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أوتشا     

 (بعثة الیونامید)نازحون في قریة فنقا السوق في منطقة  جبل مرة 

 

 في ھذا العدد                                        
 

 1ص. من األھالي في جبل مرة یحتاجون للمساعدات   18,000

 2ص. حمایة األطفال في والیة النیل األزرق  

 3ص. لتمكن من إدارة مرافق المیاه  لالمجتمعات المحلیة  جھودر عثت

 4ص. توقع المزید من الالجئین من دولة جنوب السودان  

  التطورات أبرز    
أول بعثة مشتركة بین الوكاالت یجري حددت  •

شمال جبل إلى فنقا السوق (في محلیة  رھاییتس
 شخص 18,000 عدد 2011منذ عام  )مرة

  .المساعداتحاجة الى في  على أنھم
 باإلصابة اشتباهحالة   392اإلبالغ عن جرى •

حالة  113، بما في ذلك ةالضنك الشدید حمىب
 .أغسطس شھرمنذ نھایة وذلك  ردارفوفي  وفاة

 13,700 لاطفمن خدمات حمایة األ یستفید •
 محلیتي باوالنزاعات في برین أثالمتطفل من 

 .،وقیسان في والیة النیل األزرق
ربا في سة یفي محلالمجتمعات المحلیة  تبذل •

من أجل جھوداً مضنیة  غرب دارفوروالیة 
 .إدارة مرافق المیاهالتمكن من 

القتال في  من المرجح أن یؤدي إشتداد وتیرة •
جنوب السودان إلى دولة الوالیات الحدودیة في 

 .لالجئین إلى السودان ةتدفق جدیدموجة 
 

 أرقام

 ملیون 3,1
 
 

 ملیون 2,5
 
 

223,000 
 

 ملیون 2

 النازحون في السودان
 

 دارفورالنازحون في 
 ) 2014دیسمبر (حتى  
 

 ) 2015(في 
 

عدد المصابین بسوء 
             الحاد الشامل  التغذیة 

 
 
 

198,448         

 دولة جنوب من الالجئون
منذ   السودان في السودان

 2013دیسمبر،  15
(مفوضیة األمم المتحدة 

 لشئون الالجئین)

 
 

168,694 

من الالجئون في السودان 
(مفوضیة  أخرىجنسیات 

األمم المتحدة لشئون 
 الالجئین)

 

 التمویل  

 )أمریكي دوالر( ملیون 1,004
  2015مطلوبة في عام 

 
  

57 % 
 المتوفر من التمویل المطلوب

 

    
     

 

 
منطقة فنقا السوق في  اتیحتاجون للمساعدشخص  18,000 ھناك

 جبل مرة التابعة لمحلیة 
 

في  منطقة فنقا السوق وبعد أشھر من التخطیط، زارت بعثة مشتركة بین الوكاالت ،2011للمرة األولى منذ عام 
ً نازح 7,875 ھناك نأ ،نوفمبر 11 تاریخ جدت البعثة فيوو .وسط دارفور التابعة لوالیة ،شمال جبل مرةمحلیة   ا

 واللوازم المنزلیة، فضالً  ،الطوارئ ومآوي ،المجتمع المضیف في حاجة إلى الغذاءأفراد شخص من  10,000نحو و
مالجئ مصنوعة من  تخذونیإما معظم النازحین ووجدت أیضاً، أن   .والحمایة ،والتعلیم ،والصحة ،عن خدمات المیاه

ھذا، وتخطط   .المجتمع المضیف في كنفأو یعیشون الطبیعة،  من عناصر لكافیةحمایة االتوفر المواد محلیة 
 5,000ھناك نحو  محلیة أنال معتمدوباإلضافة إلى ذلك، أفاد . ید من أنشطة االستجابةمزلمباشرة المنظمات اإلغاثة 

 في قریة آخرین شخص 5,000 وكذلك )،تبعد حوالي كیلومتر إلى الشمال من فنقا السوقشخص في قریة عداي (
ا، مالقرى المحیطة بھمن  56 نحو منوعدد غیر معروف من الناس (تبعد حوالي كیلومتر غرب فنقا السوق)  ةعویر
ن عن ویشارك في البعثة ممثلو  الدائرة في الوالیة. اتالنزاعبقد تأثركل ھؤالء الناس . وأیضا احتیاجات إنسانیةلدیھم 

 خدمات اإلغاثة الكاثولیكیةومنظمة ، ةیلحكومامفوضیة العون اإلنساني وبعثة الیونامید، ووكاالت األمم المتحدة 
ومفوضیة العون اإلنساني بوالیة وسط  ،ةمجالس الخیر الوطنیمنظمة األحمر السوداني، و ، وجمعیة الھاللالدولیة
 .ة شمال جبل مرة ونائبھیمحل باإلضافة إلى معتمد، دارفور

 
 2015في ینایر  عبد الواحدفصیل  –جیش تحریرالسودان حركة و ،القوات الحكومیة بینالذي نشب اع نزأدى الوقد 
كذلك الى شمال دارفور، ووالیة والفاشر في  ،طویلة إلى معسكرات النازحین في محلیتياآلالف من الناس  نزوحإلى 

وكذلك إلى منطقة جبل مرة، الذین فروا خرون . ھذا، ولم یتمكن اآلوسط دارفوروالیة وزالنجي في  ،نرتتيمحلیتي 
فنقا السوق، و ،یاجاو، وأبونجاوارة، و، نسكام ة فيمعروف من األشخاص الذین لجأوا إلى المناطق الجبلیالعدد غیر ال

 .الوصولعلى عملیة إتاحة  انعدام األمن والقیود المفروضة إلسباب رئیسیة تتمثل فيأي مساعدات إنسانیة من تلقي 
 
 فنقا السوق حتیاجات اإلنسانیة واإلنمائیة فياإل 
 

 لنحو االحتیاجات اإلنسانیة األساسیةكذلك التحتیة و البنیةو ،الخدمات األساسیةفي  حادٍ  تعاني المنطقة من نقٍص 
ً  من المقررواللوازم المنزلیة، والتي  ،الطوارئ يوآوم ،الغذاءمن النازحین المتمثلة في  7,875  .توزیعھا علیھم قریبا

مع  مقارنةً  فیھأسعار المواد الغذائیة  بارتفاعویتمیز  یفتقر إلى السلعھو منطقة فنقا السوق، ففي  المحلي السوقأما 
في الحد من قدرة األھالي في  يموسم الزراعضعف الو ،انعدام فرص العملوقد أسھم  .مناطق أخرى في دارفور

. وقد لوحظ إنتشار الممارسات الفاشرمدینة ة من جلوبعتمد على السلع المتمنطقة مما جعل ال ،لى الطعامالحصول ع
إنشاء  لمقترحةوتشمل التدخالت التغذویة ا. األمھات عدم إلمام ھورئیسي  سببالسیئة في تغذیة االطفال الرضع، ل

 قة المكانیة البسیطة ألخذ العیناتیللطرووفقا  .برنامج التغذیة التكمیلیةتنفیذ الشروع في و ،عالجیة خارجیة ةعیاد
 الشامل في محلیة روكرو سوء التغذیة الحادیبلغ معدل ، 2013عام على المستوى القومي في السودان  التي أجریتو

 .في المائة 10.1شمال جبل مرة) لوالیة اآلن التي تتبع (
 

الصحیة الرئیسیة في  مشاكلالتتمثل  .صعوبة الحصول على خدمات الرعایة الصحیةالمحلي من المجتمع ویعاني 
القابالت ھناك عدد قلیل من  یوجدو. الصحة اإلنجابیةباإلضافة إلى مشاكل  ت،واإلسھاال ،المالریافي أنتشارالمنطقة 

من أي القیام ب یجرالتحصین المتطوعین، ومع ذلك لم موظفي حد كذلك أو الالئي یمارسن عملیة التولید التقلیدیة،
تبعد التي (أقرب مرفق صحي في مدینة الفاشر، ویوجد   .2011منذ عام  في فنقا السوقالروتینیة  حمالت التطعیم

على  نشر كوادر صحیة مدربةو في المنطقة، صحیة تشیید مرافقوتشمل توصیات البعثة . كیلومتر) 100نحو 
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 )2015تالمیذ مرحلة األساس في فصولھم الدراسیة بقریة فنقا السوق (الیونامید، نوفمبر 

، طفولةاإلدارة المتكاملة ألمراض ال
معالجة وتعزیز الصحة، والتطعیم و

وھناك  .الصحة اإلنجابیةمشاكل 
نظام للطاقة حاجة إلى إدخال 

  ت.اللقاحا حفظالشمسیة لضمان 
في رة كبیالمنطقة مشكلة بوجد تو
 .صحيالصرف مرافق الالمیاه وال

 التمتعالناس إمكانیة ولیس لدى 
على  یتحصلونو ،المیاه النظیفةب

من ثالثة آبار مفتوحة الشرب میاه 
ال توجد ذلك ــــــوك  .ةـــــــالقریفي 

تتوفر عملیة ال ویدویة،  اتمضخ
 .المراحیضتعقیم كلورة المیاه و

ً بالتباحث مع إدارة و  محسنة.ال ةصحیال قفارمالو ،میاهالخدمات  لتوفیر واإلصحاح البیئيالمیاه تقوم الیونسیف حالیا
إلدارة خدمات المیاه، وبناء المراحیض،  محلیة، وتشكیل لجان ه)ایساحة مدونكي (بناء كذلك وتشمل التوصیات 

 .وتعزیز أنشطة النظافة
 
في فقط مسجلین  243 منھمفي سن الدراسة في المنطقة،  من األطفال 3,200المحلیین، ھناك المجتمع وفقا لقادة و

 ةأربعة دائم منھاسبعة فصول دراسیة  تینالمدرسوتوجد بھاتین  .في ھذه المناطقالموجودتین  ساساألمدرستي  إحدى
 نعوبتوال یھم جمیعا من المتطوعین فن والمعلمأما  .التعلیمیة وسائلتفتقر إلى األثاث وال وھيمؤقتة،  ة فصولوثالث

بدء برنامج التغذیة المدرسیة، وإعادة تأھیل الفصول الدراسیة،  وتشمل التوصیات، .الوالئیة لتعلیمالتربیة واوزارة ل
 .والمراحیض في المدارس ،حوافز مالیة للمعلمین، وبناء مرافق المیاه تخصیصتوفیرالمواد التعلیمیة، وكذلك و
 

حالة وفاة  113، وحمى الضنكاإلصابة بحاالت من  392اإلبالغ عن 
 في دارفور

 
 113، بما في ذلك ةحمى الضنك الشدیدب إشتباه باإلصابةحالة  392 جرى اإلبالغ عنفقد ووفقا لوزارة الصحة، 

المتمثلة ھذه الزیادة المفاجئة وتعزى  ر.نوفمب 14أغسطس و 29بین  ، في المدة في جمیع والیات دارفورحالة وفاة 
تحلیل وإعادة عملیة ال لىإ ، بشكٍل رئیسينوفمبر 14-08 في المدة بین وفاةإصابة وثالث حاالت حالة  148 في
بعض لالصحة وخبیراألوبئة بوزارة بأثر رجعي الخبیر اإلقلیمي لمنظمة الصحة العالمیة التي قام بھا  تصنیفال

في المائة من مجموع الحاالت  53 فإن لوزارة الصحة، . وفقاغرب دارفور كرینك في والیة الحاالت في مستشفى
غالبیة أما  .)في المائة 49سنة أكبر عدد من الحاالت ( 14-5ة العمریة الفئتشكل و ،من الذكورھي المبلغ عنھا 

 ،شرق دارفوروشمال ثم والیتي دارفور، والیة وسط تلیھا  ،غرب دارفوروالیة في فتوجد الحاالت المبلغ عنھا 
ذلك، دعمت منظمة ل إستجابةً و  ر.دارفو محلیة في 21 في اآلن قد تفشى الوباءھذا، و ر.جنوب دارفووالیة وأخیرا 

. وقد جرى غرب وشرق دارفوروالیتي في  الحاالتإدارة امجال في  من الكوادر الطبیة 115الصحة العالمیة تدریب 
التي ترفع لیصل مجموع المواقع   - راً أثاألكثر تالتي تعتبر  –دارفورموقع إضافي للرصد في والیة غرب  44تفعیل 

ً  89والمالریا إلى  ،كحمى الضن انتشارتقاریرھا الیومیة عن  على قدٍم  مكافحة النواقلأنشطة وتجرى اآلن . موقعا
 حلیاتفي جمیع المبالمبید  باإلضافة إلى الرش الضبابي، منزل الى منزلرش الیرقات من بما في ذلك وساق 

المناطق  ناقالت فيالمكافحة لفي المائة من األنشطة الضروریة  30 القیام بنحو حتى اآلنوقد جرى  .رةأثالمت
 .رةأثالمت

 وقیسان ،طفل من خدمات حمایة الطفل في محلیتي باو 13,700یستفید 
  والیة النیل األزرقب
  

من األطفال المتأثرین بالنزاع في محلیتي باو وقیسان من خدمات حمایة الطفل. وقد بدأ المشروع  13,700یستفید نحو
من  13,700للحمایة ال تعالج فقط احتیاجات الحمایة لنحو ، حیث أنشئت بالفعل أربع شبكات  2015في شھر یولیو 

وتشمل ھذه الشبكات،  احتیاجات أمھاتھم والفئات األخرى األكثر عرضةً للمخاطر. األطفال النازحین، بل تشمل أیضا
سجل إنشاء خدمات رعایة األطفال، وتزوید األطفال بالدعم القانوني الالزم، وضمان أن یجرى تسجیل األطفال في ال

وتخفیف المخاطر التي یواجھھا األطفال  ،على شھادات المیالد. ویھدف المشروع إلى منع ھموحصول ،المدني
ن بالنزاعات. وتتمثل بعض التحدیات التي تواجھ تنفیذ البرنامج في التأخیر في الحصول على تصاریح والمتأثر

وم الیونیسف بتنفیذ المشروع، والذي خصص لھ وانقطاع الطرق بسبب ھطول األمطار. وتق ،السفر، وانعدام األمن
دوالر، عبر منظمة أصدقاء السالم والتنمیة الوطنیة، بالتعاون مع  مجلس  99,000الصندوق اإلنساني المشترك مبلغ 

 رعایة الطفولة الوالئي.  

ش���خص ف���ي  18,000یحت���اج 
قری��ة فنق���ا الس���وق إل���ى الغ���ذاء 
وم�����آوى الط�����وارئ والل�����وازم 
المنزلی����ة وك����ذلك إل����ى المی����اه 
والص����حة والتعل����یم وخ����دمات 

 الحمایة

 

 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 نساء یحصلن على المیاه في دارفور (صورة إرشیفیة للیونامید)

 

ً ر جھودوغرب دارفوالیة ربا في سة یفي محلالمحلیة المجتمعات تبذل   ا
 إدارة مرافق المیاه من أجل التمكن من مضنیةً 

 
ووسائل كسب العیش، قامت بعثة في تاریخ مشاكل في المیاه  عنالساخن  خط دارفورخدمة  بالغات عبرعقب ورود 

 والیة غرب دارفور.بسروج التابعتین لمحلیة سربا  وأبو ،نوفمبر، بزیارة قریتي سربا 11
 
 ثروةلاووزارة ة الفاو، ، ومنظم(أوتشا) لشؤون اإلنسانیةاألمم المتحدة لة ممثلون من مكتب تنسیق بعثشارك في الوقد  

لمراقبة الخدمات ووزارة الثروة الحیوانیة الوالئیة للبعثة  ،الفاومنظمة كل من  تانضمبالوالیة. وقد  الحیوانیة
 .في ھذه المواقع التي تقدمھما الكودار التي قامت ھاتان الجھتان بتدریبھما البیطریة 

 
التي المشاكل  قد نبعتو

خدمات المیاه  واجھت تقدیم
الجھود المضنیة  تعثرمن 

المجتمعات  التي تبذلھا
 المحلیة للتمكن من إدارة
مرافق المیاه بسبب التحدیات 

مقاومة أفراد  المتمثلة في
لدفع المحلي المجتمع 

التعریفة المقررة، بغرض 
مویل ھذه استمرار تضمان 

عدم كذلك ، وخدماتال
قطع الغیار، وعدم كفایة توفر

  . المیاهإدارة تدریب لجان 
 

منذ مطلع یر بالذكر، أنھ جد
، تبنت بعض 2015عام 

تسلیم وفقھا  جرىعاش تإلنلالصرف الصحي استراتیجیة مرافق خدمات المیاه ومجال في  عونمنظمات اإلغاثة وال
   .إدارة مرافق المیاه الى المجتمعات المحلیة

 
جھود وسیلة لضمان استدامة كك التمویل، وكذلشح ألزمة  ھذه االستراتیجیة الجدیدة استجابةً  قد جرى تطبیقو

مساھمة المجتمع (من خالل  ،ستراتیجیةعناصراال من أھمو .النزوح في دارفوراإلستجابة لمواجھة تطاول أمد 
لمشكلة المیاه، للتصدي في استجابة و .واالعتماد على الذات في إدارة مرافق المیاه ،التعریفات) لضمان االستدامة

ً ربا اتفاقسة یفي محل مفوضیة العون اإلنساني وقعت سربا محطات المیاه في الدولیة لتشغیل  منظمة خدمات العونمع  ا
باإلجتماع مع  الیونیسیفتقوم سوف و .المدىحل طویل  لحین الوصول إلىوأبو سروج خالل األشھر الخمسة المقبلة، 

 .لمناقشة كیفیة مواجھة التحدیات المذكورةقطاع المیاة 
 

ة على یمحلالالخدمات البیطریة في و تقوم الكوادر التي دربتھا كل من الفاو ووزارة الثروة الحیوانیة بالوالیة، بتقدیم 
في مجال الخدمات قدرات الشركاء في التمویل  نقصوقد أثر   .تحدیاتبعض التواجھ  ، ومع ذلك فھيأساس طوعي

المراكز البیطریة بسبب عدم وجود أموال لدفع رواتب حیث جرى إغالق ، ات الالزمةتقدیم المساعدعلى  ةالبیطری
 .الموظفین

  
 -وة الحیوانیة بالوالیة تقوم الكوادر التي دربتھا الفاو ووزارة الثرالتمویل،  تجة عن نقصاالنالقیود واستجابةً لمواجھة 
، . ولكن بالرغم من ذلك الخدمات البیطریة للمجتمعات المحلیة على أساس استرداد التكلفةبتقدیم   -كمتطوعین محلیین

الكوادر التابعة لوزارة الثروة  عبرانقطاع الخدمات البیطریة المقدمة المحلیة بالشكوى من المجتمعات  استمرت
  .الحیوانیة الوالئیة

 

حدوث جنوب السودان إلى دولة القتال في  حتدامامن المرجح أن یؤدي 
 لوافدین الجددلتدفق موجات 

 
 والیاتالقتال وتدھور الوضع الغذائي في  حتداما لشئون الالجئین، من المرجح أن یؤديالمتحدة ة األمم مفوضیوفقا ل

 . وقد أشارت جنوب السودان إلى تدفق المزید من الوافدین الجدد في األسابیع المقبلةفي دولة الوحدة وأعالي النیل 

من األطفال  13,700یستفید 
في محلیتي  المتأثرین بالنزاعات

والیة النیل األزرق، ب باو وقیسان
 من خدمات حمایة الطفل

 
 
 
 

 
 

 

اه في ت في خدمات المیفجوا
التي تبذلھا  الجھودتعثر  نم سربا

المجتمعات المحلیة للتمكن من 
 إدارة مرافق المیاه
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

 )2015نوفمبر  11 – 2013الالجئون من دولة جنوب السودان الذین وصلوا إلى السودان (دیسمبر 
 المصدر: مفوضیة شئون الالجئین

 من دولة جنوب السودان إلىالجئ  198,448نوفمبر  11 إلى أنھ قد وصل حتى تاریختقاریر المفوضیة أیضا 
 29من قد أدى إحتدام القتال في المدة و. 2013في منتصف دیسمبر عام  تلك الدولةالسودان منذ اندالع القتال في 

 4,000أسرة (حوالي  1,430جنوب السودان إلى تدفق دولة نوفمبر، في المناطق الحدودیة في  11 -أكتوبر 
معظم ھذه األسر إلى  فقد عادتومع ذلك،   .كویك في والیة النیل األبیضالالجئین في الاستقبال شخص) إلى مركز 

ً   813جنوب السودان بعد توقف القتال، باستثناءدولة  في  (244)، و2موقع الردیس في  )389( منھم استقر :شخصا
 .1في الردیس  )19(و، في أم صنقور )37(، والكشافةفي  )124(و، العلقایة

 
 جنوب السودان في والیة النیل األبیض لمواطني دولة یستمر التسجیل الفردي 

 
من التسجیل الفردي لالجئین عملیة وجمعیة الھالل األحمر السوداني  مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین،تواصل 

وتواصل إدارة  .نوفمبر 10 تاریخ شخصا في 22,146 تسجیل مع ،جنوب السودان في والیة النیل األبیضدولة 
، 1الردیس قع إعادة التوطین في العلقایة، ودبة أبوسن، وموا الھجرة السودانیة عملیة التسجیل فيالجوازات و

ھذه و .بطاقات ھویة من الحصول علىمواطني جنوب السودان تمكین  ھو تسجیلالالغرض من و .2والردیس 
مجموعة واسعة من الخدمات األساسیة،  من الحصول على السودانجنوب من دولة  یننمواطھؤالء الالبطاقات تمكن 

 .الحصول على فرص العملكذلك و ،والتعلیم ،بما في ذلك الرعایة الصحیة
 

 جنوب السودان في والیة النیل األبیضمن دولة االستجابة اإلنسانیة لالجئین 
  

 حیث تلقى نحوجنوب السودان الحصول على المساعدات اإلنسانیة في السودان، دولة یواصل الالجئون من 
وفقا للمنظمات الصحیة التي تقدم و  .نوفمبر 8 حتى تاریخاإلنسانیة  اتالجئ شكال من أشكال المساعد 122,799

في الموجودة سبع الفي العیادات  إستشارة طبیة  7,525 فقد جرى تقدیمخدمات لالجئین في والیة النیل األبیض، ال
المركز  زیارةعدوى الجھاز التنفسي الحادة السبب الرئیسي لوتشكل  .نوفمبر 11 -أكتوبر  29مواقع الالجئین من 

في  (14 في المائة)، وأمراض اإلسھال  17)، تلیھا المالریا (إجمالي اإلستشارات الطبیةفي المائة من  23الصحي (
وجمعیة الھالل األحمر  ،بالتعاون مع وزارة الصحة المتحدة لشئون اللالجئین،. وقد قامت مفوضیة األمم )المائة

ودبة أبو  والعلقایة،الجوري، والكشافة، و ،2 ردیسوال، 1مواقع الردیس ناموسیة في   21,000السوداني بتوزیع 
إعادة قع خارج موا فضلوا اإلستقرارآخرین الجئ  9,952 نحو ھناكو .ھناكالجئ  100,436 ستقر، حیث اسن

 .الوالیةالالجئین في توطین 
 

ً في والیة النیل األبیض حرج ةالصحیمرافق الوضع المیاه وال یزال   ا
 

 ً الالجئین إعادة توطین في مواقع  ةالصحیمرافق الوضع المیاه و، ال یزال على األرض العاملةاإلغاثة لمنظمات  وفقا
ً في والیة النیل األبیض حرج الذي حددتھ المفوضیة الطوارئ  معدلدون  يالمواقع ھھذه إمدادات المیاه في معظم ف .ا

، 2 لردیسفي مواقع اعدد كبیر من األشخاص یشترك على ذلك،  وعالوةً  .لترا للفرد في الیوم الواحد 20 ب
ه حددتالذي الطوارئ ما بعد تجاوز بكثیر مستوى ی بشكلٍ ، الواحد مرحاضالوالجوري في  ،الكشافة، و1والردیس 

تأمین األموال الالزمة  جرىوقد ھذا،  .شخص 20مرحاض واحد لكل ب األمم المتحدة لشئون النازحین مفوضیة
قطاع المیاه حالیاً الیونیسف و تقومو .ةالوالیسبعة في ال في المواقع بناؤھا  ريجسی مرحاض إضافي 2,000تشیید ل

 .ھذه االحتیاجات المائیةسد ل باإلستجابة
 
  

أدى القتال الدائر في المناطق 
نوب ج دولة الحدودیة في

السودان إلى تدفق ما یقرب من 
أسرة إلى مركز استقبال  1,340

بالفعل معظمھم قد عاد كویك، وال
 .الى دیارھم

 
 
 
 

 
 

 

الالزمة تأمین األموال  جرى
مرحاض إضافي  2,000لتشیید 

في مواقع توطین الالجئین  ىبنتس
 .سبعة في والیة النیل األبیضال
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