمية  املزمنة، وكيفية تسخير فوائد الهجرة لدعم  النزوح  ألوضاع 

في السودان.

وفي هذا اإلطار، وفي بيئة ذات حتوالت داخلية كبيرة، مبا في ذلك اإلنتقال 
إلى مقر جديد، واستقبال عدد من املوظفني اجلدد، والفراغ من التفاوض 
املنظمة  سعت  السودان،  حكومة  مع  جديدة  فنية  إتفاقية  حول 
األزمات  في  الهجرة  ألبعاد  بكفاءة  لإلستجابة  للهجرة  الدولية 
اإلنسانية، حيث بدأت برامج للمعافاة العاجلة وتعزيز االستقرار، ونشر 
شئون  إلدارة   تعزيز مقدراتها  السودان على  ملساعدة حكومة  اخلبراء 

الهجرة.

لألعوام  للهجرة  الدولية  للمنظمة  االستراتيجي  اإلطار  سيستجيب 
ويوائم  السودان،  في  الهجرة  وحتديات  لظروف   2017  –  2015
اإلطار  شكل  وقد  واملوارد.  التنظيمية  املقدرة  ويُركز  البرمجة، 
أولويات  في  األعضاء  والدول  احلكومة  إلشراك    ً أساسا االستراتيجي 

الهجرة بُغية حتقيق املزيد للمهاجرين في عام 2015.

وتلتزم املنظمة الدولية للهجرة بالعمل مع اجلميع خللق فهم وموقف 
ً  نحو تصويرها كظاهرة محلية وعاملية ال  إيجابي جتاه الهجرة سعيا
تتمخض عن األزمات وحاالت الطوارئ فحسب، بل تقود أيضا إلى فرص 
ما  إذا  الهجرة،  ان  على  تدل  فُرص  السودان  ويُقدم  واإلبتكار.  النمو 
والكرامة  البشرية  احلياة  لقيمة  األولوية  أٌعطت  و  إدارتها،  أُحسنت 
كن أن تفيد اجلميع، مهاجرين ومجتمعات على حد سواء. اإلنسانية، ميُ

مخلصكم,

ماريو ليتو ماالنكا

رئيس البعثة

 املنظمة الدولية للهجرة – السودان

 

                  متهيد



إدارة الهجرة والتنمية

إدارة  تدعم املنظمة  الدولية للهجرة حكومة السودان لبناء نظام ممنهج وآمن ومسؤول يستطيع 
املهاجرين،  جميع  ومساعدة  السودان،  ومن  وعبر،  داخل،  املنتظمة  وغير  املنتظمة  الهجرة  تدفقات 
لفائدة التنمية بالسودان. وقد حتقق كل ذلك من خالل تقدمي خدمات لتيسير الهجرة، والوعي املتنامي 

بقضايا الهجرة، ومن خالل بناء القدرات الوطنية في السودان.

إدارة الهجرة عن طريق زيادة برامج  وفي عام 2015، وسعت املنظمة مجاالت عملها الرئيسية في 
املوارد   اول مركز  وتأسيس  املدعومة،  اإلدماج  وإعادة  الطوعية  العودة  وبرنامج  ُيسرة  امل التوطني  إعادة 
في  البحوث  وبداية  احلدود،  شؤون  إدارة  تدخالت  في  والشروع  السودان،  في  للمهاجرين  واإلستجابة 
مركز  الرامية إلنشاء  املشاورات  في  السودان  املنظمة حكومة  أشركت  وقد  الهجرة.  ونوايا  اجتاهات 

إلعادة التأهيل في السودان لضحايا االجتار بالبشر وإعداد أماكن آمنة لهم تدعمها اجملتمعات.

تيسير خدمات الهجرة اآلمنة والكرمية

قق احللول الدائمة إعادة التوطني حتُ

قامت املنظمة الدولية للهجرة، بتنسيق وثيق مع مفوضية األمم املتحدة العليا لالجئني ومعتمدية 
الالجئني، والسلطات السودانية األخرى المختصة، بتسهيل إعادة التوطني على نحو إنساني وكرمي 

ً في 13 من البلدان املستضيفة في إطار برنامج إعادة التوطني ولم الشمل  لنحو 2,544 مهاجرا
األسري خالل عام 2015. وقد كانت كندا واململكة املتحدة والواليات املتحدة البلدان الثالث التي 

استضافت أكبر أعداد من املهاجرين. وتشمل خدمات إعادة التوطني التي تقوم بها املنظمة تسهيل 
الوثائق، والنقل، والتقييم الطبي وفق البروتوكاالت املعنية، وبرامج التوجيه الثقافي، وإجراءات لم 

شمل األسر.

وهناك اهتمام متزايد في هذه العملية بوصفها احلل الدائم األمثل للالجئني في السودان. وقد قبلت 
بلغ عددهم 156  السودان  الالجئني من  مجموعة من  مرة،  وألول  األملانية في عام 2015،  احلكومة 
ً. كذلك قبلت حكومة السويد زيادة احلاالت لعام 2016 بإضافة 149 حالة، بينها 31 حالة في  الجئا
إطار جمع شمل األسر. وقد قبلت كندا 1,225 حالة في عام 2015، وهو أكبر عدد تستضيفه من 
السودان، وأعلنت عن عزمها إلستقبال 2,000 حالة في عام 2016. وخالل عام 2015، متت إعادة 
لنحو  األولي  الفحص  مت  بينما  الالجئني،  لقبول  املتحدة  الواليات  برنامج  إطار  في   ً توطني 349 الجئا

1,195 حالة في عام 2015 توطئة إلعادة توطينهم في عام 2016.

املنظمة الدولية للهجرة تُساعد الالجئني على العودة الطوعية ألوطانهم األصلية

مة املنظّ اإلدماج  وإعادة  العودة  املدعومة  اإلدماج  وإعادة  الطوعية  العودة  املنظمة  برنامج  يُسهل 
والكرمية واالقتصادية التكلفة للمهاجرين الذين عجزوا عن البقاء في السودان ويرغبون في العودة 
لبلدانهم األصلية، أو السودانيني الذين يعيشون في بلدان أخرى ويرغبون في العودة للسودان. ويُقدم

ً للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل، واملهاجرين غير املنتظمني، وضحايا االجتار  ً دائما البرنامج حال
بالبشر، وطالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم.

ً من 16 بلد على العودة الطوعية لوطنهم، حيث كان  وفي عام 2015، ساعدت املنظمة 260 سودانيا
أكثر من نصف هذا العدد من مصر (142)، بينما عاد ما بني 10 و 25 سودانى من كل من اليونان، 
وإندونيسيا، وهولندا، والنرويج، والسويد. وتشمل الدول األخرى التي عاد منها املهاجرون السودانيون 
أستراليا، وبلجيكا، والدمنارك، واستونيا، وفنلندا، وإيطاليا، وليبيا، وجنوب السودان،  وسويسرا، وتونس. 
إعادة  مساعدات  حزم  تلقي  في  العائدين  من   161 البلدان  هذه  قدمته  الذي  التمويل  ساعد  وقد 
اإلدماج. وعند وصولهم إلى السودان، سعى فريق املنظمة الستقبال املهاجرين العائدين إلرشادهم 
في  جديدة  حياة  بداية  من  واألسر  األفراد  لتمكني  اإلدماج  إعادة  حزم  استخدام  على  ومساعدتهم 

السودان.
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مساعدة نقدية

%24

مجال التجارة
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مجال النقل
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أخرى

%16

دعم العودة الطوعية وإعادة اإلدماج

أنواع الدعم إلعادة إدماج السودانيني العائدين في  2015

وفي حال العودة من السودان للبلدان األصلية للمهاجرين، ساعدت املنظمة في عام 2015 العودة الطوعية ملا مجموعه 68 مهاجرا، 
عاد منهم 37 إلى إثيويا والباقي إلى نيجيريا، وساحل العاج ، ومالي، والكنغو الدميوقراطية. وقد تلقى املهاجرون العائدون املساعدات 
ّة للدخل بُغية تعزيز در ملا قبل املغادرة، والنقل، وما بعد الوصول، مبا في ذلك اإلرشاد واملساعدة بعد الوصول، خاصة لبداية أنشطة مُ

إستدامة العودة.
. 

العودة املدعومة من السودان إلى البلدان األصلية، 2015

التقييم واخلدمات الطبية لدعم صحة املهاجرين

ودعم  طلب  على  بناءً  املنظمة  تُقدمها  الهجرة  إدارة  في  ثابته  صحية  خدمات  هي  الهجرة وخدمات صحة السفر  تقييم صحة 
البلدان املقصودة، بُغية تعزيز صحة املهاجرين من خالل تدخالت وقائية وعالجية للحاالت التي، إذا تُركت دون معاجلة، قد يكون لها آثار 
سالبة على صحة املهاجر و/أو على الصحة العامة للمجتمعات املستضيفة لهم. وقد أٌجريت، أثناء عام 2015، 836 تقييم صحي
والبالغ عددهم  املهاجرين  املتحدة. وقد تلقى كل  إلى كندا، وأملانيا، والواليات  املهاجرين من السودان  ً إلعادة توطني  شامل استعدادا
أنهم  والتأكد من  للتأكد من قدرتهم على حتمل السفر  املغادرة  ً ملا قبل  ً طبيا إعادة توطينهم، فحصا ً، والذين متت  2,544 مهاجرا

سيجدون اإلحالة الطبية املناسبة فور وصولهم.

الصحي  بالتقييم  القيام  اآلن  العيادة  وتستطيع  بالسودان.  باملنظمة  الهجرة  صحة  إدارة  عيادة  وترقية  تأهيل  مت  عام 2015،  وفي 
ً في اليوم، بفضل تعزيز القدرات التقنية واالجهزة واملعايير  الشامل من قِبل فريق اطباء املنظمة، حيث يتم فحص 50 – 60 مهاجرا

لالستجابة للبروتوكوالت الطبية لبلدان اعادة التوطني.

وتُقدم إدارة صحة الهجرة خدمات طبية متخصصة للبلدان األخرى، ألغراض إعادة التوطني، ولم شمل األسر، والطالب، واإلنتقال 
ً في إطار برنامج الدرن للمملكة ً بني تلك اخلدمات حيث مت فحص 1,893 شخصا املؤقت أو الدائم. ويُعد فحص الدرن االكثر شيوعا
قامت  ذلك،  إلى  وباإلضافة  طبية.  شهادة  أشهر  ستة  من  أطول  لفترة  الدخول  تأشيرة  طالبو  يتحصل  أن  يتطلب  والذي  املتحدة 
املنظمة بإجراء 120 تطعيم ضد احلمى الصفراء للمهاجرين املسافرين إلى استراليا ونيوزيلندة، وجمع 25 عينة من احلمض النووي 

للتحقق ودعم لم شمل األسر في إيطاليا.
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التوجيه الثقافي يعزز اإلدماج الناجح

منذ العام 2011 اجرت املنظمة الدولية للهجرة بالسودان التدريب فى التوجيه الثقافى ملا قبل املغادرة 
قدمي  وذلك لبرنامج التوجيه الثقافى الكندى باخلارج. وتُساعد موضوعات منهج التدريب للمهاجرين ومُ
الرعاية على التأقلم على احلياة في كندا، وتشمل، ليس اللغة والعادات فحسب، بل معلومات عن التأمني، 
الكندي  التوجيه  برنامج  جلسات  في  ُشاركة  وامل األخرى.  والواجبات  واحلقوق  العمل،  وقوانني  والضرائب، 

طوعية ومجانية، وتستغرق ثالثة أيام.

فيها 831  جلسة شارك  نحو 39  باخلارج خالل عام 2015  الكندى  الثقافى  التوجيه  برنامج  أجرى  وقد 
واإلسكان  النقل  وترتيبات  اللوجستية،  اجلوانب  وجميع  التدريب،  البرنامج  لهذا  الدعم  ويشمل  شارك.  مُ
شاركني. وللتأكد من جودة واتساق هذا البرنامج النامي، مت في عام 2015 تعيني مدرب جديد - وهو  للمُ
طبيب نفسي مؤهل أيضا كمترجم من العربية إلى اإلجنليزية - لتنفيذ برنامج التوجيه الثقافى الكندى 

باخلارج.

زيادة إتاحة اخلدمات للمهاجرين

تُقدم املنظمة الدولية للهجرة املساعدات املباشرة للمهاجرين املستضعفني

واصلت املنظمة خالل عام 2015 مساعدة املهاجرين، مبا في ذلك املهاجرين املستضعفني، وضحايا االجتار 
ً باإلرشاد  بالبشر والتهريب، في احلصول على مختلف اخلدمات املباشرة. وقد متت مساعدة 214 مهاجرا
مهاجر.  لنحو 54  الطبية  املساعدة  تقدمي  كما مت  املعنيني،  اخلدمات  بواسطة مقدمي  واإلحالة  النفسي 
كذلك مت توزيع حزمة أدوات إصحاح لنحو 643 من املهاجرين املستضعفني، مبا في ذلك ضحايا االجتار بالبشر 
واملهاجرين احملتجزين. ومت تقدمي املواد الغذائية وغير الغذائية للمهاجرين اآلخرين املستضعفني، مبا في ذلك 

األمهات واألطفال املقيمني في بيوت آمنة أو املدعومني بواسطة املنظمات اجملتمعية األخرى.

مركز املوارد واالستجابة فى خدمة املهاجرين

جلهود حكومة   ً دعما اخلرطوم  في  هاجرين  للمُ واإلستجابة  املوارد  مركز  عام 2015  في  املنظمة  أسست 
السودان الرامية لالستجابة بفعالية الحتياجات املهاجرين واملساعدات املتصلة بحمايتهم. ويقدم مركز 
اخلرطوم، وهو األول من نوعه في السودان، للمهاجرين املساعدات الطبية، واإلرشاد، واملعلومات عن مخاطر 
الهجرة غير املنتظمة، واملعلومات عن العودة الطوعية وإعادة اإلدماج املدعومة في بلدانهم األصلية. ومنذ 

ُباشرة من خالل املركز. ً، توجه مثل هذه املساعدات امل نوفمبر 2015 وصاعدا

 ،(SEM) املانحون: اإلحتاد األوروبي، وحكومة النرويج، والتعاون اإليطالي، وأمانة اإلحتاد السويسري للهجرة
.(PRM) ومكتب السكان والالجئني والهجرة بوزارة اخلارجية األمريكية

تعزيز إدارة الهجرة اخملتلطة

االستراتيجية املشتركة تدعم بناء القدرات املؤسسية

اخملدرات  ملكافحة  املتحدة  األمم  ومكتب  للالجئني،  املتحدة  األمم  مفوضية  مع  شراكة  في  املنظمة،  قامت 
بالبشر  لالجتار  التصدي  استراتيجية  بتطوير  واليونيسيف  للسكان،  املتحدة  األمم  وصندوق  واجلرمية، 
واالختطاف وتهريب األشخاص في السودان: تعزيز بدائل للتحرك إلى اخلارج لألعوام 2015 – 2017. وأحد 
ركائز هذه االستراتيجية هو تعزيز قدرات السلطات السودانية في إدارة تدفقات الهجرة اخملتلطة، واستقبال 
املساعدات  تقدمي  إلى  وباإلضافة  واالختطاف.  والتهريب  بالبشر  االجتار  جرائم  ومناهضة  اللجوء،  طالبي 
بالتوعية  املنظمة  تقوم  املؤسسية،  القدرات  وبناء  بالبشر،  االجتار  وضحايا  املنتظمني  غير  للمهاجرين 
والترويج والتدريب للمهاجرين واجملتمعات املستضيفة لهم في مجال مخاطر وبدائل الهجرة غير املنتظمة.

وفي عام 2015، عززت املنظمة القدرات الفنية حلكومة السودان من خالل ست دورات تدريبية في مجاالت 
النفسي  والدعم  لعام 2014،  بالبشر  لالجتار  املناهض  الوطني  القانون  وتطبيق  الدولية  الهجرة  قوانني 
لضحايا االجتار بالبشر، وتوعية وسائل اإلعالم في تغطية قضايا االجتار بالبشر وتهريب املهاجرين. كذلك 
فوضت املنظمة إعداد دليل لقانون 2014، والذي دخل حيّز التنفيذ في نوفمبر 2014. وقد مت جتريب القانون 
حققي الشرطة. وباإلضافة إلى ذلك، مت تنفيذ مشروع لرصد وسائل اإلعالم  في نقابة احملاميني وفي تدريب مُ

ملدة شهرين لتقييم الفجوات في تغطية قضايا الهجرة من اجل ترشيد التدخالت اإلعالمية.
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وخالل عام 2015، مت عقد 13 جلسة للوعى والتوعية مبخاطر االجتار بالبشر والهجرة غير املنتظمة، وذلك لنحو 340 مهاجر بينهم 
شباب ورجال دين وأعضاء مؤثرين من مجتمعات املهاجرين. وتهدف هذه اجللسات إلى تعزيز دور اجملتمعات في مناهضة االجتار بالبشر، 
ومتكني اجملتمعات من إحالة ضحايا االجتار للمنظمة والهيئات األخرى ذات الصلة. كذلك طوّرت املنظمة ملصقات توعوية عن مخاطر 

الهجرة غير املنتظمة بست لغات.

بناء القدرات والتعاون لتعزيز إدارة شؤون احلدود

القانون،  وإنفاذ  احلدود،  شؤون  إدارة  ذلك  في  مبا  الهجرة،  تنظيم  على  تُشرف  التي  السودانية  الهيئات  مع  املنظمة  تتعاون 
والعدالة، واألمن، واجلوازات والهجرة، بُغية تقدمي خدمات هجرة منظمة وآمنة ومسؤولة. وفي عام 2015، تضمن ذلك بناء 
وحدة  مع  من خالل شراكة  املنظمة،  إخطار  ويتم  اعاله.  هو موضح  كما  قدرات مقدمي اخلدمات في الصفوف األمامية 
محاربة االجتار بالبشر في الشرطة، بحاالت ضحايا االجتار بالبشر وتهريب املهاجرين احملتملة لإلسراع في حتريك فريق متجول 
 367 لنحو  واإلرشاد  الغذائية  واملساعدات  األساسية  الطبية  املساعدات  تقدمي  الطريقة  بهذه  مت  وقد  املساعدة.  لتقدمي 

.ً مهاجرا

كذلك دعمت املنظمة وزارة الداخلية في تصميم وتطوير مقترحات إلدارة شؤون الهجرة لتقدميها لإلحتاد األوروبي لتمويلها، وقدمت 
اخلبرة في مجال سياسة تنظيم وتسهيل التأشيرات. وباملقابل، دعمت املنظمة أيضا حكومة السودان في إطار مشروع إقليمي للهيئة 

احلكومية للتنمية (اإليقاد) ملبادرة تطوير آلية وطنية تنسيقية للهجرة.

اإلستناد على البينات يُوجه فهم تدفقات الهجرة

تسعى املنظمة الدولية للهجرة، بُغية ترشيد تخطيط سياسات وتدخالت الهجرة، إلى زيادة البينات املساندة عن تدفقات الهجرة 
بالبحوث في اجلوانب الدميوغرافية، والتاريخية، واحملفزات، والنوايا، وعمليات اتخاذ  إلى، وعبر، ومن السودان. وقد بدأت املنظمة القيام 

القرار للمهاجرين في السودان، باإلضافة للعوامل التي تدفعهم للتحرك إلى اخلارج، واجتاهات الهجرة.

الهجرة من  بيانات  املبادرة اجلديدة بني  الهجرة. وتزاوج هذه  إقليمية ملسارات  بيانات  بناء قاعدة  بالسودان في  املنظمة  تُشارك  كذلك 
مختلف املصادر والتي تشمل أكثر من 100 مؤشر وتهدف إلى تقدمي هذه البيانات في شكل سهل االستعمال ومحدّث. ومن املتوقع أن 
ً ألي باحث تُساعد قاعدة بيانات املنظمة واملنظمات األخرى خملاطبة حقوق واحتياجات املستضعفني من املهاجرين، وكذلك لتكون مصدرا

في مجال قضايا الهجرة في اإلقليم.

والتعاون   ،(UK FCO)املتحدة للمملكة  الكومونولث  اخلارجية وشئون  الشئون  مكتب  والنرويج،  األوروبي،  اإلحتاد  املانحون: 
اإليطالي.

 بناء القدرات في إدارة تدفقات الهجرة اخملتلطة فى العام 2015
وزارة العدل (16) 

القانون الدولي للهجرة

نقابة احملاميني السودانيني (30)

العاملني في اجملال النفسي - االجتماعي (20)

اإلدارة العامة لألمن الوطني للتحقيقات املدنية و اجلنائية (30)
 تدريب على قانون مناهضة االجتار بالبشر   

 توعية حول إعداد التقارير وسائل اإلعالم السودانية (12)
املنظمات غير احلكومية واحلكومية  األطر القانونية لالجتار بالبشر والتهريب

زيارة دراسية للقاهرة أعضاء اللجنة القومية ملكافحة االجتار بالبشر (12)

 مخاطر االجتار بالبشر والهجرة غير املنتظمة  رفع الوعي/التوعية (13 جلسة)
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دعم الهجرة يفيد التنمية بالسودان

هجر  ينقلون املعرفة لفائدة السودان سودانيو املِ

ك املنظمة الدولية للهجرة السودانيني في املهجر للمساهمة في نقل مهاراتهم ومعرفتهم إلى  تُشرِ
املؤسسات واملنظمات الوطنية لدعم التنمية في السودان. وفي عام 2015، مت تنفيذ 25 مهمة من 
خالل خبراء سودانيني حتت برنامج العودة املؤقتة للمواطنني املؤهلني لدعم مجاالت مثل إدارة املياه، 
والتعليم، حوكمة الشركات، وإدارة املشروعات، ومحاربة االجتار بالبشر والتهريب، وتدريب املكفوفني، 
وتنمية وسائل اإلعالم. وقد قدم البرنامج أيضا ثالث فرص للدراسة باملؤسسات األكادميية في هولندا 

للعاملني مبختلف املؤسسات السودانية.

ول برنامج العودة املؤقتة للمواطنني املؤهلني عبر املنظمة الدولية للهجرة بهولندا. املانحون: ميُ
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تسريع االنعاش واالنتقال والتنمية 
االجتماعية االقتصادية

تلتزم املنظمة الدولية للهجرة بتعزيز الرابط بني العمل اإلنساني والتنمية االجتماعية االقتصادية، 
ً عادة من وهو جسر حيوي ال يحظى في الغالب باألولوية أو بالتمويل الكافي. ويُعاني املهاجرين قسرا
ً على العاملني في العون اإلنساني وعلى املوارد. وتُساعد ً متزايدا النزوح الثاني أو املتكرر مما يضع عبئا
مبادرات املنظمة في مجال املعافاة واالنتقال في دعم االستقرار واإلعتماد على الذات عن طريق: متكني 
ُدمرة؛  امل املناطق  وإعمار  والتنمية؛  واملعافاة،  الدائم،  السالم  نحو  اإلنتقال  في  السكانية  اجملموعات 

ومعاجلة مسببات النزوح، وذلك ملنع الهجرة القسرية أو غير املنتظمة.

تعزيز استقرار اجملتمعات

دور البنيات التحتية واملوارد اجملتمعية فى تعزيز التعايش السلمى

في عام 2015، ساعدت املنظمة في معاجلة اخلالفات بني اجملتمعات من خالل دعم مؤمترات املصاحلة 
ً، أفادت أنشطة حتسني  بني اجملتمعات، وبناء بنيات حتتية أساسية، وحتسني اخلدمات األساسية. وإجماال
املياه واالصحاح البيئى، والبنيات التحتية اجملتمعية في املناطق الواقعة في مسارات الهجرة واألماكن 
وقد  أبيي.  الى  اضافة  واليات  في سبع   ً شخصا نحو 213,446  النزاعات،  لتوها من  اخلارجة  األخرى 
استعادة  في  املدني  اجملتمع  منظمات  بتمويل  نُفذت  التي  اجملتمعية  السالم  بناء  أنشطة  أسهمت 

وحتسني خدمات املياه في اجملتمعات خلدمة 60,000 من السكان.

فرص  توسيع  خالل  من  والتنمية  السلمي  التعايش  دعائم  إرساء  في  اجملتمعات  املنظمة  ساعدت 
احلصول على املوارد احملدودة أصال في مجال مشاريع حتسني مشروعات املياه ومرافق الصرف الصحي. 
وقد ركز حتسني إمدادات املياه ومرافق الصرف الصحي بصفة خاصة على املستشفيات في واليات 
عن  املياه  استدامة خدمات  أيضا  لتحسني  املنظمة  والقضارف. وقد سعت  األحمر وكسال  البحر 
وعملهم  التشغيلية  قدراتهم  لتعزيز  اجملتمعات  ومع  والوالئيني  االحتاديني  النظراء  مع  العمل  طريق 
ملرافق  التكلفة  السترداد  مشاريع  خللق  اجملتمعات  مع  املنظة  عملت  كردفان،  جنوب  وفي  اجلماعي. 

املياه.

وباإلضافة لتحسني اخلدمات االساسية، ساعدت املنظمة اجملتمعات في األقاليم األكبر في احلد من 
النزاعات اجملتمعية عن طريق دعم عمليات املصاحلة وتعزيز البنيات التحتية اجملتمعية. وفي واليات 
النيل األزرق، وجنوب وغرب كردفان، شيدت املنظمة بنيات حتتية مجتمعية رأت اجملتمعات أنها تصلح 
املنظمة  بنت  لذلك،  وكمثال  اجملتمعات.  بني  نة  احلسُ العالقات  وتسهيل  املتبادل  لإلعتماد  كقاعدة 
تشييد  مت  كذلك  بينها.  التجارة  تنشيط  إعادة  على  املتنازعة  القبائل  تُوافق  حيث  لألسواق  مرافق 
واملزارعني،  الرعاة  الوالية بني  السالم في  اتفاقية  األزرق لدعم  النيل  مدرسة أساس جديدة في والية 

ً لتفاعل اجملتمعات. لتصبح مكانا

تظل املنظمة الوحيدة التي تقدم خدمات املياه واالصحاح البيئى في شمال منطقة أبيي. وتساعد 
خدمات املياه التي تقدمها املنظمة في هذه املنطقة املفتقرة للخدمات القبائل الرعوية على رعاية 
ماشيتها، كما تُساعد على احملافظة على الثقة بني اجملتمعات وقوات حفظ السالم في املنطقة، مما  
يسهم في جهودهم في بناء السالم. وقد شيدت املنظمة أيضا وأهلت العديد من األصول اجملتمعية 

ُصممة على تعزيز االستقرار واإلعتماد على الذات. املنتجة امل

املانحون: املساعدات اإلنسانية التابع للمفوضية األوروبية وإدارة احلماية املدنية ((ECHO ، التعاون 
األمم  قوات   ،(USAID/OFDA) اخلارجية  الكوارث  مساعدات  مكتب  األمريكية/  املعونة  اإليطالي، 

.(CHF) وصندوق العون اإلنساني املشترك ،(UNISFA) املتحدة واألمن املؤقتة في أبيي
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االسراع باالنعاش يعزز االعتماد على الذات

ّة للدخل ُدر تدريب املهارات يُحسن سبل كسب العيش وفرص األنشطة امل

دعمت املنظمة الدولية للهجرة املستفيدين من اجل تعزيز صمود اجملتمعات، وتقليل اإلعتماد على العون، وتشجيع العودة، ومنع النزوح 
ً من النساء وشباب حضري، باإلضافة إلى اجملتمعات املستضيفة في شمال دارفور، وجنوب  الثانوي. وفي عام 2015، استفاد 534 نازحا
وغرب كردفان، والنيل االزرق من التدريب املهني و األنشطة ذات العائد املادى. وقد شملت كورسات التدريب اللحام، والبناء، وميكانيكا 
وصياغة  األعمال،  وتخطيط  للنساء،  واحلياكة  اليدوية،  واملصنوعات  األغذية،  ومعاجلة  الذكور،  من  للشباب  والسباكة  السيارات، 
األمن  لزيادة  واملدخالت  الزراعي  التدريب  شخص  تلقى 11,500  ذلك،  إلى  وباإلضافة  الصغيرة.  األعمال  وإدارة  واحملاسبة،  املقترحات، 
نح بناء السالم إلى منظمات اجملتمع  الغذائي وتشجيع اكتساب الدخل من الزراعة. كذلك استفادت 900 أسرة في اجملتمعات من مِ

املدني الستكمال أساليب سبل كسب العيش واألنشطة املدرة للدخل.

وافادت فرص كسب العيش واألنشطة املدرة للدخل في أبيي من تأهيل وتشييد األصول املنتجة مثل مرافق عصر الزيوت، واملطاحن، 
واكشاك األسواق. وباإلضافة إلى ذلك، مت تأسيس خمسة جلان للمزارعني بواسطة منظمة مجتمع مدني محلية، وشاركت في التدريب 
تخزين  و  وبيع  إنتاج  من  النساء  كّن  ميُ مركز  لقيام  احلاجة  اجملتمعية  والقيادات  النساء  مجموعات  أبرزت  دارفور،  شمال  وفي  الزراعي. 

نحت املنظمة قطعة أرض وبدأ التشييد في نهاية العام ومن املتوقع اإلنتهاء في فبراير 2016. البضائع. ومُ

الوزارات الوالئية للصحة والتعليم واملالية واالقتصاد الوطني، وهيئات املياه الوالئية في شمال وجنوب  وأجرت املنظمة، بالتعاون مع 
ً لفهم افضل لسوق العمل ولالحوال املعيشية واالحتياجات اجملتمعية من صحة ومياه  ً اقتصاديا وغرب دارفور، مسحا اجتماعيا
البينات  على  دة  املستنِ والبرامج   (DTM) النزوح تتبع  مصفوفة  بيانات  إلى  باإلضافة  املسح،  هذا  نتائج  وستساعد  وعمالة.  وزراعة 

لتقدمي أفضل اخلدمات لهذه اجملتمعات.

املانحون:حكومة اليابان، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، املفوضية األوروبية، ومكتب مساعدات الكوارث اخلارجية األمريكي، 
وكندا.

تقوية حل النزاعات وتعزيز التماسك االجتماعى

تُنمي املنظمة الدولية للهجرة القدرات املؤسسية واجملتمعية في مجال بناء السالم

في  اجملتمعي  واملستوى  املدني  واجملتمع  احلكومة  قدرات  وبناء  السالم  مكتسبات  خالل  من  االجتماعي،  التماسك  املنظمة  شجعت 
التثقيف عن النزاعات، وتفهم النزاعات، ومشاركة اجملتمع. وقد ساهمت املنظمة، باملشاركة مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، في جهود 
غرب وجنوب كردفان والنيل األزرق  في دعم  تكوين جلان التنمية االجتماعية والتدريب على بناء السالم وخفض حدة النزاعات. وفي عام 
نت الوساطات القاعدية ومهارات القيادة وساهمت في  2015، نظمت املنظمة التدريب لنحو 930 شخص من اجملتمعات احمللية، وحسّ
شارك من املؤسسات احلكومية واجملتمع املدني في ورشة عمل حول الشراكات  تكوين نحو 20 جلنة سالم. وقد شارك أكثر من خمسني مُ

لتسوية النزاعات وخفض حدتها.  

ولتطوير املوارد احمللية لتسهيل التنمية املستقبلية، مت تدريب 26 منظمة مجتمع مدني على احلساسية جتاه النزاع، وعلى مبدأ ال ضرر 
وال ضرار، وعلى إدارة دورة املشروع. ولبناء القدرات املؤسسية، مت تدريب 81 فريق من الوزارات احمللية في شمال وجنوب وغرب دارفور على 
ً، تلقى 61 مشارك من الهيئات الرسمية، واجملتمع املدني، واألحزاب السياسية ووسائل اإلعالم  جمع البيانات ومنهجية املسوحات. وأخيرا
في واليات دارفور اخلمس تدريبني في تطوير املوارد في الدميوقراطية، واحلوكمة، واالنتخابات للترويج للمشاركة وعدم اإلقصاء، وخاصة 

للشباب، والنساء واجملتمعات الرعوية.

التخطيط املشترك واملوارد لبناء التماسك االجتماعي

التخطيط  خالل  من  املتبادل  واألعتماد  التفاعل  لتعميق  التماس  مناطق  في  واملستقرة  الرعوية  اجملتمعات  مع  أيضا  املنظمة  تعمل 
املشترك والبنيات التحتية اجملتمعية، لتقليل مصادر النزاع من خالل توسيع الفرص االقتصادية.

ولتسهيل خلق بيئة مؤاتية للتعايش السلمي بني اجملتمعات الرعوية واملستقرة في واليات جنوب وشرق دارفور، عقدت املنظمة عملية 
تشاورية في نوفمبر بالتعاون مع وزارة املالية والتخطيط االقتصادي. وقد جمعت ورشة العمل اثنني من السلطات الوالئية وأصحاب 
اولويات اإلحتياجات من خالل  العمل  دارفور). وقد حددت ورشة  الردوم فى جنوب  و  املصلحة، وقيادات اجملتمع وممثلني من احملليات احلدودية (برام 
التحتية  البنيات  هي  موضوعية  مجاالت  ثالث  في  والتنفيذ  والتنمية،  املشروعات،  تخطيط  في  وشركاءها  املنظمة  ووجهت  تشاركي،  اسلوب 

اجملتمعية، وبناء القدرات، وسبل كسب العيش.

.(JICA) املانحون: املفوضية األوروبية، ووكالة التعاون الدولي اليابانية
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 معاجلة أبعاد احلراك السكاني في األزمات
تدعم املنظمة الدولية للهجرة بالسودان جهود حكومة السودان  لتعزيز وحتقيق اإلدارة اجليدة للهجرة 
بهدف القيام بواجباتها في حماية ومساعدة املهاجرين املعرضني للخطر والسكان املتأثرين باألزمات. 
وخالل عام 2015، واصلت املنظمة العمل مع الوكاالت، واإلدارات، واملنظمات على كافة املستويات 
تتبع  في  اجلغرافية  تغطيتها  ووسعت  للطوارئ،  واإلستجابة  اجلاهزية  في  املؤسسية  القدرات  لبناء 
النزوح، وفي تقدمي خدمات الطوارئ في مجاالت الصحة، واملياه واإلصحاح، وفي املأوى الطارئ واملواد غير 
الغذائية. كذلك استفادت املنظمة من خبرتها  في مجال جمع البيانات وإدارة املعلومات للقيام برصد 

الطرف الثالث في دارفور.

توفير البيانات املوثوق بها فى الوقت املناسب

بيانات النزوح تُوجه  اإلستجابة واملساعدات العاجلة واملنسقة

م  لتتبع نزوح السكان أثناء األزمات،  مِ مصفوفة تتبع النزوح (DTM) للمنظمة هي نظام شامل صُ
التي يعيشون  والظروف  السكان املستضعفني  وتركيبة  والناجزة عن حجم  الهامة  البيانات  وتقدمي 
عن،  نيابة  املنظمة  بيانات  جمع  ويتم  واملنسقة.  السريعة  اإلنسانية  اإلستجابة  لتيسير  فيها، 
وبالتنسيق مع، الفريق القطري للعمل اإلنساني ومفوضية العون اإلنساني على املستويني الوالئي 

واالحتادي.

ً  وإعادة تسجيلهم والتحقق منهم في 35 معسكر،  وفي عام 2015، مت تسجيل 352,301 شخصا
وقرية، ومواقع أخرى، مبا في ذلك النازحني والعائدين والسكان املتأثرين. وفي دارفور فى عام 2015 مت 
التحقق الكثر من 40 فى املائة عن طريق تسجيل مصفوفة تتبع النزوح (DTM) وإحالتهم ملفوضية 
العون اإلنساني ملساعدتهم. وتستخدم املصفوفة نظام التحقق من النزوح  متعدد املراحل  يشمل 
مت  الذين  للنازحني  البيومترى  التحقق  كشف  وقد  النازح.  هوية  من  للتأكد  البيومترية  القياسات 
تسجيلهم من قبل في والية شمال دارفور أن 45 في املائة من النازحني إما عائدين أو مت تسجيلهم 
مرتني أو حتركوا ملنطقة نزوح أخرى. وقد مت تسجيل أكثر من 146,000 عائد في عام 2015 في واليات 

دارفور وكردفان، معظمهم من العائدين قبل عام 2015.

وللمنظمة مراكز للتتبع لرصد حترك السكان من وإلى املعسكرات واستجابة لألحوال العاجلة. وفي 
التي تتسم بحراك كثيف، لتصبح هذه  املناطق  املنظمة سبعة مراكز طوارئ. وفي  لت  2015، فعّ

املراكز أنظمة لإلنذار املبكر عن التحركات الضخمة.

املانحون:
اخلارجية  الكوارث  مساعدات  األمريكية/مكتب  الدولية  التنمية  وكالة  الكندية،  اخلارجية  وزارة 
 ، ECHO)) املساعدات اإلنسانية التابع للمفوضية األوروبية وإدارة احلماية املدنية ،(USAID/OFDA)

.(CERF) والصندوق املركزي لإلستجابة للطوارئ

 عائدون مسجلون، دارفور وكردفان 146,626

 بوالية شمال دارفور 46,242،التحقق البيومترى

45,864 السكان املتاثرين املسجلني

النازحون الذين مت التحقق منهم بواليات كردفان
 (نازحون قبل 2015) 16,421

نازحون مت التحقق منهم، واليات دارفور (نازحون جدد)

97,144

التسجيل والتحقق بواسطة
 (DTM)مصفوفة تتبع النزوح

لعام 2015 
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ن برامج العمل اإلنسانى سّ بيانات مشروع دارفور توجه وحتُ

بدأت املنظمة الدولية للهجرة بالسودان في عام 2015 مشروع بيانات دارفور (DMP) كجسم يقوم برصد الطرف الثالث 
للتنمية  الدولية  األمريكية  للوكالة  التابع  اخلارجية  الكوارث  مساعدات  مكتب  قِبل  من  املمولة  البرامج  جلهود 
(USAID/OFDA)  في دارفور، وذلك لتوجيه وترقية برامج مكتب مساعدات الكوارث اخلارجية من خالل نهج يستند على 
البيانات مع زيادة الوصول الى البيانات وجودتها والتقدم احملرز والدروس املستفادة من املشروعات اجلارية. وقد شمل الرصد في 
عام 2015، جمع البيانات والتحقق منها لنحو 58 موقع ملشروعات ميولها املكتب في واليات جنوب وغرب دارفور التي تُركز 
الصحية  املؤشرات  البيانات ألحد  جلودة   ً تقييما النزوح  تتبع  أجرت مصفوفة  كذلك  واإلصحاح.  واملياه  الصحة،  برامج  على 
ملكتب مساعدات الكوارث األمريكي يشترك فيه ستة شركاء منفذين ملساعدة املكتب على تفهم مدى ثقته في البيانات 

واجراءات جمعها.

(MSI)املانحون: االنظمة اإلدارية العاملية

ُلحة تقدمي املساعدات واخلدمات  لتلبية  االحتياجات امل

يُساعد صندوق اإلستجابة السريعة السكان الذين يصعب الوصول إليهم عن طريق شركاء محليني

تساهم املنظمة في إدارة صندوق اإلستجابة السريعة (RRF)، والذي يستطيع، من خالل عمليته املتفردة، واملوافقة السريعة على 
املنح، وصلته باملنظمات غير احلكومية احمللية و الدولية، الوصول إلى السكان الذين ال يتلقون العون الكافي  والذين يصعب الوصول 

ً  أو تلك احملرومة من مصادر التمويل األخرى. إليهم من جانب املنظمات األكبر حجما

واحملُسن ألسر  العاجل  املأوى  تقدمي  مت  فقد  قطاعات.  ثالث  وفي  واليات  فى خمس  عاجلة  إستجابة  الصندوق  سهل  عام 2015،  وفي 
النازحني املستضعفني في واليات شرق دارفور والنيل األزرق. كذلك مت تقدمي املساعدات العاجلة في مجال املياه واالصحاح البيئى للنازحني 
والعائدين في شمال وشرق دارفور، وجنوب كردفان. وعقب تدفقات النازحني في شمال دارفور، مت تدريب النازحني املستضعفني على طرق 

حماية أنفسهم من الضرر من خالل االنشطة اجملتمعية في التوعية مبخاطر األلغام والعنف املستند على النوع.

(USAID/OFDA) املانحون: الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/ مكتب مساعدات الكوارث اخلارجية

املأوى الطارئ واملواد غير الغذائية تُعيد لإلنسان كرامته

قدمت املنظمة املساعدة  ملا مجموعه 10,059 من األسر في 39 موقع/معسكر للنازحني في تسع محليات، بالتنسيق مع السلطات 
احمللية، ومفوضية العون اإلنساني والقطاع املعني في مجال التقييم والتوزيع.  وتشمل املساهمات في مجال املأوى الطارئ واملواد غير 
ً للطوارئ به  ً مخزونا ن. وقد وضعت املنظمة مسبقا حسّ الغذائية 8,496 حزمة أدوات باإلضافة لنحو 1,563 حزمة ادوات مأوى طارئ مُ

25,355 حزمة أدوات للمأوى الطارئ واملواد غير الغذائية لتوزيعها في واليات شمال، وجنوب وشرق دارفور، وجنوب وغرب كردفان.

تقوم فرق املنظمة للمأوى الطارئ/املواد غير الغذائية مع فرق مصفوفة تتبع النزوح (DTM) بالتنسيق مع بعضها لتحديد أكثر اسر 
النازحني استضعافاً، ومع القطاع املعني ملنع إزدواجية اجلهود. ويُشير تقييم ما بعد التوزيع الرضا الكامل عن حزم أدوات املنظمة التي

ً وتتسم باجلودة. وافق عليها القطاع والتي مت التحصل عليها محليا

(CHF) وكندا، والصندوق اإلنساني املشترك ، (ECHO) املانحون: املساعدات اإلنسانية التابع للمفوضية األوروبية وإدارة احلماية املدنية

340

6,566

430

1,223 1,500

 جنوب كردفان شمال دارفور غرب دارفور جنوب دارفور

مأوى طارئ/حزم مواد غير غذائيةمأوى طارئ محسن

توزيع مواد املأوى الطارئ واملواد غير الغذائية حسب الوالية ونوع حزمة األدوات، 2015
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نقذة للحياة اإلستجابة في قطاع املياه واإلصحاح البيئى يُوفر خدمات مُ

ُنقذة  خالل عام 2015، قدمت املنظمة الدولية للهجرة خدمات املياه والصرف الصحي واإلصحاح امل
للحياة لنحو 137,653 شخص مت إجبارهم على النزوح وال يحصلون على اخلدمات األساسية. وتُخفف 
اخلدمات الطارئة في قطاع املياه والصرف و اإلصحاح اخملاطر على احلياة عن طريق توفير املياه الصاحلة 

للشرب، وحصر اخمللفات البشرية،  واحلفاظ على اإلصحاح البيئي داخل املعسكرات.

ً عدة لتقدمي احلد األدنى المدادات املياه الالزمة للبقاء لنحو 118,308 من  وقد استخدمت املنظمة طرقا
النازحني، ومواطني جنوب السودان والسكان الذين ال يتلقون اخلدمات الكافية في شمال دارفور، وجنوب 
ً على توفر نقاط املياه في موقع ما من مناطق  وغرب كردفان، والنيل األزرق، وكسال، والقضارف. واعتمادا
الطوارئ، جتهز املنظمة اخلزانات وتوزع اجهزة تنقية املياه لضمان تقدميها على نحو عاجل.  كذلك تقوم 
املنظمة بصيانة وتشييد نقاط املياه لتوفير املزيد من املصادر املستدامة في املناطق ذات النزوح طويل 

األمد.

املنظمة شيدت  وقد  األمراض.  وملنع  املياه  مصادر  حلماية   ً هاما  ً أمرا البشرية  اخمللفات  إدارة  تُعتبر 
ُعدلة لتناسب الظروف الفريدة ملواقع النزوح والتي توفر اخلدمات لنحو 3,600 أسرة في  املراحيض امل
شمال دارفور وجنوب كردفان، والتي تتراوح بني املراحيض البسيطة الطارئة، إلى مراحيض املدارس. وقد 
نت املنظمة مرافق الصرف الصحي في والية البحر األحمر للمساعدة في التصدي ملستويات سوء  حسّ

التغذية احلاد املرتبطة مبياه الشرب امللوثة.

وقد دمجت املنظمة البنيات التحتية للمياه واإلصحاح مع ترقية الوعي باإلصحاح وممارساته مما يُقلل
مخاطر األمراض احملمولة باملياه لنحو 16,000 شخص. وقد ركزت حمالت الصرف الصحي الشامل 
اجملتمعية الرامية إلى إنهاء التبرز في العراء على تغيير السلوك اجلماعي لدعم االستخدام املستدام 
املنظمة  قامت  كذلك  دارفور.  شمال  في  مواقع  ستة  في  الصحي  املردود  وحتسني  التحتية  للبنيات 
بحمالت توعية عن اإلصحاح والنظافة في جنوب كردفان، وكونت جلان  صحية لسبعة مواقع لنازحى 

دولة جنوب السودان.

وإدارة  األوروبية  للمفوضية  التابع  اإلنسانية  املساعدات  اليابان،  وحكومة  اإليطالي،  املانحون:التعاون 
احلماية املدنية (ECHO) ، وكندا، والصندوق اإلنساني املشترك (CHF)، والصندوق املركزي لإلستجابة 

(CERF) للطوارئ

املساعدات الصحية تصل النازحني

قدمت املنظمة، بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية واليونيسيف ومفوضية العون اإلنساني، وبدعم 
من وزارات الصحة اإلحتادية والوالئية، اخلدمات الصحية األساسية احليوية من خالل عيادة السريف في 
يُغطي الذي  املعسكر  في  العامل  الوحيد  األولية  الصحية  الرعاية  مرفق  متثل  والتي  دارفور،  جنوب 

احتياجات 33,000 مقيم باملعسكر. واستجابة لالحتياجات العاجلة الناجمة عن النزوح في مناطق 
نائية في صيّاح بشمال دارفور، مت تكوين فرق صحية متجولة في أغسطس 2015.

وقد تضمنت جميع  اخلدمات في عام 2015 أكثر من 24,000 مقابلة مع مرضى خارجيني شملت 
معاجلة األمراض املعدية وغير املعدية، واإلحاالت. وقد شملت رعاية األمومة والطفولة أكثر من زيارة 
وجلت، وأكثر من 13,000 حالة  للحوامل والوالدات، ونحو 736 حالة لسوء التغذية التي اُكتشفت وعُ
تطعيم وحتصني. كذلك أجرت املنظمة الترويج لصحة اجملتمع، وتنمية الوعي والقدرات – في مجاالت 
الصحة واإلصحاح، والوقاية من سوء التغذية واألمراض املعدية، وفيروس نقص املناعة املكتسبة/اإليدز، 
والكوادر  املستضعفني  السكان  لدى   – النفسية  للصحة  األولية  واإلسعافات  اإلجنابية  والصحة 
الصحية التي تقدم اخلدمات لهم. وقد مت تنظيم دورات تدريبية، وحمالت توعية صحية أفاد منها نحو 

20,000 من الرجال والنساء واألطفال.

وفي عام 2015، دعمت املنظمة  وزارة الصحة من خالل أنشطة اإلستعداد للطوارئ في واليات شمال 
وغرب وجنوب دارفور أثناء تفشي املالريا واحلمى النزفية الفيروسية. وقد عملت املنظمة  في شراكة مع 
إحدى املنظمات غير احلكومية لتوسيع وحتسني جودة الرعاية الصحية لنحو 800 مسن من املستضعفني في 

معسكرات النزوح في جنوب دارفور.

اليابان،  حكومة   ،(ECHO) املدنية  احلماية  وإدارة  األوروبية  للمفوضية  التابع  اإلنسانية  املساعدات  املانحون: 
.(CHF) والصندوق اإلنساني املشترك ،(CERF) والصندوق املركزي لإلستجابة للطوارئ
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عمليات اإلجالء من اليمن تُساعد املهاجرين العالقني في مناطق األزمات باخلارج

تعتبر املنظمة الدولية للهجرة الوكالة الرئيسية القادرة على تعبئة املوارد الوطنية واإلقليمية والدولية للمساعدة العاجلة لدعم 
العودة اآلمنة للمهاجرين السودانيني ومواطني الدول األخرى العالقني في مناطق األزمات باخلارج. وحني اشتد النزاع في اليمن في 
ً إلجالء. وقد نظمت املنظمة، بالتنسيق مع حكومات املواطنني املتأثرين وعدد من ربيع عام 2015، أُعلنت جمهورية السودان مركزا
الوزارات اخلدمية في السودان، إحدى عشر رحلة جوية خاصة من أبريل إلى يوليو مع ادارة الهجرة  إلخالء 1,452 شخص إلى اخلرطوم 
ً في مواصلة رحالتهم إلى مقصدهم النهائي. كذلك رتبت املنظمة التأشيرات املؤقتة والسكن  والفحص  وساعدت 971 شخصا

الصحي الطارئ ملن مت إخالؤهم حسب احلاجة، ووزعت 1,165 حزمة أدوات إصحاح.
. 
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 زيادة استقرار اجملتمعات وتعزيز
 الصمود

2.2 ترقية القدرات اجملتمعية
 واملؤسسيةلتعزيز التماسك

 االجتماعي

االستجابة االستراتيجية 2
تسريع املعافاة، واالنتقال والتنمية

 االجتماعية االقتصادية للمساعدة
 على إنهاء الهجرة القسرية

 االستجابة االستراتيجية 1
التصدي بفعالية ألبعاد احلراك في األزمة

 ملساعدة وحماية السكان املتحركني
املستضعفني

االستجابة االستراتيجية 3
مة  إقامة نظام إلدارة هجرة منظّ

وآمنة ومسؤولة تفيد املهاجر
 وتنمية السودان

حملة عن استراتيجية املنظمة

مة  منظّ

الة للطوارئ  إدارة الهجرة والتنميةاملعافاة املبكرة واإلنتقالاالستجابةالفعّ

املستضعفني

اإلطار اإلستراتيجي للمنظمة الدولية للهجرة بالسودان لألعوام 2017-2015

لدعم



تود املنظمة الدولية للهجرة انتهاز هذه الفرصة  لتعبر عن شكرها لشركائها ومانحيها
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املنظمة الدولية للهجرة بالسودان

(G) املنشية، منزل رقم 1/38، مربع
اخلرطوم، السودان

هاتف  :  249156554600+   

iomkhartoum@iom.int :بريد إلكتروني           
ملزيد من املعلومات الرجاء  زيارة:

https://sudan.iom.int :موقع إلكتروني

/https://m.facebook.com/IOMSudan2015:فيسبوك            

IOMSudan@:تويتر            




