
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 

   
  
 

أوتشا     

 في هذا العدد
1ص. والنزوح في دارفور النزاع تزايد وتيرة 

2ص. شمال دارفور والية نازحون جدد في

3ص. نزوح من شرق جبل مرة

4.ص قادمين من دولة جنوب السودانال مزيد من 

  التطورات أبرز
  شخص  215,000نزح نحو

في دارفور منذ بداية هذا 
العام. بينما عاد بعض 
األشخاص إلى أماآنهم 

حيث وصل عدد األصلية، 
النازحين الجدد إلى 

 24 حتىشخص  196,000
  مارس.

 والية  تال فيأدى اندالع الق 
 شمال دارفور إلى نزوح هائل
للمدنيين إلى مواقع مختلفة في 

شمال دارفور وغرب واليتي 
  آردفان.

  4,000وصل ما يقدر بنحو 
شخص إلى أم طجوك في 
غرب دارفور قادمين من 
 والية محلية سرف عمرة في

، وفقا لما شمال دارفور
أشارت إليه نتائج بعثة تقييم 

  مشترآة. 
  أفادت مفوضية األمم المتحدة

لشؤون الالجئين أن عدد 
األشخاص من أصول من 
دولة جنوب السودان الذين 
يبحثون عن مأوى لهم في 

السودان قد وصل إلى 
 23شخص بحلول  59,000

  مارس. 

 أرقام

األرقام متقلبة  و 
 تهامراجع يجرت

  حاليًا
 

  دارفور في نونازحال
 

157,000  

  
 

   السودان في نوالالجئ
األمم  (مفوضية
 )للالجئين المتحدة

 السودانيين نوالالجئ 238,000
 دولة جنوب في

   وإثيوبيا السودان
مفوضية األمم ( 

  )المتحدة للالجئين

353,000  

 
 ونسودانيال ونجئاللا

  تشاد في
مفوضية األمم  (

 ) المتحدة للالجئين

 التمويل

  مليون 995
 )أمريكي دوالر( 2014في عام  طلوبةم

5.5%  
 نسبة التمويل المقدم

 

  أسرة نازحة جديدة في معسكر آلما في والية جنوب دارفور (تصوير اليوناميد)
 

  
 النزاع والنزوح في دارفور تزايد وتيرة

  
 توسعت.  حيث 2014احتياجات إنسانية هائلة منذ أوائل عام  خلقأدى ازدياد وتيرة العنف في جميع أنحاء دارفور إلى 
 وهي جماعة شبه عسكرية متحالفة مع ،بدعم من قوة الدعم السريعالعدائيات والعنف الذي انخرطت فيه القوات الحكومية 

أجزاء عديدة أغلبها في شمال وجنوب دارفور، مع وجود الحكومة، والحرآات المسلحة في دارفور.  وينتشر النزاع حاليا في 
وغرب، وشرق دارفور.  ولم ُيحدد بعد العدد الفعلي للنازحين والمتأثرين، حيث ال تزال آثار جانبية محدودة في واليات وسط، 
  ترد تقارير جديدة عن نزوح المدنيين.

  
مارس عن بالغ قلقه إزاء تزايد  23وقد أعرب السيد على الزعتري منسق األمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية في 

" إن المدنيين هم الفئة األآثر تأثرا بتجدد العدائيات في دارفور".  واستطرد  ،السيد الزعتريوتيرة العنف في دارفور.  وقال 
 قائال " إن عدم استتباب األمن وغيره من المعوقات قد منعت وآاالت اإلغاثة من الوصول إلى العديد من األشخاص المتأثرين

ألشخاص يعانون من جراء هذا.  آما يحد حجم هذا النزوح الجديد عرف أن هناك العديد من امناطق النزاع النشطة، إال أننا ن في
توصيل الخدمات األساسية إلى هؤالء األشخاص على أيضا من قدرة وآاالت اإلغاثة على المستويين الوطني واإلقليمي 

  .بالفعل ةفي القدر نقصا وآاالت اإلغاثةفيها  تواجهالمحتاجين، ال سيما في معسكرات دارفور التي 
  

آما آانت هناك تقارير تفيد بنشوب اشتباآات مسلحة بين قوات األمن الحكومية والحرآات المسلحة في عدد من واليات شمال، 
بنحو  2014وجنوب، ووسط دارفور خالل األسبوع الماضي.  ويقدر عدد النازحين الجدد في جميع أنحاء دارفور منذ بداية عام 

ويحتاج هؤالء النازحون الجدد إلى مجموعة آاملة من المساعدات اإلنسانية   س.مار 24شخص وذلك اعتبارا من  196,600
 يوآبعض المساعدات، بما في ذلك الغذاء، ومشخص  106,000والدعم، بما في ذلك توفير الحماية لهم.  وقد تلقى ما يزيد عن 

مثابة التحدي األآبر الذي يمنع وآاالت اإلغاثة في حاالت الطوارئ وإمدادات ُأسرية أساسية.  ويعد عدم الوصول إلى النازحين ب
في المائة  5تلقى ما يقدر بنحو وقد .  لهم بما في ذلك توفير الحماية من تقييم االحتياجات وتوصيل مساعدات طارئة حيوية، 

في المائة من  84 مساعداتال بعض أشكال المساعدة، بينما تلقى في شرق والية شمال دارفور من األشخاص المتأثرينفقط 
  .  اص المتأثرين في محلية سرف عمرةاألشخ

  
  تاريخ بدء األزمة  النازحون  النزوح إلى  األزمة

  9,560   جنوب دارفور، شرق دارفورواليتي  القتال القبلي

  

  فبراير

  68,211   جنوب دارفور، شرق دارفور واليتي جنوب دارفور)واليةأزمة أم قونية (

  

  فبراير

  81,758   دارفور، شرق دارفور، غرب آردفان شمال تاوالي شمال دارفور)واليةأزمة الطويشة (

  

  مارس

  11,641   شمال دارفور، غرب دارفور، وسط دارفور واليات شمال دارفور)واليةسرف عمرة (

  

 مارس

  21,450   شمال دارفوروالية  شمال دارفور)واليةالمضايقات (

  

 مارس

  4,000   جنوب دارفور والية جنوب دارفور)واليةخور أبشي (

  

 مارس

 196,620     اإلجمالي

 

  

 

النشرة اإلنسانية
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بما في  في السودان أدنى مستوياتهمستوى تمويل المساعدات اإلنسانية  بلغ فيهاوتأتي هذه الموجة الجديدة من النزوح خالل فترة 
في المائة فقط من المبلغ اإلجمالي المطلوب لتنفيذ العمليات  5.5.  حيث تلقت المنظمات اإلنسانية حتى اآلن ذلك دارفور

مليون دوالر أمريكي، في حين تتزايد االحتياجات اإلنسانية على  995والذي يقدر بنحو  2014ام اإلنسانية في السودان خالل ع
شخص من أصول من  58,000نازح في دارفور وتدفق ما يزيد عن  200,000أشخاص جدد يقدر عددهم بنحو خلفية نزوح 

  دولة جنوب السودان إلى دولة السودان.
  

  في شمال دارفور هباشهونزوح أشخاص من الطويشة واللعيت 
 تسبب اندالع القتال بين قوات األمن الحكومية والحرآات المسلحة في وجود حالة آبيرة من عدم استتباب األمن في أجزاء عديدة

، حيث أدى القتال إلى نزوح هائل للمدنيين إلى مناطق أخرى من هباشهمن شمال دارفور، بما في ذلك الطويشة، واللعيت، و
  وغرب آردفان.شمال دارفور  واليتي

  
شخص من  2,300فقد فر ما يقدر بنحو 

بيوتهم في قرية عصبان في محلية 
 ، والذو بمعسكر النيم للنازحينالطويشة

شرق  واليةفي الواقعة في محلية الضعين 
وفقا لنتائج بعثة مشترآة بين  دارفور

.  ويحتاج مارس 19في  ُأجريتالوآاالت 
هؤالء األشخاص بصورة ماسة إلى توفير 

مأوى في حاالت الطوارئ ومواد ُأسرية.  
من هؤالء القادمين في  تافادا إلقووف

كر، فقد ُحرقت قريتهم جزئيا وفر المعس
شخص  5,000جميع سكانها البالغ عددهم 

أو إلى  إما إلى معسكر النيم للنازحين
مواقع أخرى شمال القرية.  وقد اضطر 
القادمون الجدد إلى معسكر النيم للنازحين 
للبحث عن مأوى مع أقربائهم الذين 
 يعيشون بالفعل في المعسكر وذلك نظرا

لألماآن المحدودة المتوفرة في المعسكر.  
إلى ويشكل ازدياد عدد القادمين الجدد 

المعسكر ضغطا على تقديم الخدمات 
الحالية.  وأعربت الوآاالت اإلنسانية عن 

السيئة  ةالصحي قفارمقلقها إزاء ظروف ال
إمدادات األدوية في العيادتين الصحيتين وارتفاع خطر اإلصابة باألمراض المنقولة عبر المياه في المعسكر.  وهناك نقص في 

الضعين الذي يؤثر على طرق  - الموجودتين في المعسكر وذلك بسبب عدم استتباب األمن على طول الطريق الواصل بين نياال
يكون .  وسعةس قصىأحاليا ب وتعمل المدارس االبتدائية العشر في وزارة الصحة. يعمل اإلمدادات، وفقا لما أفاد به موظف 

  هناك حاجة إلى توفير فصول دراسية ومواد تعليمية إضافية من أجل استيعاب األعداد الكبيرة من القادمين الجدد. 
  

 واليةنازح إلى محلية غبيشة قادمين من محليتي الطويشة واللعيت في  2,000وصل ما يزيد عن غرب آردفان،  واليةوفي 
إمدادات طارئة من مدينة بشمال دارفور.  وقد أرسلت مفوضية العون اإلنساني التابعة للحكومة السودانية شاحنات محملة 

  هذا األسبوع.  الخرطوم.  ومن المتوقع أن تصل هذه الشاحنات إلى المنطقة في وقت الحق من 
  

شخص من النازحين الجدد عن مأوى لهم في معسكرات زمزم، والسريف،  7,300وباإلضافة إلى ذلك، بحث ما يزيد عن 
شمال دارفور خالل األسبوع الماضي، وفقا لما أفادت به الجهات الفاعلة اإلنسانية وقادة المجتمع المحلي.   واليةونيفاشا في 

المجتمع المحلي، وصل هؤالء األشخاص من مواقع مختلفة في دارفور، بما في ذلك من القرى  ووفقا للتقارير الواردة من قادة
  ُأحرقت. قد التي أفادت التقارير بأنها 

  
  

  غرب دارفور واليةشخص من سرف عمرة إلى أم طجوك في  4,000نزوح ما يقرب من 
  

نازح إلى  4,000مارس بوصول ما يقدر بنحو  16ُأجريت في  أفادت نتائج قامت بها بعثة مشترآة بين الوآاالت إلى المنطقة
  غرب دارفور قادمين من محلية سرف عمرة في شمال دارفور. واليةمنطقة أم طجوك في 

  
وى في حاالت الطوارئ وإمدادات أسرية، وغذاء، ومياه، وصحة آشخاص إلى مساعدات تتعلق بتوفير ميحتاج هؤالء األ 

ونظافة صحية.  والتزال الجهات الفاعلة اإلنسانية تنتظر الموافقة من السلطات الحكومية من أجل إرسال بعثة تقييم احتياجات 
في  نازح في قرية فاسي 5,000.  وتبدي المنظمات اإلنسانية استعدادها لمساعدة ما يقرب من هباشهي وإلى منطقتي سانداد

مارس.  ووفقا لما أفادت به مفوضية العون  13التي ُأجري فيها تقييم لالحتياجات في في وسط دارفور،  محلية زالنجي
  انتهاء الحكومة من معالجة الوضع األمني الحرج في المنطقة.في توصيل المساعدات فقط بمجرد  مع ذلكسيتم البدء اإلنساني، 

  

أدى اندالع القتال بين قوات 
األمن الحكومية وحرآة مسلحة 

 والية في أجزاء مختلفة في
شمال دارفور إلى نزوح هائل 
للمدنيين إلى مواقع مختلفة في 

شمال دارفور وغرب  واليتي
  آردفان

 4,000وصل ما يقدر بنحو 
نازح إلى منطقة أم طجوك في 
غرب دارفور قادمين من محلية 

شمال  والية سرف عمرة في
دارفور وفقا للنتائج الواردة من 

  مشترآة بين الوآاالت بعثة
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شخص يلوذون بمواقع بعثة اليوناميد في آرما في شمال دارفور وخور أبشي في  5,000ما يقرب من 
  جنوب دارفور

  
  -أفادت بعثة االتحاد األفريقي

المتحدة في دارفور واألمم 
ن ما يقدر بنحو (اليوناميد) أ

شخص قد الذوا بموقع  1,000
بعثة اليوناميد في آرما في فريق 
شمال دارفور عقب شن  والية

هجوم عنيف قامت به جماعة 
مسلحة في مدينة آوبي ( حوالي 

آم شمال موقع فريق  21
اليوناميد) والقرى المحيطة بها 

مارس.  وأفادت  21وذلك في 
التقارير بمقتل شخص مدني 

وت وحرقها.  واحد ونهب البي
وقامت بعثة اليوناميد بنشر قوات 

  ازحين الجدد الموجودين في موقع الفريق في آرما.ة للمساعدة على توفير الحماية للنفيم إضاحفظ سال
 4,000، والذي أدى إلى فرار ما يقدر بنحو ارس على معسكر خور أبشي للنازحينم 22في  آما حدث هجوم عنيف مشابه

شخص من المعسكر باحثين عن مأوى لهم في موقع فريق اليوناميد في خور أبشي وذلك وفقا لما أفاد به برنامج األغذية 
تساعد بعثة اليوناميد الجهات الفاعلة اإلنسانية في نياال وأفادت التقارير بمقتل نازح واحد ونهب البيوت وحرقها.  والعالمي. 

لما أفاد به بعض قادة  لمحتاجين في موقعي الفريق، بما في ذلك توفير مأوى وإمدادات مياه.  ووفقالتوفير مساعدات طارئة على 
تمرار الوضع األمني المتوتر في المجتمع المحلي، بدأ بعض األشخاص في العودة إلى معسكر خور أبشي، على الرغم من اس

ترافقها حراسة  –مارس، قامت شاحنة تابعة لبرنامج األغذية العالمي  24التقارير.  وفي  به خور أبشي وما حولها حسبما أفادت
آرتونة مكمالت غذائية تابعة لصندوق األمم المتحدة للطفولة  150من الغذاء و ًايمتر ًاطن 18بتوصيل  –من بعثة اليوناميد 

  .بشيإلى خور أ (اليونيسيف)
  

  القتال في شرق جبل مرة سبببفرار األشخاص 
  

أفادت التقارير الواردة من األمم المتحدة بفرار عدد آبير من األشخاص من بيوتهم عقب نشوب اشتباآات بين القوات الحكومية 
شرق الجزء آم  75نقا سوق في محلية روآرو ( حوالي فمارس في منطقة  17قطاع عبد الواحد في  –وجيش تحرير السودان 

وحرق سوق فنقا منطقة  في وسط دارفور).  وهناك أيضا تقارير غير مؤآدة تفيد بنهب  الشمالي الشرقي من مدينة نيرتتي
 بينعدد اإلصابات لجمالي يتم بعد تحديد العدد اإل أنه لم إلى  سلطات المحليةأفادت البعض محاالتها خالل االشتباآات.  و

  .شمال دارفور واليةب طويال إلى بلدة شخص من هذه المنطقة 3,250ما يقرب من  صلوولكن ، المدنيين والنازحين
  

بين القوات الحكومية وجماعة مسلحة قد  2012أفادت مفوضية العون اإلنساني ومصادر محلية أن اندالع القتال في ديسمبر 
ماضيين ظلت المنظمات ومنذ العامين الشخص.   30,000نشب في مدينتي قولو وقلدو وقد أدى إلى نزوح ما يزيد عن 

رتتي في وسط دارفور بسبب القيود التي ية روآرو وأجزاء آبيرة من محلية ناإلنسانية غير قادرة على الوصول إلى محل
  فرضتها الحكومة السودانية.

  
 

  وصول األشخاص من دولة جنوب السودان راستمرا
  

أفادت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين أن عدد األشخاص من أصول من دولة جنوب السودان الذين يبحثون عن مأوى 
شخص  15,000مارس.  ويزيد هذه العدد بما يقرب من  23شخص بحلول  59,000لهم في دولة السودان قد وصل إلى 

شخص من الذين  12,000وتعزى هذه الزيادة إلى ما يزيد عن شخص.   44,000مقارنة بالعدد السابق الذي آان يقدر بنحو 
أفادت التقارير بوصولهم إلى والية الخرطوم والذين لم يتم تسجيلهم مسبقا.  وتجرى حاليا بذل جهود مشترآة بين الحكومة 

د ولضمان أن هذا العدد السودانية ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين والمنظمات الشريكة من أجل التحقق من هذه األعدا
القادمين الجدد.  وأفادت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين بصفة عامة، أن األشخاص من أصول من دولة يتعلق بالجديد 

فرد يوميا، مع تدفق ملحوظ في منطقة الليري  300جنوب السودان يواصلون العبور إلى دولة السودان بمعدل يصل تقريبا إلى 
مارس، وصل  17أفادت مفوضية العون اإلنساني أنه بحلول وجنوب آردفان خالل األسبوع الماضي.   واليةودي بفي محلية تل

فإن الحالة الجسدية للقادمين إلى شخص من دولة جنوب السودان إلى الليري.  ووفقا لما أفادت به التقارير،  5,100ما يقرب من 
ة لتلقي مساعدات.  ومن المخطط أن ُترسل بعثة تقييم مشترآة بين الليري وخيمة على وجه الخصوص، مع حاجة السكان الماس

  الوآاالت إلى منطقتي أبو جبيهة والليري خالل األسبوع القادم.
  

 3,250وصل ما يقرب من 
شخص من محلية روآرو في 

ل مرة في وسط منطقة جب
في  الطويدارفور إلى مدينة 

شمال دارفور وفقا لما أفادت به 
  ةالسلطات المحلي

أفادت مفوضية األمم المتحدة 
لشؤون الالجئين أن عدد 
األشخاص من أصول من دولة 
جنوب السودان الذين يبحثون 
عن مأوى لهم في دولة السودان 

شخص  59,000قد وصل إلى 
  مارس 23بحلول 

 )اليوناميد تصوير(الجددالنازحينيستضيفالذيدارفورجنوبفيللنازحينآلمامعسكرمنجزء
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  اإلنساني المجال في الشرآاء مع بالتعاون التقرير هذا اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب أعد

ب دولة جنوب السودان إلى محلية دب شخص من 10,000إلى  5,000وأفادت مفوضية العون اإلنساني أيضا بوصول ما بين 
  غرب آردفان في دولة السودان.  في
  

وقالت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين أنه من المحتمل أن يعبر المزيد من األشخاص الحدود من دولة جنوب السودان 
  إلى دولة السودان خالل النصف الثاني من العام الجاري نتيجة التأثر الكامل لموسم الزراعة في دولة جنوب السودان. 

  
تقديم المساعدات اإلنسانية إلى القادمين من دولة جنوب السودان، وقد تلقى ما يقرب وتواصل وآاالت اإلغاثة في الوقت نفسه 

  مارس. 21شخص لمساعدات غذائية وغيرها من المساعدات بحلول  29,200من 
  

  العناصر المسلحة من أبيي إبعادالدعوة إلى 
  

مائهم لقوات األمن تبه بانتفرد يش 450د ما يقرب من وجوقلقة إزاء  قوة األمم المتحدة األمنية المؤقتة ألبييأفادت التقارير أن 
ميليشيا مسلحة من دولة السودان إلى منطقة  5,500وعن قلقها إزاء نقل ما يصل إلى  في المنطقة التابعة لدولة جنوب السودان

ستجعل الوضع األمني  ألكالو ءامالأبيي.  وتشير التقارير إلى أن تحرك الماشية التابعة لقبيلة المسيرية نحو الجنوب بحثا عن 
قلقهم  نعمجددًا أعضاء من مجلس األمن التابع لألمم المتحدة  عربأ مارس 12في و.  العام في منطقة أبيي ال يمكن التنبؤ به

العميق إزاء الوضع األمني المضطرب والحالة اإلنسانية في منطقة أبيي، آما أدانوا نشوب االشتباآات األخيرة التي تسببت في 
زوح المدنيين.  وطالب أعضاء مجلس األمن من دولة جنوب السودان باالنسحاب الفوري للعديد من قوات األمن إصابة ون

  الحكومية التابعة لها من منطقة أبيي، وطالبوا دولة السودان باالنسحاب الفوري لشرطة النفط التابعة لها من منطقة دفرا.
  

شخص إلى  35,000شخص.  فقد عاد ما يقرب من  105,000 زوحنفي  2011وقد تسببت أزمة أبيي التي وقعت في مايو 
وفي المنطقة الواقعة على طول بحر العرب/ نهر آير.   وحولها معظمهم في منطقة أجوكمناطقهم األصلية خالل أسابيع، 

بطيئة نسبية لكنها آانت مستمرة.  واستنادا إلى أرقام  2103و  2012وآانت عودة النازحين خالل موسم الجفاف في عامي 
شخص لمساعدات  81,000، تلقى ما يقرب من 2014المساعدة الغذائية الخاصة ببرنامج األغذية العالمي اعتبارا من فبراير 

العرب/ نهر آير.   غذائية في منطقة أبيي، بما في ذلك منطقة أجوك وفي المناطق المكتظة بالسكان في جنوب وشمال بحر
 81,000شخص من أصل العدد اإلجمالي البالغ  61,000ها في منطقة أبيي أن ما يقدر بنحو األمم المتحدة وشرآاؤوتقدر 

شخص ما يزالوا نازحين داخل منطقة أبيي،  20,000شخص قد عادوا بصورة نهائية إلى مناطقهم األصلية وأن ما يقدر بنحو 
شخص في بعض  24,000ُيقدر نزوح ما يقرب من .  وباإلضافة إلى ذلك، نهر آيرالعرب/  بحر جنوبمعظمهم في منطقة 
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