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أوتشا     

 الباخرة في جزیرة ساموس في الیونانإلى ظران الصعود ترتریین الشباب ینمن الالجئین اإلاثنان 
 ) ة شؤون الالجئینفوضیم(المصدر: 

 في ھذا العدد                                       
 

1موجات ھجرة من دولة إریتریا إلى االتحاد األوروبي عبر السودان ص.   

2ص. تدفق الالجئین من دولة جنوب السودان   

3ص.  ظھور حمى الضنك في والیات شمال وغرب دارفور  

4تھدید الجراد الصحراوي لمنطقة البحر األحمر ص.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  التطورات أبرز    
وصول  وفقًا لمفوضیة شؤون الالجئین •

من طالبي اللجوء  37,000نحو 
إلى  وإثیوبیااإلریتریین عبر السودان 

 .2014أوروبا بین شھري ینایر وأكتوبر 
أشارت مفوضیة األمم المتحدة لشؤون  •

في اآلونة األخیرة إلى استمرار  الالجئین
 وصول الالجئین من دولة جنوب السودان

الجئ في  1,000بمتوسط  إلى السودان 
 .األسبوع  

الصحة الوالئیة  تيأفادت كل من وزار •
 101ومنظمة الصحة العالمیة بتسجیل

شمال  يتمى النزفیة في والیالححالة من 
دارفور وغرب دارفور، منذ أواخر 

 .2014أغسطس 
توزیع ل ًایبدأ برنامج الغذاءالعالمي برنامج •

نازح  50,000القسائم الغذائیة لنحو 
دیة للنازحین في یممعسكر الحیقیمون في 

 .والیة وسط دارفور
 
 أرقام

 
 

 ملیون 6,9
 

 ملیون 2,9
 
 

 ملیون 2

431,291 

 
 
 نملیو 2

إجمالى عدد المحتاجین 
للمساعدات اإلنسانیة في 

 السودان
 

 النازحون في السودان
 
 لنازحون في دارفورا

   2013في عام 
 (حتى تاریخھ)  2014في عام 

 
عدد المصابین بسوء التغذیة 

             الحاد الشامل 

 
 

167,908      

  السودان في نوالالجئ
 األمم المتحدة (مفوضیة

 )لالجئینشئون ال

 
 
 

107,131 

 دولة جنوب من نوالالجئ
 15منذ   في السودان السودان

مفوضیة ( 3013دیسمبر، 
  )لالجئینشئون ااألمم المتحدة ل

 التمویل    

 )أمریكي دوالر( ملیون 986
  2014مطلوبة في عام 

 49.1 % 
 ةتوفراألموال المنسبة 

 

 
 

من طالبي اللجوء من اإلریتریین إلى أروبا عبر  37,000ل نحو ووص
 2014في عام  وإثیوبیا دولتي السودان

 
من طالبي اللجوء من   37,000وصول نحو إلى  نوفمبر 14شؤون الالجئین في األمم المتحدة لة  فوضیت مشارأ

. وھذا یمثل ثالثة أضعاف العدد مقارنًة بالفترة 2014ینایر وأكتوبر دولة أوروبیة خالل شھري  38اإلریتریین إلى 
)، وألمانیا 9,531أن معظم طلبات اللجوء قد قدمت في السوید ( إلى . وأشارت المنظمة2013نفسھا من عام 

 ).4,113) وھولندا (5,652)، و سویسرا (9,362(
 

إثیوبیا والسودان. و قد شھدت  دولتي عن طریقإلى أوروبا ووفقًا للمفوضیة فقد سافر معظم اإلریتریین الذین وصلوا 
كبیرة من األطفال غیر المصحوبین  اكبیرة أیضا في عدد الوافدین، بما في ذلك أعداد كل من السودان وإثیوبیا زیادة

 على مدى األشھر العشرة الماضیة  أي إریتري إلى السودان 10,000بذویھم. وحسب المفوضیة فقد وصل أكثر من 
 شخص شھریًا. 1,000بمعدل 

 
فالسودان ھو البلد الرئیسي للجوء 

فقد ظل یستضیف الالجئین  ؛اإلریتریین
عاما. من ھؤالء  40اإلریتریین ألكثر من 

قد وصلوا في بدایة  10,700الالجئین 
 اشخص 1,260السنة، بما في ذلك 

وصلوا خالل شھر أكتوبر. أما الغالبیة 
العظمى من الالجئین فھم یعیشون في 
معسكرات الالجئین في والیات شرق 

والقضارف مع وجود  ،السودان في  كسال
  أعداد أقل في العاصمة الخرطوم.

 
أن إلى  و قد أشارت تقاریر المفوضیة

أعدادًا متزایدة من الالجئین الشباب في 
قد أصیبوا باإلحباط  إثیوبیا والسودان

بسبب نقص الخدمات وغیاب الفرص في 
معسكرات الالجئین. وقد أدت محدودیة 
التمویل لبرنامج الالجئین اإلریتریین في 
كال البلدین إلى االفتقار إلى التعلیم الثانوي 
وما بعد الثانوي، فضال عن نقص فرص 

 والعمل.المھني التدریب 
 

الالجئین حرمان وقالت المفوضیة إن 
 من فرص الحصول علىاإلریتریین 

العدید   إستغاللمستقبٍل أفضل أدى إلى 
مھربي البشر وتعریض من قبل  ھممن

 ئین) (المصدر: مفوضیة شؤون الالج أنفسھم للخطر من خالل محاولة عبور 
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  2014ر نوفمب 14 حتى –الالجئون من دولة جنوب السودان بالوالیة  

 البحر المتوسط على متن قوارب مكتظة وغیر آمنة.
 

 المنطقةاإلتجاربالبشر مصدر قلٍق عمیق في عملیة 
 

ولكن أیضا في  لیس فقط في السودان شؤون الالجئیناألمم المتحدة ل لمفوضیة عمیق تجار بالبشر مصدر قلٍقأصبح اإل
الھجرة منظمة مع الحكومة السودانیة وتعمل بشكل وثیق  2012المفوضیة منذ عام  ظلتوقد البلدان المجاورة. 

 مفوضیةمن  دعٍمبالتي حظیت  ،تجار بالبشرالسودانیة بمكافحة اإل السلطاتالتزام وقد أدى الدولیة لمعالجة الوضع. 
الالجئین، وزیادة مالحقة  معسكراتإلى تحسن األمن في ، الدولیةالھجرة منظمة شؤون الالجئین ول األمم المتحدة
حدوث في معدل ملحوظًا  المفوضیة انخفاضًا قد شھدتأفضل للضحایا. و اتمساعدكذلك تقدیم و ،مھربي البشر

 63منذ بدایة العام في السودان بالمقارنة مع  حالة جدیدة 24اإلبالغ عن  جرىوقد ، تجار الجدیدة عمومًاحاالت اإل
 حالة في الفترة ذاتھا من العام الماضي.

 
 ،إریتریالدولة العیش لالجئین في البلدان المجاورة كسب ن ھناك حاجة لتعزیز فرص التعلیم وسبل أوقالت المفوضیة 

 تحدیًایشكل مستویات التمویل الحالیة یظل إنخفاض الیأس. ومع ذلك، ال من اإلتصال بمھربي البشر بسبب منع الناس ل
 ھذه األھداف.لكبیرا 

 

من المساحات لتوطین الالجئین من دولة جنوب  تخصیص المزید
 السودان في والیة النیل األبیض

 
شؤون الالجئین أنھ مع استمرار العنف في دولة جنوب السودان، فقد بلغ عدد الالجئین األمم المتحدة ذكرت مفوضیة 

 50نوفمبر. وقد أشارت المفوضیة، إلى أن نحو  14 حتىو ذلك  اشخص  107,131إلى السودان   من ھذه الدولة
في المائة من ھؤالء الالجئین الذین 
وصلوا إلى السودان منذ منتصف 

تمسوا الملجأ في لاقد  2013دیسمبر 
أشارت  والیة النیل األبیض. وقد

المفوضیة إلى أنھ مع التدفق المستمر 
االجئین فقد بلغت مواقع إعادة ألعداد 

 التوطین في والیة النیل األبیض سعتھا
 ولم یتبق سوى مسحاٍت القصوى
من األراضي السكنیة المتاحة  صغیرٍة

 إلستیعاب القادمین الجدد. ونتیجة لذلك
علنت حكومة والیة النیل األبیض أفقد 
قامت بتحدید قد أنھا  نوفمبر 30في 

مناطق جدیدة  وتخصیص خمس
المواقع یقع  نشاء مواقع إعادة توطین إضافیة. أحد ھذه إل

الجانب الغربي بالقرب من مواقع على العلقایة، في حین أن المواقع الباقیة تقع من  على الضفة الشرقیة للنھر بالقرب
 إعادة التوطین في الكشافة، والردیس والجوري.

 
 دولة جنوب السودان في والیة النیل األبیضالجئین من حتیاجات الات في اإلستجابة اإلنسانیة إلفجو

مرحاض إضافي في  800حفر  َلجِّعملیة توفیر الخدمات لالجئین. فقد ُأ علىأثرنقص األراضي أیضا 
المراحیض. یص الموارد والعاملین لبناء ھذه وجود مساحة كافیة، بالرغم من تخص موقع العلقایة بسبب عدم

من نقص األدویة. یة في مواقع إعادة التوطین في الردیس والعلقایة الوقت العیادات الصحذات وتعاني في 
لردیس إلى إعاقة في موقع ا وعدم وجود سیارة إسعاف ،والتبرید ،ووفقا للمفوضیة فقد أدى انعدام اإلضاءة

  .لالجئینوصول المساعدات الصحیة الالزمة 
 

 شمال وغرب دارفور يتفشي حمى الضنك في والیت
 

منذ أواخر  وأنھ بتي شمال وغرب دارفور الصحة في والی يوزارتو ،منظمة الصحة العالمیةأفادت كل من 
حمى الضنك.  وقد سجلت أو حالة من اإلصابة بالحمى النزفیة الفیروسیة،  101 تشھر أغسطس قد سجل

 .ثالث من ھذه الحاالت في والیة شمال دارفور
 

األمم المتحدة  ةمفوضیوفقًا ل
أكثر شؤون الالجئین، ھناك ل

دولة الجئ من  107,000 من
 لجأوا إلى قدالسودان جنوب 
 .السودان
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 المصدر: الیونامید) (ل والمساواة عند أحد مراكز التسجی مقاتلون سابقون من حركة العدل 

 28دارفور أن إجمالي العدد التراكمي للحاالت ما بین وقد أعلنت وزارة الصحة الوالئیة في والیة شمال 
حالة   17ھذا یمثل زیادة قدرھاو  حالة، بما في ذلك ثالث وفیات. 98بلغ قد  2014نوفمبر  2أغسطس و

اإلبالغ عن ھذه الحاالت في محلیات الفاشر، ودار السالم، والكومة،  جرىوقد   باألسبوع الماضي. مقارنًة
  وھذا یشمل  خمس  .الفاشر محلیةالطینة، مع وقوع غالبیة الحاالت المكتشفة في ، وطویلة، ووكلمندو
ثالث حاالت في معسكرات أبو شوك،  تمن معسكرات النازحین، حیث سجل تسجیلھا في ثالثة جرىحاالت 

 . معسكرالسالم في وزمزم وكذلك سجلت حالة واحدة
 

وكذلك المنظمات الشریكة بإتخاذ  ،ومنظمة الصحة العالمیة ،زارة الصحة بالوالیةوكل من وقد باشرت 
القیام بحمالت الرش داخل المباني في محلیة الفاشر،  ھذاویشمل  .التدابیر الرامیة إلى احتواء تفشي المرض

 وكذلك القیام بأنشطة التوعیة التي تستھدف المناطق المتأثرة، باإلضافة إلى أنشطة تعزیز الصحة، فضًال
  .عن القیام بالحمالت اإلعالمیة في وسائل اإلعالم المحلیة

 
فقد تم اإلبالغ عن ثالث حاالت من حمى الضنك من قبل منظمة الصحة  أما في والیة غرب دارفور،

وقد  .الدم للفحص في المختبر الوطني للصحة العامة في الخرطوممن عینات   21ترسلأالعالمیة بعد أن 
وزارة الصحة بالوالیة فریق عمل إلعداد خطة للطوارئ، ورصد و ،شكلت منظمة الصحة العالمیة

 .عم أنشطة الوقایة األخرىود ،التدخالت الالزمة
 

منظمة الصحة العالمیة تنتقل حمى الضنك بواسطة حشرة البعوض المصابة بواحدٍة من ما تقولھ ووفقا ل
وتتمیز حمى  .وال یوجد لقاح أو أي دواء معین لعالج المرض .من فیروس حمى الضنكمصلیة أربعة أنماط 
 ،بظھور أعراض الحمى، وأالم في البطن )النزفیة(المعروفة أیضا باسم حمى الضنك  دةالضنك الشدی

من األمراض القاتلة التي تصیب  حمى الضنك وصعوبة في التنفس، وتعتبر ،والقيء المستمر، والنزیف
ویساعد التشخیص السریري المبكر للمرض وتقدیم العالج المناسب من قبل األطباء . األطفال بشكل رئیسي
 .بالمرض رص نجاة المصابینزیادة ف علىوالممرضین المدربین 

 

اعات بین المزارعین والرعاة في والیة زانخفاض كبیر في حوادث الن
 غرب دارفور

 
أعلنت السلطات الحكومیة في والیة غرب دارفور عن انخفاٍض حاٍد في النزاعات بین المزارعین والرعاة في 

تدمیر المحاصیل لقرار أصدرتھ قوات األمن اع الناجم عن زحوادث النفي  كبیرالویعزى ھذا االنخفاض  الوالیة.
 360جنیھ سوداني ( 2,000كذلك و دوالر) 180(جنیھ سوداني  1,000غرامة  فرضالحكومیة في الوالیة ب

وتقول  .إلتالف المزارع خالل موسم الحصاد عنوة تدخالنعلى التوالي عن كل بقرٍة أوجمٍل  )يدوالر أمریك
على ذلك، فمن المتوقع جني  وعالوًة .حوادث حول إقتحام ماشیة الرعاة للمزارع ةعن أی تقاریر تردالسلطات أنھ لم 

 .ھذا العام بسبب غیاب النزاعات وتدمیر المحاصیلوفیر  محصول
 
في الماضي نزاعات عنیفة بین المزارعین والرعاة جراء تدمیر محاصیل المزارعین غالبًا ما شھدت فترة الحصاد و

وعمومًا فقد شھدت والیة غرب دارفور وقوع حوادث أمنیة أقل ونزوح  .دو الرحلمن قبل مواشي جماعات الب
المدنیین في إقلیم دارفور على مدى السنوات القلیلة الماضیة، وھي الوالیة التي سجلت فیھا بعض حاالت العودة في 

ومع ھطول أمطار مبشرة ھذا العام، وكذلك بإتخاذ مثل ھذه التدابیر الوقائیة من قبل قوات األمن، فمن  .2014عام 
 .األمن الغذائي إلى حد كبیر في الوالیة عدم إستتبابالمتوقع أن تنخفض مستویات 

 

 تدشین عملیة تسریح المقاتلین السابقین في والیة شمال دارفور
 

أعلنت مفوضیة  التسریح وإعادة الدمج السودانیة رسمیا في 
البدء في عملیة التسریح لمنسوبي حركة عن  نوفمبر، 12

العدل والمساواة الموقعة على اتفاقیة  سالم دارفور في مدینة 
مقاتل  700تسریح  جريالفاشر في والیة شمال دارفور. وسی

التي تبلغ مدتھا شھر  سابق من مختلف الفصائل عبر العملیة
 نوفمبر. 2والتي بدأت في  واحد،

بتنویر حول إجراءات إعادة الدمج، و ستبدأ عملیة التسریح 
توفیر بطاقات الھویة من ثم والتحقق من الوثائق اإلداریة، و

منظمة الصحة  أشارت كل من
الصحة  تيوزارو العالمیة
حالة   101إلى تسجیل الوالئیة

من حاالت الحمى النزفیة في 
شمال وغرب دارفور  يتوالی

أغسطس شھر منذ أواخر 
2014. 

 
 
 
 

     
    

  

من  700سیجري تسریح نحو 
المقاتلین السابقین بوالیة شمال 

 دارفور.
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 ) فاوالمصدر: ال( أسراب الجراد الصحراوي یمكن أن تدمر المحاصیل والمراعي 

غذائیة لمدة ثالثة أشھر للمساعدة في عملیة إعادة  انقدیة وحصص ان مبالغووالفحص الطبي. أیضا، سیمنح المشارك
 إدماجھم.

ثیقة الدوحة للسالم في وبرنامج نزع السالح والتسریح وإعادة الدمج ھو جزء من الترتیبات األمنیة الواردة في و
 .2011حركة التحریر والعدالة مع حكومة السودان في عام  اي وقعتھت، الدارفور 

 
  

توزیع القسائم الغذائیة في ل ابرنامجیبدأ برنامج الغذاء العالمي 
 للنازحین في والیة وسط دارفورمعسكرالحمیدیة 

 
 

دارفور وكذلك القیام یخطط برنامج الغذاء العالمي للبدء في تنفیذ برنامج توزیع القسائم الغذائیة في عموم والیة وسط 
نفذ یمن العام المقبل، سوف  اببرنامج توعیة للنازحین والمؤسسات الحكومیة ذات الصلة والتجار المحلیین. فبدًء

ح البرنامج في نازح. وبناًء على نجا 50,000یة في معسكر الحمیدیة للنازحین حیث یقیم نحو ئالبرنامج بصورٍة مبد
ماثلة في معسكرات النازحین األخرى في الوالیة. ووفقًا لبرامج الغذاء العالمي، تطبق برامج ممعسكر الحمیدیة، س

نازح في والیة وسط دارفور مساعدات غذائیة من خالل  400,000یتلقي كل النازحین الذین یقدر عددھم بنحو 
تجدر اإلشارة إلى أن برنامج القسائم الغذائیة یقوم بتلبیة احتیاجات النازحین الغذائیة وبرنامج التوزیع الغذائي العام. 

من خالل الحصول على المنتجات والسلع التي یفضلونھا. وتسھم ھذه القسائم في دعم االقتصاد المحلي وتعزیز 
ذاء العالمي على التخلص من تكالیف ھي أنھ یساعد برنامج الغفاألسواق المحلیة. أما الفائدة األخرى لنظام القسائم، 

 تخزین السلع.وعملیات  نقل 
 

 الجراد الصحراوي یھدد ساحل البحر األحمر في السودان
 

حیث بدأت الجنادب ومجموعات من  فإن تطورًا خطیرًا قد بدأ في التشكل في شمال السودان، لمنظمة الفاو وفقًا
، عندما غزت 2012ویشبھ الوضع الحالي ما حدث في عام   .خالل شھر أكتوبرھناك في التجمع  كبیرالجراد ال

النیل في السودان. وعلى الرغم من أن  نھر واديشمال مصر، ومنطقة  2013أسراب  الجراد في ربیع عام 
حالیًا  عملیات المكافحة الجویة واألرضیة تجري 

أیضًا  سارعھات رغمعلى قدٍم وساق في السودان، و
ن آخر التقاریر أفي األسابیع القلیلة الماضیة، إال 

فقد بدأت   .آخذ في التدھور تشیر إلى أن الوضع
في التشكل في  كبیرأعداد متزایدة من الجراد ال

وكذلك في  شمال الخرطوم في صحراء بیوضة،
طبرة، وعلى نھر عمتداد إشرق السودان على 

لبحر األحمر من كسال إلى جبال االجانب الغربي ل
 .ھیا

من المتوقع أن تظھر ف فاوووفقا لمنظمة ال
أسراب والعدید من  كبیرال الجرادمجموعات من 

ر في مناطق التكاثر الشتویة على یالصغالجراد 
 السودان خالل الفترة شرق شمالالساحل األوسط من البحر األحمر في السودان، وفي المناطق شبھ الساحلیة في 

 .المتبقیة من شھر نوفمبر
 

البیوض وحتى اآلن، فإن عملیة فقس  .، إلى تحسن ظروف تكاثر الجرادأكتوبرمنتصف شھر  مناخجودة  توقد أد
مرحلة وضع البیض على الساحل األوسط بالقرب فیھ جاریة في شمال شرق السودان، في الوقت الذي انتھت 

صل سی، فكبیرالجراد ال انتشاروبمجرد   احتمال أن تنتشر أسراب متفرقة  من الجنادب في دلتا طوكر.سواكن، مع 
حالة  أما في .ألمطار لمناطق ھطوًاللا خرآبسرعة، ومن ثم  تبدأ عملیة وضع البیض في  نضجإلى مرحلة ال

 منفي شكل أسراب أن تتجمع  مطار، فسوف تزداد أعداد الجراد، حیث من المرجحاستمرار ھطول المزید من األ
 .صاعدًافشھر دیسمبر 

 
، مع القیام بعملیات المكافحة الضروریة لمسوحات األرضیة في جمیع المناطقستكون ھناك حاجة ملحة إلجراء ا لذا

ضررًا بلیغًا  یمكن أن تلحقآفة الجراد ف  ة.أي تھدید الحق للمحاصیل في المنطق لخفض مستویات التكاثر الشتوي أو
  .األمن الغذائي في السودانعملیة ب

في العالمي  الغذاءبرنامج بدأ 
برنامج القسائم الغذائیة تنفیذ 
نازح یقیمون   50,000 لنحو
معسكر الحمیدیة للنازحین  في
 وسط دارفورالیة و  في
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