
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
   
  
 

أوتشا    

 في هذا العدد
1ص.منظمة المؤتمر اإلسالمي تتعهد بأربعة ماليين دوالر أمريكي لكردفان 

2ص.النازحين في وسط وشرق دارفور  عنتحديث 

3ص.أعداد النازحين في مناطق الحرآة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال 
4ص.تعليم األطفال المتأثرين بالنزاعات 

 

  التطورات أبرز
 4  تعهدت ماليين دوالر أمريكي

بها منظمة التعاون اإلسالمي 
  .لكردفان

  شخصا قتلوا في  50أآثر من
القتال بين قبائل السالمات 

 27والمسيرية في دارفور منذ 
  .مايو

  لم يتم تقييم اإلحتياجات اإلنسانية
نازح في بلدة أم  4,000لحوالي 

  .دخن وحولها حتى اآلن
  طفل  12,000يحتاج أآثر من

وجنوب نازح  في دارفور، 
آردفان للمساعدات لمواصلة 

  تعليمهم.

 أرقام
1,430,000 
 
 

 المعسكرات في نازحين
 يتلقون دارفور في

  الغذائية المساعدات
 الغذاء العالمي) برنامج(

159,000 
 
 

   السودان في الالجئين
 األمم المتحدة (مفوضية
 )للالجئين

330,000 
 
 

 الجئ سوداني في تشاد
مفوضية األمم المتحدة (

  ) للالجئين

 في السودانيين الالجئين 191,500
   السودان دولة جنوب

مفوضية األمم المتحدة ( 
  )للالجئين

  

 التمويل

984 مليون
)أمريكي دوالرمطلوبة (  

365 مليون
)أمريكي دوالر(التمويل المقدم 

37.1%
  )أمريكي دوالر(التمويل  نسبة

 

 )النازحون من أبو جرادل يشيدون مأوى في منطقة قريبة من بلدة أم دخن (تصوير منظمة الهجرة الدولية
 

  
 السوداندعم جديد للمتأثرين بالنزاع في 

  
وفقا لوآالة األنباء الكويتية (آونا)، تعهدت منظمة التعاون اإلسالمي بمبلغ أربعة ماليين دوالر أمريكي لتلبية اإلحتياجات 
اإلنسانية العاجلة للسكان المتأثرين بالنزاع في منطقة آردفان في السودان. ونقلت آونا عن أمين منظمة المؤتمر اإلسالمي 

" إن تبرع منظمة المؤتمر اإلسالمي يغطي ما يقرب من نصف اإلحتياجات اإلنسانية في  ،عطا المنان قولهللشؤون اإلنسانية 
  ن دوالر أمريكي."ييمال 8المنطقة والتي تقدر بنحو 

  
  

  ماليين من الشعب السوداني 4الواليات المتحدة تتبرع بمعونات غذائية لبرنامج الغذاء العالمي لمساعدة حوالي 
  

لمساعدة ما  ًاأمريكي ًامليون دوالر 43مج الغذاء العالمي بأن حكومة الواليات المتحدة قد وفرت موادًا غذائية بقيمة أورد برنا
مليون نازح في دارفور. وشملت المساهمة الغذائية  1.4يقرب من أربعة ماليين شخص في جميع أنحاء البالد، بما في ذلك 

العدس، والذرة، والزيت الغني بفيتامين (أ). وستساعد المساهمة الناس المتأثرين بالنزاع، واألآثر عرضة للمخاطر في 
  .التي تسيطر عليها الحكومة في جنوب آردفان، والنيل األزرق والنازحين في المناطق ،دارفور

  
مليون شخص من األشخاص األآثر  3.6للوصول إلى  2013ووفقا لبرنامج الغذاء العالمي أنه آان يخطط في بداية عام 

غذاء العالمي مليون شخص في دارفور. غير أن تقارير برنامج ال 2.7عرضة للمخاطر في جميع أنحاء السودان، بما في ذلك 
تفيد بأن االرتفاع األخير في العنف في أجزاء من دارفور، والنيل األزرق، ومنطقة آردفان يعني أن عدد األشخاص الذين 

  شخص آخرين في دارفور وحدها. 250,000يحتاجون المساعدات الغذائية قد يزيد، بما في ذلك 

  
  زيادة اإلحتياجات في وسط وشرق دارفور

  
قتل ولتقارير وردت من قبل األمم المتحدة.  سالمات والمسيرية في وسط دارفور طوال األسبوع وفقًاالقبائل القتال بين  ستمرإ

قتل أربعة من آما ة مكجار. يمحلبفي اشتباآات بين القبيلتين في قرية سرو  يونيو 2ن يوم ين آخريوجرح آثير شخٌص 14
آلم  25على بعد حوالي شتباآات وقعت في قرية مردف إعقب  يونيو الرابع منفي ن يقبائل المسيرية وجرح خمسة آخررجال 

شتباآات إشخصا من القبيلتين قتلوا بعد  32و الجرايه أن أآثر من  ،قنطور قرىذآر الناس في والشمال من بلدة أم دخن.  إلى 
   .مايو 27في القرى يوم 

أآثر من  نزحقد وآان مايو.  27ناف القتال بين القبيلتين يوم ستئإمنذ وجرح العديد  شخص 50أآثر من قد قتل فوعموما، 
زالنجي  مدينةفي لسالم لحاليا مؤتمر  نعقدمعظمهم إلى تشاد. وي فرَّوأبريل،  8القتال الذي بدأ في جراء شخص  30,000

  .من وسط دارفور وغيرها من واليات دارفورن ييلتحضره قادة القبي
 

  
   نازح تم التحقق منهم من قبل منظمة الهجرة الدولية 4,000لإلحتياجات ألآثر من ليس هناك تقييم حتى اآلن 

  
  

من الناس تم التحقق منهم من  4,000لم تتمكن الوآاالت اإلنسانية بسبب المخاوف األمنية من إجراء تقييم لإلحتياجات لحوالي 
ق في بلدة أم دخن وحولها. ونصحت السلطات في زالنجي قبل منظمة الهجرة الدولية والذين آانوا قد فروا من ديارهم الى مناط

أدت أيضا العاملين اإلنسانيين بعدم تنفيذ عمليات التقييم والبعثات الميدانية إلى ما بعد التوقيع على إتفاقية سالم بين القبيلتين. وقد 
اإلنسانية الالزمة لنقل الموظفين المخاوف األمنية أيضا إلى عدم إنتظام خدمات األمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدات 

. وباإلضافة إلى ذلك، فإن محدودية قدرة الوآاالت اإلنسانية في بلدة أم إلى أم دخن من نياال، وزالنجي، والجنينة واإلمدادات
دخن قد أثرت على قدرة العاملين في المجال اإلنساني على  أجراء التقييمات. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن معظم الموظفين الفنيين 

النشرة اإلنسانية
السودان
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 )الدولية الهجرة منظمة( دخن أم بلدة أنحاء جميع من النازحين واألطفال النساء

 والمنظمات الدولية غير الحكومية الوحيدة الحاضرة في أم دخن هي المثلث لألجيالنتقلوا بعيدا عن المدينة عندما بدأ القتال. إقد 
الهيئة الطبية الدولية، وتيرفند، و، اإلنسانية

   وخدمات اإلغاثة الكاثوليكية.
  

  
شرق من والية نازحو مهاجرية ولبدو 

  في تلقي المساعدات ونستمريدارفور، 

 

  
بالقرب من  النيم للنازحين معسكرفي ندمج اآلن إ

أآثر من شرق دارفور ية والفي الضعين 
نزحوا من مهاجرية آانوا قد  شخص 11,000

فقا وذلك مدخل معسكر، والذوا بالذين من 
 5الذين زاروا المعسكر في  يناإلنساني ينللفاعل
ت هذه المجموعة من النازحين تلقوقد . يونيو

حاالت الطوارئ ليوما  15غذائية لمدة  ًاحصص
وجمعية الهالل  ،العالمي اءمن برنامج الغذ

تدفق النازحين من  وقد وضعاألحمر السوداني. 
 هادعمالتي ت وفقا لطبيب في واحدة من عيادات المعسكروآبيرا على الخدمات الصحية والتعليمية في المعسكر.  مهاجرية ضغطًا

بين منتصف شهري يومي في العيادة ال اإلستشارةمتوسط معدل فإن غير الحكومية الدولية معونة الكنيسة النرويجية  ةمنظم
 4مايو و  20ما بين  هذآر الطبيب أيضا أنومن مهاجرية.  تهمأغلبيو المرضىمن  120-60 هو بين يونيووالرابع من أبريل 
من قبل مؤسسة  المدعومإلى مرآز التغذية في المعسكر  طفال يعانون من سوء التغذية، ومعظمهم من مهاجرية، 78 أحيليونيو 
  .تيرفند
تحاد وفقا لبعثة األمم المتحدة واإل ملجأ بالقرب من موقع فريق اليوناميدالتماس  بدولشخص في بلدة  10,000 حوالي واصلوي

الوطنية غير  ةمنظم، الاللجنة السودانية الشعبية لإلغاثة. وقد أنجزت خاليًابلدة باقي البقى وياألفريقي في دارفور (يوناميد) 
يحجم ، النيم للنازحين المجتمع المحلي في معسكروفقا لقادة وتوزيع حصص غذائية تكفي لشهر واحد لهؤالء الناس.  ،الحكومية
ووجود  ،العودة إلى المدينة بسبب التوترات القبلية عن بدولموقع فريق يوناميد في  حوليبحثون عن مأوى  الذين الناس

  .الجماعات المسلحة في المنطقة
) شخص 6,000وأبو دنجل ( ،)شخص 2,200شعيريه ( تيبلدإلى بدو لو  ،مهاجريةتي بلدشخص من  8,200 حوالي نزح
المنظمات اإلنسانية في األمم لم تتمكن وة في الضعين. يلحكوما، وفقا لمفوضية العون اإلنساني اتلمساعدلهم في حاجة ماسة و

القدرة على توفير مرافقين للجهات  هادارفور لم يكن لدي شرقوالية يوناميد في  ألنحتياجات هؤالء الناس، إمن تقييم المتحدة 
  الفاعلة اإلنسانية.

  

  معسكر آلما للنازحين في جنوب دارفور إلىلناس يصلون اما زال 
  

شخص على الفرار من منازلهم في  1,800يونيو أآثر من  8مايو و  30التعايشه ما بين  و اتسالمالقبائل التوتر بين أجبر 
س في هؤالء الناووفقا لمنظمة الهجرة الدولية.  ينللنازحلما في جنوب دارفور آ عسكرمإلى شرق وجنوب دارفور واللجوء 

  .ورهيد البردي في جنوب دارفور ،ريدقو، هأم قوني قرىوشرق دارفور، والية الغالب من بلدة لبدو في 

النزوح في مناطق الحرآة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال في النيل 
  األزرق و جنوب آردفان   

  
 23ما بين واصل تكثيف القتال البري الوالتي مقرها جوبا أن  - وحدة تنسيق النيل األزرق وجنوب آردفان  -ذآرت مجموعة 

 وأم ،رشاد محليات في الشمالقطاع حرآة الشعبية لتحرير السودان الوقوات  ،بين القوات المسلحة السودانية يونيو 5مايو و 
   .نزوح جديد للمدنيينالكرمك في النيل األزرق، مما أدى إلى ة يومحلفي والية جنوب آردفان،  دورين

شخص إلى  6,000نحو فرار في تسبب في والية جنوب آردفان، رشاد ة يمحلب، في أبو آرشوالآما يقول التقرير أن القتال 
وفقا لوحدة تنسيق النيل األزرق وجنوب آردفان، أدى القتال البري المكثف   دورين. وأم ،رشاد محليات المناطق الجنوبية من

الحرآة الشعبية لتحرير و ،آل المناطق التي تسيطر عليها الحكومة فيشخص  50,000أآثر من  نزوح إلىفي أواخر مايو 
  .ةتاحم يستل هذه األرقام تفاصيلغير أن في رشاد والمناطق المجاورة. السودان قطاع الشمال 

قد في والية النيل األزرق القصف الجوي والقتال البري أيضا إلى أن وحدة تنسيق النيل األزرق وجنوب آردفان  تقريرويشير 
 وخاصة، الحرآة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال المناطق التي تسيطر عليهاشخص في  52,000نحو  نزوحإلى أدى 

ل خلتعرضت لل قد زراعةأن النعدام األمن آما ورد إالمدنيين، و نزوحالكرمك. باإلضافة إلى  ةيمحل في المناطق الجنوبية من
   .للتقرير وفقًا عام الثالث على التواليلفي هذه المناطق ل

وفقا لوحدة تنسيق النيل 
آردفان  األزرق وجنوب

القتال  جوبا أسفر اومقره
في أبو آرشوال عن نزوح 

 شخص  6,000نحو 

 1,800وصل أآثر من 
نازح من شرق ووسط 
دارفور إلى معسكر آلما 
للنازحين في جنوب 
دارفور، وفقا لمنظمة 

  الهجرة الدولية .

شخص  4,000نزح نحو 
في بلدة أم دخن وما حولها 
وفقا لمنظمة الهجرة 

  الدولية
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      آردفان جنوب و األزرق النيل في الشمال قطاع السودان لتحرير الشعبية الحرآةمناطقفيالنزوح

 جوبا ومقرها آردفان وجنوب األزرق النيل تنسيق وحدة: المصدر

في  اتالمساعد ونتلقين نازحوال يزال الو
في المناطق التي تسيطر عليها حكومة 

برنامج وقد أنجز . والية النيل األزرق
جمعية الهالل العالمي، بالتعاون مع  اءالغذ

مبادرون  ةمنظمو ،األحمر السوداني
 غير الحكومية توزيع حصصالوطنية 

 84,000 لعددلمدة شهرين آافية غذائية 
 محلياتشخص من المتأثرين بالنزاع في 

 ،التضامنوباو، والكرمك، وقيسان، 
 اءبرنامج الغذ يجرويصيرص. الرو

والشرآاء حاليا عملية التحقق من  العالمي
شخص من  11,000 عددما يقدر ب

 ،المتأثرين بالنزاع في الدمازين
والرصيرص قبل توزيع المساعدات 

 برنامج الغذاء العالمي خططويالغذائية. 
والشرآاء لتوصيل المساعدات الغذائية إلى 

شخص في المناطق التي تسيطر  95,000
  .النيل األزرقوالية عليها الحكومة من 

مم المتحدة للطفولة وآالة األدعم تو
ثنين إ (اليونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية
 حواليمن العيادات المتنقلة للوصول إلى 

 محلياتبقرية  20شخص في  78,000
قدمت منظمة الصحة و. والكرمك ،قيسان

قدمت آما العالمية اإلمدادات الطبية 
النظافة الصحية،  ترقيةمواد اليونيسيف 

  .المياه ةوآلور ،والصحة ،وخدمات التعليم
  

  من األسر المتأثرة بالنزاع تتحصل على دعم وسائل العيش 52,000أآثر من 
  

طن من البذور المتنوعة واألدوات الزراعية من قبل منظمة األغذية والزراعة (الفاو)، بالتعاون مع وزارة  1,250سيتم توزيع 
من األسر األآثر عرضة للمخاطر، والمتأثرة بالنزاعات بالمناطق التي تسيطر عليها الحكومة في جنوب  52,500الزراعة إلى 

آردفان. وباإلضافة إلى ذلك، فإن منظمة آير سويسرا الدولية غير الحكومية تتولى توزيع البذور واألدوات الزراعية اليدوية من 
أسرة متأثرة بالنزاع في محليات آادوقلي، والدلنج، والريف الشرقي،  800ية إلى خالل منظمة أم سردبه الوطنية الغير الحكوم

تنفيذ مشروع إنتاج الخضر في محلية آادوقلي  ةو تلودي. آما تتولى منظمة المرآز الدولي للمتطوعين غير الحكومية الياباني
  وتافري. من األسر المتأثرة بالنزاع في مناطق تيلو، والقردود، 1,000والذي يستهدف 

  

  تأثرتعليم األطفال بالنزاع
  

أوردت اليونيسف والشرآاء في المجال اإلنساني، بأن األطفال في سن المدرسة النازحين بسبب النزاع في دارفور وجنوب 
 آردفان يواجهون صعوبات العودة إلى النظام التعليمي، ويرجع ذلك أساسا إلى عدم توفر اإلمدادات ونقص في األماآن المتاحة

  في المدرسة.

  نيم اللحصول على التعليم في ل ونفتقريمن أطفال مهاجرية  2,300 حوالي

األطفال من مهاجرية ليس لديهم من   2,300 ن حواليبأ شرق دارفورلي في معسكر النيم للنازحين في قادة المجتمع المحأورد 
 قولتووفقا لقادة المجتمع.  ملة ومكتظةتكمهناك ست مدارس في المعسكر وإمكانية الحصول على خدمات التعليم األساسي. 

 الية الحالية التعليم وادالم أنتأهيل ودارس في حاجة ماسة إلى إعادة مديرة إحدى المدارس أن نصف الفصول الدراسية في الم
وظيف تلو ،بناء فصول دراسية جديدةلللمعلمين المحليين، و وفقًا للمواد التعليميةهناك حاجة ملحة وحتياجات األطفال. إتلبي 

 إستجابة وآالة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ىلدوين من مهاجرية. نازححتياجات األطفال الإالمزيد من المدرسين لتلبية 
   .للنازحين النيمتوجه الى معسكر لها بالنتظار سماح الحكومة إالتعليمية ب موادالبذلك ثالث شاحنات مليئة ل

  طفل في سن المدرسة في محلية الرهد 10,000ما يقدر ب 

األطفال في سن المدرسة الذين نزحوا من أبو من  10,000 نحوهناك أن  )ليونيسف(ا منظمة األمم المتحدة للطفولة تقول
ة يمحلالسوف تكون المدارس في و. حاليًا شمال آردفان في ة الرهديفي محل بها في جنوب آردفانقرى المحيطة آرشوال وال

تساعد اليونيسف وزارة الوالية وهؤالء األطفال في النظام المدرسي، وفقا لليونيسف. لتتمكن من إستيعاب بحاجة إلى المساعدة 
لدعم النفسي لو ،حماية األطفاللتوفير  ًاعامال اجتماعي 40األموال لتوظيف ب الرهدة يأيضا في محل للرعاية االجتماعية

ة. وتدعم اليونيسف يمحلالواالجتماعي في  ،األطفال الدعم النفسيمن  10,000قد تلقى أآثر من فجتماعي. ووفقا لليونيسف واإل

المدارس في معسكر النيم 
للنازحين بحاجة إلى إعادة 

  لمواد التعليميةلتأهيل و

  84,000تلقى حوالي 
شخص في والية النيل 
األزرق حصصا غذائية 

الغذء لشهرين من برنامج 
  العالمي
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  اإلنساني المجال في الشرآاء مع بالتعاون التقرير هذا اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب أعد

  (تصوير مفوضية األمم المتحدة لالجئين) تشاد في في مستوطنة تيسي ونسوداني ونالجئ

ل ج حماية الطفْهستخدم ُنتوالوعي بشؤون األطفال و ،توفر الحمايةة. هذه الشبكات يمحلالأيضا إنشاء شبكات حماية الطفل في 
  واألطفال. ،جتماعيين، وقادة المجتمعالمجتمعية التي تشمل العمال اإل

  

  نقل الالجئين السودانيين في تشاد إلى موقع أآثر أمنا 
 

في مستوطنة هم اآلن الجئ سوداني من دارفور  30,000نحو يجري نقل  هأن فوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئينأوردت م
شمال الالى آلم  30 على بعد إلى موقع جديد - من الحدود مع السودان آلم  10على بعد حوالي قع تالتي  - تيسي التشادية 

 ،يوألطفال وهم في حاجة ماسة إلى المآالالجئين من النساء وا هؤالء معظموقدم بسبب مخاوف أمنية. وبأمنطقة في  يغربال
فوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين في مؤتمر مللمفوضية. وقال المتحدث باسم  الطبية، وفقًاات والمساعد ،والمياه ،والغذاء

دارفور  ون منجئالناك ال يزال ه"صحفي في جنيف،
لنقلهم بعيدا عن  ودا قويةفي تشاد والمفوضية تبذل جه

موسم و. هناك المفوضيةه لهم ميقت عسكرالحدود إلى م
آذلك لدينا الكثير من القلق حيث أن األمطار قادم و
حوالي  ويوجد بهقع في منطقة الحدود ي الموقع الحالي

  ".في منطقة متقلبة جدًا ينستقرشخص م 20,000

تشاد منذ إلى الجئ سوداني  30,000وقد عبر حوالي 
في أعقاب القتال بين قبائل  أوًال ،يناير من هذه السنة

شمال  في امر،عوالرزيقات في جبل بني حسين ال
السالمات في دارفور، ومؤخرا بين قبيلتي المسيرية و

 اتقبل تدفقوللمفوضية.  وسط دارفور، وفقًاأم دخن، ب
الجئ سوداني قد  300,000حوالي آان هذا العام، 

   .بالفعلرق تشاد بش الذوا 

 30,000نحو عبر  
 من دارفور الجئ سوداني

  تشاد إلى


