
السودان
صحيفة وقائع قطاع الالجئون )مشترك بين عدة قطاعات(  
أكثر من 150000 الجئ وطالب لجوء في السودان، كثير منهم لديهم احتياجات انسانية 

عاجلة

المحور اإلنساني؟

تقديم المساعدة المنقذة للحياة في معسكرات الالجئين مع إيالء اهتمام 	 
خاص لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة والوافدين الجدد. 

لالجئين 	  المساعدة  تقديم  في  اخري  انسانية  فاعلة  جهات  إشراك 
والعائدين في السودان.

اهتمام 	  إيالء  مع  اللجوء  وطالبي  لالجئين  الفعالة  الحماية  ضمان 
خاص للفئات الضعيفة.

المناصرة مع السلطات الحكومية المختلفة، وخاصة تلك التي تعمل 	 
علي إنفاذ القانون، للحد من مخاطر الترحيل من خالل التدريب.

الطوعية، 	  العودة  ذلك  في  بما  دائمة  حلول  إلى  التوصل  تسهيل 
عادة التوطين، فضال عن تعزيز فرص االعتماد  واالندماج المحلي واإ
المناطق  في  لالجئين  للسياق  حساسة  سياسة  تنفيذ  الذات.   على 
الحضرية مع التركيز على الوصول الي المجتمع وضمان الحصول 

على الخدمات األساسية وتعزيز االعتماد على الذات.

دعم الجهات الفاعلة الوطنية، وال سيما )مفوضية الالجئين(، لتسجيل 	 
وتوثيق وتحديد وضع الالجئ وضمان حماية حقوقهم.

ماهو الوضع؟

الوصول غير الكافي إلجراءات اللجوء ووثائق اللجوء وخطر الترحيل.	 

المرافق 	  المياه  االحتياجات اإلنسانية األساسية والملحة في مجاالت 
الصحية  والنظافة و الصحة و المساعدات الغذائية والتعليم لمجموع 
157000 الجئ وطالب لجوء )142000 الجئ  15000 طالب 
من  النساء(  من   82000 و  الرجال  من    75000 منهم  لجوء  
الكونغو  الوسطى وجمهورية  أفريقيا  ثيوبيا وتشاد وجمهورية  واإ إريتريا 
الديمقراطية والصومال )كما في 30 يونيو 2012(. اضافة الي ما 
يقدر ب 52000 من الالجئين من المقدر عودتهم إلى السودان في 

أثناء عام 2013.

واختطاف 	  األشخاص  وتهريب  بالبشر  االتجار  مخاطر  زيادة 
المجموعات المستهدفة و الضعيفة من ذوي االحتياجات الخاصة.

خيارات محدودة لالعتماد على الذات و موارد سبل العيش لالجئين 	 
الضعفاء والالجئين العائدين.
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للتأكد  األساسية  الخدمات  الحصول على  تشمل 
من أن ال تؤثر الضائقة  إلى االقتصادية الحالية  
السكان  مع  متناسب  غير  بشكل  البلد  في  

الالجئين ال سيما النساء واألطفال.

على الصعيد الميداني

فبراير 2013. شرق السودان:

يستفيد الالجئون في المعسكرات  في الشرق من 
الخدمات األساسية مثل المياه والمأوى والصحة. 
فإن  ذلك،  ومع  المدرسة.  إلى  يذهبون  األطفال 
الوضع بالنسبة لألطفال الذين وصلوا حديثا من 
حيث محدودية  فرص التعليم التي  تقتصر على 
مدارس المجتمع  في اللغة التغرينية. كانت البيئة 
األمنية لالجئين وطالبي اللجوء سبب القلق على 
مدى السنوات القليلة الماضية، وخاصة في ضوء 
تقارير زيادة التهريب واالتجار واختطاف الالجئين 
وطالبي اللجوء من جانب الجماعات اإلجرامية. 
و عندما يؤدى اختطاف الالجئين وطالبي اللجوء 

في كثير من األحيان الى انتهاكات خطيرة.

كما  التنقل  حرية  على  المفروضة  القيود  زادت 
ان الحصول على تصاريح السفر أيضا لالجئين 
للتنقل بين الشرق والخرطوم اصبح أكثر صعوبة. 
الحصول  جانب صعوبة  إلى  وثائق  وجود  عدم 
يعرض   السفر  تصاريح  وكذلك  العمل  على 
من  واسعة  لمجموعة  اللجوء  وطالبي  الالجئين 

المخاطر بما في ذلك االحتجاز.

األمم  مفوضية  و   )COR( الالجئين  مفوضية 
المتحدة لشئون الالجئين والشركاء يناصروا  تعزيز 
المناصرة   هذه  اللجوء.  وطالبي  الالجئين  حقوق 
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