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أوتشا     

(االمم  السودان الى معسكر خور عمر، بوالیة شرق دارفورقادمون جدد من مواطني دولة جنوب 
 ) 2016المتحدة  

 في ھذا العدد                                        
 

 1ص. جنوب السودان دولة ین من قادمزیادة في عدد ال

 2ص. استجابة الحتیاجات نازحي جبل مرة 

 3ص. الممر االنساني بین السودان ودولة جنوب السودان 

 4ص.  2015إلى والیة غرب دارفور في عام  115,000عودة  

  التطورات أبرز  
مواطن من دولة  34,000وصول ما یقدر بنحو  •

جنوب السودان من والیات  شمال بحر الغزال، 
لى والیات شرق، وجنوب دارفور، إوواراب 

  .ووالیة غرب كردفان
ورد أن ما ة والسلطات، فقد الغاثلوكاالت ا وفقاً  •

نازح من جبل مرة قد لجأوا  129,200یقارب 
 .الى والیات شمال، ووسط، وجنوب دارفور

أن  الحكومیة نسانيذكرت مفوضیة العون اإل •
 مرة  لبجمن النازحین الجدد من  13,300ھناك 

رفور یتلقون المساعدات دا في والیة وسط
 الحكومیة.

طن  30,373بنقل قام برنامج الغذاء العالمي  •
واإلمدادات  ،متري من أغذیة حاالت الطوارئ

شخص في دولة  200,000الغذائیة ألكثر من 
 جنوب السودان عبر الممر اإلنساني.

 

 2015من خطة االستجابة االنسانیة لعام  أرقام

 ملیون 3.2
 
 

 ملیون 2.66
 
 

 ملیون 2

 النازحون في السودان
 

 النازحون في دارفور
 ) 2015دیسمبر (حتى  
 

عدد المصابین بسوء 
            الشامل  الحادالتغذیة 

 
 
 

197,704          

 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 68.3 
  2016في عام جرى استالم المبلغ    

 

 خطة على  خصماً  أعالهسیتتبع المبلغ   
 ، متى ما جرى2016للعام  اإلنسانیةاالستجابة      
  ھاالفراغ من     

    
     

 )2016قادمون جدد الى معسكر خور عمر (االمم المتحدة 

 

 
واراب في دولة جنوب و ،تدفق المواطنین من والیتي شمال بحر الغزال

 السودان
 

تدفق جدید للمواطنین من دولة  إلىأدت حالة انعدام األمن الغذائي المتزاید والعنف في أجزاء من دولة جنوب السودان 
 .ووالیة غرب كردفانوجنوب دارفور،  ،شرقلى والیات إ وارابو ،جنوب السودان من والیتي شمال بحر الغزال

 .منذ أواخر شھر ینایرشخص  34,000والسلطات الحكومیة، فقد وصل نحو  ،لمنظمات اإلغاثة ووفقاً 
 

 لى والیة شرق دارفورإمواطن من دولة جنوب السودان  27,000وصول أكثر من 
 

في والیة شرق دارفور، أشارت لجنة الرصد والتسجیل التي تتكون من جمعیة الھالل األحمر السوداني، ومفوضیة 
مواطن من  27,200لى وصول ما یقدر بنحو إ، ومنظمتي الرحمة ومبادرون الوطنیتین، العون اإلنساني الحكومیة

شخص) أما  21,237ن الجدد (وھذا، وقد استقر معظم القادم ینایر. شھرلى الوالیة منذ نھایة إدولة جنوب السودان 
وقد  .األشجارب الذواك، أو مع مواطني دولة جنوب السودان الذین كانوا یعیشون ھنا أو أقاموافي معسكر خور عمر، 

نسمة)،  1,380)، وقرى مختلفة في محلیة أبوكارنكا (340محلیة عسالیة ( إلىجرى اإلبالغ عن وصول آخرین 
). ومن المتوقع وصول المزید من  1,315شخص)، وأبو مطارق ( 2,940محلیتي أبو جابرا ( إلىوكذلك 

فیقوم كل من مكتب األمم  أما على صعید األمم المتحدة .القادمةالمواطنین من دولة جنوب السودان خالل األیام 
باالشتراك في تنسیق االستجابة  المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة (أوتشا)، ومفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین

 .الشاملة لھؤالء الوافدین الجدد
 

دأت بالفعل جھود االستجابة األولیة في وقد ب
وقد قام برنامج الغذاء  معسكر خور عمر.

العالمي عبر جمعیة الھالل األحمر السوداني، 
بتوزیع معونات غذائیة طارئة لمدة شھر واحد 

شخصاً، وتجري عملیة التوزیع  16,240إلى 
 على قدم وساق بالنسبة للقادمین المتبقیین. 

بالوالیة بتوزیع  صحةوكذلك قامت وزارة ال
األدویة ومددت ساعات العمل في العیادة 

حلیة، والتي ستوفر تقدیم االستشارات الطبیة مال
أیضاً قامت كل من  .لمدة ثالثة أشھر مجاناً 

 بإجراءوالیونیسیف  وزارة الصحة بالوالیة،
، وكذلك العلوي فحص محیط منتصف الذراع 

 .بتوزیع المكمالت الغذائیة
 

معدل الضخ من مصادر المیاه الحالیة وقامت جمعیة الھالل  من المیاه واإلصحاح البیئي الحكومي مشروعوقد زاد 
  لتلبیة الطلب المتزاید. كافٍ  انھ یظل غیر إالاألحمر السوداني بتوزیع حاویات الماء. وعلى الرغم من ھذا المجھود، 

 
اللوازم المنزلیة الضروریة  إلمداداتوھناك حاجة  .مرحاضاً  30الدولیة لالجئین ببناء  األمریكیةھذا، وتقوم اللجنة 

 .ویجري كذلك البحث عن حلول لضمان عملیة التوصیل
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 مواطن من دولة جنوب السودان في والیة جنوب دارفور 2,000تسجیل ما یقدر بنحو 
 

في والیة جنوب دارفور، بتسجیل أكثر من  الحكومیة اإلنسانيالالجئین، ومفوضیة العون  مكتب معتمدمن قام كل 
ت في وتشیر النتائج األولیة لبعثة مشتركة بین الوكاالت سیر معسكر بلیل للنازحین.  لىإمن الوافدین الجدد  2,000

الطوارئ،  ومآويالقادمین الجدد في حاجة ماسة للمساعدات اإلنسانیة، وخاصة المواد الغذائیة،  نأ، مارس 15
األسر من دولة جنوب كل واحدة الصحیة. وتستضیف  اتالمیاه، والمرافق، والمساعد إلىواللوازم المنزلیة، وكذلك 

من دولة  الذین وصلوا حدیثاً  األشخاصمن  35و 25في المعسكر قبل التدفق األخیر ما بین  عیشت تكان تيالسودان ال
 إالوالمرافق الصحیة القائمة،  ،مرافق المیاه إلىأن الوافدین الجدد یمكنھم الوصول  ،جدیر بالذكر .جنوب السودان

 .وات النظافة والمستلزمات المنزلیة األساسیةانھم  بحاجة إلى أد
  

 والیة غرب كردفان إلىشخص من دولة جنوب السودان  4,800وصول ما یقدر بنحو 
 

مفوضیة العون  مارس، أن 17 في یوم أصدرتھالمتحدة لشئون الالجئین في التحدیث الذي  األممأوردت مفوضیة 
والیة غرب كردفان في  إلىمواطن من دولة جنوب السودان   4,848وصول  إليقد أشارت الحكومیة  اإلنساني

مناطق خرصانة. وقد  إلى 2,520مدینة المیرم، و إلىمن الوافدین الجدد  2,328شھر فبرایر. وھذا یشمل عدد 
ن عملیة التسجیل التي قامت بھا مفوضیة العون أل یكون عدد الوافدین الجدد في مدینة المیرم أعلى من ذلك، نظراً 

لم تشمل المناطق الریفیة، وربما یكون بعض الوافدین الجدد أیضاً قد اندمجوا في المجتمع  الحكومیة اإلنساني
في مجال  اتالغذاء، والماء، واللوازم المنزلیة الطارئة والمساعد إلىحاجة في ن الوافدین الجدد أالمضیف. وقد ورد 

تیبات الالزمة لبدء مساعدة الالجئین الجدد من دولة جنوب السودان امج الغذاء العالمي باتخاذ الترنالحمایة. ویقوم بر
 7,700وتوزیع للمواد الغذائیة لعدد  ،كما إنھ یخطط خالل األیام القادمة إلجراء عملیتي تحقق  .في مدینة المیرم

 .شخص من دولة جنوب السودان، بما في ذلك المستفیدین الجدد والقدامى في خرصانة
  

من دولة  ینمواطن 197,704مارس عدد  14المتحدة لشئون الالجئین، فقد وصل بحلول  األممیة لمفوض ووفقاً 
ومن بین  عندما اندلع القتال في تلك الدولة. 2013 شھر دیسمبرالسودان، وذلك منذ منتصف  إلىجنوب السودان 

 .من أشكال المساعدات اإلنسانیة شكالً  130,000ھؤالء الناس، تلقى حوالي 

 

  استمرار االستجابة الحتیاجات النازحین من جبل مرة
 

لوكاالت  عنھ في ازدیاد. ووفقاً  اإلبالغال یزال عدد النازحین الجدد من منطقة جبل مرة في دارفور الذي جرى 
والیات شمال،  إلىنازح  129,200مارس ما یقدر بنحو  20والسلطات الحكومیة، فقد لجأ حتى تاریخ  اإلغاثة

 ووسط، وجنوب دارفور.
 

 منظمات اإلغاثة تستجیب الحتیاجات نازحي جبل مرة في والیة شمال دارفور
 

توزیعھا قامت بالعالمي،  سورتوني على مساعدات غذائیة من برنامج الغذاء إلىحصل النازحون الجدد الذین لجأوا 
والوافدین  ،كل من النازحین المسجلین علىجمعیة الھالل األحمر السوداني. وقد جرى توزیع ھذه المواد الغذائیة 

عملیة العد الفردي األسبوع المقبل للحصول على صورة أفضل  بإجراءالجدد الذین لم یسجلوا بعد. وسیقوم البرنامج 
للفرد  لتر 3.2 على  ونلمیاه، بعد أن أصبح النازحون یحصلي. وقد تحسنت إمدادات اعن عدد النازحین في سورتون

لتر للفرد في الیوم الواحد في األسبوع الماضي.  1.5في الیوم الواحد خالل معظم الفترة المشمولة بالتقریر مقارنة مع 

 129,200ما یقدر بنحو لجأ 
 والیات  إلى نازح من جبل مرة

 جنوب دارفورو ،ووسط ،شمال
 

من  34,000صل نحو و
مواطني دولة جنوب السودان 

ات شرق وجنوب ـــــــلى والیإ
دارفور وكذلك الى والیة غرب 

من نقص الغذاء  كردفان، فراراً 
والعنف  في والیتي شمال بحر 

 وواراب ،الغزال

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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إطار االستجابة للطوارئ في السودان،  أقل بكثیر من معیار یعتبر ، فإنھ ال یزالوعلى الرغم من أن ھذا یعد تحسناً 
إلى مباشرة عملیة نقل المیاه بالشاحنات من  لتر للفرد في الیوم الواحد. ویرجع ھذا التحسن أساساً   7.5الذي یقدر ب 

مارس انخفضت إمدادات المیاه مرة أخرى بسبب رفض أصحاب شاحنات نقل  17مدینة كبكابیة. ومع ذلك، ففي 
إلى كبكابیة بدون حراسة. وتشعر منظمات اإلغاثة بالقلق إزاء ارتفاع تكلفة نقل المیاه بالصھاریج مما  ذھابالمیاه ال
لتقدیم مة ءحلول أكثر استدامة. ویمكن أن تشمل ھذه الحلول ترحیل النازحین إلى مناطق أكثر مال إیجادیحتم 

  .مساعداتال
 

من المراحیض المخطط لھا. وبذلك یرتفع  1,000من أصل  200وقد قامت منظمة أوكسفام أمریكا الدولیة بتشیید 
مرحاض)، بحیث یخدم   500(قامت الیونیسیف سابقا بتشیید  700العدد اإلجمالي للمراحیض المتاحة في المنطقة إلى 

ستجابة للطوارئ في السودان الذي یقدر بمرحاض اال . وھذا أقل من معیار اطارشخصاً  89المرحاض الواحد عدد 
من العاملین في مجال ترقیة النظافة،  200. وقد قامت منظمة أوكسفام أیضا بتدریب عدد شخصاً  50واحد لكل 

ل في المنطقة، أسرة. وباإلضافة إلى العیادات الثالث التي تعمل بالفع 1,200وستقوم بتوزیع مستلزمات النظافة على 
والتغذیة. ومن المتوقع  في مجال الصحة إضافیة اتاء عیادة جدیدة لتقدیم مساعدالوطنیة حالیا ببن المسار تقوم منظمة

لعیادة العمل بحلول نھایة األسبوع، وسیجري دعمھا من قبل منظمة الصحة العالمیة، ووزارة الصحة  اأن تباشر
 .استشارة طبیة یومیاً  200ھم تتلقى في المتوسط عدد بأن عیادت اإلسبانیةبالوالیة. وقد ذكرت منظمة أطباء بال حدود 

 
مستلزمات الوالدة النظیفة للعیادتین في  أطقممن ) 500أما في طویلة، فقد أرسل صندوق األمم المتحدة للسكان عدد (

 الوطنیة كرسیبتشغیل واحدة من ھاتین العیادتین، بینما تقوم منظمة  اإلسبانیةالمنطقة. وتقوم منظمة أطباء بال حدود 
بالسعال  إصابة حالة  26عن عدد  اإلبالغعن  اإلسبانیة. وأفادت منظمة أطباء بال حدود األخرىبتشغیل العیادة 

الخرطوم إلجراء المزید  العامة فيللصحة  القوميعینات إلى المختبر  إرسالالدیكي بین النازحین الجدد. وقد جرى 
في نفس الوقت الذي تجري فیھ عملیة نشطة الكتشاف الحاالت. وقد اقترحت منظمة الصحة  وذلك من التحالیل،

والتھاب الكبد ب، وشلل األطفال )  ،العالمیة القیام بحملة تطعیم خماسي ضد (الدفتیریا، والكزاز، والسعال الدیكي
 ألجل الحتواء المرض.

 
سكر شداد للنازحین في شنقلي طوبایة، وال تزال عملیة التحقق مع إلىنازح  4,495ووفقا لقادة المجتمع، فقد لجأ نحو 

، زلیة ومستلزمات النظافة األساسیةدار السالم للتنمیة الوطنیة  بتوزیع بعض اللوازم المن  مستمرة. وقد قامت جمعیة
من المراحیض المخطط لھا. ویقوم النازحون الجدد بتقاسم الخدمات الموجودة في  50من اصل  10وشیدت 

والمیاه الستیعاب ھذه االحتیاجات الجدیدة. وقام  ،والتغذیة ،المعسكر. وتعتزم وكاالت المعونة تعزیز خدمات الصحة
نازح في شنقلي طوبایة من خالل عملیة توزیع المواد  2,000وتسجیل عدد  ،برنامج الغذاء العالمي بالتحقق من

لعالمي بتوزیع المكمالت الغذائیة لمدة شھر واحد لألطفال تحت الغذائیة في حاالت الطوارئ. أیضا قام برنامج الغذاء ا
من  2,018سنوات، وكذلك للنساء الحوامل، والمرضعات في المنطقة. أما في مدینة كبكابیة، فقد جرى تسجیل  5سن 

توزیع النازحین من قبل فریق عمل یتألف من ثماني منظمات، وباشر برنامج الغذاء العالمي عملیة التحقق من خالل 
 المواد الغذائیة الطارئة.

 

 2016مارس  18 –عنھ من منطقة جبل مرة  اإلبالغالنزوح الذي جرى 

العدد المبلغ عنھ  الموقع الوالیة
 للنازحین

عدد النازحین المسجلین، المحقق أو من استلم  المصدر
 مساعدات

 شمال دارفور
 

 المنظمة الدولیة للھجرة، برنامج الغذاء 68,335 سورتوني
 بواسطة المنظمة الدولیة للھجرة  46,818  العالمي

 بواسطة المنظمة الدولیة للھجرة  18,984 ومة الدولیة للھجرةظالمن 39,300 طویلة

التوزیعات  بواسطة برنامج الغذاء العالمي،   2,000 قادة المجتمع 4,495 شنقلي طوباي
  الطوارئ*العامة لحصص الغذاء في حاالت 

التوزیعات  بواسطة برنامج الغذاء العالمي،  2,018 مصادر مختلفة 2,454 كابیةمدینة كب
 الطوارئ*العامة لحصص الغذاء في حاالت 

   114,584  مجموع فرعي

 **وسط دارفور
 
 

معسكر الحصاحیصا 
 للنازحین

  فریق مشترك بین الوكاالت 1,009

معسكر الحامدیة 
  الوكاالتفریق مشترك بین  240 للنازحین

  الحكومیة اإلنسانيمفوضیة العون   12,000  تور، جلدو، نرتتي
   13,249  مجموع فرعي
 مدینة جنوب دارفور

 سكا
 بواسطة المنظمة الدولیة للھجرة  355 منظمة الدولیة للھجرة 355

الحیازات  ألصحابالجمعیة الخیریة  835 دربات  
  الصغیرة بكبكابیة

   1,190  مجموع فرعي

 70,175  129,203  العدد اإلجمالي

 الطوارئالتوزیعات العامة لحصص الغذاء في حاالت *
تحاول  اإلغاثةنازح من جبل مرة یلتمسون الملجأ في مواقع عدیدة في وسط دارفور. والتزال منظمات  56,000وفقا لمصادر محلیة، ھناك تقاریر غیر مؤكدة  حول ما یقارب **

 .تقییم احتیاجاتھملالوصول الیھم 

من  في المائة 89نحو  اتخذ
في جبل مرة ملجأ ً النازحین من 

 شمال دارفوروالیة 
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

 تقوم بمساعدة النازحین الجدد من منطقة جبل مرة وسط دارفورالسلطات في والیة 
 

الجدد من منطقة جبل مرة في  استمر النازحونفي والیة وسط دارفور، فقد الحكومیة لمفوضیة العون اإلنساني  وفقاً 
في  1,735نازح في نرتتي، و 5,940ھذا، وقد سجلت السلطات عدد  ة.عدد من المواقع في الوالی إلىالوصول 

في معسكر الحامدیة للنازحین، ویقع  240في معسكر الحصاحیصا للنازحین، و 1,009جلدو،  في 4,325تور، و
أنھا تقوم حالیاً بدعم حكومة الوالیة  الحكومیة وقد ذكرت مفوضیة العون اإلنساني .المعسكران في مدینة زالنجي

لتلبیة احتیاجات ھؤالء النازحین الجدد، لذا لیس ھناك حاجة في ھذه المرحلة للمساعدات من منظمات اإلغاثة، 
 وقد طلبت السلطات من الیونیسیف دعم ھیئة المیاه والمرافق الصحیة.  ،ي مجال المیاهف اتباستثناء المساعد

مراقبة إلى نرتتي في  لتسییر بعثةوتخطط الیونیسف  .ومتابعة إیجاد مصادر جدیدة للمیاه ،بإصالح المصادر القائمة
مع أفراد أسرھم ولیس لدیھم  الجدد إما مع المجتمع المضیف أو للسلطات الوالئیة، یعیش القادمون ووفقاً  مارس. 21

و  ،من األغطیة البالستیكیة 1,500ھذا، ولدى السلطات . يوآفي مجال الم اتحاجة في ھذا الوقت إلى المساعد
كما ذكرت السلطات أنھا تستجیب أیضاً الحتیاجات النازحین   .خیمة، ستجري عملیة توزیعھا حسب الحاجة 200

 .والحامدیة للنازحین ،حیصااجلدو، وكذلك في معسكري الحاصودد في نرتتي، وثور، الج
 

من األسر الضعیفة، حیث یستفید  599وتشمل االستجابة في نرتتي توزیع الذرة، والبطانیات، والمعلبات إلى عدد 
یات وھناك خطط والبطان ،أما في تور، وجلدو، فقد جرى توزیع المالبس النسائیة .شخص 3,000منھا حوالي 

للنازحین فقد تلقى عدد  والحامدیة ،أما في معسكري الحصاحیصا  .لتوزیع الذرة، وإمدادات الطوارئ المنزلیة قریبا
عن تلقیھم إلمدادات الطوارئ  نازح من منطقة جبل مرة حصصاً غذائیة تكفي لمدة شھر واحد، فضالً  1,249

ھذا، وتجري حالیاً عملیة  .يوآعملیة توفیر المزید من إمدادات الم وستجري قریباً   المنزلیة، واألغطیة البالستیكیة.
الوصول إلى  إلتاحةتوزیع اإلمدادات الصحیة، التي تقدمھا الیونیسیف. وتواصل منظمات اإلغاثة جھود الدعوة 

 .جمیع النازحین الجدد في الوالیة
 

ات عبر الممر یواصل برنامج الغذاء العالمي عملیة تقدیم المساعد
 اإلنساني بین السودان ودولة جنوب السودان

 
إعطاء األولویة لتوفیر المساعدات الغذائیة الطارئة من خالل الممر اإلنساني من  الغذاء العالمي برنامجیواصل 

لتعذر فرص الوصول البري للسكان المتأثرین عبر الممرات الغربیة. ومنذ  السودان إلى دولة جنوب السودان، نظراً 
 ،طن متري من المواد الغذائیة الطارئة 30,373قام برنامج الغذاء العالمي بالسودان بنقل  2014افتتاح الممر في عام 

المستمر من قبل اللجنة وذلك عبر الدعم  –شخص من المتأثرین بالنزاع  203,000والمساعدات الغذائیة بنجاح لعدد 
 الشحنات اإلنسانیة إلى دولة جنوب السودان. الفنیة المشتركة المسؤولة عن تسھیل مرور

 
والیة النیل األبیض لمراقبة العملیات اللوجستیة في كوستي، بزیارة أعضاء اللجنة  قام مارس 17-16في المدة من و

وزیادة  ،م في العملیات من أجل الحفاظ على كفاءة الممراتوللتأكد من أن أحوال الطرق ال تزال مناسبة لالستخدا
لموسم األمطار المقبل  . وتحسباً معرضة للمخاطرلتقدیم الدعم المطلوب بالسرعة الالزمة للمجتمعات ال اتعزیزھ

سلع سیستمر البرنامج في العمل بشكل وثیق مع اللجنة لضمان القیام بالترتیبات الضروریة لضمان التخزین المسبق لل
 قبل أن تصبح الطرق غیر سالكة.

 

 2015من العائدین في والیة غرب دارفور في عام  115,000أكثر من 
 

عملیة  . وتعتبر2015غرب دارفور في عام  من العائدین في والیة 115,653الدولیة عدد ھجرة المنظمة سجلت 
في المائة) دائمة، بینما تظل عودة الباقین منھم موسمیة. وقالت  98أو  ھممن 112,813عودة معظم ھؤالء العائدین (

شخص) قد جاءوا من خارج السودان،  66,000في المائة من العائدین (ما یقرب من  57منظمة الھجرة الدولیة أن 
في المائة من  0.5في المائة من مواقع داخل والیة غرب دارفور، و 42.5عاد  ة تشاد، أیضاً فقدومعظمھم من دول

 والیتي جنوب، ووسط دارفور.
 

المتمثلة في  ن األطفال وتحظى المحلیات الثالثفي المائة من العائدین ھم م 61 فإن الدولیة ،لھجرة المنظمة ووفقا 
في الخدمات من  مریعٍ  عدد من العائدین. وتعاني ھذه المحلیات الثالث من تردٍ برانقا بأكبر  جبل مون، وھبیلة، وفور

من  146,626ال  إجماليفي المائة من  80نحو  میة.  وقد شكلت والیة غرب دارفورحیث المرافق الصحیة والتعلی
  .2015العائدین المسجلین في دارفور من قبل المنظمة الدولیة للھجرة في عام 

بتقدیم السلطات الحكومیة تقوم 
المساعدات اإلنسانیة بما في ذلك 

في حاالت  اللوازم المنزلیة
إلى النازحین  والغذاء الطوارئ،

والیة جبل مرة في من منطقة 
 وسط دارفور

سجلت المنظمة الدولیة للھجرة 
من العائدین في  115,653

والیة غرب دارفور في عام 
2015 
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