
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
   
  
 

أوتشا     

 في ھذا العدد
1ص.  نزوح ھائل في دارفور

2ص.  شخص في الطويشة 81,000نزوح ما يقرب من 

3ص.  بدء تنظيم عودة األشخاص إلى جنوب كردفان

4.ص  استمرار وصول قادمين جدد من دولة جنوب السودان

  أسرة نازحة في سرف عمرة في شمال دارفور (يوناميد)

  التطورات أبرز
  قادة المجتمع المحلي يفيدون

 53,000بعودة ما يقرب من 
شخص إلى سرف عمرة في 

  دارفور.شمال 

  59,000نزوح ما يقرب من 
شخص من منطقة أم قونية في 

جنوب دارفور نتيجة اندالع 
القتال بين القوات الحكومية 

  والحركات المسلحة.
  مفوضية العون اإلنساني تفيد

 1,200بعودة ما يقرب من 
شخص من منطقة الرھد في 
شمال كردفان إلى منطقة أبو 
كرشوال في جنوب كردفان 

عملية عودة كجزء من 
  منظمة.

  مفوضية األمم المتحدة لشؤون
الالجئين تفيد أن عدد القادمين 
من دولة جنوب السودان يقدر 

إلى  44,100ما بين 
شخص اعتبارا من  46,500

  مارس. 14

 أرقام

األرقام تتغير 
وتجري 
  مراجعتھا

 

  دارفور في نونازحال
 

157,000  

  
 

   السودان في نوالالجئ
 المتحدةاألمم  (مفوضية
 )للالجئين

 في ونسودانيال ونجئاللا 353,000
  تشاد

مفوضية األمم المتحدة  (
 ) للالجئين

238,000  

 
 في السودانيين نوالالجئ

 السودان دولة جنوب
   وإثيوبيا

مفوضية األمم المتحدة ( 
 ) )للالجئين

 التمويل

 995 مليون
 )أمريكي دوالر( 2014في عام  مطلوبة

 

3.5%  
 المطلوبةمن األموال 

 

  

أعداد النازحين وسط حاالت العودة إلى  المزيد من التحقق من
 دارفور

  
أفادت المنظمات اإلنسانية أن نشوب النزاع القبلي واالشتباكات بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة قد أدى إلى نزوح 

.  ويعد ھذا العدد بمثابة أكبر عدد لنزوح المدنيين 2014شخص في دارفور منذ بداية عام  215,000داخلي لما يقدر بنحو 
ھذا العدد بصورة أكبر مع بدء عودة األشخاص إلى  ويتذبذب يتغيرومن المرجح أن  خالل الشھرين والنصف شھر الماضيين. 

بيوتھم في بعض المناطق.  كما قد يحدث تغيرات في عدد النازحين في المناطق التي ال تزال ُتجرى فيھا عمليات التحقق أو في 
ة السودانية أن ھناك غيرھا من المناطق التي تتواصل فيھا عمليات النزوح.  كما أفادت مفوضية العون اإلنساني التابعة للحكوم

 تقارير تفيد أيضا بفرار آالف األشخاص من جراء اندالع العنف القبلي في وسط دارفور الذين الذوا بدولة تشاد.

 )2014مارس  17(اعتبارا من  2014والعائدين في دارفور في عام  عدد النازحين 

 النزوح من عدد النازحين  النزوح إلى النزوح من

وسط دارفور –أم دخن  جنوب دارفور 2,800   

شرق دارفور –أبو كارينكا  شرق دارفور 1,325   

جنوب دارفور –لبدو  جنوب دارفور 1,435   

جنوب دارفور –تلس  جنوب دارفور 4,000   

جنوب دارفور –أم قونية  شرق دارفور وجنوب دارفور 59,396   

شمال دارفور –الطويشة  شمال دارفور و غرب كردفان 81,300   

شمال دارفور –سرف عمرة  شمال دارفور و غرب دارفور 64,766 52,825  

 اإلجمالي  215,022 52,825

  

 شخص في شمال دارفور إلى بيوتھم في سرف عمرة 53,000عودة نحو 

شخص من بيوتھم في منطقة سرف عمرة في شمال دارفور منذ السادس من مارس عقب نشوب  65,000نحو بفر ما يقدر 
يشتمل ھذا النزوح أفادت المنظمات اإلنسانية أن موسى ھالل والقوات الحكومية.   و ااشتباكات بين قوات شبه عسكرية يقودھ

شخص في محلية كرينك في غرب دارفور؛  4,000شخص في مدينة السريف في شمال دافور؛ و 1,000على ما يقرب من 
شخص  55,000.  كما الذ عدد إضافي من األشخاص يقدر عدھم بنحو شخص في قرية فاسي في وسط دارفور 5,000و

كيلومترين عن مدينة سرف  في دارفور (اليوناميد) الذي يبعد واألمم المتحدة –بالقرب من موقع فريق بعثة االتحاد األفريقي 
فريق اليوناميد البالغ عددھم األشخاص الذين الذوا بموقع  مارس عاد معظم 17عمرة في شمال دارفور.  إال أنه اعتبارا من 

شخص وذلك وفقا لما أفاد به قادة المجتمع المحلي.  وبدأ برنامج األغذية  2,000 شخص إلى بيوتھم، بينما بقي 55,000
شخص حصصا غذائية تكفي  61,300مارس حيث قدم إلى ما يزيد عن  11العالمي بتوزيع الغذاء في مدينة سرف عمرة في 

 لمدة شھرين.

النشرة اإلنسانية
السودان

  2014  مارس 16 –10 |  11العدد
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وقد زارت بعثة مشتركة بين الوكاالت قرية فاسي 
مارس للتحقق من  13الواقعة في وسط دارفور في 

عدد النازحين ولتقييم احتياجاتھم.  وتم تحديد ما يقدر 
نازح من مدينة سرف عمرة.  ويحتاج  5,200بنحو 

ھؤالء األشخاص إلى مواد أُسرية طارئة، وغذاء، 
وخدمات مياه وصرف صحي ونظافة.  كما أن ثمة 

مخاوف بشأن السالمة البدنية للمدنيين بسبب التقارير 
التي تفيد بوجود جماعات شبه عسكرية في المنطقة.  

مخاوف أيضا مة ثوفقا لما أشارت إليه نتائج البعثة، و
 واحتمالنھب مواد اإلغاثة من النازحين  من احتمال

استھداف عمال اإلغاثة من قِبل الجماعات غير المتأثرة 
الذين قد يشعرون باستثنائھم من عملية توزيع إمدادات 

.  وتعمل الجھات الفاعلة اإلنسانية اآلن من أجل اإلغاثة
اص.تعبئة الموارد لتلبية احتياجات ھؤالء األشخ  

شخص في الطويشة واللعيت في شمال دارفور 81,300نزوح ما يقرب من     

شخص من مدن الطويشة، واللعيت، وھسكنيتا في شمال دارفور إلى قرى داخل محليتي اللعيت  81,300نزح ما يقدر بنحو 
ردفان وفقا لما أفاد به قادة المجتمع المحلي ومنظمة "أنھار" الوطنية غير كلية غبيش في غرب حوالطويشة في شمال دارفور وم

قطاع ميني مناوي على  –الحكومية.  وقد نزح ھؤالء األشخاص من بيوتھم عقب الھجوم الذي قام به جيش تحرير السودان 
ع الجھات الفاعلة تستطيالقوات الحكومية في مدن ھسكنيتا، واللعيت، والطويشة في يومي الثاني والرابع من شھر مارس.  وال 

.على التحقق من ھذه األعداداإلنسانية من الوصول إلى ھذه المناطق وغير قادرة   

وھي تحالف من الجماعات المسلحة  –تفيد بقيام الجبھة الثورية السودانية وتلقت األمم المتحدة في شمال دارفور أيضا تقاريرا 
كم شمال مدينة الفاشر عاصمة  80( تقريبا  في مدينة مليط بشن ھجوم على موقع عسكري تابع للقوات المسلحة السودانية –

مت سيطرتھا على المدينة لمدة ساعات مارس.  وأفادت التقارير أن الجبھة الثورية السودانية أحك 13والية شمال دارفور) في 
مارس.  ووفقا للتقارير الواردة من قادة المجتمع المحلي، قُتل عشرة مدنيين خالل  14قليلة حيث انسحبت في اليوم التالي في 

ية، أو غيرھا من التأثيرات اإلنسانلم ترد أية تقارير تفيد بحدوث أي نزوح والقتال وُجرح عدد غير معروف من األشخاص.  
الذي تم إذاعته  والية شمال دارفور واليولم يتم االضطالع بالتقييمات اإلنسانية في المنطقة حتى اآلن.  ووفقا لما جاء في بيان 

مدينة مليط اآلن تحت السيطرة الكاملة لحكومة السودان، وعادت الحياة إلى  قال فيه أن مارس،  15على راديو الفاشر في 
.ت آمنةطبيعتھا كما أفادت التقارير أن الحركة بين طريق الفاشر ومليط أصبح  

شخص من منطقة أم قونية في جنوب دارفور 59,000نزوح ما يقرب من   

القوات المسلحة السودانية بدعم من قوة الدعم شخص من منطقة أم قونية نتيجة اندالع القتال بين  59,000نزح ما يقدر بنحو 
.  وقد نزح األشخاص قطاع ميني مناوي –جيش تحرير السودان ضد  وھي جماعة شبه عسكرية متحالفة مع الحكومة -السريع

إلى كل من جنوب وشرق دارفور.  ووفقا لما أفادت به مفوضية العون اإلنساني والمنظمة الدولية للھجرة، نزح ما يقدر بنحو 
شخص ممن الذوا بمعسكرات النازحين داخليا ( كلما،  41,000شخص داخل جنوب دارفور.  ويشتمل ھذا العدد على  57,000

شخص في قرية سانية دليبة، ومحلية السالم (جنوب دارفور).  وتعد  16,000ل، وعطاش، والسريف) ووالسالم، ديريج، وبلي
شخص إلى محلية ياسين في  2,000يقدر بنحو  نزح عدد إضافي مع تواصل عملية التحقق.  كما ھذه األرقام بمثابة أرقام أولية 

  شرق دارفور وذلك وفقا لما أفاد به قادة المجتمع المحلي.

   
 

  

 16,000نزح ما يقدر بنحو 
شخص من منطقة أم قونية 

بجنوب دارفور إلى مدينة سانية 
  دليبة في محلية السالم

 61,300تلقى ما يزيد عن 
شخص في سرف عمرة 

حصصا غذائية تكفي لمدة 
وفقا لما أفاد به  –شھرين 

 برنامج األغذية العالمي
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أطفال نازحون من أم قونية في معسكر للنازحين داخليا في مدينة نياال بجنوب دارفور (اليوناميد)

نازح من منطقة أم قونية.   16,300مارس لتقييم احتياجات ما يقرب من  11زارت بعثة مشتركة بين الوكاالت سانية دليبة في 
طارئة ومأوى في  النازحون في سانية دليبة إلى مواد غذائية وإمدادات أُسريةووفقا لما كشفت عنه نتائج ھذه البعثة، يحتاج 

ال عن توفير خدمات المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم.  وسيقدم برنامج األغذية العالمي حاالت الطوارئ فض
مساعدات غذائية إلى النازحين الجدد وستقوم منظمة لجنة الالجئين األمريكية بفتح عيادة صحية ثانية في شمالي سانية دليبة.  

ير مأوى في حاالت الطوارئ ومواد أُسرية طارئة بمجرد االنتھاء توفعلى كما ستساعد مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين 
من التحقق من أعداد النازحين.  وسيشارك صندوق األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في أنشطة تعزيز النظافة الصحية 

وبين بذويھم مع وسيقوم ببناء مراحيض.  كما سيساعد الصندوق شبكات حماية األطفال من أجل جمع األطفال غير المصح
ة.  وستقوم منظمة الثانوي المرحلةأسرھم وسيقدم دعما إلى  وزارة التعليم من أجل مساعدة األطفال الذين يؤدون امتحانات 
رأس ماشية من التي يمتلكھا  10,000األغذية والزراعة بتقديم دعم إلى وزارة الموارد الحيوانية من أجل تحصين ما يقرب من 

 النازحون.

شخص) وذلك  7,500أسرة (  1,500دأ توزيع إمدادات أسرية طارئة في معسكر كلما للنازحين داخليا على ما يقرب من وقد ب
لتوزيع إمدادات أسرية طارئة إضافية على  إلى مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين مارس.  وتم إرسال طلب 16في 

  الطلب. ويجرى حاليا النظر في ھذا شخص) 8,700أسرة (  1,737

 
 

مفوضية العون اإلنسانيتنظيم العودة إلى جنوب السودان، بدء   
 

عمليات العودة الطوعية المنظمة لما  أن وإعادة التوطين جنوب كردفان للعودة الطوعية ولجنة أفادت مفوضية العون اإلنساني
في ف.  قد بدأت بالفعل شخص من منطقة الرھد شمال كردفان إلى منطقة أبو كرشوال في جنوب كردفان 30,000يقدر بنحو 

لفايد في أبو شخص من منطقة الرھد إلى أم برمبيتا، وخور الدريب، وا 1,200مارس تم نقل ما يقرب من  16-10الفترة ما بين 
الدولية غير   -السويد –وقدمت منظمة إنقاذ الطفولة   كرشوال.  ووفرت الحكومة وغرفة الزكاة ست شاحنات لھذه العملية.

 الحكومية دعما لوجستيا إلى ھؤالء العائدين.

أن تنتھي عملية لعودة الطوعية وإعادة التوطين، فإنه ينبغي ل جنوب كردفانولجنة  ووفقا لما أفادت به مفوضية العون اإلنساني
العودة قبل بدء موسم األمطار التي يصعب خاللھا المرور عبر الطرق.  وناشدت السلطات المحلية ومفوضية العون اإلنساني  

توزيع إمدادات أسرية  بدء
طارئة في معسكر كلما 

للنازحين داخليا على ما يقرب 
شخص من منطقة  7,500 من 

 مارس 16وذلك في  أم قونية



      4| نشرة السودان اإلنسانية
  
 

 

www.unocha.org/sudan | www.unocha.org | ochasudan_feedback@un.org | Facebook: UNOCHASudan | Twitter: UNOCHA_Sudan  

  اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقرير ھذا اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب أعد

المنظمات اإلنسانية لدعم ھذه العودات من أجل إتمامھا قبل بدء موسم األمطار.  ووافقت المنظمة الدولية للھجرة على تقديم مزيد 
لوجستي والفني خالل المرحلة القادمة من حاالت العودة.من الدعم ال  

 

األشخاص من دولة جنوب السودان استمرار وصول  
 

ال يزال تدفق األشخاص من دولة جنوب السودان إلى دولة السودان يتواصل بسبب استمرار النزاع في دولة جنوب السودان.  
من المنظمات أن عدد القادمين من دولة جنوب السودان يقدر ما بين وأفادت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وغيرھا 

مارس. 14شخص اعتبارا من  46,500و  44,100  

شخص يوميا، يلجأ معظمھم إلى والية النيل  350ويتواصل وصول األشخاص إلى دولة السودان بمعدل يصل تقريبا إلى 
شؤون الالجئين.  وبدأت الحكومة السودانية في أواخر شھر فبراير/ األبيض وذلك وفقا لما أفادت به مفوضية األمم المتحدة ل

للقادمين من دولة جنوب السودان في المناطق الحدودية وفي موقعي االنتقال اللقايا والكيلو  بداية شھر مارس في إصدار وثائق
شخص من  50إلى  35ما بين  10كيلو تتبع الشركاء العاملين في اللقايا واليفي والية النيل األبيض.  ومنذ ذلك الحين،  10

الوثائق الخاصة بھم.  الذين يتركون موقعي االنتقال متوجھين إلى أماكن أخرى في دولة السودان يوميا بمجرد حصولھم على 
إلى انخفاض عدد األشخاص المتواجدين في موقعي االنتقال.  ووفقا لما أفادت به مفوضية األمم المتحدة لشؤون  اوقد أدى ھذ

 29,344لالجئين، فإن ھذه ھي المرة األولى منذ بدء عملية التدفق التي قل فيھا عدد القادمين الجدد في والية النيل األبيض من ا
شخص، في موقعي االنتقال اللقايا  751 مارس  بمقدار انخفاض يصل إلى 12شخص في  28,593مارس إلى  5شخص في 

ووفقا لما أفادت به المنظمة الدولية للھجرة، انتقل ما يقرب   ا طفيفا في األعداد.التي توضح انخفاضوعلى حد سواء  10والكيلو 
شخص من المعابر الحدودية في والية النيل األبيض إلى والية الخرطوم. 3,802من   

إلى إمدادات أسرية طارئة وتوفير مأوى في حاالت  10ويحتاج األشخاص الموجودون في موقعي االنتقال اللقايا والكيلو 
وستي الطوارئ.  وأرسلت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين إمدادات إلى مخزن تابع لبرنامج األغذية العالمي في مدينة ك

تخصيص ھذه المواد قبل توزيعھا.  أما في والية النيل األبيض، يتم حاليا تغطية لمراقبة  للمفوضية وتنتظر حاليا سماح الحكومة
في المائة فقط من اإلمدادات األسرية الطارئة.  وسيتم تصحيح ھذا بمجرد سماح الحكومة بالوصول إلى ھذه المناطق.  50  

الواقعين في والية النيل  10المساعدات اإلنسانية مخاوفا بسبب وقوع موقعي االنتقال اللقايا والكيلو وينتاب العاملون في مجال 
األبيض في منطقة معرضة للفيضانات خالل موسم األمطار.  وناقشت لجنة الطوارئ على مستوى الوالية احتمالية نقل موقعي 

الوكاالت اإلنسانية.  ويعوق ھذا عملية  من قِبلأي خطط ملموسة  وضع مناالنتقال إلى المزيد ناحية الشمال، لكن لم يتم التأكد 
وكانت ھناك تقارير تفيد بوجود سوق التخطيط في حاالت الطوارئ في الموقعين الحاليين وفي المواقع المحتملة في المستقبل.  
جنيه  200ى بعض األشخاص نحو سوداء إلصدار الوثائق لألشخاص تعمل بنظام الوساطة في موقعي االنتقال، حيث يتقاض

دوالر أمريكي) لتسھيل عملية إصدار الوثائق الخاصة بحكومة السودان، وذلك وفقا لما أفادت به مفوضية  30سوداني ( تقريبا 
جنيه سوداني. 100األمم المتحدة لشؤون الالجئين.  بينما كانت الرسوم الحكومية إلصدار الوثائق تقدر بنحو   

شخص من دولة جنوب السودان إلى الليري بجنوب كردفان 1,900 وصول ما يقرب من  

أفادت مفوضية العون اإلنساني، وبرنامج األغذية العالمي، ومنظمة مبادرون الوطنية غير الحكومية بوصول ما يقدر بنحو 
مارس.  وأفادت مفوضية  15-1شخص من دولة جنوب السودان إلى محلية الليري في جنوب كردفان في الفترة ما بين  1,900

ين الجدد الذوا بأماكن تحت األشجار وأماكن العراء وھم في حاجة إلى تلقي خدمات ات المحلية أن القادموالسلط العون اإلنساني
تتعلق بمواد أسرية أساسية، ومأوى في حاالت الطوارئ، وغذاء، وصحة، وتغذية، ومياه وصرف صحي.  ووفقا لما أفاد به 

ا لمسافات طويلة للوصول إلى الليري.  ، فقد فروا من بيوتھم من منطقة تونغا في دولة جنوب السودان ومشوالقادمون الجدد
.  وقدمت السلطات المحلية وسائل نقل لنقل األطفال، والنساء، أثناء رحلتھم في الطريق وأفادت التقارير بأنھم قد فقدوا متعلقاتھم

ات إنسانية، بينما القادمون الجدد بعد لمساعد يتلقوكبار السن من المناطق الحدودية في دولة جنوب السودان إلى الليري.  ولم 
 تتقاسم حاليا المجتمعات المضيفة المحلية الغذاء والمياه مع القادمين الجدد.

مواد غذائية إلى المنطقة وسوف يقوم بتوزيع  ج األغذية العالميمجابة لتلبية احتياجات ھؤالء األشخاص، أرسل برناواست
صندوق األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الصحة كل من دة شھرين.  كما أرسل محصصا غذائية طارئة تكفي ل

، ومجموعات استجابة سريعة لحاالت دارة المتكاملة ألمراض الطفولةلإلالعالمية ووزارة الصحة الوالئية مجموعات 
ومواد كيميائية لرش الناقالت في محلية الليري. الصحية، ومجموعات رعاية صحية أولية، وسوائل وريدية الطوارئ  

 

 

 

 

 

  

 1,900وصول ما يقدر بنحو 
شخص من منطقة تونغا في 

دولة جنوب السودان إلى محلية 
 الليري بجنوب كردفان

أفادت مفوضية األمم المتحدة 
أن عدد  لشؤون الالجئين

القادمين من دولة جنوب 
السودان يقدر بنحو ما بين 

شخص  46,500و  44,100
 مارس 14اعتبارا من 


