
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
  
 

أوتشا    

في هذا العدد
1وسط دارفور ص. والية غاثة فيإمقتل موظف 

2آادوقلي ص. على مدينة  مقتل أحد أفراد حفظ السالم في قصف

3ص. شرق دارفور اءنازح من مهاجرية يتلقون الغذ  6,000   التطورات أبرز
  مقتل أحد موظفي اإلغاثة في

معسكر نرتتي للنازحين بوالية 
  .وسط دارفور

  مقتل أحد أفراد قوة األمم
المتحدة األمنية المؤقتة ألبيي 
لحفظ السالم في قصف على 
مدينة آادوقلي بوالية جنوب 

  .آردفان
  منظمة الهجرة الدولية تتحقق

شخص  48,000من حوالي 
 ،نزحوا في محليات نياال
  .وبليل بوالية جنوب دارفور

  البنك الدولي يساعد حكومة
 السودان على تطوير تعليم

مرحلة األساس في أنحاء 
  البالد.

 أرقام
1,430,000  

  
 

 المعسكرات في نازحين
 يتلقون دارفور في

  الغذائية المساعدات
 الغذاء العالمي) برنامج(

159,000  
  
 

   السودان في الالجئين
 األمم المتحدة (مفوضية

 )الجئينلل

في  ينسودانيال ينالجئال  330,000
مفوضية األمم (تشاد 
  الجئين)لالمتحدة ل

 في السودانيين الالجئين 189,000
   السودان دولة جنوب

مم المتحدة مفوضية األ( 
  )جئيناللل

 التمويل

984 مليون
 )أمريكي دوالرمطلوبة (

373 مليون
 )أمريكي دوالر(التمويل المقدم 

37.9%  
 )أمريكي دوالرنسبة التمويل (

 

   (تصوير األمم المتحدة) شرق دارفور بواليةن جدد من مهاجرية في معسكر النيم للنازحين وازحن
 

  
   مقتل موظف إغاثة في والية وسط دارفور

 
 في حادث إطالق نار عووق بعدن يمن المدني  10 وجرح يونيو 11في  غير حكومية منظمة إنسانية موظف من قتل

 ةيحكوم قواتالحقت  عندما ن الحادث وقعإف، عالملوسائل اإل ووفقا .دارفور وسط والية في للنازحيننرتتي  معسكر
 لألمم المتحدة المقيمالمنسق أدان وقد  .دورية تابعة للجيشل نصب آمين أعقاب محاولةفي  معسكرال في جماعة مسلحة

الطابع  حترامإاألطراف إلى  ودعا جميع في تصريح صحفيإطالق النار  علي الزعتري ومنسق الشؤون اإلنسانية
ألي عمل من  يتعرضوا أن ال ينبغي اتكرمعسهذه ال في أن الناس الذين يعيشون قائالات، لمعسكراإلنساني لالمدني و
قع على في المعسكرات ي الذين يعيشون ويعملون لجميع أولئك سليمة وآمنة ضمان بيئة أن وأآد أيضا .العنف أعمال
  .جميع األطراف عاتق

  
 التكميلية للتغذية ومرآزا عدة منازلخالل الحادث  أحرقت فقد للنازحينتي رتن معسكر في ينلشرآاء اإلنسانيووفقا ل 

، تينرت في مؤقتا الميدانية تهاأنشطغير الحكومية الدولية  وقد علقت المنظمة ة.غير الحكومي الدولية تيرفند ةمنظم تديره
 .في غضون األسبوعنفت ؤستأ األنشطة العادية إال أن

   
 

  مرحلة األساسنعاش تعليم إلمشروع البنك الدولي 
 

 

 السودانحكومة ل اتمساعديقدم ال لسودانبا األساسمرحلة  تعليم نعاشإل الدوليالبنك مشروع أن لبنك الدولي ا يقول
 وزيادة توفر، البيئة التعليمية من خالل تحسين هذا ويجري إنجاز. في جميع أنحاء البالد األساسمرحلة تعليم  تطويرل

 دوالر أمريكيمليون  76,5  اليبحو تمويل المشروعيقدر . واإلدارة وآليات ،تخطيط التعليم وتعزيز، الكتب المدرسية
من   2,000بناءب سيقوم المشروعو .التعليم من أجلالشراآة العالمية  صندوق منحة مقدمة من تمويلها من خاللسيتم 

الفصول  فيالطالب  نسبةرتفاع إ منذلك خفف ي ومن المتوقع أن. المناطق الريفية ذلكويشمل ، الفصول الدراسية
 على التعليم األسرةنفقات خفض التعليم، و ونوعية، فرص الحصول على، وزيادة لبيئة التعليميةاوتحسين ، الدراسية

   .المنح المدرسية من خالل إدخال
  

  مليون دوالر أمريكي 38إلى التعليم في دارفور حتاج ي :سلطة دارفور اإلقليمية
 
إلى إعادة  تهدفمنطقة دارفور تعليمية ل تيجيةستراإ ،لوسائل اإلعالم المحلية وفقا ،سلطة دارفور اإلقليميةعتمدت إ

المواد ب المدارس تجهيزو ،الطوعية مناطق العودة في بناء المدارسو، النزاعبرة أثالمت المؤسسات التعليمية تأهيل
 38ما يقدر بنحوهناك حاجة إلى  سلطة دارفور اإلقليميةوفقا لوعاملين. لا قدراتالتدريب وبناء  وآذلك، التعليمية

  .منطقة دارفور في جميع أنحاء ستراتيجيةلتنفيذ هذه اإل دوالر أمريكي ونملي
  

   جنوب آردفان بوالية قليآادعلى جديد قصف 
  
 قذائف تطلقأعندما خران ثنان آإأصيب و يونيو 14يوم  بييالمؤقتة أل المتحدة لشؤون األمن قوة األممعضو في  قتل

 عاصمة والية جنوب، قليفي آادللقوة  قاعدة لوجستية أصابت مالالشقطاع  لتحريرالسودان ةالشعبي حرآةال من قبل
الهجمات  سلسلة من ردا على آادقليفي  أهدافا عسكرية يستهدف القصفآان تقارير وسائل االعالم وفقا ل. وآردفان

قبل األمم من  لتقارير وردت وفقاقطاع الشمال  لحرآة الشعبيةقواعد لعلى  المسلحة السودانية التي شنتها القوات
قاعدة  قصف“ بأشد العبارات" المتحدة األمم األمين العام أدانوقد . قليآادمدينة  هاون قذائف سبعةابت ، وأصالمتحدة

النشرة اإلنسانية
السودان
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 لتحريرالسودان ةالشعبي حرآةالو ،السودان حكومة، وحث بييالمؤقتة أل المتحدة لشؤون األمن قوة األممل لوجستية
 ،آردفان جنوب في إلنهاء الصراع مفاوضات وقف إطالق النار ستئنافإو ،يةاألعمال العدائ وقفعلى  الشمالقطاع 

تقارير  وهناك. إثيوبياحكومة لو ،حفظ السالممن قوة َقِتيل ال لعائلة عن تعازيه مين العاماأل أعرب. آما والنيل األزرق
  .جراء القصف قتلوا أصيبوا أو مدنيينعن  غير مؤآدة

 
مدينة  بالقرب من الشمالقطاع  لتحريرالسودان ةالشعبي حرآةالو ،قوات المسلحة السودانيةالبين  القتال تواصلقد و
 بتقييم مم المتحدةألاتقوم . والمدينةالجنوب من و ،إلى الغرب مرئييتصاعد منها دخان  نفجاراتإع اسم مع، قليآاد

  .التصعيد األخير للعنف لهذا األثر اإلنساني
  
  والدندور حين من أبو آرشوالللناز اتمساعدال ارستمرإ

  
طوال  آردفان شمالية الو في الرهد إلى آردفان جنوبوالية  في الآرشو أبو من لنازحينل اتتقديم المساعد واصلت

 في المباني المدرسيةأسرة) آانوا قد الذوا ب 2,000( نازح 10,000 عددما يقدر بتلقى وقد . الفترة المشمولة بالتقرير
 العالمية يد المعونة ةمنظمو دولية غير حكوميةبالن سودان المنظمة  التي وزعتها غير الغذائية ثةاإلغا الرهد مدينة

  . غير الحكوميةلوطنيةا
 
منتصف  في) آادقلي شمال شرق آلم (45 الدندور منطقة من وانزح الناسمن  16,000حوالي  ت تقارير بأنورد
 غير الحكوميةالدولية آير سويسرا  ةمنظم. وقامت الشرقيريف لاو آادقلي محلياتفي  إلى مواقع مختلفة أبريل

. الدندور من منطقة نازحاتالمن   1,200 حواليل صحية مجموعاتع يزبتو الهيئة العامة لإلسكان مع بالتعاون
ميرسي  ةمنظمقامت ، الدندور في. والسكان من المستهدفاألولي عدد ال وتجاوز التوزيع ىغط آير ةمنظملووفقا 

 ،بتوزيع بعض المالبس غير الحكوميةلبينا الوطنية  ةمنظم بالتعاون مع أيضا غير الحكومية الدولية سكوتالند سورآ
  .أسرة 350نحو لاألدوات الصحية و ،لاطفاأل بطانياتو
  

   سط دارفوروالية في بين القبائل مستمر نزاع 
 

 في وسط سالماتالو المسيرية بين قبائل قتتالاإلواصل 
 ينأنشطة الفاعل على هريثأوت ،لمدنيينل هتهجير دارفور
  .ةيفي الوال ناإلنساني

 
 ،يناإلنساني ينالفاعل من قبل ةريخاألعملية التحقق وفقا لو
 حواليوصل ، ةيلحكومامفوضية العون اإلنساني و

 من أم دخن بلدة إلى الناس في اآلونة األخيرةمن 1,250
من التحقق  نال يزال يتعيالمحلية. وفي  المناطق الريفية

قد  الدوليةلهجرة امنظمة . وآانت الناس من أخرين 700
 حولها،ما و أم دخن بلدة نازح في 4,000 من حواليتحققت 

 منهم  التحققالذين تم  يننازحاإلجمالي لل وبذلك يصبح العدد
  .شخص 6,000حوالي 

   
   بلدة أم دخن إلىلجأوا ن الذيحتياجات النازحين إ 

  
 اتمساعدو ،المياهو ،الطارئةمواد اإليواء و ،والخدمات الصحية ،الغذاء أم دخن بلدة وا إلىنزحالذين  الناس يحتاج

 قد ال المخزونات الحالية أنمن بالقلق  شعر الوآاالت اإلنسانيةوت. مفوضية العون اإلنساني، وفقا لةالصحي قفارمال
 ةمنظمفي التقارير بأن  ردوو .أم دخن في ثون عن مأوىيبحالذين  من الناس ةمتزايدال اتتدفقالمواجهة تكون آافية ل

 وهناك عدد من. هناك الصحية العيادة الجديد هذا التدفق أن يربك غير الحكومية تتوقعالدولية  الطبية الرحمة فيلق
الغذاء برنامج  آانو. أم دخن فيالصالحة للشرب  المياه الكافية لتوفير ًاإصالح أيضا تتطلب المضخات اليدوية

  .أم دخن بلدة نازح في  50,000 ألآثر من اتالمساعد بالفعل يوزع النزوح هذه الموجة الجديدة من قبل العالمي
 

  بسبب مخاوف أمنية  بلدة بندسي من هاموظفي ترحلغير حكومية دولية منظمة 
  
 الميدانية تهاأنشطعلقت و سيبند بلدة يموظفيها ف بعضغير الحكومية الدولية  لألجيال اإلنسانية المثلث ةمنظم تنقل

في  سالماتالو المسيرية قبائل بينالقتال و التوترفي محتملة زيادة  عنتقارير في أعقاب بسبب مخاوف أمنيةهناك 
التي  بندسي بلدة مقر فيالتي لديها الوحيدة  دولية غير حكوميةالمنظمة ال يه لألجيال اإلنسانية المثلث.  ومنظمة البلدة
   .على المساعدات اإلنسانية الذين يعتمدونو نازح 17,000 حوالي ضيفتست

  

 1,250 حوالي وصل
نازح في بلدة أم دخن، 
وفقا لمفوضية العون 

  اإلنساني
 

 )منظمة الهجرة الدولية(تصوير مؤقتة، النازحين في أم دخن في أحد الفصول طفال أ

زيادة التوتر القبلي في 
منظمة دولية  يجبرسي بند

 نقلعلى  غير حكومية
  فيهاموظ

قتل أحد أفراد حفظ م
السالم في قصف على 

 مدينة  آادوقلي 
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   من مهاجرية هالياألمن  6,000 حواليالمعونة الغذائية ل
 

غذائية  ًاحصص غير الحكوميةالتأهيل و الشعبية لإلغاثة لجنة السودان الوطنية ةمنظمو ،العالمي اءغذال برنامجوزع 
 شرق والية فيياسين و، حديد أبوو، صليعه نمد إلى مهاجرية من نزحوا شخص 6,000حوالي ل لشهر واحد طارئة
 ،وضع المياهب مخاوف تتعلق ملديه نياإلنساني نيالفاعلفإن  غير الحكوميةالدولية  ميرلينلمنظمة  فقاوور. دارفو
   .راخالل موسم األمط تدهورأن الوضع من المتوقع أن ي ال سيما، مدنهذه ال في ةالصحي قفارموال
  

 نازح 120نحو فإن ، دارفور شرقوالية  في ياسين ةيمحل من مفوضية العون اإلنساني، وفقا لمفوض وفي الوقت نفسه
مفوضية ل وفقًا ،هؤالء الناسمنى يتو. مهاجرية بلدة عودتهم إلىهم إبان ساعدتتمت م قد للنازحين النيم معسكرمن 

المفوضية مفوض  ادعوقد  م.زراعة أراضيه والحاجة إلى منيةتحسن األوضاع األ العودة بسبب، العون اإلنساني
  .للزراعة والبذور ،الغذائية الطارئة الحصصب العائدين زويدلت يناإلنساني ينالفاعل

  

  الدولية لهجرة امنظمة التحقق من النازحين من قبل 
 
 بسبب دارفور جنوب ت النازحينامعسكرإلى  ولجأوا منذ فبراير من منازلهم دارفور في من مواقع متعددة الناسفر 

  .بين القبائل نزاعوال ،على الموارداع نزالحرآات المسلحة، والو ،القوات الحكومية القتال بين
 
 .جنوب دارفور في، وبليل نياال محليات في تسعة مواقع في النازحين هوياتمن  حالياالدولية هجرة المنظمة  تحققتو
، نزحوابأنهم  أبلغالذين آان قد شخص   197,000 بينمن أنه  المجتمع قادةو مفوضية العون اإلنسانيذآر تقارير تو

  .متتم معالجتهأن  حتى اآلن واتبق وينتظر منشخص،   48,000 من حواليهجرة الدولية المنظمة  تحققت
 

  جنوب دارفور للنازحين في االستجابة اإلنسانية
 

 معسكر في األسرمن  1,100 حواليل نياال في غير الغذائية إلغاثةمواد ا هيئة اإلغاثة اإلسالمية العالميةوزعت 
، دريج معسكر عائلة في  1,600 إلى مواد غير غذائية توزيعب الهالل األحمر السودانيجمعية قامت ، والسريف

 معسكر يفأسرة  500نحو ل غير الغذائية إمدادات اإلغاثةغير الحكومية  الوطنية الريفية شبكة التنمية ةمنظمووزعت 
   .عطاش

 
 الدولية للصليباللجنة  وزعت قدف، وباإلضافة إلى ذلك

 مواد اإلغاثة التي تشمل، المساعدة الكاملة باقات األحمر
 شخص 18,800 عددإلى ما يقدر ب، وغير الغذائية الغذائية
المجموعة  وتشمل هذه .ات النازحينمعسكر خارج لجأوا

 حوالي ، مهاجريةمايتيري  شخص في 700حوالي 
شخص  900نحو و ،بلبلب ،جميعه في الناسمن  2,100

جبل  شرقفي  شخص15,000  حواليو ،قريضة في
  .مرة
 

معسكرات النازحين  فيشرآاء ال دعمت اليونيسيفآما 
، الغذائية اإلمدادات في توزيع يموسيو، سكليو، دريجب

 آما .األطفالمن  12,500حوالي والمكمالت الغذائية ل
معسكرات خدمة ل لتغذيةل ةولتجم عيادة أنشأت اليونيسيف

  .عطاشو’ دريجو، آلمافي النازحين 
 

 في حديثا شخص نزحوا 13,000آثر من أل غذائية حصصًا العالمي اءغذوزع برنامج ال، وباإلضافة إلى ذلك
 . والسريف ،عطاشو، دريجو، قريضةو، بليلو، لماآوالسالم، و ،أبجازو ،بلبل في  معسكرات النازحين

 
 
 
 
 

 

وزعت اللجنة الدولية 
ر باقات للصليب األحم

الكاملة إلى ما  اتالمساعد
  18,800يقدر بعدد 

شخص لجأوا خارج 
 معسكرات النازحين

 )ليةمنظمة الهجرة الدو (آاميرا التحقق من النازحين في مخيم آلمة للنازحين في جنوب دارفور


