
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
   
  
  

أوتشا     

 في ھذا العدد
1ص. من األشخاص في دارفورنزوح مزيد 

2ص. حاالت عودة إلى أبو كرشوال في جنوب كردفان

3ص. حاالت نزوح جديدة في المناطق الخاضعة للحركة الشعبية

4.ص وصول مزيد من األشخاص من دولة جنوب السودان

  التطورات أبرز
  60,000نزوح ما يقرب من 

شخص من سرف عمرة في 
شمال دارفور عقب اندالع 

القتال بين جماعة شبه 
عسكرية والقوات المسلحة 

  السودانية.
  يقدر عدد األشخاص الذين

نزحوا في دارفور منذ األول 
بنحو  2014من يناير 

شخص وفقا لما  120,000
  أفادت به المنظمات اإلنسانية.

 ون أفادت مفوضية الع
اإلنساني والسلطات المحلية 

 20,000أن ما يزيد عن 
شخص قد أعربوا عن رغبتھم 
في العودة إلى أبو كرشوال في 

جنوب كردفان بحلول نھاية 
  .2014شھر يونيه 

  يقدر عدد القادمين من دولة
 5جنوب السودان اعتبارا من 

و  42,000ما بين مارس 
شخص وفقا لما  44,400

 ممأفادت به مفوضية األ
المتحدة لشؤون الالجئين 

  ھا من المنظمات.وشركاؤ

 أرقام

يجرى حاليا 
مراجعة 
  األرقام

 

  دارفور في نونازحال
 

157,000  

  
 

   السودان في نوالالجئ
 األمم المتحدة (مفوضية
 )للالجئين

 في السودانيين نوالالجئ 237,000
 السودان دولة جنوب

   وإثيوبيا
مفوضية األمم المتحدة ( 

  )للالجئين

353,000  

 
 في ونسودانيال ونجئاللا

  تشاد
مفوضية األمم المتحدة  (

 ) للالجئين

 التمويل

 )أمريكي دوالر( مليون 995
  2014في عام  مطلوبة

 

3.3%  
 من األموال المطلوبة

 

  )اليوناميد( السالم معسكر في قونية أم في نازحون ونساء أطفال
 

  

  دارفور وجنوب شمال في ةھائل نزوح حالة
  

 من مختلفة أجزاء في المسلحة والحركات السودانية المسلحة القوات بين القتال واندالع القبلية االشتباكات نشوب أدى
 60,000 بنحو يقدر والذي ھذا األخير المدنيين نزوح ويأتي.  العام ھذا بداية منذ األشخاص آالف نزوح إلى دارفور
 نزحوا ممن شخص 60,000 بنحو يقدر آخر إضافي عدد إلى باإلضافة دارفور شمال في عمرة سرف من شخص

 في شخص 120,000 إلى دارفور في للنازحين اإلجمالي العدد ليصل ،2014 يناير شھر أوائل منذ دارفور في
 عام أي من أكثر بصورة ارفورد في زحينالنا من مزيد الماضي العام شھد كما.  2014 مارس -يناير بين ما الفترة
 استمرار إلى دارفور في النزوح من الحالية المستويات تشير وقد.  2004 عام في دارفور في النزاع ذروة منذ آخر
  .  2014 عام خالل االتجاه ھذا

  في شمال دارفور عمرةشخص من سرف  60,000نزوح ما يقدر بنحو 

 شمال في عمرة سرف من شخص 60,000 بنحو يقدر ما نزوح إلى اإلنسانية المنظمات من الواردة رالتقاري أفادت
 والقوات ھالل موسى يقودھا عسكرية شبه قوات بين اشتباكات نشوب عقب الماضي األسبوع خالل دارفور
 - شخص 55,000 بنحو عددھم يقدر الذين – عمرة سرف من فروا الذين األشخاص أغلب الذ وقد.  الحكومية
 عمرة، سرف خارج الواقع) اليوناميد( دارفور في المتحدة واألمم – األفريقي االتحاد بعثة فريق موقع من بالقرب
 عن فضال للنازحين والمياه الحماية اليوناميد بعثة وتوفر.  السوداني األحمر الھالل جمعية به أفادت لما وفقا وذلك
 وصرف ومياه غذائية مساعدات إلى يحتاجون اليوناميد فريق موقع إلى الفارين أن إال للجرحى، طبيال العالج
 بعثة به أفادت لما وفقا وذلك إضافي صحي
 أفادت ذلك، إلى وباإلضافة.  اليوناميد
 بنحو يقدر ما بنزوح اإلنساني العون مفوضية
 أم إلى عمرة سرف من شخص 1,575
 ساندادي، إلى شص 375 ونحو طجوك،

 كرينك محلية في ھشابة إلى شخص 500و
 المتحدة األمم تلقت كما.  دارفور غرب في

 بنحو يقدر ما بوصول تفيد تقارير أيضا
 قرية إلى عمرة سرف من شخص 1,500
.  دارفور وسط في زالنجي محلية في فاسي
  .األرقام ھذه من بعد التحقق يتم ولم

 العالمية الصحة منظمة به أفادت لما ووفقا
 نھب تم فقد الفاعلة الجھات من وغيرھا

.  عمرة سرف في الواقعتين والسوق المستشفى
 في الصحي المجال في العاملين العمال وكان

 من المتأثرين األشخاص بين من المستشفى
 لھم مأوى عن بحثوا والذين النزاع جراء
  .اليوناميد فريق موقع من بالقرب

  

النشرة اإلنسانية
السودان

  2014  مارس 9 –3 |  10العدد
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دارفور شمال في ويشةط في شخص 15,000 – 10,000 بين ما نزوح  

 محليتي داخل قرى إلى وحسكنيتة واللعيت، طويشة، مدن من شخص 15,000 – 10,000 بنحو يقدر ما نزح
 به أفادت لما وفقا كردفان غرب في يشغب محلية إلى اآلخرون فر بينما ردارفو شمال في والطويشة واللعيت
 من التحقق على قادرة وغير المناطق ھذه إلى الوصول اإلنسانية المنظمات تستطيع وال.  للھجرة الدولية المنظمة
  .احتياجاتھم تقييم أو النازحين ھؤالء أرقام

 القوات على مناوي ميني قطاع – السودان تحرير جيش أوال شنه الذي الھجوم عقب بيوتھم من األشخاص فر وقد
  .مارس من الرابع في الطويشة مدينة على وثانيا ،مارس من الثاني في واللعيت حسكنيتة مدينتي في الحكومية

  دارفور جنوب فى قونية ام من شخص 45,000 نحو  نزوح

 المسلحة القوات فيھا انخرطت التي العدائيات نتيجة دارفور جنوب في قونية أم منطقة في القرى ُدمرت وقد
 – السودان تحرير جيش ضد الحكومة مع متحالفة عسكرية شبه جماعة وھي السريع، الدعم قوة من بدعم السودانية

 ونتيجة.  بيوتھم من الفرار على األشخاص أجبر الذي األمر وھو الماضيين، األسبوعبن خالل مناوي ميني قطاع
 السيد قال ،مارس 8 ففي.  اإلنسانية الفاعلة الجھات من الواردة للتقارير وفقا شخص 45,000يقدر ما نزح لذلك،
 في دليبة سانية إلى نزحوا قد شخص 34,000 من يقرب ما أن السوداني الرئيس نائب الرحمن عبد محمد حسبو
 العدد عن 12,000 بنحو العدد ھذا ويزيد.  الصحفية للخدمات السوداني المركز به أفاد لما وفقا دارفور جنوب

 األسبوع خالل ةدليب سانية إلى ذھبت التي البداية في السريعة االحتياجات تقييم بعثة به أفادت الذي 22,000
 حماية بشأن مخاوف ھناك تزال ال أنه إال نسبيا، ھادئا يبدو ةدليب سانية حول الوضع أن حين وفي  .الماضي
 إلى القادمين األشخاص تزويد اآلن ويتم  .نياال اتجاه في ينتقلون الذين األشخاص عن فضال المكان ھذا في النازحين
ُ  وإمدادات غذائية بمواد داخليا النازحين راتمعسك  على حصلوا كما.  الفاعلة اإلنسانية الجھات قِبل من طارئة سريةأ
 المنھكة المعسكر خدمات على ضغوطا يمثل التدفق ھذا أن رغم الطبية والرعاية المياه توفير مثل المعسكر خدمات
  .داخليا النازحين معسكرات في بالفعل

 تسليمھا تم قد دليبة سانية في واحده أساسية صحية رعاية عيادة ھناك فإن العالمية الصحة منظمة به أفادت لما ووفقا
 استشارات العيادة وتوفر.  2014 يناير أواخر في األحمر للصليب الدولية اللجنة قِبل من الوالئية الصحة وزارة إلى

.  الصحية النظافة وتعزيز/التثقيف وأنشطة والتحصينات الوالدة، قبل ما ورعاية األولية، اإلسعافات وخدمات طبية،
 40 ووقعت.  العين وإلتھابات الجلدية واألمراض اإلسھال، مرض في تمثلت الرئيسية األمراض أن التقارير وأفادت

 إلى دليبة سانية في العيادة وتفتقر.  الخامسة سن دون األطفال بين عنھا اإلبالغ تم التي الحاالت من المائة في
 الذي بالفقر للنازحين العامة المعيشية الظروف وتتسم.  العالمية الصحة منظمة به أفادت لما وفقا األساسية األدوية
  . الصحية والمرافق المياه نقص في يتمثل

 أجل ومن.  واحد شھر لمدة شخص 3,000 لجةالمع الكافية األساسية باألدوية العيادة العالمية الصحة منظمة وزودت
 جنوب في الجدد القادمين من النازحين إلى الخدمات تقديم في الطبي المجال في العاملين الشركاء احتياجات دعم

 المصابين، إلسعاف مواد ومجموعة أساسية، صحية مجموعات بتوزيع العالمية الصحة منظمة تقوم دارفور،
 الذين الصحي المجال في العاملين الستة الشركاء إلى األساسية األدوية من وغيرھا السريعة، لالستجابة ومجموعات

  .دارفور جنوب في الجدد النازحين إلى خدمات يقدمون

 لعدد اإلجمالي المجموع ثلث 2014 لعام األولى الثالثة األشھر في شخص 120,000 بنحو يقدر ما نزوح لوُيعادِ 
 التحقق يتم لم حيث نھائية، غير أعاله المذكورة واألرقام.  شخص 380,000 عددھم والبلغ 2013 عام في النازحين

 من وغيرھا األمن استتباب عدم وبسبب الوصول على المفروضة القيود بسبب األماكن من عدد في األرقام من بعد
  .المعوقات

 للنازحينالعدد اإلجمالي  يقدر
في شمال وجنوب دارفور منذ 

 120,000 بنحو 2014يناير 
شخص وفقا لما أفادت به 

 المنظمات اإلنسانية
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كردفان (جمعية الھالل األحمر السوداني)نازحون من أبو كرشوال في الرھد بشمال 

كردفان جنوب في كرشوال أبو إلى عودة حاالت  
 

 التي كرشوال أبو في القطاعاتو  اإلنساني العون مفوضية بين ة المشتركة االحتياجات تقييم بعثة  نتائج نشر تم لقد
 في كرشوال أبو إلى شخص 13,000 من يقرب ما عودة إلى التقارير وتشير.  فبراير 5-2 بين ما الفترة في أُجريت
 الطوعية العودة ولجنة اإلنساني العون مفوضية وأفادت.  2014 يناير شھر ونھاية 2013 أغسطس بين ما الفترة
 كرشوال أبو إلى العودة في نيتھم عن أعربوا قد شخص 20,000 عن يزيد ما أن كردفان جنوب في التوطين وإعادة
 بين القتال اندالع بسبب األشخاص ھؤالء نزح وقد.  األمطار موسم بدء قبل ،2014 عام يونيه شھر نھاية بحلول
.  2013 مايو -أبريل بين ما الفترة في الشمال قطاع – السودان لتحرير الشعبية والحركة السودانية المسلحة القوات

 نزوحھم عقب المحاصيل زراعة عليھم تعذر حيث المختلفة القطاعات جميع في دعما تلقي إلى دونالعائ وسيحتاج
 الخدمات على الحصول عن فضال العيش سبل ودعم طارئة غذائية مواد إلى العائدون حتاجيوس.  2013 عام في

.ديارھم إلى عودتھم عقب األساسية  

 أن أيضا اإلنساني العون مفوضية وأفادت
 إعادة عملية بدء تنوي الحكومية السلطات
 كردفان شمال في الرھد مدينة من النازحين

 في كرشوال أبو محلية في األصلية ديارھم إلى
 عملية تبدأ أن المتوقع ومن.  كردفان جنوب
 بداية في ستتألف والتي مارس 10 في العودة
 من شاحنات مسخ(  شاحنات ست من األمر

 ھي والتي ،)كادوقلي من نةوشاح الخرطوم
 لما ووفقا.  الرھد مدينة إلى طريقھا في اآلن
 ستستھدف اإلنساني العون مفوضية به أفادت
 – شخص 30,000 نحو التوطين إعادة عملية
 كال وتقوم.  األمتعة من معروف غير عدد مع
 العودة ولجنة اإلنساني العون مفوضية من

.العملية ھذه برصد التوطين وإعادة الطوعية  

 

 الشعبية الحركة لسيطرة الخاضعة المناطق في للمدنيين جديد نزوح
 والنيل كردفان جنوب واليتي في الشمال قطاع – السودان لتحرير
 األزرق

 

 غير المناطق في الشمال قطاع – السودان لتحرير الشعبية والحركة الحكومية القوات بين القتال اندالع اليزال
 تقرير في وجاء.  ھناك المدنيين على يؤثر األزرق، والنيل كردفان جنوب واليتي في الحكومة لسيطرة الخاضعة

 أن فبراير، 28 – يناير 30 بين ما الفترة يغطي والذي األزرق والنيل كردفان جنوب واليتي تنسيق لجنة أعدته جديد
 وھيبان، العباسية، محليات في الشمال قطاع – السودان لتحرير الشعبية والحركة الحكومية القوات بين القتال اندالع

 وباإلضافة.  2014 فبراير في شخص 5,000 عن يزيد ما نزوح إلى أدى قد كردفان جنوب في وكادوقلي والدلنج،
 فبراير في السودان جنوب دولة في ييدا معسكر إلى كردفان جنوب من الجئ 1,600 من يقرب ما وصل ذلك، إلى
 دولة إلى آخر سوداني الجئ 425 نحو أيضا ووصل.  الالجئين لشؤون المتحدة األمم مفوضية به أفادت لما وفقا

 فقد األزرق، النيل في أما.  األزرق والنيل كردفان جنوب واليتي تنسيق لجنة به أفادت لما وفقا فبراير، في إثيوبيا
 في داخليا للنازحين رسمية غير مستوطنات إلى كرمك محلية في قرى خمس من شخص 1,000 عن يزيد ما نزح
 المناطق إلى الوصول المتحدة األمم تستطيع وال.  التقرير ھذا بكتابة المشمولة الفترة خالل أفيل تشالي منطقة

 قادرة وغير األزرق والنيل كردفان جنوب في الشمال قطاع – السودان لتحرير الشعبية الحركة لسيطرة الخاضعة
.ھذه النزوح أرقام من التحقق على  

 

 42,000 إلى اآلن السودان جنوب دولة من القادمين عدد وصول
 شخص

 
 اندالع بسبب تزايد في السودان جنوب دولة من القادمين السودان دولة إلى يعبرون الذين األشخاص عدد يزال ال

 ما مارس 5 من اعتبارا العدد ويقدر.  السودان جنوب   دولة فى المجاورةا الواليات في األمن استتباب وعدم القتال
 من ھاوشركاؤ الالجئين لشؤون المتحدة األمم مفوضية به أفادت لما وفقا شخص 44,400 و 42,000 بين

 أعلن قد اإلنساني العون مفوضيةل العام المفوض أن الالجئين لشؤون المتحدة األمم مفوضية أفادت كما.  المنظمات
 من أنه إال السودان؛ دولة في واإلقامة للعمل حقوق السودان جنوب دولة من أصول من األشخاص منح سيتم أنه

 جديد تقرير في جاء لما وفقا
 جنوب واليتي تنسيق لجنة عن

 نزح األزرق، والنيل كردفان
 شخص 6,000 عن يزيد ما
 المناطق في 2014 فبراير في

 الحركة لسيطرة الخاضعة
 – السودان لتحرير الشعبية
 واليتي في الشمال قطاع
 األزرق والنيل كردفان جنوب
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 السودان جنوب دولة من أصول من األشخاص إلى أو الجدد، القادمين إلى يشير ھذا كان إذا ما الواضح غير
.كليھما أو السودان، في سابقا المقيمين  

 اإلنذار نظام إنشاء تم -السودان جنوب دولة من القادمين من عدد أكبر تستضيف التي – األبيض النيل والية وفي
 وسيقوم.  العالمية الصحة منظمة به أفادت لما وفقا 10 والكيلو العلقايا  في االنتقال موقعي في باألمراض المبكر
 الصحة لوزارة التابع الوبائية األمراض قسم إلى المرضية الحاالت عن باإلبالغ باألمراض المبكر اإلنذار نظام

 ديرھمات التي – االنتقال موقعي في الموجودتان تانالعياد وستوفر.  يومية بصورة العالمية الصحة ومنظمة الوالئية
 الصحية الخدمات  - إسبانيا ، حدود بال أطباء ومنظمة السوداني، األحمر الھالل وجمعية الوالئية، الصحة وزارة
 شلل مرض ضد للتطعيم حمالت والشركاء الوالئية الصحة وزارة  أقامت ذلك، إلى وباإلضافة.  النازحين إلى

.االنتقال موقعي في طفل 7,400 من يقرب لما السحائي  وإلتھاب والحصبة، األطفال،  

 وصلت قد 10 الكيلو انتقال موقع في المياه احتياجات مستويات أن الالجئين لشؤون المتحدة األمم مفوضية وأفادت
 احتياجات عن بكثير تقل لتر 40,000 تبلغ والتي الحالية المياه إمدادات تخزين سعة أن حيث.  حرجة مستويات إلى

 يوميا  لتر 30,000 عن يقل ال ما إلى يحتاجون الذين -شخص 16,000 من يقرب بما عددھم يقدر الذين السكان
 حد على واألشخاص الحيوانات يستخدمھا والتي القنال من مباشرة بصورة المياه ضخ يتم وحاليا،.  فقط الشرب لمياه
 الكبد إلتھاب مرض حاالت عن اإلبالغ تم للمياه، الرديئة للجودة ونتيجة.  إليھا الكلور مادة إضافة وبدون سواء
 قِبل من إضافية مياه شاحنة وتوفير للمياه شاحنتين السودان في بالن منظمة استأجرت وقد".  ھاء" الفئة الوبائي
.المياه إمدادات زيادة أجل من السوداني األحمر الھالل جمعية  

 الدولية المنظمة به تأفاد لما ووفقا.  كردفان جنوب في جبيھة أبو محلية إلى القادمين إلى تمساعدا تقديم يتم كما
 وإمدادات الطوارئ حاالت في مأوى  إلى يحتاجون جبيھة أبو في تسجيلھم تم الذين الجدد القادمين فإن للھجرة
 التابع البيئة وإصحاح المياه توفير قسم بدعم) اليونيسيف( للطفولة المتحدة األمم صندوق ويقوم.  غذائية غير إغاثية

 الصحة لتعزيز برامج وتنفيذ مرحاض 100 بناء أجل من شھر لمدة النازحين إلى بالشاحنات المياه لنقل للحكومة
 في ا التغذية المدادات المسبق ر التوفيرب الحكومية غير الدولية الطفولة إنقاذ ومنظمة اليونيسيف تقام كما.  العامة
 وأرسل.  متنقلة عيادة إدارة في كردفان جنوب في الوالئية الصحة وزارة العالمية الصحة منظمة تدعمو.  المنطقة
 توزيع عملية ينتظرون الذين الجدد القادمين من بالتحقق حاليا ويقوم طارئة غذائية إمدادات العالمي األغذية برنامج
 إال.  المنطقة في جديد مياه حوض نشاءإل البيئة وإصحاح المياه توفير قسم للھجرة الدولية المنظمة ودعمت.  الغذاء
.اآلن حتى غذائية غير إغاثية مساعدات يتلقوا لم النازحين أن  

)2104مارس  5عدد القادمين من دولة جنوب السودان إلى دولة السودان (اعتبارا من   

 

 عدد النازحين الوالية

)مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين( 3,264   الخرطوم

-  مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين( 29,344  

(COR 
األبيض النيل

 4,749 –(جمعية الھالل األحمر السوداني)  3,327
 (مفوضية العون اإلنساني)

كردفان غرب

نساني / المنظمة الدولية للھجرة)(مفوضية العون اإل  5,758   كردفانجنوب

(جمعية الھالل  1,250  –(مفوضية العون اإلنساني)   250
 األحمر السوداني)

األزرق النيل

(المنظمة الدولية للھجرة)  68   دارفورشرق

(المنظمة الدولية للھجرة) 2,496   أبيي

 

  
  

 دولة من القادمين عدد يقدر
 من اعتبارا السودان جنوب

 42,000 بين ما مارس 5
 وفقا شخص 44,400 و
 األمم مفوضية به أفادت لما

 الالجئين لشؤون المتحدة
  المنظمات من وشركاؤھا

 

)جئينمفوضية األمم المتحدة لشئون الال(منظمة األمم المتحدة لالجئينالمصدر:


