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أوتشا     

 ) 2016نازحون من سورتوني بجبل مرة، في والیة شمال دارفور (أوتشا 

 في ھذا العدد                                 
 

  .1ص  من النازحین الجدد من جبل مرة 95,000 أكثر منھناك 

 2ص. والیة وسط دارفور بالوصول  تاحةإمازالت ھناك قیود على 

 3ص. والیة جنوب كردفان برني اوألمن الغذائي في لمستویات مقلقة   

 4ص. تمویل المباشر للمنظمات ال ةأولوی اإلنساني السودان صندوق سیمنح
 

  التطورات أبرز  
ما یربو على منظمات اإلغاثة أوردت تقاریر  •

حتى  من النازحین الجدد من جبل مرة  96,000
  .فبرایر 28تاریخ 

وصول تاحة المازالت ھناك قیود على عملیة إ •
والیة مات اإلغاثة في ــلمنظبالنسبة اإلنساني 

 .وسط دارفور
ً   242وردت تقاریر عن وفاة  • من بینھم  شخصا

في  نایرو -وكاو ،يارنمنطقتي وفي  طفالً   24
نقص الغذاء  جراء ردفان،ـــنوب كــجة ــوالی

المدة من واألمراض المرتبطة بالجوع خالل 
 .2015دیسمبر  لىإ شھر یولیو

تخصیص ب اإلنساني السودان صندوق ستھدفسی •
للمنظمات  التمویل المباشر من في المائة 70

مامیة تعمل في الخطوط األ تيغیر الحكومیة ال
  .في السودانلالستجابة لحاالت الطوارئ 

 

 2015االستجابة االنسانیة لعام من خطة  أرقام

 ملیون 3,2
 
 

 ملیون 2,6
 
 

 ملیون 2

 النازحون في السودان
 

 النازحون في دارفور
 ) 2015دیسمبر (حتى  
 

عدد المصابین بسوء 
          الحاد الشامل  التغذیة 

 
 
 

173,834          

 دولة جنوب من الالجئون
منذ   السودان في السودان

 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
  2015تمدید العمل بخطة االستجابة اإلنسانیة للعام *     
 االستجابة اإلنسانیة لحین الفراغ من إعداد خطة     
 2016لعام     

    
     

 

 نازح من منطقة جبل مرة 96,000یر عن وجود أكثر من رورود تقا
 

والقوات الحكومیة  ،فصیل عبد الواحد –النازحین جراء اندالع النزاع بین حركة جیش تحریر السودان  أعدادمازالت 
 رُ قدَّ یُ فبرایر،  28الذي نشب في منطقة جبل مرة في دارفور في منتصف شھر ینایر في تزاید مستمر. وحتى تاریخ 

ً لشخص ق  95,000أن ھناك أكثر من ب لمساعدات في أماكن مختلفة من والیات د نزحوا من منطقة جبل مرة طلبا
شخص  90,000شخص مقارنة مع عدد ال  6,000 تصل إلىور. وھذا یمثل زیادة شمال، ووسط، وجنوب دارف

من النازحین الجدد من  65,800 سجلفبرایر فقد  28فبرایر. وحتى تاریخ  14الذي جرى االبالغ عنھ في تاریخ 
 92,000 –شخص جرى االبالغ عن عملیة نزوحھم. والغالبیة العظمى من ھؤالء النازحین الجدد  96,000أصل 

 1,000شخص آخرین في والیة وسط دارفور، وكذلك  3,350ھم في والیة شمال دارفور، مع وجود  -شخص
 شخص في والیة جنوب دارفور.

 
 شخص. 73,000حوالي  ھو عدد النازحین الجدد في والیات شمال ووسط دارفور أن وقالت حكومة السودان

 
 نازح في والیة شمال دارفور 92,000وجود أكثر من 

 
. ورغم اً شخص 92,378 إلىقد وصل  فبرایر 27حتى تاریخ  رد أن عدد الوافدین الجدد في والیة شمال دارفوروو

شخص قد وصلوا  5,000فبرایر، إال أن نحو  28و  22في سورتوني بین وافدین جدد  وجود أنھ لم ترد أنباء عن
حوالي  ھو فبرایر 28حتى تاریخ  یلةفي طود د أن إجمالي عدد النازحین الجدلى طویلة خالل األسبوع الماضي. وورإ

من النازحین الجدد في سورتوني، وكذلك  46,800. وقد سجلت المنظمة الدولیة للھجرة حوالي شخص 27,500
في طویلة، والتزال عملیة التسجیل مستمرة. أما في كبكابیة، فقد ارتفع عدد النازحین من  19,000جرى تسجیل 
من النازحین الجدد  448. وباإلضافة إلى ذلك، فقد وصل اً شخص 2,285الیاً عن حدود وھو یقف ح جبل مرة قلیالً 

بمنطقة شنقلي طوبایة في محلیة دار السالم. وتشمل المناطق األصلیة التي  لى معسكر شدادإنطقة شرق جبل مرة من م
 مارا، وخور طویلة، وفینا، وتوقلي.وجاء منھا ھؤالء النازحون قرى الفالوجة، 

 
 )2016فبرایر  28في والیة شمال دارفور (حتى تاریخ  اد ومواقع وجود النازحین الجددأعد

 الموقع ذین وردوا بالتقاریرعدد النازحین الجدد ال عدد النازحین المسجلین المصدر

 نيوسورت 62,192 46,818 المنظمة الدولیة للھجرة

 طویلة 27,453 18,984 المنظمة الدولیة للھجرة

اصحاب الحیازات الصغیرة جمعیة 
 بكبكابیة

 كبكابیة 2,285 

  /منظمة العمل اإلنساني األفریقي
 السالم للتنمیة جمعیة دار

 معسكر شداد، شنقلي طوباي 448 

 العدد اإلجمالي *91,378 65,802 
 *لم تتأكد أعداد النازحین بعد، ومن المحتمل أن تتغیر

 
 28 بتاریخ لى سورتونيإوغیرھا من اللوازم  ،التغذیةمواد و ،الغذاءمحملة بوصلت قافلة مساعدات أخرى وقد 

 ،والمواد والمكمالت الغذائیة ،الطوارئ، واللوازم المنزلیة األساسیة يوآتوزیع مھذا، وقد استمرت عملیة  .فبرایر
ھناك فجوات كبیرة في العدید من ال أن إ ةالصحیمرافق الو ،المیاه الصالحة للشربالصحة، وتوفیر خدمات كذلك و

طن  1,148 بتقدیم العالمي الغذاءم برنامج قا وقد لمرفق).ا انظر جدول االستجابة(القطاعات، باستثناء المواد الغذائیة 
لتغطیة احتیاجات وذلك  - دوالر أمریكي التي تبلغ قیمتھا أكثر من ملیون - متري من المساعدات الغذائیة الطارئة

یواصل البرنامج تلبیة ). والموقع (حسب  شھر إلى شھرینشمال دارفور لمدة والیة النازحین الجدد في  من 95,000
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االحتیاجات احتمال زیادة الحالي، ومع ذلك، تشیر التقدیرات إلى المواد تحویل مخزون  الوافدین الجدد عبراحتیاجات 
 .الطارئة مع استمرار تدفق النازحین الجدد

 
 ین من منطقة جبل مرة:االستجابة للنازح

 
 وسط دارفور لى والیةإوصول اإلنساني ال إتاحةمازالت ھناك قیود على عملیة 

 
ال  ، حیثوسط دارفوروالیة لمنظمات اإلغاثة في بالنسبة وصول اإلنساني ھناك قیود على عملیة اتاحة الزال تال 

خالل ف .تقییم احتیاجاتھممن ثم و ،والیةالغیر قادرة على تحدید العدد اإلجمالي للنازحین في  ھذه المنظمات تزال
 .ة زالنجيمدینالنازحین في  عسكراتاثنین من م لىإنازح جدید   600 وصول اإلبالغ عن جرىاألسبوع الماضي، 

في وقت  الحكومیة اإلنسانيوقد أشارت مفوضیة العون ، اً شخص 3,350وبذلك یرتفع العدد اإلجمالي للنازحین إلى 
وسط والیة  فيجدد الیكون العدد الفعلي للنازحین ما ورب لى البلدة.إ النازحین الجددمن  2,750لى وصول إ سابق

 .بكثیرمن ذلك أعلى  دارفور
 

، ومفوضیة العون االنساني وكاالت األمم المتحدةیتشكل من  –فریق مشترك بین الوكاالت قام  فبرایر،  28 وبتاریخ

االستجابة المستھدفة حسب خطة اطار  القطاع الوالیة
  2015االستجابة للطوارئ لعام  

 االستجابة الحقیقیة بواسطة المجتمع الدولي حتى تاریخھ

 شمال دارفور
 

92,400 
 نازح

شخص. في  95,000 توفیر حصة من الطعام لتغطیة احتیاجات حصة طوارئ لمدة شھر واحد الغذاء ووسائل العیش
، (حسب شھر إلى شھرینوطویلة، وكبكابیة، لمدة  ،سورتوني
 األعالفیر ــــوتوف ،وتطعیم ،لم تبدأ بعد عملیة معالجةالموقع). 
 للماشیة.

آوي والمستلزمات ـــــالم 
 المنزلیة

وعـــــاء ســــوائل بالستیكي ( طقم واحد
بخ، غطاء ــــمط أوانـــــــي، }جركانة{

لألسرة  )ر نوم، بطانیاتــبالستیكي، حص
 الواحدة (خمسة اشخاص)

 16,883ات. وھناك ـــــفي المائة من االحتیاج 57جرى تغطیة 
  7,222مواد غیر غذائیة. وھناك عدد  مأطق إلىبحاجة  أسرة

اسرة قد تسلمت أطقم مواد غیر غذائیة (ھناك بعض امدادات 
 المواد غیر الغذائیة قامت بتأخیرھا سلطات الجمارك).

 لتر في الیوم للفرد  7.5الماء:  المیاه والمرافق الصحیة 
 

 50المرافق الصحیة مرحاض لكل 
 شخص

 
 500لكل  النظافة: موظف توعیة بالنظافة

 شخص

لتر للفرد في  5.8امدادات المیاه المتوفرة في طویلة بمعدل 
لتر للفرد في الیوم  2.6الیوم الواحد. وفي سورتوني بمعدل 

أعداد تزال ھناك فجوة كبیرة في عملیة التغطیة ب وال ،الواحد
المراحیض في سورتوني، حیث جرت عملیة تشیید مراحیض 

، أو 62,192شخص من أصل   2,050تكفي لتغطیة احتیاجات 
في المائة . أما في طویلة فقد جرى توفیر مراحیض  3بمعدل 

 شخص. 7,750 عددل
لكل  50,000لكل وحدة ، و 10,000 الصحة 

لكل موظف  50أقل من  صحيمركز 
 عیادة.
 بمعدل الوفیات واالعتالل أسبوعیةنشرة 

 
 شخص 125,000اخصائي اطفال لكل 

 

 63,223من أصل  20,000حاجة  أدویة تغطي جرى توفیر
تقریرین من  إعدادسورتوني. وجرى الفراغ من  شخص في

قد جرى  ةلاححالة تحتاج إل 737. ومن أصل أربعةأصل 
 حالة منھا. 48تحویل 

 13,200للرضع تستھدف  أساسیةخدمات رعایة طارئة 
 لى رعایة.إشخص في حاجة  34,700شخص من أصل 

 في المائة ببرامج 70من تغطیة أكثر  التغذیة 
دون  المتكاملة لألطفال التكمیلیة التغذیة

وامل ــــاء الحـــــــسة والنســـسن الخام
 والمرضعات.

في المائة من المستفیدین  90أكثر من 
 یستطیعون الحصول على العالج

 التكمیلیة التغذیة مدادات برامجھناك فجوات في التغطیة بإ
الخامسة المعرضین للمخاطر، المتكاملة لألطفال دون سن 

طفال وامل والمرضعات. جرى فحص جمیع األلنساء الحلو
في  طفالً  17,414( للكشف عن مرض سوء التغذیة

طفل مستھدف ببرامج التغذیة  24,814صل أسورتوني). ومن 
دخال . وجرى إطفالً  17,934التكمیلیة الشاملة جرى تغطیة 

غذیة الشدید لتلقي برامج حالة مصابة  بحالة فقر الت 401اجمالي 
تتراوح  أطفال  2,704العالج في العیادات الخارجیة. وتلقى 

كمكمل ) أ() جرعة فیتامین اشھر 59- 6 ما بینأعمارھم 
 . وقائي

ذویھم، تسجیل االطفال غیر المصحوبین ب الحمایة 
طفال مع شمل األـــــودین، وجـــــوالمفق

 المنفصلین بذویھم.
 .لألطفالنشاء أماكن صدیقة تعزیز وإ

طفال توفیر أطقم مساعدات لمعظم األ
 المعرضین للمخاطر.

خاص ذوي االحتیاجات ـــــشدید األــــتح
 وتقدیم الدعم لھم. ،الخاصة

لى ضحایا العنف المبني على الوصول إ
وتحویلھم لتلقي  ،اعيـــــوع االجتمــــالن

 طقم النظافةتوفیر أ العالج.
 

وغیر المصحوبین  ،طفال المنفصلینمن األ 588جرى تحدید 
عن  اإلبالغجرى كما طفل):  1,700بذویھم (االحتیاجات: 

والبحث عنھم على  ،وتجرى عملیة التحقق مفقوداً  طفالً  132
ً موظف 18رسال إجرى وقدم وساق.  وستة  ،كاءرمن الش ا

، وتعقب األفراد في موظفي رعایة اجتماعیة كفرق للتحقق من
ً ترفیھ اً طقم 57جرى توزیع وسر. األُ  أغطیة من  1,213و ،یا

سر التي لدیھا أطفال معرضین بطانیة لألُ  830البالستیك، و
من  لألطفالكن صدیقة اأم 5یجرى العمل على تشیید وللخطر. 

ً مخطط 15أصل  فتاة  23,000من أصل  3,100تسلمت ولھا.  ا
ً مرأة أطقماو تجھیزات جرى توفیر وحدة وصحیة. النظافة لل ا

 شخص. 20,000مجتمعیة لعدد 

وتسجیل  ،ملیة التحقق منــــع يرــــــتج تتبع النازحین 
سبوعین من أالل ـــدد خــــین الجـــالنازح

ا في ذلك تصنیف ـــول. بمجیل األـــــالتس
وع، ــــب العمر، والنـــــــانات حســــالبی

 ات المعرضة للمخاطرــوالمجموع

تجري عملیة تسجیل النازحین الجدد على قدٍم وساق في 
ت التسجیل افي طویلة جرى الفراغ من معظم عملیوسورتوني. 

 والتحقق.

 وسط دارفور
ً آر كِ كما ذُ  جماليلعدد اإلا نازح 3,350  نفا

 إعداد ھذا التقریر تاریخ حتىلم تجر عملیة توفیر المساعدات 
خطة طوارئ  إعدادجرى كما الوصول.  إتاحةبسبب انعدام 

 شخص. 70,000لنحو 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

 دیحدجرى تو ،ة زالنجيمدینللنازحین في  الحصاحیصا عسكرمل بزیارةوالمنظمات غیر الحكومیة  التابعة للحكومة،
ً و .في المائة منھم من النساء واألطفال 90النازحین الجدد من جبل مرة، نحو من  330 عدد ، تتمثل للفریق وفقا

جبل دارفور من محلیة وسط  بوالیةوبولي  ،ريابوجولو، قرى من  واجاء نیذالجدد الاالحتیاجات األساسیة للوافدین 
 ،المستلزمات المنزلیة األساسیةكذلك و ،يوآوالم ،والغذاء ،ةالصحیمرافق الو ،هاالحصول على المی فيمرة 

ً و . والخدمات الصحیة وفي  شخاص.ید من األلقادة المجتمع المحلي، من المتوقع أن یصل األسبوع المقبل المز وفقا
تضم قائمة  اإلنساني الحكومیة فوضیة العون مفي زالنجي ل معسكر الحامدیةلنازحین في افبرایر، قدم قادة  27 تاریخ

 .جبل مرةلى المعسكر من الذین جاءوا إالنازحین الجدد من  270 نحو
  

الشركاء في المجال اإلنساني  للسماح بمشاركة الحكومیة نسانيدعوة مفوضیة العون اإل تواصل األمم المتحدةھذا، و
لبعثات المشتركة بین الوكاالت لتحدید االحتیاجات اإلنسانیة بتسییر االسماح كذلك و ،التحقق من النازحینعملیة في 

، وجلدوقولو، وثور، و، بما في ذلك في نرتتي، بھا نازحین جددوجود اإلبالغ عن  جرىفي جمیع المواقع التي 
ھا ؤوشركا ،األمم المتحدةتقدمت بھا أربعة طلبات  السلطات ترفضینایر،  24تاریخ  منذ و .رياووادي ب ،ريابو
ً طلبومازال ھناك االحتیاجات،  تسییر بعثات مشتركة لتقییمل تسییر بعثة الموافقة على  جرتو ،قید االنتظارھو  اً واحد ا

 .لنازحین في زالنجيا لى معسكرإواحدة 
 

 جنوب دارفوروالیة النازحین الجدد من جبل مرة في كاس بمن  1,000 وجود نحو
 

 جرىجنوب دارفور  حیث للنازحین بوالیة كاس  معسكر فبرایر 23بتاریخ زارت بعثة مشتركة بین الوكاالت 
المعسكر. وقد جاء جبل مرة من قبل قادة المجتمع داخل منطقة النازحین الجدد من من  555 نحواإلبالغ عن ما یقدر ب

أفاد ھؤالء قد و .جنوب جبل مرة بمنطقةكاس  بمحلیة تارنتاراو ،داليو، قرى توري منھؤالء النازحون الجدد 
مجموعة ھناك ال تزال قفل الطرق. ومن الوصول إلى كاس بسبب تمكنا تھناك مجموعتان أخریان لم ن أن والنازح

 40لى إ 20 في مكان یبعد مابین توجد مجموعة أخرىفي جبل مرة، في حین  تارنتارا، وتوري عالقة في الجبال بین
ور ثو ،غرب على طول الطریق السریع الرئیسي بین كاس وثور ،نیاماو، كمورة ي جمیزةة كاس فمدینمن  كیلومتر 

من  415 قد قامت بتسجیلفي كاس أنھا الحكومیة  اإلنسانيمفوضیة العون  فبرایر، ذكرت  28 وبتاریخ .غرب
إلى حوالي یصل جنوب دارفور والیة جدد من جبل مرة في الالنازحین الجدد، مما یجعل العدد اإلجمالي للنازحین 

 .شخص 1,000
 

الى أن االحتیاجات الرئیسیة لھوالء كاس بالنازحین  عسكرم إلىالتي سیرت النتائج األولیة لبعثة التقییم  وتشیر
 .والدعم النفسي واالجتماعي ،والمستلزمات المنزلیة األساسیة ،المواد الغذائیةالنازحین الجدد تشمل 

 

نایرو -الغذائي في منطقتي وارني وكاوا حالة من تردي أوضاع األمن
 في والیة جنوب كردفان

 
من الغذائي بوالیتي جنوب كردفان والنیل ید صادر عن وحدة مراقبة أوضاع األفبرایر، أطلق تقریر جد 26بتاریخ 

جنوب في والیة  یروان -وكاوا ،منطقتي وارنيفي فیما یتعلق بتردي أوضاع حالة األمن الغذائي  األزرق تحذیراً 
 –وتقع المنطقتان في أجزاء من منطقة جنوب كردفان التي تسیطر علیھا الحركة الشعبیة لتحریر السودان  .كردفان

ً  242ففي ثماني قرى جرى مسحھا بواسطة الوحدة، جرى اإلبالغ عن وفاة . قطاع الشمال  طفالً  24، من بینھم شخصا
 .2015شھر الستة األخیرة من عام واألمراض المرتبطة بالجوع في األ ،جراء نقص الغذاء

 
وضعف المحاصیل قد أدت إلى حدوث مستویات حادة من انعدام  ،وانعدام األمن ،حالة العزلةوذكرت الوحدة أن 

نایرو، واللتان تشیر التقدیرات -وكاوا ،األمن الغذائي، وعدد كبیر من الوفیات الناجمة عن الجوع في منطقتي وارني
ً  65,000حوالي یبلغ إلى أن عدد السكان فیھما  لقادة المجتمع المحلي. وقد ذكر التقریر أن مستویات  شخص، وفقا

متنوعة من المواد الغذائیة للحفاظ  وغیر ،انعدام األمن الغذائي تشیر إلى أن السكان الیملكون سوى كمیة غیر كافیة
عن  ذلك ذكر التقریر، أنھ من المتوقع استمرار حدوث الوفیات الناجمة إلىضافة وباإل .على االحتیاجات األساسیة

 الغذائي.انعدام األمن حالة ارتفاع معدالت  ، نظراً الستمرار2016الجوع في عام 
 

فشي اإلسھاالت، والمالریا، وباإلضافة إلى ذلك، ففي جمیع القرى التي جرى مسحھا، أفاد سكان محلیون عن ت
رى، وكذلك ال توجد وقد جرى االبالغ عن حاالت تفشي لوباء الحصبة في ثماني ق  ات غیر معروفة السبب.یوحم

 وسع.مرافق صحیة متوفرة في أي من ھذه القرى التي جرى تقییمھا، ناھیك عن توفرھا في المناطق األ
 
للتوصل إلى اتفاق بین  2012وشركاؤھا منذ عام  ،األمم المتحدة بھاجدیر بالذكر، أن المحاوالت العدیدة التي قامت و

قطاع الشمال لتلقیح لألطفال ضد الحصبة في مناطق الحركة  –والحركة الشعبیة لتحریر السودان  ،حكومة السودان
 .والنیل األزرق لم تكلل بالنجاح بسبب الخالفات العمیقة بین الطرفین ،جنوب كردفانبوالیتي   الشعبیة

ً   242  يتوف  ، من بینھمشخصا
 ،في منطقتي وارني طفًال  24

ة جنوب ــــــنایرو في والی-وكاوا
كردفان وقد ورد أنھم لقوا حتفھم 

واألمراض  ،ص الغذاءـــجراء نق
المرتبطة بالجوع خالل المدة من 

 2015عام من  دیسمبر إلى ویولی

 

من النازحین في المائة  90حوالي 
 الجدد من جبل مرة في معسكر

ین في ــــیصا للنازحــــصاحـــالح
دارفور ھم   وسطزالنجي بوالیة 

 من النساء واألطفال
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

سوداني الى ایطالیا عن طریق البحر في عام  8,000كثر من وصول أ
2015 

 
  من 153,840 أصل من ھان فبرایر، 26 یوم  لھا صدر في في تقریرذكرت مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین 

وقد  ن،من السودا 9,000منھم نحوقد جاء ، 2015إیطالیا في عام  الىاألشخاص الذین وصلوا عن طریق البحر 
 ،طریق لیبیا رابع أكبر مجموعة بعد االریتریین عبرالقادمون من السودان عن طریق البحر إلى إیطالیا  شكل

 .اللجوءحق للحصول على  من الوافدین السودانیین 144 عدد، 2015في عام وقد تقدم   .یینوالصومالین، نیجیریالو
 
من  كبیراً  عدداً اعداد القادمین من السودان من المرجح أن تشمل أنھ اإلغاثة  العاملین في مجال كما ذكر بعضو

لرحالت عبر یتجشمون مشاق االذین الشباب من النازحین، خاصة  معسكراتدارفور، بما في ذلك من   األشخاص من
 . حیث تتضاءل أمامھم فرص المستقبل الواعد ،المتطاولةنزوح الحیاة أفضل بعد سنوات لتحقیق لیبیا في محاولة 

الذكور یطالیا ھم من إ لىإ والسودانیین الذین یصلون عن طریق البحر ،اإلرتیریین أكثرأن وقال تقریر المفوضیة 
واألطفال غیر المصحوبین بذویھم من الصومال ھي أعلى بكثیر من  ،المئویة للنساء النسبة تظل، في حین البالغین

ً   .المتوسط السودان یبدو أن ، القادمینمن األشخاص و ،جمعھا من قبل موظفي المفوضیة جرىللمعلومات التي  ووفقا
 .والصومالیین الذین یصلون إلى إیطالیا عن طریق البحر ،لإلرتیریینالرئیسیة  ردول العبو أحد ھو

 
 ً أن ، لھا التي تتخذ من جنیف مقراً  ،المبادرة العالمیة لمكافحة الجریمة المنظمة الذي اصدرتھ 2014تقریرعام ل ووفقا

 م ینحرفمن ثو دارفور في السودان، ووإریتریا ،من الصومالیبدأ لھجرة من أفریقیا إلى أوروبا لالطریق الشرقي 
كل ھذه المسارات تلتقي في المغرب و .ساحل شمال أفریقیایسیر بمحاذاة ومن ثم  ،ومصر ،عبر السودان شماالً 

 .خالل السنوات األخیرة في لیبیا، لعبور البحر إلى إیطالیاحیث تركزمعظمھا العربي، 
 

 روباوأ إلىمسارات الھجرة المعروفة من أفریقیا 

 

المباشر إلى  اإلنساني السودان صندوق تمویل منفي المائة  70یتجھ 
 المنظمات غیر الحكومیة في السودان

 
 اإلنساني السودان صندوقتمویل متعلقة ب موقفیھفي ورقة  بالسودان اإلنسانیة، قالت منسقة الشئون فبرایر  27یومفي 
في  العاملة في المائة من التمویل المباشر للمنظمات غیر الحكومیة  70تخصیص  سیقوم باستھداف الصندوق أن

ً  یقدرو .لمواجھة حاالت الطوارئ في السودان األمامیةالستجابة ا وطخط  من قبل للتخصیص عتمدالمبلغ الم حالیا
مساھمات  حسبیزید  أنلمبلغ ویمكن ل( دوالر أمریكيملیون  40 مبلغب 2016في عام  السودان اإلنساني صندوق

ملیون  53مبلغ  2015من الجھات المانحة في قد تلقى  اإلنساني السودان صندوقجدیر بالذكر، أن  .)الجھات المانحة
 .دوالر

 
ً المجمعة قطریلألموال ھو صندوق  السودان اإلنساني صندوق بغرض تشغیلي عام  تأثیر إحداثالتي تساھم في و ا
والحفاظ على الكرامة  ،والتخفیف من المعاناة ،نقاذ األرواحإلفي الوقت المناسب و ، ومنسقة،مبدئیة مساعدات"توفیر 

دعم القصوى لاألولویات تحدید لتعزیز استجابة استراتیجیة منسقة تجاه  الصندوق یھدفو .السودان فياإلنسانیة" 
المشاریع على المبادئ اإلنسانیة تلك وینبغي أن تستند . واالحتیاجات الطارئة الحادة ،خطة االستجابة اإلنسانیة

  .معاییره التشغیلیة الدنیاأیضا وتستوفي  ،القطري اإلنسانيلفریق ایعتمدھا  التي األساسیة

 العالمیة لمكافحة الجریمة المنظمةالمبادرة المصدر: 

مم المتحدة ألا لمفوضیةا وفقً 
ً  وصل لشئون الالجئین فقد  تقریبا

مواطن سوداني عن   9,000نحو 
إیطالیا في عام  لىطریق البحر إ

ر مجموعة بعد رابع أكبك ، 2015
 ریین،ـــــــ، والنیجیاإلرتــــیریین
 والصومالیین

 

 اإلنساني السودان  صندوقسیقوم 
في المائة من  70ص ــــــتخصیب

غیر ر للمنظمات ــــالتمویل المباش
وط خط لة فيــــــالحكومیة العام

مواجھة امیة لــــاألم تجابةـــــاالس
 حاالت الطوارئ في السودان
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