
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
   
  
 

أوتشا    

 في هذا العدد
1ص. المزيد من القتال بين القبائل في دارفور  

2ص. وح في أم دخننزقتال و  

3ص.العودة إلى واليتي جنوب وشمال آردفان 

4ص. والية 17تأهب للفيضانات في   

  التطورات أبرز
  شخص  60ُذآر بأن أآثر من

قد قتلوا إثر تجدد القتال بين 
حسين في محلية  األبالة والبني

السريف في والية شمال 
  .دارفور

  10,000نزح أآثر من 
شخص في منطقة أم دخن 
بوالية وسط دارفور منذ ابريل 
في أعقاب القتال بين قبائل 

  .المسيرية والسالمات
  من  19,000عاد حوالي

الناس  إلى ديارهم في شمال 
وجنوب آردفان، وفقا لمفوض 

طين العودة الطوعية وإعادة التو
  .بجنوب آردفان

  قدم الصندوق اإلنساني
مليار  1المشترك ما يقرب من 

دوالر أمريكي لألنشطة المنقذة 
للحياة ولغيرها في السودان منذ 

  2006عام 

 أرقام
1,430,000  

  
 

 المعسكرات في نازحين
 يتلقون دارفور في

  الغذائية المساعدات
 الغذاء العالمي) برنامج(

153,000  
  
 

   السودان في الالجئين
 األمم المتحدة (مفوضية
 )للالجئين

330,000  
 

  تشاد في سوداني الجئ
مفوضية األمم المتحدة  (

 ) للالجئين

 في السودانيين الالجئين 191,000
   السودان دولة جنوب

مفوضية األمم المتحدة ( 
  )للالجئين

 التمويل

 984 مليون
 )أمريكي دوالرمطلوبة (

  381 مليون
 )أمريكي دوالر(التمويل المقدم 

38.7%  
 )أمريكي دوالر( التمويل المقدمنسبة 

 

 تصوير منظمة أوآسفام) (نساء يتلقين دعم وسائل العيش في دارفور 
 

  
 موجة جديدة من النزاع بين القبائل في دارفور

  
وجرح العديد من اآلخرين بسبب النزاع بين القبائل في واليات شمال، وجنوب، ووسط دارفور  شخص 80قتل أآثر من 

  .خالل األسبوع الماضي
  

  ني حسين في السريف بوالية  شمال دارفوربالاشتباآات بين األبالة و
  

بني حسين في محلية السريف بوالية شمال دارفور إلى اليونيو بين الرزيقات الشمالية (األبالة) وقبائل  21أدى تجدد القتال في 
ورد  ماآشخصا وفقا لتقارير وسائل االعالم ومصادر محلية. وقد بدأت هذه الموجة الجديدة من القتال  60مقتل أآثر من 

 – 15بالتقارير عندما هاجمت الرزيقات الشمالية مجموعة من رجال قبائل البني حسين بينما آانوا يرعون ماشيتهم على بعد 
  .آلم خارج مدينة السريف 20

  
  اشتباآات بين القمر وبني هلبة في آتيله بوالية جنوب دارفور

  
تقارير وسائل االعالم عندما اشتبكت قبائل القمر وبني هلبه قتل تسعة أشخاص من قبيلة القمر وأصيب آثيرون آخرون وفقا ل

في بلدة آتيله بوالية جنوب دارفور. ويقال أن عشرات من الناس قد فروا من منازلهم. وهذه هي المرة الثانية التي يندلع فيها 
مايو بأن القتال بين القبيلتين على القتال بين القبيلتين في هذا العام. حيث آانت مفوضية العون اإلنساني قد أفادت في أواخر 

شخص من قبائل القمر   2,000ملكية األراضي في محلية آتيله أسفر عن مقتل سبعة من رجال القبائل من القمر ونزوح نحو 
  آم غرب عاصمة الوالية مدينة  نياال. 25وسنجر إلى بلدة بلبل تمبسكو على بعد 

  

)اليوناميد آاميرا( دارفور شمال والية في السريف مستشفى في المساعدات تلقي ينتظرون مرضى أطفالو نساء    
  

  اشتباآات بين الداجو وبني هلبة في محلية آبم بوالية جنوب دارفور
  

شخص في معسكر بليل للنازحين  200أوردت منظمة العون الكنسي النرويجية الدولية غير الحكومية تقريرًا عن  وصول نحو 
يونيو. ووفقا  21من قرية عريده بمحلية آبم بوالية جنوب دارفور في أعقاب اشتباآات قبلية بين قبائل الداجو وبني هلبة في 

  .ل قبائل الداجو ودمرت العديد من المنازللقادة المجتمع فقد قتل اثنين من رجا
 

النشرة اإلنسانية
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  وسيتم توزيع المواد الغذائية وغيرها من مواد اإلغاثة للوافدين الجدد بعد التحقق منهم من قبل منظمة الهجرة الدولية.
  

  اشتباآات بين المسيرية والسالمات في أم دخن بوالية وسط دارفور
  
  

يونيو في قرية أبو جرادل في محلية ام دخن، بوالية  25تم اإلبالغ عن اشتباآات مسلحة بين قبائل المسيرية والسالمات يوم 
شخصا آخرين. وورد  29 شخصا على االقل لقوا مصرعهم وجرح 17وسط دارفور. وأوردت تقارير الصادرة بعد القتال أن 

أن عدد غير معروف من رجال قبائل السالمات قد إنتقلوا عبر الحدود إلى تشاد، وعبروا في وقت الحق إلى جمهورية أفريقيا 
يونيو بالقرب من قرية موردف في محلية ام دخن. وال يزال  27الوسطى. وتم اإلبالغ عن اشتباآات بين القبيلتين أيضا يوم 

ة لحل النزاع بين القبيلتين مستمرًا في مدينة زالنجي. وتقوم قوات مشترآة من الدول الثالث بدوريات على مؤتمر المصالح
الحدود المشترآة بينهم 
بعد الجولة األخيرة من 
القتال بين القبائل في 

  .المنطقة
  
  

وفي الوقت نفسه، قام 
فريق مكون من 
مفوضية العون 
اإلنساني، وعدد من 
ير المنظمات الدولية غ

الحكومية بإجراء تقييم 
إلحتياجات النازحين 
الجدد في بلدة أم دخن، 
ومعسكرات النازحين 
الذين فروا من 
االشتباآات األخيرة بين 
السالمات والمسيرية. 
وقد نزح هؤالء الناس 
من قرى آبر، وسللي، 

ائلة نزحت حديثا ( ما يقدر بعدد ع 756والوحدات اإلدارية في أم دخن في والية وسط دارفور. آما قام الفريق بتسجيل 
نسمة) والذين تم تحديدهم خالل  6,700أسرة نازحة جديدة (ما يقدر بنحو  1,346من األشخاص). هذا باإلضافة إلى  3,800

التحقق الذي أجري في العاشر من يونيو من قبل  المنظمات اإلنسانية، وبذلك يصبح العدد اإلجمالي لألشخاص الذين تسبب 
  .شخص 10,500ين القبائل في  نزوحهم في المنطقة منذ أبريل بما يقدر بنحو القتال ب

  
  

والنازحون الجدد في حاجة إلى المآوي، ومواد اإلغاثة غير الغذائية، والمرافق الصحية، والمياه الصالحة للشرب. وتتولى 
أهيل اثنتين من المضخات اليدوية، وبئر مفتوحة، منظمة المثلث لألجيال اإلنسانية الدولية غير الحكومية  في بلدة أم دخن إعادة ت

أسرة من األسر األآثر عرضة لمخاطر  150وبناء هياآل المرافق الصحية، وتخطط لتوزيع إمدادات اإلغاثة غير الغذائية لعدد 
يوفر إمدادات من القادمين الجدد. وقد طلبت منظمة المثلث أيضا من مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع في الجنينة بأن 

من األسر. وتقوم الهيئة الطبية الدولية، المنظمة الدولية غير الحكومية، بإرسال المزيد من  1,346اإلغاثة غير الغذائية لعدد 
  اإلمدادات الطبية إلى مستشفى أم دخن.

  
 

  تسليم المرافق الصحية في شمال دارفور
  
  

ية شمال أعلنت منظمة ميرسي ماليزيا الدولية غير الحكومية انها سوف تسلم العيادة الصحية في معسكر زمزم للنازحين بوال
يونيو. وذآرت منظمة االنهار الوطنية غيرالحكومية  30دارفور، إلى وزارة الصحة بالوالية، ولمفوضية العون اإلنساني يوم 

أنه سيتم إعادة فتح عيادتين في محليتي دار السالم، وطويلة آانتا قد إغلقتا منذ انسحاب شريك المعونة الدولية المنظمة الدولية 
  مارس. وستتلقي منظمة أنهار الدعم من وزارة الصحة بالوالية، ومنظمة الصحة العالمية. غير الحكومية في

  

  ي إلى ديارهممن األهال 19,000جنوب آردفان: عودة 
  
  

من الناس الذين آانوا قد نزحوا جراء اإلشتباآات  19,000وفقا لمفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين بجنوب آردفان فإن 
قطاع الشمال في ابريل في أجزاء من جنوب  -المسلحة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الحرآة الشعبية لتحرير السودان 

 3,116من العائدين إلى أبو آرشوال، و 5,460دوا من مدينة الرهد إلى مناطقهم األصلية. وهذا يشمل وشمال آردفان قد عا
  .إلى قرى قريبة من الرهد واألبيض في شمال آردفان 7,672إلى سدره، و 2,470إلى أم برمبيطه في جنوب آردفان، و 

  

ستعيد منظمة انهار 
الوطنية غير الحكومية 
فتح عيادتين صحيتين في 
محليتي دار السالم، 
وطويلة، بوالية شمال 

  دارفور

 10,000أآثر من 
شخص نزحوا بسبب 
القتال في أم دخن منذ 

  أبريل

 )لالجئين المتحدة األمم مفوضية تصوير( تشاد في قدم أب مخيم إلى الشاحنات رآوب انتظار في تيسي في السودانيين الالجئين



      3| نشرة السودان اإلنسانية
  
 

 

www.unocha.org/sudan | www.unocha.org | ochasudan_feedback@un.org  
  اإلنساني المجال في الشرآاء مع بالتعاون التقرير هذا اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب أعد

  
من أبو آرشوال، ومناطق أم برمبيطه من جنوب  شخص على الفرار 63,000وقد أجبر القتال في األشهر األخيرة حوالي 

آردفان، ومن القرى في جميع أنحاء منطقة أم روابه في شمال آردفان في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وفقا لتقارير من 
ومن بين  مصادر مختلفة بما في ذلك مفوضية العون اإلنساني، وجمعية الهالل األحمر السوداني، ومنظمة الهجرة الدولية.

شخص آانوا قد نزحوا إلى مناطق في، وحول مدن الرهد، وأم روابه، واألبيض في شمال  44,000هؤالء وردت تقارير عن 
من األهالي إلى الدبكر (بمحلية القوز)، وأم برمبيطه، ومناطق تنديك (في محلية رشاد) في جنوب  10,800آردفان ؛ و 

لخرطوم. ووفقا لمفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين فالترتيبات جارية حاليا شخص إلى ا 8,000آردفان، وما يقدر بنحو 
  .نازح الذوا بالخرطوم إلى أبو آرشوال 745لمساعدة عودة أول مجموعة من 

  
قطاع الشمال وبالتالي فهي ليست في وضع يسمح لها  -وليس لألمم المتحدة وجود في مناطق الحرآة الشعبية لتحرير السودان 

ن تقدم تقريرا بأ
عن التأثير الكامل 
للقتال على 
المدنيين في تلك 
المناطق. وال 
تزال األمم 
المتحدة تشعر 
بالقلق إزاء تأثير 
استمرار القتال 
على المدنيين في 
مناطق الحرآة 
الشعبية لتحرير 

قطاع  - السودان 
  .الشمال

  
  

م تقدي
المساعدات 

للمتأثرين في 
آادوقلي بوالية 
 جنوب آردفان

 

  
تلقت وآالة األمم 
المتحدة لالجئين 
مواد بناء للمآوي 
اإلنتقالية في مدينة 
آادوقلي والتي 
سيتم تخصيصها 
للفئات األآثر 

مع مفوضية  شخص. وقد قامت وآالة األمم المتحدة لالجئين بالتعاون 4,500عرضة للمخاطر، وللعائدين، والتي تستهدف 
في مناطق  تفري،   - المخطط لها   760من أصل ال  - من المآوي اإلنتقالية  350العون اإلنساني حتى اآلن بإآمال تشييد 

وتيلو في مدينة آادوقلي. ولم يتم تحديد المواقع األخرى لبناء المالجئ االنتقالية الباقية حتى اآلن. آما تلقت وآالة األمم المتحدة 
  .من المآوي اإلنتقالية اإلضافية ليتم بناؤها في جنوب آردفان 410د بناء لعدد لالجئين موا

  
من أطقم اللوازم غير  1,250حول العالم الدولية غير الحكومية حتى اآلن بالتخزين للطوارئ لعدد  -وقامت منظمة آنسيرن 

ارئ في المستقبل. وهذه اإلمدادات آافية لتلبية الغذائية، ومآوي الطوارئ في مدينة آادوقلي، والتي ستستخدم لإلستجابة ألي ط
  .أسرة 1,250اإلحتياجات األولية لعدد 

.  
  

  دعم للمزارعين أثناء موسم الغرس
  

طن متري  من بذور  242اآملت منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة وبدعم من وزارة الوالية للزراعة، والشرآاء توزيع 
في والية غرب دارفور في الوقت المناسب لموسم األمطار. ومن بين أولئك الذين  من المزارعين 19,000متنوعة لحوالي 

 15من العائدين الدائمين إلى قرية آوجلونق في محلية هبيلة. وفي شمال دارفور، تم توزيع  2,300تلقوا الدعم هناك حوالي 
طن متري  24للمخاطر. آما تم توزيع  من األسر األآثر عرضة 27,700طن متري من الدخن ومن بذور الذرة الرفيعة إلى 

طن متري من بذور  53طن متري من الذرة الرفيعة، آما وزعت  35طن متري من الدخن، و 79في والية وسط دارفور، و
 114من األسر األآثر عرضة للمخاطر. وفي جنوب دارفور تم توزيع  15,200الفول السوداني، وبذور متنوعة أخرى إلى 

  آردفان وجنوب شمال في العودة: خريطة
  آردفان بجنوب التوطين وإعادة الطوعية العودة يةمفوض المصدر:

 من 81,000 نحو
 دارفور في عينالمزار
 البذور لهم قدمت

 موسم قبل واألدوات
  األمطار

الترتيبات جارية لمساعدة 
شخص نزحوا  800نحو 

إلى في الخرطوم للعودة 
ديارهم في أبو آرشوال، 

لمفوضية العودة  وفقا
  الطوعية وإعادة التوطين
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أسرة. آما  19,100طن متري من بذور الفول السوداني لعدد  53طن متري من الذرة الرفيعة، و 51و طن متري من الدخن،
  .وات الزراعية ألولئك الذين اليتاح لهم الحصول على أدوات الزراعةتم توزيع بعض األد

المصدر: شبكة نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة   السودان في نموذجي عام لمدة الموسمي التقويم 

 
 

األآثر عرضة للمخاطر على إن توزيع بذور منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة يساعد النازحين المزراعين، والعائدين 
استعادة سبل عيشهم، وتعزيز أمنهم الغذائي. و يلتزم المستفيدون من بذور منظمة األغذية والزراعة بحفظ آمية معادلة من 

  البذور من محصول هذا العام للسنة المقبلة.

  

  التأهب للفيضانات في الواليات المعرضة للفيضانات
  

. وقد أطلقت وزارة الصحة جنبا إلى جنب مع 2012شخص بالفيضانات في السودان في عام  270,000تأثر ما مجموعه 
المجلس األعلى للدفاع المدني، وبدعم من الشرآاء، بما في ذلك صندوق األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة الصحة 

 17يونيو.  وسيشممل الدعم  29في يوم  2013ة التأهب لموسم األمطار لعام العالمية، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، خط
طنا  17من الواليات المعرضة للفيضانات. وسوف يشمل الدعم العقاقير الطبية في حاالت الطوارئ لخمسة ماليين شخص، و

ت، ومعدات إلختبار نوعية المياه مستشفيات متنقلة، ومختبرا 10متريا من المبيدات الحشرية للسيطرة على انتشار األمراض، و
  وحدة مراحيض مؤقتة . 5,000من مضخات الرش  متعددة األغراض، و  1,100ومعالجتها، و

  

  2006الصندوق اإلنساني المشترك: مليار  دوالر أمريكي منذ عام 
  

. والصندوق هو آلية إعتماد مالي مجمعة متعددة 2012ودان تقريره السنوي لعام أصدر الصندوق اإلنساني المشترك للس
المانحين والتي توفر تمويل مرن، ويمكن التنبؤ به بإستخدام موارد المانحين لتلبية االحتياجات اإلنسانية األآثر أهمية تحت 

مليون دوالر  995 2006ن منذ إنشائه في عام إشراف منسق الشؤون اإلنسانية. وقد قدم الصندوق اإلنساني المشترك للسودا
أمريكي لدعم األولويات العليا لخطة عمل األمم المتحدة والشرآاء متيحًا الوصول مباشرة إلى الناس الذين هم في أشد الحاجة 

   .إليه
  

اعات. وشمل هذا لتمويل مشاريع في جميع القط 2012مليون دوالر في عام  80وقد وزع الصندوق اإلنساني المشترك حوالي 
من  165,000طفل من سوء التغذية، موفرًا إتاحة الحصول على الخدمات الصحية لعدد  180,000الدعم الكشف على 
مليون شخص بالمساعدات الغذائية، ومساعدات آسب العيش، وتقديم الدعم للتطعيم أو العالج من  2.1المرضى، ومزودًا 

  .والمواشي مليون رأس من األنعام 2.4األمراض لعدد 
  

وباإلضافة إلى ذلك، مكن احتياطي الطوارئ للصندوق اإلنساني المشترك من اإلستجابة السريعة للدمار واسع النطاق الناجم عن 
الفيضانات، وللتلقيح ضد التهاب السحايا، والحمى الصفراء. آما تم استخدام الصندوق اإلنساني المشترك أيضا لمساعدة 

ة جنوبية والذين تقطعت بهم السبل في الخرطوم، عن طريق النقل الجوي لألشخاص أو األفراد األشخاص من أصول سوداني
  .شديدي الضعف من أصول سودانية جنوبية إلى جنوب السودان

  
الصندوق اإلنساني المشترك زاد من المخصصات للمنظمات غير الحكومية، وال سيما المنظمات السودانية غير الحكومية. وقد 

  على ضمان االستجابة السريعة لحاالت الطوارئ، ال سيما في المناطق حيث يكون للمنظمات الدولية وصول محدود.ساعد ذلك 
  

قدم الصندوق اإلنساني 
 995المشترك السودان 

مليون دوالر أمريكي 
لدعم األولويات العليا 
لخطة عمل األمم المتحدة 
والشرآاء منذ إنشائه في 

  2006عام 


