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أوتشا     

  التطورات أبرز  
 لیإ دةیدج حةزنا عائلة 2,280 ليواح تصلو •

 زاعاتلنا نم راراً ف رةم لجب لشما محلیة
 جستیةوللا داداتإلما علی رثؤی ودقولا صنق •

 إلنسانیةا داتلمساعویبطئ ا لالستجابة
 20صندوق السودان اإلنساني مبلغ  خصص •

مشروعاً في والیات  45ملیون دوالر إلى 
 دارفور وكسال وغرب كردفان ومنطقة أبیي

جنوب دولة عائلة من  10,000أكثر من  حصلت •
السودان تعیش في العراء في والیة الخرطوم 

 على مواد غیر غذائیة
  

 2018 عام أرقام

 
 

 ملیون 5.5

عدد األشخاص المحتاجین في 
وفقاً للمحة االحتیاجات السودان (

 )2018اإلنسانیة للعام 

 
 

 ملیون  3.1

في  عدد األشخاص المحتاجین
ة االحتیاجات ــــلمح( دارفور

 )2018اإلنسانیة للعام 

 
 

 ملیون  2.3

ابة بسوء ـــــاالت اإلصـعدد ح
(لمحة الشامل  ادــــــــالتغذیة الح

 )          2018االحتیاجات اإلنسانیة للعام 

 
 

212352,(  
419,650 (

628,717  

دولة مواطني  من الالجئون
 السودان في السودان جنوب

  2013ما قبل (
 2013بعد  (ما

 ،2018 أبریل 15حتى 
 مفوضیة األمم المتحدة لالجئین

 
 
 
 

153,620 

وطالبو اللجوء الالجئون 
 السیاسي من جنسیات أخرى

مفوضیة المسجلون من قبل (
 األمم المتحدة لشئون الالجئین)

 2017 ایرین 31حتى  –

 التمویل  
 )أمریكي دوالر(ملیار  1.01

 2018التمویل المطلوب في 

 دوالر أمریكي ملیون 232.5    
 2018جرى استالمھا في    

    

 المائة في 23
 المتحصلجمالي التمویل إ
 )2018 أبریل 29حتى نظام التتبع المالي، (

  
 

أسرة  2,280وصلت حوالي 
جدیدة إلى بلدة روكیرو نازحة 

وقریة جمیزا في محلیة شمال 
 جبل مرة فراراً من النزاع

 في ھذا العدد                                 
      

 
 1.ص  یحتاج النازحون الجدد في روكیرو إلى مساعدات عاجلة
 2ص.  نقص الوقود یبطئ من وتیرة تقدیم المساعدات اإلنسانیة

 3ص.  ملیون دوالر 20تخصیص لصندوق السودان اإلنساني قدره  

   )2017موظفة من الیونیسیف تشرح أھمیة غسل األیدي بالصابون (الیونیسیف، 

 خالل شھر مارس أبلغ عن حاالت من اإلسھال المائي الحاد في والیة وسط دارفور فقط
 

في األشھر  بالدفي ال ةوالیسبع عشرة  حاالت إصابة باإلسھال المائي الحاد فيأعلن السودان أنھ لم ترد بالغات عن 
خر تحدیث لـنشرة اإلسھال المائي الحاد الصادرة عن وزارة ووفقاً آل ،وسط دارفور. أما في والیة الثالثة الماضیة

اإلبالغ جرى  ة بالمرضعدم وجود حاالت وفاة مرتبط وبرغمظمة الصحة العالمیة الصحة االتحادیة السودانیة ومن
أبریل  3مارس و 1في المدة ما بین  بالوالیة حالة من حاالت اإلصابة بمرض اإلسھال المائي الحاد 151عن 

2018 . 
 

وقد حددت وزارة 
الصحة االتحادیة 
ومنظمة الصحة 
العالمیة التابعة 
 17لألمم المتحدة 

ة من تسع حلیم
والیات من أجل 

حملة للتطعیم 
وي ــــــــالفم

 یراـــــللكول
وستجري حملة 
التطعیم ھذه بدًء 

 من ھذا العام.
 

 روكیرو، بشمال جبل مرة لَ وْ یبحث المدنیون النازحون عن مآوي ومساعدات في وحَ 
 
شخص) إلى  11,500أسرة نازحة جدیدة (حوالي  2,280وصل ما ال یقل عن  

أبریل، في أعقاب القتال بین البدو  18وقریة جمیزا المجاورة بعد  بلدة روكیرو
المسلحین وقبائل المزارعین المستقرین. ھذا الرقم ھو تقدیر أولي من قبل تقییم 
مشترك بین الوكاالت یضم الوزارات الحكومیة ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات 

إبالغ الفریق في المقابالت مع  غیر الحكومیة الدولیة التي زارت المنطقة. وقد جرى
بأن العدید من منازل  -بما في ذلك النساء  -السلطات المحلیة وقادة النازحین 

  .النازحین قد أحرقت. وُزعم أن ھناك أشخاصاً آخرین نزحوا إلى الجبال
 

 جمیزاوروكیرو ي االحتیاجات العاجلة للنازحین الجدد ف
 

والمواد غیر الغذائیة واألغذیة وإتاحة الحصول على خدمات المیاه والمرافق  یُعد توفیر المآوي في حاالت الطوارئ
الصحیة من االحتیاجات ذات األولویة لھؤالء النازحین الجدد، وفقاً للنتائج األولیة التي توصل إلیھا الفریق المشترك 

 :بین الوكاالت. وفیما یلي بعض النتائج األولیة للبعثة
 
وصل النازحون الجدد ومعھم القلیل من المتعلقات الشخصیة وكانوا یلوذون  غیر الغذائیة:مآوي الطوارئ والمواد  

 بظل األشجار. 
 

 )2018أبریل  - 2016حاالت اإلسھال المائي الحاد (أغسطس 
 المصدر: منظمة الصحة العالمیة
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والتي جرى إصالحھا من قبل ھناك مضخة میاه واحدة في قریة جمیزا،  العامة: المیاه والمرافق الصحیة والنظافة  
الفریق المشترك بین الوكاالت، والذي 
جلب أیضاً بعض مواد المیاه والمرافق 
الصحیة والنظافة العامة معھ. ومع ذلك، 
ونظراً للعدد الكبیر من النازحین، فإن 
كمیة المیاه المتوفرة تقل عن مستویات 
المیثاق اإلنساني والمعاییر الدنیا في 

 ). للكوارث (إسفیر مجال االستجابة
 

ال یوجد مرفق صحي  الصحة والتغذیة:
في قریة جمیزا وأقرب مرفق صحي 
حیث یمكن لألشخاص النازحین 
الوصول إلى خدمات الصحة والتغذیة 
ھو في بلدة روكیرو حیث یجري تشغیل 
المرفق الصحي من قبل وزارة الصحة 
الوالئیة بدعم من ھیئة اإلغاثة 

في یجري الدولیة والكاثولیكیة واإلغاثة 
الوقت الحالي، توزیع نصف حصص 

كرتون من الجوز عالي علبة  800من 
 .التغذیة (من المكمالت الغذائیة) المتاح في المرفق للتوزیع على األطفال دون سن الخامسة. كما یجري فحص التغذیة

  
 راھنلا تقولا فيھم  نیذلوا ،سةدرالا نس في فالًط 1,150 ليبحوا نیدرلمقا ددلجا نحیزلناا نلسکاا لیشم التعلیم:

 .قةطلمنا في ملتعلیا صنق ببسب دارسلمغیر ملتحقین با
 

 .مجتمع النازحین جرى اإلبالغ عن فقدان ثالثة أطفالخالل مقابالت مع  الطفل: حمایة
 

ال توجد إمدادات غذائیة في السوق المحلیة، وقد أرسل برنامج الغذاء العالمي  الغذائي ووسائل العیش: األمن
 30أبریل، ومن المقرر إجراء التوزیع األولي للغذاء للنازحین الجدد في  29اإلمدادات الغذائیة إلى روكیرو في 

 أبریل.
 

 نقص الوقود یبطئ من وتیرة المساعدات اإلنسانیة 
 

یرة العملیات اإلنسانیة في إن النقص الحالي في الوقود على مستوى البالد، والذي بدأ في شھر مارس، یبطئ من وت
السودان. فقد أفادت مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین في آخر تحدیث لھا عن االستجابة لالجئین من دولة جنوب 
السودان بأن نقص الوقود في جمیع أنحاء السودان ازداد سوءاً في نھایة مارس، مما أثر على الخدمات اللوجستیة 

 توفیر بعض اإلغاثة مع جرىاء وتیرة المساعدات اإلنسانیة في مواقع الالجئین. وفي حین لالستجابة وأدى إلى إبط
 من المتوقع حدوث نقص إضافي في األشھر المقبلة، وفقاً لمفوضیة األمم المتحدة لالجئین.تجدد توفر إمدادات الوقود، 

 ودقولمن ا تھانازومخ لیإ ولصولا نم نفاردک وبجنوالیة  في لیةدولا میةولحکا رغی تماظلمنا ضبع نتتمک مل
 . وال یُسمح لھم إال بالحصول على كمیةدوقليکا ،الیةولا عاصمة فيبالوقود  زودلتا تاطمح في مسبقًا نةزّ لمخا

في والیة جنوب  لمتحدة من مفوضیة العون اإلنسانيمن الوقود، وال یُعتبر ذلك كافیاً لعملیاتھم. وطلبت األمم ا محدودة
وصول المنظمات غیر الحكومیة إلى مخزونات الوقود. أما بالنسبة لوكاالت األمم المتحدة، فقد وافقت كردفان تسھیل 

(یونسفا) على توفیر الوقود لجمیع وكاالت األمم المتحدة الموجودة في  قوة األمم المتحدة األمنیة المؤقتة لمنطقة أبیي
 والیة جنوب كردفان.

 
المرجح أن یؤثر نقص الوقود على جوانب مختلفة من العملیات اإلنسانیة في جمیع أنحاء السودان. فعلى سبیل  ومن

المثال، سیؤثر نقص الدیزل للمولدات ومضخات المیاه على سلسلة تبرید اللقاحات كما قد یؤدي إلى نقص في المیاه 
منظمة  وذكرتلمطاف على استتباب األمن الغذائي. ا ةللشرب وللثروة الحیوانیة والزراعة، مما سیؤثر في نھای

العمل المبكر" بشأن األمن الغذائي  -تقریرھا عن "اإلنذار المبكر األغذیة والزراعة التابعة لألمم المتحدة (الفاو) في 
الموسم  دانھد، أن ندرة الوقود والزیادة الالحقة في تكالیف اإلنتاج قد ی2018والزراعة في المدة من أبریل إلى یونیو 

. وقالت المنظمة إن ھذا سیؤثر أكثر على توفر الغذاء وأسعاره، وسیزید من الحركة من 2018/2019الزراعي 
 الریف إلى المناطق الحضریة بحثاً عن العمل.

 
 یؤثر استمرار نقص الوقود بشكل حتمي على توفیر اإلمدادات التعلیمیة ومواد البناء واألغذیة العالجیة الجاھزة سوف

تحدیدھم على أنھم یعانون من سوء التغذیة الحاد الوخیم. وقد یؤدي أیضاً إلى تأخیرات جرى لالستخدام لألطفال الذین 
إلبالغ والمساءلة عن النتائج مما قد یؤدي إلى تأخیر أو عدم كفایة ا ،تشغیلیة في تنفیذ البرامج اإلنسانیة ورصدھا

 البرامجیة. مخرجاتوال

یشمل عدد النازحین الجدد ما یقدر 
طفالً في سن  1,150بحوالي 

الدراسة، والذین ھم حالیاً غیر 
ملتحقین بالمدارس بسبب نقص 

 مرافق التعلیم في المنطقة

نقص الوقود یؤثر على اإلمداد 
باالستجابة في جمیع أنحاء السودان 
ویؤدي إلى إبطاء وتیرة المساعدات 

 اإلنسانیة في مواقع الالجئین

 )2018أشخاص نازحون لجأوا إلى داخل مخبز تقلیدي (بعثة مشتركة بین الوكاالت، أبریل 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
http://www.fao.org/3/I9061EN/i9061en.pdf
http://www.fao.org/3/I9061EN/i9061en.pdf
http://www.fao.org/3/I9061EN/i9061en.pdf
http://www.fao.org/3/I9061EN/i9061en.pdf


      3| نشرة السودان اإلنسانیة
  
 

 
 
 
 

www.unocha.org/sudan | www.unocha.org | ochasudan_feedback@un.org | Facebook: UNOCHASudan | Twitter: @UNOCHA_Sudan  
 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

 
أن نقص الوقود في معظم أنحاء السودان قد ساء نحو  أورد تحدیث لنظام اإلنذار المبكر بالمجاعةأحدث تقاریر لھ  في

، متزامناً مع استمرار ارتفاع التضخم وانخفاض قیمة العملة المحلیة في أعقاب 2018نھایة شھر مارس من العام 
. ویقول نظام اإلنذار المبكر أن ھذا قد 2018من عام  وفبرایرالتغیرات االقتصادیة الكلیة في السودان خالل ینایر 

أدى إلى ارتفاع تكالیف النقل، وتبع ذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائیة وغیر الغذائیة في أنحاء مختلفة من البالد، 
أكبر من  عةوأضاف نظام اإلنذار أن أسعار الحبوب واألغذیة من غیر الغالل من المرجح أن تستمر في الزیادة بسر

. وقالت الشبكة أن ذلك یرجع إلى ارتفاع تكالیف النقل بسبب نقص 2018ة من أبریل وحتى سبتمبر مدفي ال المعتاد
 الوقود الشدید خالل شھري مارس وأبریل، مع استمرار انخفاض قیمة العملة المحلیة ومعدالت التضخم العالیة.

 
تخصیصھ مشروًعا في  45ملیون دوالر إلى  20صندوق السودان اإلنساني یخصص 

 2018الثاني لعام 
 

منظمة شریكة  30مشروع نفذتھا  45ملیون دوالر أمریكي إلى  20خصص صندوق السودان اإلنساني حوالي 
لالستجابة ألولویات احتیاجات التعلیم والصحة ووسائل العیش والتغذیة والمیاه والمرافق الصحیة والحمایة للنازحین 

ر عرضة للمخاطر في والیات دارفور الخمس، وكسال، وغرب كردفان ومنطقة والالجئین والمجتمعات المضیفة األكث
 أبیي.

 
مالیین دوالر لالستجابات اإلنسانیة المتعددة القطاعات في مناطق بھا نزوح جدید و / أو مناطق  6خصص مبلغ فقد 

دارفور (اللعیت) ووالیة أتیح الوصول إلیھا حدیثاً في والیة وسط دارفور (قولو ونِرتِتي وروكیرو) ووالیة شمال 
جنوب دارفور (شرق جبل مرة). وقد لوحظ النزاع في األسابیع الماضیة في مناطق مختلفة في جبل مرة. وتشیر 

شخص قد نزحوا إلى روكیرو وتأثر اآلالف في محلیة شرق جبل مرة، بوالیة جنوب  11,500التقدیرات إلى أن 
ملیون دوالر إلى روكیرو وشرق جبل مرة  2.5لصحیة، بما في ذلك دارفور. إن التخصیص المبكر لموارد الخدمة ا

ملیون دوالر إلى شرق جبل مرة) تمكن المنظمات الشریكة من االستجابة  1.8ملیون دوالر إلى روكیرو و 0.7(
 الفوریة لبعض احتیاجات الوافدین الجدد.

 
ملیون دوالر إلجراء استجابة متعددة القطاعات للمناطق ذات االحتیاجات الطویلة األجل في  4.6وخصص مبلغ 

ُكتُم)، ووالیة جنوب دارفور (بِلیل، وكاس، وشمال والیة شمال دارفور (دار السالم، طویال، كبكابیة (سورتوني) و
نیاال) ومنطقة أبیي. وإلى جانب المعاناة من االحتیاجات اإلنسانیة التي طال أجلھا، فقد تلقى بعض ھذه المناطق أیًضا 

على مدار السنوات الماضیة. سوف تستجیب البرمجة لالحتیاجات اإلنسانیة وفي نفس الوقت  ین جددأشخاًصا نازح
 تعمل على زیادة االعتماد على الذات.

 
مالیین دوالر لالستجابة الحتیاجات الالجئین من دولة جنوب السودان خارج المعسكرات في والیة  3خصص مبلغ 

غرب كردفان (المیرم وغبیش والیة شرق دارفور (أبو جابره وأبو كارینكا وعدیلة) ووالیة جنوب دارفور (برام) و
الجئ من دولة جنوب السودان في المجتمعات  50,000لعام، استضافت ھذه المناطق أكثر من والنھود). وفي بدایة ا

المضیفة. وسوف تركز البرمجة على التعلیم، وتحسین وسائل العیش، والمیاه والمرافق الصحیة، والصحة والحمایة 
 المتكاملة.

 
لتابعة لألمم المتحدة، وللمنظمات غیر ملیون دوالر لمنظمة األغذیة والزراعة ا 1.4وُخصِّص مبلغ آخر قدره 

"منظمة قــــول" لالستجابة ألزمة الجفاف الناشئة في والیتي و" العالمیةالحكومیة الدولیة "منظمة براكتكال آكشن 
مالیین دوالر آخر لالستجابة متعددة القطاعات لمدة عامین  4كسال وشمال دارفور على التوالي. وخصص مبلغ 

یش والتغذیة والمیاه والمرافق الصحیة والنظافة العامة) لالستجابة لسوء التغذیة الحاد في والیة (الصحة ووسائل الع
كسال. وستقود منظمة براكتكال آكشن الدولیة غیر الحكومیة وصندوق مساعدة المرضى الكویتي اتحادا 

 كوریب وتِلكوك.(كونسورتیوم) للتصدي لمعدالت سوء التغذیة المرتفعة بطریقة شاملة في محلیات ھمش
 

ملیون دوالر للسنة الثانیة من المشروع التجریبي العائدین في أم دخن. وستھدف ھیئة  1.3وأخیراً، خصص مبلغ 
المنظمة السودانیة إلعادة التأھیل والبناء، وبرنامج األمم ومنظمة مثلث جیل العمل اإلنساني، واإلغاثة الكاثولیكیة، 

أم  محلیة وَمْجان في قرایا،ي، بیتالقرى الثالث المستھدفة في بل المتحدة اإلنمائي إلى الحد من التعرض للمخاطر في
 ُدخن.

 
تماشیاً مع التزامات مؤتمر القمة العالمي للعمل اإلنساني جرى تخصیص معظم التمویل للمنظمات غیر الحكومیة. و

في المائة  10في المائة من التمویل للمنظمات غیر الحكومیة الدولیة، و 75ومن إجمالي المبلغ، جرى تخصیص 
  في المائة لوكاالت األمم المتحدة. 15للمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة و

 
 استمرار وصول الالجئین الجدد بمعدل ثابت حالیاً 

 
الجئ من الالجئین الجدد من دولة جنوب  1,600وصل أكثر من  یة األمم المتحدة لشئون الالجئینلمفوضوفقاً 

الوافدین الجدد وصول معدل وعین من شھر أبریل. في حین أن ھذا المعدل أبطأ من السودان إلى السودان في أول أسب

خصص صندوق السودان اإلنساني 
و التابع لألمم المتحدة والشركاء نح

مشروعاً  45ملیون دوالر إلى  20
منظمة شریكة في  30نفذھا ت

والیات دارفور وكسال وغرب 
 كردفان ومنطقة أبیي.

جرى تقسیم التخصیص الثاني 
لسودان اإلنساني على النحو لصندوق ا

٪ 75: جرى تخصیص تياآل
للمنظمات غیر الحكومیة الدولیة 

٪ للمنظمات غیر الحكومیة 10و
 ٪ لوكاالت األمم المتحدة15الوطنیة و

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
http://fews.net/east-africa/sudan/food-security-outlook-update/april-2018
http://fews.net/east-africa/sudan/food-security-outlook-update/april-2018
http://fews.net/east-africa/sudan/food-security-outlook-update/april-2018
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/63398
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/63398
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/63398
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www.unocha.org/sudan | www.unocha.org | ochasudan_feedback@un.org | Facebook: UNOCHASudan | Twitter: @UNOCHA_Sudan  
 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

 إحصاءات الجئي دولة جنوب السودان في السودان 
 2018أبریل  15المصدر: مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین، تحدیث استجابة الالجئین من دولة جنوب السودان،  

، فإن التدفقات ال تزال مستمرة عبر الوالیات الحدودیة في السودان (وصل أكثر من 2017في عام الذي رصد 
أبریل، وصل أكثر من  15). وحتى 2017 من عام أبریلالجئ من دولة جنوب السودان إلى السودان في  23,000
حتى اآلن، لیصل العدد اإلجمالي لالجئین من  2018الجئ من دولة جنوب السودان إلى السودان في عام  16,000

 .771,900دولة جنوب السودان إلى 
 

 افتتاح مركز استقبال جدید لالجئین في والیة جنوب كردفان
 

مة إنشاء مركز استقبال جدید في منطقة جدید في أبوجبیھة في والیة جنوب أكملت معتمدیة الالجئین التابعة للحكو
، عبر ما یقدر بـ 2017كردفان. علماً بأن أبوجبیھة ھي منطقة استیطان رئیسیة للوافدین الجدد إلى الوالیة. في عام 

وصات الطبیة وجدید. وسیوفر مركز االستقبال الفح ھفي المائة من الوافدین الجدد عبر قریض، وسراجی 40
 والوجبات الساخنة والتسجیل المنزلي.

 
 اكتمال توزیع المواد غیر الغذائیة لالجئین والمجتمعات المضیفة في المناطق العراء بالخرطوم

 
أكملت توزیع المواد غیر  مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین ومفوضیة الالجئین التابعة للحكومة السودانیة

المناطق  أسرة من الالجئین السودانیین والمجتمعات المضیفة من التي تعیش في 10,000من الغذائیة على أكثر 
في الخرطوم ولألسر األكثر عرضة للمخاطر في المجتمع المضیف. وشمل التوزیع البطانیات واألغطیة  العراء

 .ة أكثر استدامة للمآويالبالستیكیة كمساعدة مؤقتة للمآوي، بینما یقوم الشركاء بین الوكاالت بتطویر استجاب
 

یأتي توزیع المواد غیر الغذائیة بعد االنتھاء من تقییم االحتیاجات المشتركة بین الوكاالت "لمناطق العراء" الذي 
، والذي وجد احتیاجات كبیرة في الحمایة، ووسائل العیش، والمآوي، والمواد غیر الغذائیة، 2017أجري في دیسمبر 

دمات الصحیة والتعلیمیة. ویقوم الشركاء حالیًا بتطویر خطة استجابة وتعبئة الموارد لبدء باإلضافة إلى فجوات الخ
 .تقدیم المساعدات اإلنسانیة

 
التابع  العمل اإلنساني الطوعي م المتحدة لشئون الالجئین ومفوض، ساعدت مفوضیة األم2013و 2010بین عامي 

شخص من دولة جنوب السودان  75,000عودة الطوعیة لنحو ، بالتعاون مع المنظمة الدولیة للھجرة، على الللحكومة
في الخرطوم، نُِصح السكان من ویعیشون في السودان عن طریق النقل البري والنھري والجوي وبالسكك الحدیدیة. 

دولة جنوب 
السوداني 

الراغبون في 
العودة بالتجمع في 

التجمع). نقطة مغادرة (مناطق  41
ومع ذلك، في عام 

ا اندلع ، عندم2013
النزاع في جنوب 

السودان، تُِرك العدید من 
السكان من دولة جنوب 
السودان عالقین وكانوا 

غیر قادرین أو غیر 
راغبین في العودة. 

ونتیجة لذلك، تطورت 
نقاط المغادرة في 

الخرطوم تدریجیاً إلى ما 
یسمى "المناطق العراء"، 

حیث یعیش السكان من 
دولة جنوب السودان اآلن 

م الجئین في بوصفھ
 ظروف سیئة.

 
 
 
 

عائلة من دولة  10,000أكثر من 
جنوب السودان تعیش في العراء 

على مواد  حصلتفي الخرطوم 
 غیر غذائیة
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