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أوتشا     

  التطورات أبرز  
كبیر مسؤولي األمم المتحدة اإلنسانیین الزائر  •

مارك لوكوك یحث المجتمع الدولي على زیادة 
ملیون شخص  7.1الدعم لالستجابة اإلنسانیة إلى 

 في حاجة إلى المساعدات اإلنسانیة في السودان
 رشھ في بالدلفي أرجاء ا دأب ذيلا ودقولا صنق •

 إلنسانیةا تلعملیاالتأثیر على ا فيیستمر  رسما
 ودانلسا في

مایو  4أكدت وزارة الصحة السودانیة في   •
 حالة إصابة بالحصبة 745حدوث  2018

أسعار المواد الغذائیة األساسیة في شھر  ارتفعت •
وذلك وفقاً لنشرة رصد وتحلیل أسعار  –أبریل 
 األغذیة

  

 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,(  
410,900 (

211,637  

دولة مواطني  من الالجئون
 السودان في السودان جنوب

  2013ما قبل (
 2013(ما بعد 

 ،2018 أبریل 30حتى 
 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 مایو 13حتى نظام التتبع المالي، (

  
 

 في ھذا العدد                                 
      

 
 1.ص  لسودانلعلى المزید من الدعم  یحث منسق عملیات االغاثة

 2ص.  استمرار تأثیر نقص الوقود على المساعدات
 2ص.  الحصبةإصابة بحالة  745وزارة الصحة االتحادیة تؤكد     

 3ص.   المواد الغذائیة في السودان ارتفاع أسعار                      

   )2018مارك لوكوك یتحدث إلى طفل نازح في كادوقلي بوالیة جنوب كردفان (األمم المتحدة، 
 

 ملیون شخص 7.1رئیس الشؤون اإلنسانیة یدعو لتقدیم المساعدات إلى 
 

حث منسق عملیات األمم المتحدة لإلغاثة في حاالت الطوارئ مارك لوكوك الشركاء الدولیین على زیادة الدعم 
للمخاطر، وعلى االستثمار في التنمیة مالیین من سكان السودان األكثر عرضة  7.1لالستجابة اإلنسانیة للسودان إلى 

إلى  12االجتماعیة واالقتصادیة للبالد. وقد أُطلق النداء خالل زیارة قام بھا المنسق مؤخراً إلى السودان في المدة من 
مایو، حیث التقى لوكوك، وھو أیضاً وكیل األمین العام لألمم المتحدة للشئون اإلنسانیة، بمسؤولین حكومیین  14

 في المجال اإلنساني. وشركاء
 

وشدد لوكوك على مدى تعقید المشھد اإلنساني في السودان حیث قال، "یواجھ مالیین األشخاص احتیاجات إنسانیة 
كبیرة ومتزایدة. لقد عانى الكثیرون على مدى السنوات الخمس عشرة الماضیة، لكن ال یمكننا السماح بانزالقھم مرة 

ین بشكل كامل على المساعدات اإلنسانیة. كما حث لوكوك مجتمع المانحین على أخرى إلى وضع یصبحون فیھ معتمد
دعم احتیاجات السودان الفوریة والمنقذة للحیاة. وشدد على الحاجة إلى توسیع نطاق المساعدات اإلنمائیة الطویلة 

 عدات الطارئة.األجل لتعزیز قدرة السودان على الصمود، واالنتقال إلى ما بعد الدورات المتكررة للمسا
 

وإبان إقامتھ التي استمرت یومین في البالد، زار لوكوك أیضاً مستوطنات للنازحین في مورتا وكولبا في والیة جنوب 
كردفان، وتحقَقَّ مباشرة من التحدیات التي تواجھ تقدیم المساعدات الماسة في بیئة من السالم الھش. وقد رحب بجھود 

وصول المساعدات اإلنسانیة إلى معظم المواقع في السودان. وشدد لوكوك على الحاجة حكومة السودان لتحسین إتاحة 
إلى إتاحة وصول المساعدات اإلنسانیة بدون قیود بما في ذلك إلى تلك المواقع التي تسیطر علیھا الجماعات المسلحة 

 غیر التابعة للدولة.
 

وفي حین أدى وقف إطالق النار من جانب واحد إلى تحسین الوضع األمني في دارفور ووالیتي جنوب كردفان 
ة في والنیل األزرق، فقد تسببت المناوشات في األسابیع األخیرة بین الجماعات المسلحة في جیوب من منطقة جبل مر

دارفور في موجة جدیدة 
 من النزوح.

 
وقال لوكوك، "من األھمیة 

بمكان تعزیز آلیات 
الحمایة االجتماعیة ألكثر 
الفئات عرضة للمخاطر، 

بما في ذلك العائدین 
والنازحین والمجتمعات 
المضیفة". وأعرب عن 
قلق خاص على النساء 

واألطفال، والحاجة إلى 
حمایتھم من العنف 

 الجنسي.
 

 )، األمم المتحدة2018مایو (للغذاء قام بھ برنامج الغذاء العالمي والیة جنوب كردفان حضر لوكوك توزیعاً بأثناء وجوده 
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 760,000ملیون الجئ ھذا العام، بما في ذلك  1.2بكرم حكومة السودان وشعبھا في استضافة نحو  أشاد لوكوك كما
الجئ من دولة جنوب السودان. وحث مجتمع المانحین على تقدیم المزید من الدعم للسودان للمساعدة في تلبیة ھذه 

 .التكالیف
 

حیث أن الزیادة األخیرة في أسعار المواد الغذائیة جعلت مالیین  لقد أصبح الوضع اإلنساني للسودان أكثر تعقیداً،
األشخاص غیر قادرین على تحمل سعر سلة الغذاء األساسیة. وباإلضافة إلى ذلك، أثر نقص الوقود األخیر على 

 .إیصال المساعدات اإلنسانیة إلى المجتمعات األكثر عرضة للمخاطر
 

التي تتولى األمم المتحدة تنسیقھا نداًء اآلن من أجل مبلغ  2018لسودان لعام وقد أطلقت خطة االستجابة اإلنسانیة ل
ھَ  232ملیار دوالر أمریكي. وقد قدمت الجھات المانحة حوالي  1.4 ملیون دوالر من ھذا العام حتى اآلن، وجِّ

 معظمھا نحو المعونات الغذائیة.
 

 حقائق وأرقام أساسیة حول الوضع الحالي في السودان
 

 عاًما. 12عاشوا في المعسكرات ألكثر من  ممن ملیون نازح 2ك العدید من بین ما ال یقل عن ھنا 
  ملیون طفل وامرأة   2.8ملیون شخص یواجھون عدم استتباب األمن الغذائي؛ و 5.5ھناك ما ال یقل عن

 حامل أو مرضعة یعانون من سوء التغذیة الحاد.
  یر المساعدات اإلنسانیة للمحتاجین، ولمساعدة األشخاص على ملیار دوالر لتوف 1.4ھناك حاجة ماسة إلى

 إعادة بناء حیاتھم.
  770,000ملیون الجئاً، بما في ذلك أكثر من  1.2أن یستضیف السودان  2018من المتوقع في عام 

 الجئ من دولة جنوب السودان.
  وقد بدأت عملیة الجئ من السودان یعیشون في معسكرات الالجئین في تشاد 300,000ھناك حوالي .

ألف الجئ منھم إلى أماكنھم األصلیة في  20العودة الطوعیة إلى الوطن في مارس، ومن المتوقع أن یعود 
 .2018دارفور في عام 

  أتیح الوصول إلى األشخاص المحتاجین في مناطق جدیدة في جبل مّرة بدارفور وفي  ىضمخالل عام
والیات وسط دارفور وجنوب كردفان والنیل األزرق، وذلك للمرة األولى منذ عدة سنوات، مما یتطلب 

 تقدیم مساعدات واسعة النطاق.

 العاجلة ضد الحصبةنقص الوقود یستمر في التأثیر على العملیات اإلنسانیة والحملة 
یؤثر على العملیات اإلنسانیة، بما في ذلك تقدیم  2018ال یزال نقص الوقود الذي بدأ على الصعید القومي في مارس  

ة، وتنفیذ حملة التلقیح ضد الحصبة الالزمة للحد من فجوة المناعة فیما بین سكان اإلغاثة، وتوفیر الخدمات األساسی
 السودان.

 
والیة في البالد الحاجة إلى حمالت  18والیة من أصل  16یبرز ارتفاع حاالت اإلصابة بالحصبة التي أبلغ عنھا في 

أكدت وزارة الصحة االتحادیة السودانیة وجود التطعیم العاجلة وتعزیز التحصین الروتیني في جمیع أنحاء البالد. وقد 
. وقد جرى اإلبالغ عن نصف ھذه الحاالت تقریباً في 2018مایو  4ینایر و 1حالة من حاالت الحصبة بین  745

)، 67)، والقضارف (93)، ثم والیات شمال دارفور (96حالة)، تلیھا والیة نھر النیل ( 338والیة البحر األحمر (
حالة من معسكرات زمزم وملیط  41ھا من الوالیات. في والیة شمال دارفور جرى اإلبالغ عن ) وغیر65وكسال (

 سنة. 15بین السكان فوق 
 

%) في الفئة العمریة  45، حیث بلغت الغالبیة (مجموعة كبیرة من الفئات العمریة وقد جرى اإلبالغ عن حاالت بین
حالة)  3,585( 2015سنوات. على الرغم من أن عدد الحاالت ھذا العام ال یزال أقل بكثیر من عام  4-1من 

  حالة). 646( 2017حالة)، فقد تجاوز العدد بالفعل إجمالي الحاالت المبلغ عنھا في عام  1,767( 2016و

 
 

نقص الوقود على مستوى السودان 
والذي بدأ في مارس یستمر في 

التأثیر على العملیات اإلنسانیة في 
 السودان

 الحصبة حسب الفئة العمریة وأوضاع التحصین السابقةلإلصابة بحاالت المؤكدة ال
 )2018مایو  4المصدر: وزارة الصحة االتحادیة (  

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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أدى نقص الوقود إلى توقف 
عملیات محطات معالجة المیاه 
في معسكرات الالجئین بوالیة 
النیل األبیض، وفقاً لمفوضیة 
 األمم المتحدة لشئون الالجئین

% من حاالت الحصبة المؤكدة المسجلة في السودان ھذا العام لم یكن قد جرى تطعیمھا مسبقاً ضد  61حوالي 
وتوصي منظمة الصحة العالمیة بشدة بتنفیذ خطة االستجابة للحصبة على الفور، بما في ذلك إجراء حمالت الحصبة. 

التطعیم الجماعي على مستوى البالد، واإلدارة القیاسیة للحاالت، وتعزیز التحصین الروتیني، وتعزیز المراقبة 
 تقبل.والتوعیة المجتمعیة للسیطرة على تفشي المرض ومنع حدوثھ في المس

 
وتقف وزارة الصحة االتحادیة، بدعم من منظمة الصحة العالمیة ووكالة األمم المتحدة للطفولة (الیونیسیف)، على 

 أھبة االستعداد لتنفیذ حملة التطعیم بتھیئة اللقاحات والعاملین الصحیین المھرة.
 

تظل الحصبة سبباً مھماً للوفاة بین ووفقاً لمنظمة الصحة العالمیة، تعتبر الحصبة مرض فیروسي شدید العدوى. و
األطفال الصغار على مستوى العالم، على الرغم من توفر لقاح آمن وفعال. وقد انخفضت وفیات الحصبة على 

 .2016مالیین شخص قد تأثروا بالحصبة في عام  7% في السنوات األخیرة، ویقدر بأن  84الصعید العالمي بنسبة 
 

 ئ دولة جنوب السودانالتأثیر على االستجابة لالج
 

أفادت مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین في آخر تحدیث لھا عن االستجابة لالجئي دولة جنوب السودان أن نقص 
الوقود في والیة النیل األبیض أدى إلى توقف عملیات محطات معالجة المیاه في معسكرات الالجئین بوالیة النیل 

ي عدة مواقع للمعسكر بسحب المیاه مباشرة من نھر النیل األبیض. وتعمل المفوضیة األبیض. ویقوم اآلن الالجئون ف
مع الشركاء المحلیین والسلطات المحلیة لتأمین إمدادات الوقود الطارئة. وفي غضون ذلك، بدأ شركاء المیاه والمرافق 

ع مبادرات اإلعالم حول أھمیة الصحیة والنظافة الصحیة في توزیع أقراص تنقیة المیاه على أسر الالجئین وتوسی
غلي المیاه للتخفیف من مخاطر األمراض المنقولة بواسطة المیاه. ویجري أیضا شراء مرشحات المیاه المنزلیة تحسباً 

 النقطاعات مستمرة لتوفیر المیاه النظیفة لالجئین الذین یعیشون في المعسكرات.
 

 اإلنساني والموسم الزراعي القادم التأثیر على المشروعات التي یمولھا صندوق السودان
 

 -التي حصلت على تمویل من صندوق السودان اإلنساني  -أفادت بعض المنظمات غیر الحكومیة الدولیة والوطنیة 
أنھا لن تكون قادرة على إكمال بعض المشاریع في الوقت المحدد. وقد اضطر كثیرون إلى تأجیل األنشطة بسبب عدم 

في بعض الحاالت، محدودیة الحصول على األموال لدفع تكالیف بند العاملین في المشاریع توفر الوقود الكافي، و
 المیدانیة.

 
  ارتفعت أسعار المواد الغذائیة األساسیة في أبریل

 
الصادرة عن النظام العالمي لإلعالم واإلنذار المبكِّر، أن أسعار القمح  شرة رصد وتحلیل أسعار األغذیةوفقاً ألحدث ن

% في مارس. إجماالً،  20% بعد انخفاض بنسبة  10ارتفعت في العاصمة الخرطوم في شھر أبریل بنسبة تزید عن 
ة بالمستویات على مدى العام مسجلة زیادات قیاسیة أو شبھ تضاعفت أسعار الحبوب في أبریل أكثر من مرتین مقارن

 قیاسیة بعد الزیادات 
الحادة في أواخر عام 

وبدایة عام  2017
، بعد رفع الدعم 2018

عن القمح في میزانیة 
(نشرة  2018عام 

رصد وتحلیل أسعار 
األغذیة) بجانب 

االنخفاض القوي في 
قیمة العملة المحلیة. كما 

سعار أسھم في زیادة أ
األغذیة كل من رفع 

الدعم عن الكھرباء، إلى 
جانب محدودیة توفر 

الوقود في أرجاء البالد 
الذي أسفر عن ارتفاع 
أسعار النقل. كما ساھم 

نقص اإلنتاج المحلي 
الذي یؤثر على موسم 

 لنشرة رصد وتحلیل أسعار األغذیة. في زیادة أسعار الحبوب أكثر، وفقاً  2017الحصاد لعام 
 
 

في الخرطوم، ارتفع سعر القمح في 
% بعد 10شھر أبریل بأكثر من 

 % في مارس20انخفاض بنسبة 

 مزارع یحصد الذرة الرفیعة في السودان (أرشیف، األمم المتحدة)

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
http://www.fao.org/3/I9222EN/i9222en.pdf
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 العالمي غذاءبرنامج الوفقاً ل –ر الذرة الرفیعة في اتجاه تصاعدي أسعا
 

للذرة السودانیة إن متوسط سعر التجزئة لنشرتھ الشھریة عن األسواق قال برنامج الغذاء العالمي في آخر تحدیث 
. وكانت األسعار أعلى بنسبة 2018% من مارس إلى أبریل عام  7.9الرفیعة على المستوى القومي قد ارتفع بنسبة 

% أعلى من متوسط الخمس سنوات، وذلك وفقاً لبرنامج الغذاء العالمي. 244، و2017% مقارنة بشھر أبریل 131
)؛ وإلى موسم الجفاف الذي قد 2017/18صاد األخیر (وتعزى الزیادة في أسعار الذرة إلى: تناقص العرض من الح

؛ والتكلفة 19 /2018شارف حلولھ؛ والمخاوف المتعلقة بالقدرة االقتنائیة وتوفُر مدخالت اإلنتاج الزراعي لموسم 
 .العالیة لإلنتاج؛ وارتفاع أسعار القمح؛ وتخفیض قیمة الجنیھ السوداني

 
األساسیة الرئیسیة في البالد أثر سلبي على األمن الغذائي. واستناداً إلى بیانات وكان للزیادة الحادة في أسعار األغذیة 

مسح األسر المعیشیة ورصد األسعار، یُعتقد أن أغلبیة كبیرة من عامة السكان غیر قادرین على تحمل تكالیف سلة 
 .الغذاء المحلیة

 
. وارتفعت 2017وقد ارتفع سعر الذرة الرفیعة بشكل كبیر من سنة ألخرى في جمیع الوالیات مقارنة بأبریل 

والنیل  )،177%)، وشمال كردفان (191%)، والنیل األبیض (206%األسعار بشكل حاد في والیات كسال (
، وغرب (%126) )، وشرق دارفور144%)، ووسط دارفور (165%)، والبحر األحمر (173%األزرق، (

 )، 119%دارفور (
وشمال دارفور 

)، وجنوب 117(%
) 98%دارفور (

وجنوب كردفان 
) وغرب 76(%

). %68كردفان (
وكانت أسعار الذرة 
الرفیعة أعلى بنسبة 

% في  236إلى  96
جمیع الوالیات 

نة بمتوسط مقار
الخمس سنوات من 

نفس الشھر (أبریل)، 
حسبما أفاد تحدیث 

األسواق لشھر أبریل 
الصادر عن برنامج 

 .الغذاء العالمي
  
 

ارتفعت أسعار المواد الغذائیة 
وفقاً  –األساسیة في شھر أبریل 

لنشرة رصد وتحلیل أسعار 
 .األغذیة

 2018-2015متوسط سعر الذرة على مستوى السودان، 
 برنامج الغذاء العالميالمصدر:  

http://www.unocha.org/sudan
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