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أوتشا     

الجئون من دولة جنوب السودان في انتظار توزيع مواد غير غذائية  في خور عمر بشرق دارفور 
 ( 2016)األمم المتحدة 

 في هذا العدد                                        
 

 1ص. استمرارتدفق القادمين من دولة جنوب السودان 

 2ص. نازحو جبل مرة الجدد في والية وسط دارفور 

 3ص. شمال -انعدام أمن غذائي حاد في مناطق الحركة الشعبية لتحرير السودان

 4ص. في السودان  المنظمة الدولية لرعاية المسنينتوقف اعمال 

  التطورات أبرز  

وفقا لمنظمات اإلغاثة، فقد وصل في المدة  بين  •

، عدد 2016أبريل  24يناير، ونهاية شهر 

الجئ من دولة جنوب السودان الى   54,635

  السودان.

في والية وسط دارفور، ورود تقارير عن  •

نازح من منطقة جبل مرة  5,200وصول عدد 

الى منطقة فنقا السوق ومدينة روكرو بعد 

 بين الوكاالت.البعثات المشتركة 

وحدة  -حسب تقرير جديد صادر عن مجموعة  •

والتي   -تنسيق النيل األزرق وجنوب كردفان 

نزاع بين يوجد مقرها في جوبا، فقد أدى تجدد ال

ة الشعبية لتحرير القوات الحكومية والحرك

موجات نزوح  الى قطاع الشمال  -السودان

داخلي، والى زيادة في االحتياجات اإلنسانية في 

 جنوب كردفان والنيل األزرق.واليتي 

بإغالق  المنظمة الدولية لرعاية المسنينستقوم  •

 عملياتها في البالد.

 

 2015من خطة االستجابة االنسانية لعام  أرقام 

 مليون 3.1

 

 

 مليون 2.5
 

 

 مليون 2

 

 

 النازحون في السودان 

 (2014)حتى ديسمبر 

 

 النازحون في دارفور

 ( 2014ديسمبر )حتى  

 

 عدد المصابين بسوء التغذية 

             الحاد الشامل 

221,322          
 

 دولة جنوب من الالجئون

 15منذ   السودان في السودان
)مفوضية األمم  2013ديسمبر، 

حتى  – المتحدة لشئون الالجئين(

 2016مارس  31

 

 من جنسيات أخرىالالجئون  130,000

)مفوضية األمم المتحدة لشئون 

 الالجئين(

 

 التمويل 

 (أمريكي دوالر) * مليون79.1
  2016في عام  جرى استالمها

 

*سيجرى تتبع المبلغ اعاله خصما على خطة االستجابة 
 الفراغ منها  ، متى ما جرى2016االنسانية للعام 

    
     

 

 

 السودان الىجنوب السودان مواطني دولة تدفق استمرار

 
األسبوع الماضي،  على مدارالسودان  الى قد استمر تدفق مواطني دولة جنوب السودانف ،وفقا للمنظمات اإلنسانية

قد كانت هناك زيادة و . 2016أبريل  24و ،فبرايرشهر بين أوائل في المدة  الجئ   54,635وذلك بعد وصول عدد 

 4,125و دارفور،شرق والية شخص في  43,201 العدد هذا ويشمل. خالل األسبوع الماضيشخص  700بنحو 

 (.التفاصيل في الجدول أدناهكردفان )انظر ة غربشخص آخر في والي 7,309و ،جنوب دارفوروالية في 

 

شمال بحر الغزال  واليتي في انعدام األمن الغذائي تفاقم حالة و ،جنوب السوداندولة اع في نزاستمرار الوقد كان 

ذروته في ليبلغ ، وصول القادمين ستمريومن المتوقع أن . هذا التدفق األخيرحدوث الدوافع الرئيسية ل يواراب ه

مفوضية من  كل  عن ووفقا لبيان صحفي صادر .جنوب السوداندولة أواخر شهر مايو قبل بداية موسم األمطار في 

هناك مخاوف ، العالمي غذاءوبرنامج ال (،اليونيسيف) للطفولةاألمم المتحدة ، ومنظمة األمم المتحدة لشئون االجئين

 .البالد في جنوب السودانمن دولة تقديم المساعدة لالجئين عملية  يؤثرعلى والذي قدكبيرة بشأن نقص التمويل، 

 

 
 جنوب السودان الجدد من دولة أغلبية الوافدين  تستقبلشرق دارفور والية 

 
 الى وبصفة رئيسيةشرق دارفور، والية  الىفي المائة(  79جنوب السودان )دولة من الجدد الالجئين  أغلبية لوص

  26,975يوجد حاليا  ،شرق دارفورالى والية الذين وصلوا من شخص   43,201أصل  من. ومعسكر خور عمر

هي  هوهذ. من قبل المنظمة الدولية للهجرة مالتحقق منه مبدئيا  جرى  24,363الجئ في خور عمر، من بينهم 

الرقم النهائي اعتمادا على نتائج قد يتغيرو ،المنظمة الدولية للهجرة بها التي تقومالمرحلة األولى من عملية التحقق 

مت بتسجيلهم جمعية الهالل فقد قامن االشخاص المتبقين  2,612. أما عدد ال عملية التحقق متعددة المراحل

وفقا لمفوضية و  .ةالمنظمة الدولية للهجرالتي باشرتها بعد بدء عملية التحقق  السوداني حيث كانوا قد وصلوااألحمر

 التي تستضيف الالجئين أبو المحليات األخرى تشمل، وجمعية الهالل األحمر السوداني ةيلحكوماالعون اإلنساني 

أكثر الى هناك دارية( حيث وصل اإلمهاجرية وحدة بوياسين ) ،عساليةو، والفردوس، ةبراأبو جوعديلة، و، كارنكا

  .الجئ 16,000من 

 (2016 أبريل 24 – فبراير أوئل) السودان الى السودان جنوب دولة مواطني من الجدد القادمون

 عدد القادمين الموقع الوالية
 )أفراد(

 المصدر

 

 شرق دارفور
 

 26,975 خور عمر
 )المنظمة الدولية للهجرة(  24,363
 )تسجيل الهالل األحمر(  2,612

 مفوضية العون االنساني/الهالل االحمر 16,226 مواقع أخرى 

  43,201  اجمالي فرعي

 برنامج الغذاء العالمي 4,125 معسكر بليل للنازحين جنوب دارفور

  4,125  اجمالي فرعي

 مفوضية العون االنساني 3,920 خرصانة غرب كردفان

 مفوضية العون االنساني 3,389 الميرم 

  7,309  اجمالي فرعي

  54,635  اجمالي
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الوصول إلى هذه اتاحة بلعدم منح االذن  نظرا  هذا الرقم من قبل الشركاء في المجال اإلنساني من التحقق  جرلم يو

بعثات مشتركة تسييرثالثة طلبات ل مارسشهرمنذ شرق دارفوروالية قدمت منظمات اإلغاثة في  هذا، وقد . المواقع

وقد  .جنوب السودان خارج مدينة الضعينالجدد من دولة مختلفة التي تستضيف القادمين اللمواقع لبين الوكاالت 

المهمة بسبب القيود اللوجستية )عدم وجود حراسة لم تُنجزواحد من قبل السلطات، ولكن  الموافقة على طلب   جرت

 .منيةاأل على السالمة والمخاوف مخاوفالطلبين من قبل السلطات بسبب على الموافقة تجرمسلحة(، في حين لم 

 
 ،مم المتحدة لشئون الالجئيناأل مفوضيةكل من حتياجات الوافدين الجدد في معسكر خور عمر، بدأت في استجابة إلو

صر ، واثنين من الحُ أوعية حفظ المياهحاالت الطوارئ )لتوزيع اللوازم المنزلية بالسوداني وجمعية الهالل األحمر

العالمي  غذاءوقد أرسل برنامج ال .جميع عائالت الالجئين في المعسكرلطبخ واحد(،  طقمو ،وبطانيتين ،يةالبالستيك

الجئين من الطن متري إلى خور عمر لتوزيعها على الوافدين الجدد  243 تدفعة أخرى من المساعدات الغذائية بلغ

الجئ  26,000 الوصول لنحومن العالمي  غذاءبرنامج ال تمكنوحتى اآلن، . جمعية الهالل األحمر السوداني بواسطة

 طن متري من 5و ،من المساعدات الغذائية الطارئة طن متري 638 باجماليفي خور عمر  من دولة جنوب السودان

منظمة أسست و ،وزوا الدوليةمنظمة من هذا، وقد استمرت كل . ية للوقاية من سوء التغذية الحادتغذوال اتالمساعد

من الكمية المطلوب أقل  ةروضعمالكمية البقى ت، ولكن بنقل الماء عبر الشاحناتمساعدة في الغير الحكومية الوطنية 

خزان  13 عدد زيادة إمدادات المياه وتخزينها مع توفيرحاليا  على اليونيسف مع شركائها منظمة وتعمل توفرها. 

الوحيدة بئر المن  زيادة ساعات الضخوقامت كذلك ب ،منها واحد الفراغ من تركيببالفعل  جرىإضافية، قربي 

وباإلضافة إلى ذلك، وقعت . لمجتمع المضيفلجنوب السودان و من دولةلالجئين  الموجودة التي توفر الماء

من أجل تشغيل وصيانة شبكة المياه وبناء اثنين من وأنشطة النظافة، زيزلتعمنظمة امكوراليونيسيف اتفاقا مع 

حمالت ب منظمة أمكوررحمة الوطنية ووتقوم كل من منظمة ال .المراحيضمن  453( وعدد مياه الدوانكي)ساحات

لمزيد من و. من خالل التعبئة االجتماعية والمشاركة المجتمعيةفي المعسكرواالصحاح البيئ  رفع الوعي بالنظافة

حقائق صحيفة الجنوب السودان في مواطني دولة االستجابة في خور عمر، يرجى االطالع على تدفق حول التفاصيل 

 .هذا الرابطفي دارفور المتاحة شرق  واليةالخاصة ب

 
واألمم  ،والقادة المحليين، أبريل، زار ممثلون عن الحكومة والمنظمات غير الحكومية الدولية 18يوم االثنين وفي 

وقد . من مدينة الضعين كيلومترا 10والذي يبعد حوالي معسكر لالجئين الجدد، قامة المتحدة الموقع المقترح إل

، لتسهيل المفاوضات مع مالك األراضي ()زعيم مجتمع محلي أحد العمدبرئاسة  وضت اإلدارة األهلية لجنةف

 .استخدام األرضبذن اإلللحصول على 

 

وسط والية جبل مرة في فنقا السوق وروكرو في نازحون جدد من 

 دارفور

 

( منهم 4,200نازح من جبل مرة ) 5,200أشارت  منظمات اإلغاثة في والية وسط دارفور، الى عدد اجمالي يبلغ 

تقييم احتياجات مشتركة بين الوكاالت الى  عقب تسيير بعثات ( في مدينة روكرو،1,000في منطقة فنقا السوق و)

تلك المناطق.  وقد قامت وكاالت االغاثة، ومفوضية العون اإلنساني والوزارات الحكومية ذات الصلة  بتسييربعثة 

شخص قد  4,200أبريل. وقد أكدت البعثة أن نحو  23الى  19وكاالت لفنقا السوق في المدة من تقييم مشتركة بين ال

قرية هي: )طوى، والسالل، وتيرو، وقورول، وساال، وخولة، وأيورا، وتيبرو، وحلة ادريس،  13نزحوا من 

 في منتصف شهريناير.  وسوري الشرقية، وسوري الغربية، وبولي، وجامبو( لفنقا السوق بسبب القتال الذي اندلع

 حسب التاريخالوصول الفردي 

 اجمالي العدد التراكمي للقادمين

 

 (2016أبريل  24 –فبراير  15معدل وصول مواطني دولة جنوب السودان الى خور عمر )

تمكن برنامج الغذاء العالمي من 
الوصول  بالمساعدات الغذائية 

  26,000الطارئة الى نحو 
الجئ من دولة جنوب السودان 

 معسكر خور عمر  في

 

 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
http://docs.unocha.org/sites/dms/sudan/reports/fact_sheets/south_sudanese_inlux_into_east_darfur_25_mar_2016.pdf
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 –رشيفية صورة ا) فنقا السوق في الحصول على المياه من بئر مفتوحة، 
 ( 2016 اليوناميدبعثة 

وهؤالء النازحون هم في حاجة إلى المساعدات اإلنسانية، بما 

في ذلك الغذاء، والماء، ومآوى الطوارئ، واللوازم المنزلية، 

وكذلك خدمات الصحة والمساعدات في مجال المرافق 

 الصحية. وهناك  في فنقا السوق يوجد مركز 

للشرطة به ستة أفراد، وثالث مساحات صديقة للطفل تديرها 

الوطنية. وهناك أيضا مركز صحي ساكراليونيسيف ومنظمة 

يعمل به مساعد طبي واحد من القوات المسلحة السودانية، اال 

انه ال يتوفر سوى القليل من الدواء وليس هناك وجود ألي 

الصحة الوالئية أو من منظمات اإلغاثة.  موظف من وزارة

 أيضا، ال توجد خدمات تغذية متاحة في هذه المنطقة.

 

أما في بلدة روكرو، فقد أشارت مفوضية العون االنساني الى 

نازح من قرى دايا، وروفاتة وارو في محلية  1,000وصول 

شمال جبل مرة. وقد أجري تقييم من قبل مفوضية العون 

ارات  ذات الصلة ، والمنظمات غير الحكومية اإلنساني والوز

ابريل. ووفقا لقادة  21الوطنية في مدينة روكرو يتاريخ 

محلية شمال جبل مرة إلى جتمع، فقد نزح معظم المدنيين في الم

أماكن في شمال دارفور ومحلية وسط جبل مرة. وحددت البعثة 

وازم المنزلية، والمياه والمرافق الصحية، والصحة أن النازحين هم بحاجة إلى الغذاء، ومآوى الطوارئ، والل

والمساعدات في مجال التعليم، وكذلك التقاوى )البذور( واألدوات الزراعية. ويحتاج المركز الصحي في البلدة إلى 

 واحد فقط. إعادة تأهيل ولن تكفي المستلزمات الطبية العادية الموجودة والمخزون الحالي من األدوية ألكثرمن شهر  

أما األمراض الرئيسية في المنطقة فهي: السعال الديكي، والديدان، والبلهارسيا، واإلسهاالت والتهابات الصدر. وال 

. ويجرى تحويل الحاالت الطبية 2004توجد حاليا   في المنطقة خدمات للتغذية وقد جرى آخرمسح تغذوي في عام 

من المضخات اليدوية في  25من أصل  12هذا، وتعمل  فقط  المعقدة إلى الفاشر باستخدام وسائل النقل التجارية.

 ها بعد.هعملية كلورة ميامن األبارالمكشوفة، لم تجر 40اك المنطقة، وهن

  

جدير بالذكر، أن مفوضية العون االنساني قد ذكرت سابقا أن العدد اإلجمالي للنازحين من منطقة جبل مرة في الوالية 

المنظمات اإلنسانية الدولية من الوصول  ستطيعيشمل المناطق التي أما ال ت شخص. وهذا 14,439يقف عند حدود 

نازح الذين  5,200مثل: )جلدو، ونرتتي، وتور، وقولو(. وبإضافة عدد ال  يا  جزئاليها وصول ستطيع الاليها، أو ت

ة وسط دارفور ب جرى تحديدهم مؤخرا  في فنقا السوق وروكرو، يقدر العدد اإلجمالي لنازحي جبل مرة في والي

 45,000إلى  40,000شخصا. وتشير المعلومات المتواترة من مصادر أخرى أيضا إلى نزوح ما بين  19,639

شخص في المناطق األخرى، والذين ال يمكن التحقق منهم بسبب عدم اتاحة الوصول. ويبلغ اجمالى عدد النازحين 

التزال المنظمات اإلنسانية تواجه القيود المفروضة على حيث  1,629المسجلين / المتحقق منهم )فقط في زالنجي( 

نازح في نرتتي، وتور، وجلدو  14,500عملية اتاحة الوصول اإلنساني. ويخطط برنامج الغذاء العالمي لمساعدة 

بتقديم المساعدات الغذائية، حيث يستمر النازحون في الوصول الى هذه المناطق. وقد سمحت مفوضية العون االنساني 

برنامج الغذاء العالمي بتسجيل األطفال الذين تغيبوا أو جاءوا بعد عملية التسجيل التي قامت بها مفوضية العون ل

جرى تخفيض قدرات التنسيق بين الوكاالت في المنطقة بعد عدم تمديد تصريح فقد االنساني. وفي الوقت نفسه، 

 .نسانية )أوتشا( في نرتتيألحد موظفي مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلاإلقامة 
 

 الوافدون من جبل مرة الى والية جنوب دارفور
 

شخصا  2,366، منهم 10,641دارفوروفقا للجهات الفاعلة اإلنسانية، يبلغ العدد اإلجمالي للنازحين في والية جنوب 

وقد تحسنت  .قد جرى تسجيلهم في البداية من قبل المنظمة الدولية للهجرة )في معسكري كاس وعطاش للنازحين(

عملية اتاحة الوصول اإلنساني، بعد سماح السلطات بتسيير بعثة تقييم مشتركة بين الوكاالت لمحليتي ميرشنق 

من برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الرؤية العالمية عملية توزيع حصص غذائية  أبريل أنجز كل 19وفي  .والوحدة

 .نازح من منطقة جبل مرة في معسكر كاس للنازحين 355لمدة شهر واحد لعدد 

 

 وطويلة، بوالية شمال دارفور قيد المراجعة سورتوني ال تزال أرقام النازحين في

 

وطويلة بوالية شمال دارفور قيد المراجعة بسبب ايقاف عملية  سورتونيال يزال عدد نازحي جبل مرة  في منطقتي 

ويباشر برنامج  التسجيل والتحقق التي تقوم بها المنظمة الدولية للهجرة من قبل السلطات منذ منتصف شهر فبراير.

سورتوني.  ؤخرا فيحاليا فحص أرقام توزيعاته للحصص الغذائية مع ارقام عملية العد التي أجريت ماألغذية العالمي 

الستئناف  الدعوة من قبل الفريق القطري اإلنساني لذا، تظل األرقام المنقحة النهائية غير متاحة بعد. وتستمر جهود

وعلى الرغم من  ين الوالئي والقومي.يمنظمة الدولية للهجرة على المستوعمليات التسجيل والتحقق التي تقوم بها ال

النازحون من منطقة جبل مرة في تلقي المساعدات  من منظمات اإلغاثة ومن السلطات  عدم توفر أرقام دقيقة، يستمر

هناك تقارير عن وصول ما يقدر 
نازحي جبل  من 5,200بنحو 

والى  فنقا السوق مرة الى منطقة 
 .روكروة مدين

 

 اعداد تجري حالياً عملية مراجعة

نازحين من منطقة جبل مرة في ال

منطقتي سورتوني و طويلة 

 بوالية شمال دارفور

. 
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 .الحكومية في مناطق نزوحهم
 

يعانون من انعدام الذين  من األشخاص 173,000 ورود تقاريرعن نحو

قطاع  –لتحرير السودان  مناطق الحركة الشعبيةاألمن الغذائي في 

 جنوب كردفان والنيل األزرق الشمال في واليتي

 
قامت بانتاجه وحدة تنسيق النيل األزرق وجنوب كردفان التي يوجد مقرها   2016ذكر تحديث إنساني لشهرمارس 

قطاع الشمال قد تمخض عن  -السودان  بجوبا، أن تجدد النزاع بين قوات األمن الحكومية والحركة الشعبية لتحرير

خلفية حالة انعدام  موجات نزوح داخلية كبيرة وزيادة في االحتياجات اإلنسانية في جميع أنحاء الواليتين، وذلك على

 .األمن الغذائي الحاد التي كانت سائدة بالفعل هناك

 
نازح من قبل المراقبين اإلنسانيين  13,000من ب أنه منذ فبراير قد جرت عملية تسجيل مايقار وقد ذكرت الوحدة

ووفقا  .ردفانفي والية جنوب ك الشمال قطاع -لتحرير السودان الشعبية في المناطق التي تسيطر عليها الحركة

للوحدة، فإن األثراإلنساني للنزاع قد استمر بالضغط على السكان المنهكين بالفعل، وخاصة بالنسبة للنازحين الجدد 

وتظل آليات التعامل محدودة بشكل ملحوظ، ألن انعدام األمن قد أعاق التجارة وفرص توليد الدخل. ووفقا  .والقدامي

عادة   ما تنفد في الوضع الطبيعي مخزونات الغذاء في شهرأغسطس، تتواصل حاليا   للمراقبين اإلنسانيين، فإنه بينما

 -وكاوا ،ففي أجزاء من مناطق هبيال، والسنوط عملية استنفاد مخزون الغذاء في معظم المناطق بسرعة كبيرة. 

يل األزرق بدأ المخزون ويابوس في والية الن في والية جنوب كردفان وأجزاء من شالي الفيل، وودكة، نايرو -وارني

، يعاني على األقل تنسيق النيل األزرق وجنوب كردفانوحدة من  لمراقبينووفقا  لمجموعة ا الغذائي بالفعل في النفاد.

نازح بشدة من حالة انعدام األمن الغذائي في المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية لتحرير  173,000نحو 

شخص آخر  210,000اليتي جنوب كردفان والنيل األزرق، هذا، باإلضافة الى وجود قطاع الشمال في و -السودان

 .هم عرضة لخطر انعدام األمن الغذائي في األشهر المقبلة
 

، أنه من الضروري أن تصل المساعدات اإلنسانية )النقدية، والغذائية، واألدوية، والتقاوى( لهذه وقالت الوحدوة

مطار عندما تصبح عملية الوصول عبرالطرق محدودة  جدا . وتعمل الوحدة حاليا  مع المجتمعات قبل بداية موسم األ

منظمات المجتمع المدني المحلية والجهات الفاعلة اإلنسانية الدولية لتبادل المعلومات الموثوقة حول االحتياجات 

 .اإلنسانية في الواليتين المتأثرتين بالنزاع

 

 2016من شهر أكتوبر ابتداء  للتحسن تتجه حالة األمن الغذائي 

 

الذي أصدرته شبكة نظم اإلنذار المبكر  2016أشار موجز توقعات أوضاع المساعدات الغذائية لشهر أبريل عام 

بالمجاعة الى تحسن في أوضاع الحصول على الغذاء بعد موسم الحصاد في شهر أكتوبر، إلى جانب انخفاض 

ة وتحسن في حالة المراعي وتوفر المياه، والتي ستسهم بدورها في تحسن موسمي في أسعار المواد الغذائية األساسي

.  ووفقا للشبكة، من المرجح أن يكون العدد االجمالي المقدر 2016أوضاع االمن الغذائي ابتداء  من شهر أكتوبرعام 

في المائة من   20 - 5مليون شخص، أي  4.99 – 2.5للسكان الذين يعانون من حالة انعدام األمن الغذائي من 

السكان. وأشار تقرير الشبكة أيضا الى أن الموسم األعجف قد بدأ في وقت  مبكرعن المعتاد، ومن المتوقع أن يستمر 

 .2016من مارس حتى سبتمبر 

 في السودان المنظمة الدولية لرعاية المسنين توقف عمليات

 
ذكرت المنظمة قد و .عملياتها في البالد، ستقوم الرابطة بايقاف المنظمة الدولية لرعاية المسنينوفقا  لبيان أصدرته 

، على مدى السنوات القليلة الماضيةقد انخفض بشكل  ملحوظ تمويل عملياتها في السودان أن غير الحكومية الدولية 

 االستمرار في وقالت المنظمة أنها في غياب التمويل ال تستطيع .  2016 أنها لم تتمكن من تأمين أي تمويل لعامو

لك مع لها وجود مادي في السودان، ولكنها ستعمل بدال من ذ فضال  أن يكون ،لحفاظ على عملها، ومساعدة المسنينا

وتحث . من خالل مكتبها اإلقليمي في نيروبي ادعم لهتقديم القضايا الشيخوخة، وب المنظمات الوطنية السودانية المعنية

 ، وذلكاإلنسانية واإلنمائية هادمج قضايا الشيخوخة في برامج علىأيضا المنظمات  المنظمة الدولية لرعاية المسنين

 .حياة كريمة وصحية في السودانب من التمتعكبار السن يتمكن أن لضمان 

 
تستهدف كبار السن المعرضين للخطر   المنظمة الدولية لرعاية المسنينكانت  عاما من العمل في البالد،   33وخالل

. وقد ظلت التدخالت اإلنسانيةب عند القيام اتجاهلهيجري مجموعة سكانية غالبا ما باعتبارهم ( وأسرهم، 50)فوق سن 

أشارت وحدة تنسيق النيل 
والتي  -األزرق وجنوب كردفان 

يوجد مقرها بجوبا أن ما يقرب 
من النازحين الجدد  13,000من 

من قبل  قد جرى تسجيلهم
مناطق في  انيينالمراقبين اإلنس

لتحرير  الحركة الشعبيةسيطرة 
 قطاع الشمال –السودان 

 المنظمة الدولية لرعاية المسنين
من تقديم المساعدات أكثر من 

واليات شخص في   95,000
والية وجنوب دارفور و غرب

و  2014الخرطوم بين عامي 
2016 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org


      5| نشرة السودان اإلنسانية
  
 

 
 
 
 

www.unocha.org/sudan | www.unocha.org | ochasudan_feedback@un.org | Facebook: UNOCHASudan | Twitter: @UNOCHA_Sudan  

 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقرير هذا اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب أعد

عاش في مختلف ت، مع التركيز على تقديم المساعدات اإلنسانية وأنشطة اإلن2004في دارفور منذ عام  الرابطة تعمل

 و امرأة، 50,000شخص ) 95,000مساعدة أكثر من وقد تمكنت الرابطة من   .المجاالت لكبار السن وعائالتهم

في الخرطوم  في واليةو ،غرب وجنوب دارفورواليات في وذلك األطفال( من  14,700، ومن الرجال 31,500

 .التدخالتبرمجة مجموعة متنوعة من  عبر 2016و  2014بين المدة 

 
السودان في السنوات المنظمات اإلنسانية الدولية في لدى  قدرات وعمليات توظيف الكوادرانخفضت هذا، وقد 

 ،مختلف األزمات اإلنسانية الناشئة على الصعيد العالمي نحونتيجة لتحديات البيئة التشغيلية، وتحول التركيز  ،األخيرة

 عددفي السودان، مقارنة بشريكة غير حكومية دولية منظمة  54يوجد حاليا . والتمويلب المتعلقةالقيود كذلك بسبب و

عمال اإلغاثة من  17,700، كان هناك 2009قبل عام و (. في المائة 12 انخفاض تبلغ ) بنسبة 2013في عام  61

، 6,850، كان هناك 2013في عام و .لمنظمات غير الحكومية الدولية في دارفورا يعملون لدىالوطنيين والدوليين 

في  70أكثر من بنسبة في عدد الموظفين  انخفاض)وهو الموظفين من  5,058، كان هناك 2015وبحلول عام 

 .في المائة منهم من الموظفين الوطنيين  97المائة(، 

 

من المواطنين السودانيين عن طريق البحر الى  9,000وصول 

 2015إيطاليا في عام 

  

 19، والتي أصدرتها المنظمة الدولية للهجرة في 2015تشير صحيفة الحقائق حول اتجاهات الهجرة العالمية للعام 

كان معظم قد . و2015من االشخاص عن طريق البحر إلى إيطاليا في عام  153,842إلى وصول  2015أبريل 

ونيجيريا  ،(39,162ارتريا )من هم  2015المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا عن طريق البحر في عام 

(، ومالي 7,448(، وسوريا )8,454(، وغامبيا )8,932(، ثم السودان )12,433(، تليها الصومال ) 22,237)

في المائة(، في حين غادرت البقية من مصر  90-80(. وقد عبرت الغالبية العظمى البحر من ليبيا )حوالي 5,307)

 )ومعظمهم من المصريين والسوريين(.

 

ين التابعة وفقا لبوابة بيانات البحر االبيض المتوسط االلكترونية الخاصة باستجابة الطوارئ لالجئين، والمهاجرو

شخص عن طريق البحر إلى إيطاليا في عام  25,500مم المتحدة لشئون الالجئين، فقد وصل حوالي لمفوضية األ

 من اإلثيوبيين. 299من اإلريتريين، و 615وسوداني،  761من الصوماليين، و 1,504. وهذا العدد يشمل 2016

 

وقد أشارت المفوضية في تقرير صدرفي شهر فبراير، إلى أن معظم اإلريتريين والسودانيين الذين يصلون عن طريق 

البحر الى ايطاليا هم من البالغين الذكور. ووفقا للمعلومات التي تم جمعها من قبل موظفي المفوضية أو قدمها 

أحد دول العبور الرئيسية لإلريتريين والصوماليين الذين يصلون إلى  دمين،  يبدو أن السودان هواألشخاص القا

 إيطاليا عن طريق البحر.

 

الصادرمن قبل المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها،  يبدأ  2014ووفقا لتقرير

وروبا من الصومال، وإريتريا، ودارفور في السودان، ويميل لالتجاه شماال الطريق الشرقي للهجرة من أفريقيا إلى أ

يسير بمحاذاة الساحل األفريقي الشمالي. وتلتقي كل هذه المسارات في المغرب ثّم عبر السودان، ومصر، ومن 

 لى إيطاليا.في ليبيا، وذلك بغرض عبور البحر إفي معظم االحوال  تلتقيالسنوات األخيرة  حيث بدأت فيالعربي، 

 

 طرق الهجرة المعتادة من أفريقيا الى أروبا

 المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة المصدر:
 

المنظمات  انخفاض وجود وقدرة
على توظيف اإلنسانية الدولية 

في السنوات األخيرة في الكوادر 
 السودان
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