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أوتشا     

 في ھذا العدد                                        
 

 1ص.دولة جنوب السودان في السودان من الجئ  400,000أكثر من 

 2ص. سوء التغذیة بین األطفال الالجئین في والیة النیل األبیض 

 3ص. تسجیل النازحین والعائدین والالجئین عملیة 
 4ص. تحسن إمدادات المیاه في موقع سورتوني 

  التطورات أبرز  
الجئ من دولة جنوب  28,000أكثر من  وصول •

السودان خالل النصف األول من إلى السودان 

العدد اإلجمالي وقد بلغ  ؛2017مایو  شھر

منذ من مواطني دولة جنوب السودان لالجئین 

 الجئ 417,000من أكثر  2013دیسمبر 

 أبریلفي شھر  للھجرة الدولیةسجلت المنظمة  •

أجزاء في جئ الو ،وعائد ،نازح 85,500 عدد

 دارفور، وكردفانوالیات من 

مستوى إمدادات المیاه في موقع سورتوني ازدیاد  •

لترات  8للنازحین في والیة شمال دارفور من 

ً  12.5للشخص الواحد إلى  بعد التدخالت  یومیا

 التي قام بھا الشركاء

مدرسة في  15تعاني الفصول الدراسیة في  •

في والیة شرق دارفور معسكر النیم للنازحین 

حیث یتراوح عدد الطالب فیھا بین  من االكتظاظ

 طالب 110إلى  80

 2017یة لعام نسانخطة االستجابة اإل :أرقام

 
 
 

 ملیون 4.8
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 ملیون  2.2

عدد األشخاص المحتاجین 
في السودان (لمحة 

اإلنسانیة للعام  االحتیاجات
2017( 

 
 عدد األشخاص المحتاجین

لمحة ( في دارفور
اإلنسانیة للعام  االحتیاجات

2017 ( 
 

 عدد المصابین بسوء التغذیة 
             الحاد الشامل 

 
 
 
 
 

417,489          

دولة مواطني  من الالجئون
 السودان في السودان جنوب

 2013دیسمبر،  15منذ 
المسجلون من قبل (

مفوضیة األمم المتحدة 
حتى  – لشئون الالجئین)

 2017 مایو 15

 
 
 
 

144,866 

من جنسیات الالجئون 
المسجلون من قبل ( أخرى

مفوضیة األمم المتحدة 
حتى  – لشئون الالجئین)

 2017مارس  31

 التمویل    
 )أمریكي دوالر( ملیون 566.8

 2016جرى استالمھا في عام 
 

    

 في المائة  58.3
 الذي جرى اإلبالغ عنھجمالي التمویل إ

 )2017 مایو 7 (حتى    
 

 جنوب السودان  ولةدلالجئي  اإلقلیمیةغالف خطة االستجابة  
 لالجئین)األمم المتحدة ، مفوضیة 2017(مایو 

  
   

 جنوب السودان في السوداندولة  مواطني الجئ من 417,000من أكثر  
 

مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین أن العدد اإلجمالي لالجئین من مواطني دولة جنوب السودان الذین  أفادت
الجئ، من بینھم  417,000یزید على  2013وصلوا إلى السودان منذ اندالع النزاع ھناك في شھر دیسمبر عام 

ً الجئ كانوا قد وصلوا في أول أسبوعین من شھر مایو.  28,000أكثر من  للمفوضیة، فقد وصل في عام  ووفقا
 .2016الجئ من تلك الدولة، وھو أكثر من إجمالي عدد الوافدین خالل عام  137,000ما یقرب من  2017

 
والمساعدات في  ،الجئ الحصول على المأوى 20,000مایو،  ألتمس ما یقرب من  وخالل النصف األول من شھر

السودان نتیجة لألعمال العدائیة الجاریة في منطقة كودوك في والیة أعالي النیل في دولة جنوب السودان. ویشمل ذلك 
ً الجئ 13,645 ً الجئ 5,261وصلوا إلى والیة النیل األبیض، وعدد  ا الیة جنوب كردفان. وقد إلى ووصلوا  اً آخر ا

 ً  أحدث ھذا التدفق األخیر ضغطا
ً ـــــــإض على عملیة تقدیم  افیا

ات في المعسكرات ــــــــــالخدم
تیطان، مما دفع ــــومواقع االس

ركاء إلى ــــــــــالمفوضیة والش
ود الرامیة إلى ــــمضاعفة الجھ

د األدنى من معاییر ـــتحقیق الح
رع وقت ــــــــــالطوارئ في أس

ضون ذلك، ـــــــــممكن. وفي غ
تتركز بعض أھم االحتیاجات 
في مراكز االستقبال، بما في 

دمات الصحة ــــــــذلك توفیر خ
 ،ق الصحیةـــــوالمراف ،والمیاه

امت المفوضیة ــوالنظافة. وقد ق
 ً بتخزین مواد غیر غذائیة  مسبقا

ً ـــوتجري ح معالجة عملیة الیا
أیضاً  تیاجات على الفور. ــاالح

یجري وضع خطط الطوارئ لالستجابة لتدفقات أخرى محتملة؛ حیث أفاد الالجئون الجدد بأن العدید من األشخاص 
 .أعالي النیل بدولة جنوب السودان والیة ھم في طریقھم إلى السودان من مناطق أتارا، وفشودة، وكاكا في

 
ً لمفوضیة األمم المتحدة لش الجئ من دولة جنوب السودان إلى  9,000الالجئین فقد وصل ما یقرب من ون ئووفقا

 .مایوشھر دة بین األول إلى منتصف وجنوب دارفور في المُ  ،والیتي شرق دارفور
 

ملیون دوالر  221.7من دولة جنوب السودان، تخصص مبلغ  الالجئین الحتیاجاتخطة االستجابة اإلقلیمیة 
 للسودان

 
خطة  مایو 15العالمي في جنیف بتاریخ  اءغذوبرنامج ال ،ون الالجئینئة األمم المتحدة لشأطلقت كل من مفوضی

، وحثتا الجھات المانحة لزیادة الدعم المقدم جنوب السوداندولة  منالالجئین  احتیاجاتلسد الستجابة لإقلیمیة منقحة 
حتى ملیار دوالر أمریكي  1.4لألشخاص الفارین من تلك الدولة. وتسعى الوكاالت اإلنسانیة ، للحصول على مبلغ 

ملیون الجئ من دولة جنوب السودان في البلدان الستة  1.8لتوفیر المساعدات المنقذة للحیاة لعدد  2017نھایة عام 
 .ة لھا، بما في ذلك السودانالمجاور

 )2017لالجئین، ل األمم المتحدة جنوب كردفان (مفوضیةبوالیة الجئات من دولة جنوب السودان في مستوطنة دار بتي، 

http://data.unhcr.org/SouthSudan/download.php?id=3183
http://data.unhcr.org/SouthSudan/download.php?id=3183
http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/2017%20Revised%20South%20Sudan%20Regional%20Refugee%20Response%20Plan%20-%20Jan-Dec%202017%20(May%202017).pdf#_ga=2.217137617.630095442.1495527003-843383321.1493021151
http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/2017%20Revised%20South%20Sudan%20Regional%20Refugee%20Response%20Plan%20-%20Jan-Dec%202017%20(May%202017).pdf#_ga=2.217137617.630095442.1495527003-843383321.1493021151
http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/2017%20Revised%20South%20Sudan%20Regional%20Refugee%20Response%20Plan%20-%20Jan-Dec%202017%20(May%202017).pdf#_ga=2.217137617.630095442.1495527003-843383321.1493021151
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

الالجئین من دولة جنوب السودان في  الحتیاجات لالستجابةلیمیة المنقحة وقد ذكرت المفوضیة أن تمویل الخطة اإلق
 المبلغ الطلوب. إجماليفي المائة من  10السودان ھو أقل من 

 
الجئ  330,000قد خططت في البدایة لوصول  2017وكانت خطة االستجابة اإلقلیمیة لدولة جنوب السودان للعام 

بحلول نھایة العام. ومع ذلك، فإن العدد اإلجمالي قد وصل بالفعل إلى من دولة جنوب السودان إلى السودان 
الرقم المخطط لھ في الربع األول من العام. وعلى ضوء تسارع  ، متجاوزاً 2017أبریل  30بحلول  376,000

 477,000رقم التخطیط اإلجمالي إلی  لزیادةللخطة  تنقیحعلی إجراء  الشركاءتدفق الالجئین، فقد وافق  وتیرة
بحلول نھایة العام. وكانت ھذه الزیادة في رقم التخطیط ھي األساس الذي أعتمد لتنقیح الجزء الخاص بالسودان من 

 .خطة االستجابة اإلقلیمیة
 

 ارتفاع معدالت سوء التغذیة الحاد بین األطفال الالجئین في والیة النیل األبیض
 

وتنص الخطة المنقحة التي أعدتھا مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین على أن زیادة المساعدات الغذائیة المقدمة 
لالجئین من دولة جنوب السودان ال تزال 
ذات أھمیة قصوى، حیث حدد مسح للتغذیة 

والیة النیل  أجري في مواقع الالجئین في
) بأن 2016األبیض في شھر (أكتوبر 

معدل انتشار سوء التغذیة الحاد الشامل ھو 
عن أن  في المائة، فضالً  15أعلى من 

 2انتشار سوء التغذیة الحاد الوخیم یتجاوز 
 .)تبر معدل حرجـــــــفي المائة (والذي یع

من دولة  لالجئینوالیزال الوضع التغذوي 
قلق بالغ، نظراً ألن  جنوب السودان مصدر

السودان یأتون من مناطق إلى القادمین 
 ً مستویات طوارئ من معدالت  تواجھ حالیا

(المرحلة  الحاد الوخیمانتشار سوء التغذیة 
 راحلالرابعة من التصنیف المتكامل لم

ً  األمن الغذائي).  وعالوة على ذلك، ووفقا
في المائة من السكان في بعض المناطق في  40لألمن الغذائي فإن  العالمي اءغذالللتقییم األخیر الذي أجراه برنامج 

في المائة من الجئي دولة جنوب  94 - 54في حین أن  ،األمن الغذائي عدم استتبابوالیة النیل األبیض یعانون من 
 السودان المقیمین في المعسكرات ال یستطیعون شراء الطعام بسبب ارتفاع األسعار.

 
أن األسباب الرئیسیة النعدام األمن الغذائي تتمثل في انعدام فرص وسائل كسب العیش،  وقد ذكرت المفوضیة

ومحدودیة فرص الحصول على وقود الطھي، والقیود المفروضة على الحركة في بعض المناطق، وارتفاع أسعار 
سم الالجئون السلع المحلیة، وكذلك محدودیة فرص الحصول على األراضي للزراعة. وفي بعض الحاالت، یتقا

 .طعامھم مع آخرین، أو یضطرون إلى بیع جزء من الطعام لتلبیة احتیاجات أخرى، مما یقلل من حصتھم التموینیة
 

 استجابة السودان لمواجھة تدفق الالجئین من دولة جنوب السودان
 

ن اضمعمل على وت تعتمد حكومة السودان سیاسة الحدود المفتوحة في استقبال الالجئین من دولة جنوب السودان،
ویستطیع  الدولي لالجئین. قانونسالمتھم في السودان بما یتماشى مع التزامات السودان تجاه الالجئین بموجب ال

لتحرك بحریة في الوالیات المضیفة، وكذلك الحصول على بعض االالجئون من دولة جنوب السودان بشكٍل عام 
 .والخدمات العامة ،فرص العمل

 
مواطني دولة جنوب السودان كالجئین بعد التوقیع على  باعتباراعترفت الحكومة السودانیة  2016وفي شھر سبتمبر 

والتنمیة  ،نھج اإلنعاش المبكر اعتمادون الالجئین. وقد شجعت الحكومة ئمذكرة تفاھم مع مفوضیة األمم المتحدة لش
 ً ً وسیتیح ذلك فرصإلى جنب مع تقدیم االستجابة اإلنسانیة لالجئین من دولة جنوب السودان.  جنبا تعزیز تقدیم الحلول ل ا

ً للمجتمعات المضیفة لھم لالجئین، وكذلك توفیر الدعم المطلوب لقلیل من الدعم لتمویل عملیة ا . ومع ذلك، ھناك حالیا
تلبیة االحتیاجات اإلنسانیة لالجئین المعرضین للمخاطر في السودان، مما یؤثر على قدرتھم في التعامل مع 

ولمواجھة التدفق المستمر، تظل استراتیجیات التصدي بالنسبة  ،االحتیاجات اإلنسانیة. وفي غیاب المساعدات الكافیة
ودان جد محدودة، مما قد یضطر البعض منھم إلى التوغل للداخل لتحسین أوضاعھم أو لالجئین من دولة جنوب الس

 بالبشر. اإلتجارلنشاطات عصابات مواجھة خطر التعرض 
 

 ً ً ھي أزمة طوارئ لألطفال، حیث یشكل األطفال وعموما ، فإن أزمة الالجئین من دولة جنوب السودان تعتبر أیضا
 .واألطفال ،في المائة) منھم من النساء 88ن، خاصةً وان غالبیة الالجئین (حوالي في المائة من الالجئی 65أكثر من 

السودان سیاسة تعتمد حكومة 
مفتوحة الستقبال الحدود ال

جنوب دولة الالجئین من 
ضمان تباشر السودان و

 سالمتھم في السودان
 

 28,000وصول أكثر من 
الجئ من دولة جنوب السودان 

إلى السودان خالل النصف 
؛ 2017األول من شھر مایو 

وقد بلغ العدد اإلجمالي لالجئین 
من مواطني دولة جنوب 

 2013السودان منذ دیسمبر 
 الجئ 417,000أكثر من 

 )2017لالجئین، ل األمم المتحدة لنیل األبیض (مفوضیةالجئون من دولة جنوب السودان في موقع الورل با
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/2017%20Revised%20South%20Sudan%20Regional%20Refugee%20Response%20Plan%20-%20Jan-Dec%202017%20(May%202017).pdf#_ga=2.166726973.2064694832.1495096467-843383321.1493021151
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لنازحین، والعائدین، والالجئین لتسجیل عملیة بم المنظمة الدولیة للھجرة یاق
 2017في شھر أبریل عام 

 
في  تتبع أوضاع النزوحمصفوفة  بعنوانأفادت المنظمة الدولیة للھجرة في السودان في صحیفة الحقائق التي تصدرھا 

شخص، بمن فیھم  85,500بتسجیل حوالي  أبریلأن الفرق التابعة للمنظمة قد قامت في شھر  2017أبریل عام شھر 
. وغرب كردفان ،النازحین، والعائدین، والالجئین في والیات وسط، وشمال، وجنوب دارفور، ووالیتي جنوب

في مناطق مختلفة في والیة جنوب كردفان. وتعد مصفوفة حالة  920وباإلضافة إلى ذلك، فقد جرى تتبع أكثر من 
وتحركات السكان  ،ورصد موجات النزوح ،تتبع أوضاع النزوح أداة رئیسیة تستخدمھا المنظمة الدولیة للھجرة لتتبع

 .حول العالم، بما في ذلك السودان بلداً  40في أكثر من 
 
 2017نازح في شھر أبریل عام  52,700سجیل نحو ت
 

في المائة  85نازح في دارفور منھم  52,700خالل الشھر الماضي من تسجیل حوالي فرغت المنظمة الدولیة للھجرة 
ومن إجمالي عدد الحاالت المسجلة في عام  من منطقة جبل مرة. 2016التي نزحت خالل عام  القدیمةمن الحاالت 

ً نازح 24,613الفراغ من تسجیل عدد جرى  2016 من  20,402في محلیة طویلة في والیة شمال دارفور، وعدد  ا
 .في محلیة نرتتي بوالیة وسط دارفور یننازحال
 

من النازحین الجدد الذین كانوا قد فروا من دیارھم في والیة شرق  7,554وباإلضافة إلى ذلك، فقد جرى تسجیل 
محلیة اللعیت بوالیة شمال دارفور في شھر أبریل. وقد قامت إلى مارس  8حتى فبرایر و 17دارفور في المدة ما بین 

من النازحین الجدد الذین  7,554 ألون الالجئین بتقدیم أدوات منزلیة أساسیة إلى عدد ئمفوضیة األمم المتحدة لش
فرغت من تسجیلھم المنظمة الدولیة للھجرة. وقد فر ھؤالء النازحون من قراھم في والیة شرق دارفور بسبب النزاع 

 اءالتمسوا الملجأ في أربعة مواقع في محلیة اللعیت. ھذا، وقد فرغ برنامج الغذحیث والرعاة  ،بین المزارعین القبلي
 12في المدة ما بین طن متري من األغذیة الطارئة على النازحین الجدد في منطقة اللعیت  267یع من توزالعالمي 

مددت حكومة السودان وقف األعمال  2017شھر ینایر وفي  .عبر جمعیة الھالل األحمر السودانيوذلك مایو  21و
دارفور. وقد مددت بعض الحركات العدائیة من جانب واحد لمدة ستة أشھر في جمیع أنحاء السودان، بما في ذلك 

 .2017من شھر أبریل  المسلحة وقفھا للعدائیات من جانب واحد لمدة ستة أشھر اعتباراً 
 

وفي أعقاب تحسن فرص التحقق من موجات النزوح في دارفور، وخاصة في والیة وسط دارفور (خالل الربع األول 
ً 2016تنقیح أرقام النزوح لعام  أمكن)، فقد 2017من عام  لألمم المتحدة والشركاء، فقد كان ھناك حوالي  . ووفقا

ً 2016من النازحین الجدد في جمیع أنحاء دارفور في عام  158,600 شخص  6,000بأن ھناك نحو  . وقد ورد أیضا
م قد عادوا إلى دیارھم)، والذین ورد أنھ 2016من النازحین في عام  122,600من النازحین (باإلضافة إلى حوالي 

 .والشركاء من التحقق من ھذه األرقام بسبب تعذر إتاحة الوصول إلى المواقع المعنیة ،ولكن لم تتمكن األمم المتحدة
 

 من العائدین في دارفور في شھر أبریل 10,000تسجیل ما یزید على 
 

في شھر أبریل، منھم  اً عائد 10,229الوقت نفسھ تمكنت الفرق التابعة للمنظمة الدولیة للھجرة من تسجیل  وفي
جرى تسجیلھم في تسع محلیات في والیة اً عائد 5,844إلى قریة عطاش بوالیة جنوب دارفور، وعدد عائداً  4,385

جنوب دارفور، من معسكر عطاش؛ أما العائدون قریة عطاش، بوالیة إلى ن وشمال دارفور. وقد كان معظم العائد
إلى والیة شمال دارفور فھم إما قد عادوا من دولة تشاد أو من مناطق أخرى في والیة شمال دارفور. وقد ذكر 

ً  وأنھم ال یعتزمون العودة إلى مناطق النزوح. ،العائدون الذین جرى الفراغ من عملیة تسجیلھم إن عودتھم دائمة  ووفقا
والنازحین) إلى  ،شخص من (الالجئین 195,500فقد عاد حوالي ، 2017للمحة العامة لالحتیاجات اإلنسانیة لعام 

 .  2016 – 2014مناطقھم األصلیة في دارفور في المدة من 
 

نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة: استمرار تدھور أوضاع األمن الغذائي في أجزاء من والیة جنوب كردفان ومنطقة 
 جبل مرة 

 
 -أفاد نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة في أحدث تقریر لھ حول أوضاع األمن الغذائي في السودان أنھ بحلول مارس 

بین النازحین والسكان الفقراء في مناطق سیطرة الحركة الشعبیة  أوضاع انعدام األمن الغذائي بآن، 2017أبریل 
قطاع الشمال) في والیة جنوب كردفان، وكذلك أوضاع النازحین الجدد في أجزاء من منطقة جبل  –لتحریر السودان 

 مرجح أن مرة قد تدھورت بالفعل إلى (المرحلة الثالثة) من مراحل التصنیف. ووفقا لنظام اإلنذار المبكر، فمن ال

 زیادة إمدادات المیاه في موقع سورتوني للنازحین في والیة شمال دارفور
 
 

سجلت المنظمة الدولیة للھجرة 
 ،من النازحین 85,000حوالي 

 شھروالعائدین في  ،والالجئین
والیات أبریل في أجزاء من 

 وكردفان ،دارفور

  في أبریل العدد المسجل إجمالي
 الجئون عائدون

 نازحون

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
http://sudan.iom.int/sites/default/files/docs/2016%20factsheets/PRU/IOM-Sudan-DTM-monthly-factsheet-APRIL-2017.PDF
http://reliefweb.int/report/sudan/sudan-2017-humanitarian-needs-overview-dec-2016
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

 مستوى إمدادات المیاه في موقع سورتوني للنازحین في والیة شمال  رفع
 

والشرکاء إلى أن کمیة میاه الشرب المأمونة التي یجري تزوید النازحین بھا في موقع سورتوني  ،أشارت الیونیسیف
 59لتر للفرد في الیوم (أي بنسبة  12.5 يلتر أ 270,000للنازحین في والیة شمال دارفور قد ارتفعت اآلن إلى 

في المائة عن الوضع السائد قبل بضعة أیام). ویعزى التحسن في إمدادات المیاه إلى مجموعة من التدابیر التي ینفذھا 
 اوقد وصلت ،شركاء قطاع المیاه العاملین في سورتوني، بما في ذلك توفیر شاحنتین إضافیتین استأجرتھما الیونیسیف

في مایو. وفي غضون ذلك، سیكون  20في  مباشرة الخدمةوقد بدأت ھاتان الشاحنتان  مایو. 19ورتوني في إلى س
ألف لتر لكل  20في سورتوني (سعة میاه لنقل اللدى منظمة أوكسفام األمریكیة ثالث شاحنات إضافیة القریب العاجل 

 .شاحنة)
 

ومن المتوقع أن تؤدي ھذه الجھود إلى 
یاه في موقع تحسین إمدادات الم

د الفجوة ـــ، وإلى سسورتوني للنازحین
اه، بما یكفل ــــــالحالیة في إمدادات المی

تیفاء مطلوبات مقیاس اسفیر. ـــــــــاس
 ً في  وعالوة على ذلك، یوجد حالیا

سورتوني فریق مشترك یضم ھیئة 
المیاه والمرافق الصحیة البیئیة التابعة 
للیونیسیف، سیقوم بمراجعة شاملة 
للبنیة التحتیة الحالیة إلمدادات المیاه، 

عن إضفاء الطابع الرسمي على  فضالً 
ترتیبات نقل المیاه بالشاحنات من 
 .مصادر المیاه القریبة في منطقة كوبي

 
في مستویات المیاه  خفاضوقد أدى االن
المجاور (مجرى مائي موسمي) بسبب التقلبات الموسمیة إلى انخفاض كبیر في كمیة خور توي وادي الجوفیة في 

نازح من جبل مرة في سورتوني كانوا قد  21,553المیاه المقدمة للنازحین خالل األسبوع الماضي. وھناك نحو 
ً  2016ف األول من عام وصلوا إلى المنطقة بشكل رئیسي خالل النص  .والمساعدات ي،وآعن الم بحثا

 
 

  اكتظاظ المدارس في معسكر النیم للنازحین في والیة شرق دارفور
 

 للنازحینداخل معسكر النیم  النازحینأطفال  بتعلیمتتعلق  تحدیاتأشار الشركاء في المجال اإلنساني إلى أن ھناك عدة 
مدرسة أساس في المعسكر، حیث یتراوح  15شدید في  اكتظاظفي والیة شرق دارفور. فالفصول الدراسیة تعاني من 

في المائة منھم من  55تلمیذ ( 17,500نحو  15 ألوتضم ھذه المدارس  .تلمیذاً  110و 80عدد الطالب فیھا بین 
 الفتیات).

 
 ً ً  في سبع مدارس.  االجتماعيللجنة التنفیذیة للمعسكر، ھناك نقص في المراحیض المراعیة للنوع  ووفقا بسبب ، أیضا

وھناك  .عدد من الطالب في العام الماضي یجر تسجیلوعدم وجود مساحة كافیة، لم  ،االكتظاظ في الصفوف الدراسیة
ً  فصالً  24 تشیید حاجة إلى ً  دراسیا  110 ألطفل في الصف األول. وقد جرى تشیید  1200لتسجیل أكثر من  إضافیا

التي تحتاج إلى أن تدعم باألغطیة البالستیكیة لتغطیة سقوفھا. من الصفوف الدراسیة القائمة باستخدام مواد محلیة، و
 .تعتبر جزء من موسم األمطار مدة، في 2017وستبدأ السنة الدراسیة الجدیدة في منتصف أغسطس 

 
 ً حیث یم أحد أكبر معسكرات النازحین في والیة شرق دارفور الن للشركاء في المجال اإلنساني، یعتبر معسكر ووفقا

ً  19,000شخص، من بینھم أكثر من  46,000 حواليیستضیف  للمحة  طفل في سن الدراسة. وبوجھ عام، ووفقا
تعلیمیة في والیة المساعدات الطفل في حاجة إلى  106,500، ھناك حوالي 2017اإلنسانیة لعام  لالحتیاجاتالعامة 

من مواطني دولة من الالجئین  آخر في سن االلتحاق بالمدارس طفل 38,000شرق دارفور، باإلضافة إلى عدد 
 .جنوب السودان

 
 
 
 
 
 

 من قبل میاهال بعد تدخالت
في موقع سورتوني  الشركاء

 للنازحین في شمال دارفور
مدادات اإلمستوى  ازداد

لترات  8من  لشخص الواحدل
ً  12.5إلى   یومیا

 

 15في الدراسیة  الفصولتعاني 
النیم  معسكرمدرسة في 

والیة شرق للنازحین في 
، حیث دارفور من االكتظاظ

ین یتراوح عدد الطالب فیھا ب
في الفصل  طالب 110إلى  80

 الواحد

 )2016للنازحین (الیونامید،  عمال إغاثة یزودون نازحین بالماء في موقع سورتوني
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