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أوتشا     

 في هذا العدد                                 
 

 1ص.  عودة الجئين سودانيين من جمهورية إفريقيا الوسطى

 1.ص  2017عام لاإلنسانية للسودان  خطةالانخفاض تمويل 

 2ص.  نسحب تدريجياً من سورتونيتإسبانيا  - أطباء بال حدود

 3ص.جنيه إسترليني   .م 71.5المملكة المتحدة تساهم بأكثر من 

  التطورات أبرز  

شخص إلى قراهم األصلية  1,500عاد حوالي  •

سنوات من اللجوء في  10في دفق، حيث أنهوا 

وفقاً لمفوضية األمم  –جمهورية إفريقيا الوسطى 

 المتحدة لشئون الالجئين

تمويل خطة االستجابة اإلنسانية  بلغ مستوى  •

في المائة  45.4نسبة  2017ديسمبر  31 حتى

دوالر أمريكي المدرجة في  يونمل 804من مبلغ 

 الخطة

االنسحاب إسبانيا بصدد  -منظمة أطباء بال حدود  •

تدريجياً من سورتوني، بوالية شمال دارفور، 

 بسبب تحسن الوضع الصحي في المنطقة

تدخالت في مجال المياه والمرافق والنظافة  •

الصحية في معسكرين للنازحين في والية شمال 

دارفور لمنظمة بالن إنترناشيونال تنتهي في 

 2018فبراير 

مليون  71.5المملكة المتحدة تساهم بأكثر من  •

 نجنيه إسترليني في عمليات المعونة في السودا

بشراء  2017قام برنامج الغذاء العالمي في عام  •

طن متري من الذرة  390,000إمدادات بلغت 

  الرفيعة من السوق المحلية

 2017 عام أرقام

 

 

 مليون 4.8

عدد األشخاص المحتاجين في 

وفقاً للمحة االحتياجات السودان )

 (2017 اإلنسانية للعام

 
 

 مليون  3

في  عدد األشخاص المحتاجين

لمحة االحتياجات ) دارفور

 (2017اإلنسانية للعام 

 

 

 مليون  2.2

ابة بسوء ـــــاالت اإلصـعدد ح

)لمحة الشامل  ادــــــــالتغذية الح

 (          2017االحتياجات اإلنسانية للعام 

 

 

352,462)  

442,891 )

795,353  

دولة مواطني  من الالجئون

 السودان في السودان جنوب
  2013)ما قبل 

 2013)ما بعد 

 2017 ديسمبر 15 حتى

 

 

 

 

167,784 

وطالبو اللجوء الالجئون 

 السياسي من جنسيات أخرى

مفوضية المسجلون من قبل )

 األمم المتحدة لشئون الالجئين(

 2017يونيو  30حتى  –

 التمويل  

 (أمريكي دوالر) مليون 361.9
 2017التمويل المستلم في 

 

  

    

 المائة في 45.4
 المتحصلجمالي التمويل إ

 ،نظام التتبع المالي)
 (2017بر ديسم 31حتى 

  
 

   (2017نسوة نازحات في موقع سورتوني للنازحين )األمم المتحدة، يناير 

 

شخص من جمهورية إفريقيا الوسطى إلى قراهم األصلية في دفق  1,500عاد ما يقرب من 

  بوالية جنوب دارفور 
 

الطوعية لالجئين السودانيين من معسكر بالدما أواكا لالجئين في بامباري بجمهورية العودة إلى الوطن انتهت عملية 

شخصاً إلى قراهم األصلية  1,494إفريقيا الوسطى إلى دفق بوالية جنوب دارفور في الخامس من يناير، حيث عاد 

وفقاً لما ذكرته مفوضية األمم المتحدة  سنوات من اللجوء في جمهورية إفريقيا الوسطى، 10في دفق، مما أنهى 

 .لشئون الالجئين

 

بتيسير من مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين  2017ديسمبر  12بدأ الالجئون العودة إلى السودان ابتداًء من 

 رحلة جوية استأجرتها مفوضية األمم المتحدة لشئون 66وحكومتي السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى من خالل 

الالجئين إلى والية جنوب دارفور. ويجري تزويد العائدين بعبوات عودة لدعم إعادة إدماجهم في السودان، بما في 

أراضي ومواد غير غذائية ومنح نقدية لمواد اإليواء. ويقدم برنامج الغذاء العالمي أيضاً حصة غذائية لمدة  ع  ط  ذلك: ق  

 .شهرين

 

، إبان النزاع بين القوات 2007فور إلى جمهورية إفريقيا الوسطى في عام وقد فر الالجئون من والية جنوب دار

، أعربوا عن عزمهم العودة إلى السودان، بعد تحسن 2017السودانية والجماعات المسلحة. وفي أواخر نوفمبر 

 .األمني ونزع سالح الجماعات المسلحة في قراهم األصلية وضعال

 

الالجئين ومعتمد الحكومة لشئون الالجئين مع وزارة الصحة الحكومية وتعمل مفوضية األمم المتحدة لشئون 

بما في ذلك وكالة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف(، وبعثة األمم المتحدة  -والسلطات المحلية والشركاء اآلخرين 

السويسرية، والمعونة واالتحاد األفريقي في دارفور )اليوناميد(، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة كير الدولية 

الكنسية النرويجية على تعزيز الخدمات في منطقة دفق. وتعهدت حكومة السودان بتنفيذ المعايير الدولية التي تحكم 

وستواصل مفوضية األمم المتحدة لالجئين رصد العائدين  عودة الالجئين، بما في ذلك االستفادة من قرارات العفو

 .عادة إدماج آمنة وشاملة للجميعوأوضاعهم في دفق لضمان عملية إ

 

عائلة( اختاروا البقاء في جمهورية إفريقيا الوسطى. وتعمل مفوضية األمم المتحدة  70الجئاً سودانياً ) 194ويوجد 

محلية لضمان استمرار الالجئين  دمجلالجئين مع حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى والالجئين على وضع استراتيجية 

السودانيين في االستفادة من الحماية الدولية وأن يكونوا قادرين على إعادة بناء حياتهم في جمهورية إفريقيا الوسطى 

 .بأمان وكرامة

 

 الجئ تشادي كانوا يعيشون في السودان 900عاد إلى تشاد حتى اآلن أكثر من 

 

الجئاً تشادياً إلى مودينا، في  339ونقلت القافلة  2017ديسمبر  28اليا لالجئين في اغادرت قافلة ثالثة معسكر أم ش

 .منطقة سيال في شرق تشاد، وذلك وفقاً لمفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين
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 18ومنذ بدء عملية العودة في 

 944، عاد 2017ديسمبر 

الجئاً تشادياً إلى مودينا حتى 

بر ثالث قوافل. ــــــاآلن ع

ملية العودة ــــــــوتتواصل ع

الطوعية إلى الوطن وستستمر 

. وبحلول 2018ام ـــــــفي ع

أبريل، من المتوقع أن يعود ما 

الجئ إلى  4,000يصل إلى 

تشاد بعد أن كانوا قد لجأوا إلى 

 .سنوات 10ألكثر من دارفور 

 

ومنذ اندالع العنف في تشاد ما  

، عملت مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين والشركاء مع حكومة السودان على تزويد 2007 وإلى 2005بين 

الالجئين التشاديين بالحماية والمساعدات، بما في ذلك إنشاء معسكرين لالجئين في والية وسط دارفور. وتأتي العودة 

بين مفوضية األمم المتحدة لشئون  2017الطوعية لالجئين التشاديين بعد توقيع اتفاق ثالثي األطراف في مايو 

االعتبارات الرئيسية للعودة. وقد أعرب ما يقرب من نصف الالجئين  مبينة الالجئين وحكومتي السودان وتشاد

التشاديين في دارفور عن استعدادهم للعودة إلى تشاد. وسيواصل الالجئون الذين اختاروا البقاء في دارفور االستفادة 

 ة الدولية.من مبادئ الحماي

 

  2017انخفاض التمويل اإلنساني للسودان في عام 
 

مليون دوالر  804في المائة من مبلغ  45.4ما نسبته  2017تلقت خطة االستجابة اإلنسانية في السودان لعام 

. وهذا االنخفاض في مساهمات هذا العام، الذي يقل نظام التتبع الماليأمريكي كانت مدرجة في الخطة، وذلك وفقاً ل

، يمثل انخفاضاً في التمويل كنسبة مئوية من األموال 2016في المائة تقريباً عما كان عليه في عام  13بنسبة 

تمويل خطة  ، تراوح2016و 2012المطلوبة، والمبلغ الفعلي المقدم، مقارنة بالسنوات الخمس الماضية. بين عامي 

 550في المائة من مجموع المبالغ، في حين أن التمويل الذي تلقاه كان يتراوح بين  58-56االستجابة اإلنسانية بين 

 مليون دوالر، وفقاً لبيانات نظام التتبع المالي. 580مليون دوالر و

ية )أوتشا(. ويهدف إلى تقديم صورة ونظام التتبع المالي هو خدمة يديرها مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسان

، جمعت تقارير عن تدفقات التمويل اإلنساني 1992كاملة عن جميع تدفقات التمويل اإلنساني الدولي. ومنذ عام 

المقدمة من المانحين الحكوميين والصناديق التي تديرها األمم المتحدة ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير 

 جهات الفاعلة والشركاء في المجال اإلنساني، بما في ذلك القطاع الخاص.الحكومية وغيرها من ال

في المائة( والمآوي  13.3وإعادة اإلدماج ) ودةفي المائة( واإلنعاش والع 11.3والقطاعات األقل تمويالً هي التعليم )

تية واالتصاالت في حاالت في المائة(، في حين أن الخدمات اللوجس 16.6في حاالت الطوارئ والمواد غير الغذائية )

في المائة، استناداً إلى بيانات نظام  50في المائة( فهي القطاع الوحيد الذي حظي بتمويل أكثر من  62.3الطوارئ )

 التتبع المالي.

وعلى غرار السنوات السابقة، كانت الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي والمملكة المتحدة هي الجهات المانحة 

مليون دوالر جرى صرفه لخطة االستجابة  365في المائة من مبلغ  70الرئيسية، وشكلت مساهماتها ما يقرب من 

انخفض بنحو  2017لواليات المتحدة لبرنامج االستجابة االستراتيجية في عام . ومع ذلك، فإن تمويل ا2017لعام 

مليون دوالر(،  34.2، وانخفض تمويل المملكة المتحدة بنسبة النصف تقريبا )2016مليون دوالر مقارنة بعام  100

 في المائة. 14وانخفض تمويل االتحاد األوروبي بنسبة 

 

بلغ مستوى تمويل خطة 
 31 حتى االستجابة اإلنسانية

في  45.4نسبة  2017ديسمبر 
المائة من المبلغ المدرج في 

ماليين  804والبالغ الخطة 
 دوالر

مودينا، تشاد )مفوضية األمم المتحدة إلى لالجئين في والية وسط دارفور  اييين تستعد لمغادرة معسكر أم شاالشاحنات محملة بممتلكات الالجئين التشاد

 (2017لشئون الالجئين، ديسمبر 

ساعدت مفوضية األمم المتحدة 
 1,500لشئون الالجئين نحو 

الجئ سوداني على العودة من 
 جمهورية إفريقيا الوسطى

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
https://fts.unocha.org/appeals/584/summary
https://fts.unocha.org/appeals/584/summary
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ً من سورتوني، بوالية شمال دارفور،  -انسحاب منظمة أطباء بال حدود  إسبانيا تدريجيا
 نسبة لتحسن الوضع الصحي

 

إسبانيا، وهي المزود   -أدى تحسن المؤشرات الصحية في والية شمال دارفور إلى قيام منظمة أطباء بال حدود 

ا إلى وزارة الصحة الرئيسي للخدمات الصحية، باالنسحاب التدريجي من سورتوني، وهي تناقش حالياً عملية تسليمه

. وهناك خطط جارية للقيام بزيارة 2018الوالئية. ومن المقرر االنتهاء من االنسحاب التدريجي في نهاية مارس 

إسبانيا ووزارات الصحة االتحادية والوالئية،  -بما في ذلك ممثلون عن منظمة أطباء بال حدود  -مشتركة للمنطقة 

 وتحديد عملية التسليم واإلطار الزمني الالزم إلنجازه. -ومفوضية العون اإلنساني الحكومية 

وأشارت أنهار للتنمية والسالم المنظمة الطوعية الوطنية، وهي المنظمة اإلنسانية الثانية التي تقدم الخدمات الصحية 

وقد تضطر  إسبانيا، -في سورتوني، إلى أنها وبسبب قيود التمويل فهي غير قادرة على تولي عيادة أطباء بال حدود 

. ويجدر 2018أيضا إلى تسليم عياداتها إلى وزارة الصحة الوالئية إذا لم يجر تأمين أي تمويل بحلول نهاية فبراير 

 أن نذكر أن تمويل منظمة أنهار الحالي قد قدمته منظمة الصحة العالمية واليونيسيف للخدمات الصحية في سورتوني.

 

 لألشخاص المحتاجين في سورتونيمساعدات المياه والمرافق الصحية 

  

حافظت منظمة أوكسفام األمريكية غير الحكومية وبرنامج المياه وإصحاح البيئة الحكومي على إمدادات المياه في 

، حافظت 2017ديسمبر  21و 15نازح. وفي المدة ما بين  21,600سورتوني التي استفاد منها ما يقدر بنحو 

لتر من المياه، أي ما  285,000واإلصحاح الحكومي على إمدادات يومية قدرها  أوكسفام أميركا وبرنامج المياه

لترات في اليوم  10لتر للشخص الواحد في اليوم، وهي في حدود الحد األدنى لمعيار سفير الذي يبلغ  13.2يعادل 

لتر للفرد في  15.5لتر يومياً )أي ما يعادل  335,000 –للشخص الواحد وهذا أقل مما كان يجرى توفيره سابقاً 

تعطل البئر التي يديرها البرنامج. وتجري عملية كلورة المياه، اليوم وهو أيضاً ضمن معيار سفير(، ويعود ذلك إلى 

 .ورصد العملية بصورة منتظمة

 

وتقدم منظمة أوكسفام أمريكا أيضاً المساعدات في مجال المرافق الصحية، بما في ذلك رصد المراحيض؛ وتعزيز 

 متضمنة حمالت التنظيف؛ وجمع القمامة. -فة النظا

 

 

 

 ()مليار دوالر 2017 - 2004المتطلبات مقارنة بالتمويل في المدة بين 

 (دوالر ون)ملي 2017االستجابة اإلنسانية لعام مساهمات الجهات المانحة في خطة 

إسبانيا  -منظمة أطباء بال حدود 
تدريجيًا من نسحاب االبصدد 

سورتوني، بوالية شمال 
دارفور، نسبة لتحسن الوضع 

 الصحي

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 (2017تدريس الممارسات الجيدة لغسل اليدين )بالن إنترناشونال، 

 

 

 طفل الوصول إلى األماكن الصديقة لألطفال في سورتوني كل أسبوع 3,800يمكن ألكثر من 

 

تقوم المنظمة غير الحكومية الوطنية المعروفة باسم جمعية كبكابية الخيرية ألصحاب الحيازات الصغيرة بتشغيل 

وتضطلع بأنشطة تتعلق بحماية األطفال في نوبتين  -بدعم من اليونيسف  -ورتوني صديقة لألطفال في س أماكنخمسة 

 .طفل من هذه الدورة أسبوعياً  3,800كل يوم. ويستفيد ما يصل إلى 

 

ية إلى هذه المرافق الصحية العاملة، فإن ئوعلى الرغم من وجود إمدادات منتظمة من األدوية من وزارة الصحة الوال

الجنينة إلى فورو برنقا ومن فورو برنقا إلى هذه المرافق الصحية الفعلية ال يزال يشكل تحدياً بسبب  نقل اإلمدادات من

 ارتفاع التكاليف.

 

تستجيب بالن إنترناشيونال الحتياجات المياه والمرافق والنظافة الصحية في معسكرات 
 النازحين في والية شمال دارفور

 

قدمت منظمة "بالن إنترناشيونال" الدولية غير 

الحكومية خدمات المياه والمرافق والنظافة الصحية في 

معسكر زمزم ومعسكر طويال في والية شمال دارفور 

استجابة لتفشي اإلسهال المائي الحاد. وسوف ينتهي 

الذي استمر ألربعة أشهر والذي تموله المشروع 

 2018في فبراير  -المنظمة الدولية للهجرة 

. 

 43وتشمل األنشطة معالجة المياه بالكلور يومياً في 

في الطويلة( مع  23في زمزم و 20مصدراً للمياه )

دمها برنامج المياه والمرافق إمدادات الكلور التي يق

 .الصحية الحكومي. كما تتواصل أنشطة المراقبة في مواقع المشروعين

ويقوم أعضاء لجنة الصحة المجتمعية المدربين بتنفيذ عدد من األنشطة في معسكرات النازحين، بما في ذلك حمالت 

ة المياه المنزلية؛ وحمالت التنظيف وجمع زيارات النظافة المنزلية؛ وتنظيف أوعية السوائل )الجركانات(؛ معالج

القمامة؛ وتدريب قادة المجتمعات المحلية، وروابط اآلباء والمعلمين، واللجان والشبكات المجتمعية المعنية بحماية 

 الطفل بشأن تعزيز النظافة الصحية.

 

 انمليون جنيه استرليني للسود 71.5المساعدات اإلنسانية للمملكة المتحدة ترتفع إلى 
 

السوداني بمساهمات متعددة السنوات للصندوق اإلنساني  2017عام توجت إدارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة 

مليون دوالر أمريكي( لمفوضية األمم المتحدة لشئون  96.2مليون جنيه استرليني )حوالي  71.5قيمتها  بلغت

 .الالجئين ولبرنامج الغذاء العالمي لمساعدة المحتاجين في السودان

 

مليون  42.1مليون جنيه استرليني ) 31.5وحصل صندوق السودان اإلنساني على مساهمة متعددة السنوات بقيمة 

الر أمريكي( لمساعدة المجتمع اإلنساني في السودان على توفير الدعم المنقذ للحياة لماليين األشخاص المحتاجين دو

نقصاً كبيراً في التمويل المطلوب  2017ديسمبر. وقد شهد عام  20صدر في  بيان صحفيللمساعدات، وذلك وفقاً ل

لتلبية االحتياجات اإلنسانية في السودان، مما يجعل االستجابة لحاالت الطوارئ الجديدة صعبة ويعرض حياة 

 804البالغة  للسودان 2017األشخاص للخطر. هذا التبرع من المملكة المتحدة يعزز خطة االستجابة اإلنسانية لعام 

 .في المائة 55مليون دوالر أمريكي، والتي تختم العام حالياً بنقص في التمويل بنسبة 

ستنتهي أنشطة بالن 
للمياه والمرافق إنترناشيونال 

الصحية في معسكري طويلة 
 2018وزمزم في فبراير 

تساهم إدارة التنمية الدولية 
 31.5)المملكة المتحدة( بمبلغ 

مليون جنيه إسترليني للصندوق 
 اإلنساني السوداني

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UN_UK_Joint_Press_Release_20_Dec_2017_EN.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UN_UK_Joint_Press_Release_20_Dec_2017_EN.pdf
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، بوالية النيل 2زيارة إدارة التنمية الدولية )المملكة المتحدة( إلى معسكر ر ديس 

 (2017األبيض )مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين، 

 

تلقت مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين مساهمة 

مليون جنيه استرليني  7.5متعددة السنوات بمبلغ 

مليون دوالر( لالستجابة لالحتياجات الملحة  9.9)

لالجئين من دولة جنوب السودان في السودان، بما في 

 2018ذلك تلك التي يتوقع وصولها بين عامي 

ديسمبر.  21صدر في  بيان صحفي، وفقاً ل2020و

وستستخدم مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين 

األموال الالزمة لتقديم المساعدات المنقذة للحياة لتلبية 

 االحتياجات الحيوية لالجئين من دولة جنوب

السودان، فضال عن المجتمعات المضيفة في واليات 

يات النيل األبيض، وغرب وجنوب كردفان، ووال

دارفور. وستقدم المساعدات في مجال شرق وجنوب 

ون الالجئين الحماية والمياه والمرافق الصحية، واألنشطة التعليمية. وستتيح هذه األموال لمفوضية األمم المتحدة لشئ

  شراء مواد غير غذائية مثل البطانيات وحصائر النوم وأدوات الطهي. أيضاً 

 

مليون دوالر( لمواصلة  43.7مليون جنيه استرليني ) 32.5تلقى برنامج الغذاء العالمي مساهمة لمدة سنتين تبلغ 

صدر في  بيان صحفيلسنوات عديدة، وفقاً لتقديم الدعم إلى النازحين في دارفور الذين لم يحصلوا على الغذاء بانتظام 

ديسمبر. وستسمح هذه المساهمة لبرنامج الغذاء العالمي أيضاً بتوسيع قدرته على توفير النقد أو القسائم حتى  72

كن األشخاص من شراء المواد الغذائية األساسية وغيرها من الضروريات. إن توفير النقد أو القسائم يخول يتم

المحلية واألسواق. وستتلقى دائرة األمم  عماللألشخاص حرية اختيار ما هم أكثر حاجة له، ويمكن أن يولد الدخل لأل

لخدمة التي يديرها برنامج الغذاء العالمي للمجتمع وهي ا -المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدات اإلنسانية 

 .حاجة إليه من خالل هذا التبرع هي فيستتلقى تمويالً  –اإلنساني ومجتمعات المانحين والدبلوماسيين 

 

شبكة  -زيادة غير معهودة في أسعار الذرة الرفيعة والدخن خالل موسم الحصاد الرئيسي 

 اإلنذار المبكر بالمجاعة
 

في األسعار بالنسبة للذرة الرفيعة والدخن في العديد من األسواق الرئيسية غير معهودة في نوفمبر دات لوحظت زيا

. ويحدث يث لها في مجال األمن الغذائي في السودانآخر تحدفي السودان، وقد أفادت بذلك شبكة اإلنذار بالمجاعة في 

ذلك في الوقت الذي تبدأ فيه األسعار عادة في االنخفاض مع بدء وصول المحاصيل المحصودة إلى األسواق، وفقاً 

 لشبكة اإلنذار المبكر بالمخاطر، وهي واحدة من الجهات الرائدة في مجال اإلنذار المبكر والتحليل بشأن انعدام األمن

 .الغذائي

المائة بين أكتوبر  في 40و 10وقد ارتفعت أسعار الذرة الرفيعة والدخن بشكل غير طبيعي بنسبة تتراوح بين 

. وتشير التقارير الميدانية التي حصلت عليها شبكة اإلنذار المبكر إلى أن بعض هذه الزيادات قد 2017ونوفمبر 

تعزى إلى تأخيرات طفيفة في المحاصيل هذا العام مقترنة بالتحوالت في المساحة المزروعة لمحاصيل الحبوب مقابل 

ه األخيرة عن ضعف ما كانت عليه في نفس الوقت من العام الماضي. وتشير محاصيل نقدية، مع ارتفاع أسعار هذ

التقارير الميدانية كذلك إلى أن المزارعين يحصلون حالياً على دخل نقدي كاف من بيع المحاصيل النقدية يسمح لهم 

ستويات أسعار الذرة باالحتفاظ بالحبوب وبيعها في وقت الحق من السنة بأسعار أكثر فائدة. وبصفة عامة، ارتفعت م

في  50وفي المائة في المتوسط عن المدة نفسها من العام الماضي،  55و 25والدخن في نوفمبر بنسبة تتراوح بين 

في المائة أعلى من متوسط الخمس سنوات للذرة الرفيعة والدخن، على التوالي وفقاً لما أورته شبكة  80المائة و

 .اإلنذار بالمجاعة

برنامج الغذاء العالمي  یتلق
مساهمة مدتها سنتان بمبلغ 

إسترليني  يهجن يونمل 32.5
لمواصلة مساعدة النازحين في 

 يحصلوادارفور من الذين لم 
الغذاء لسنوات  یبانتظام عل

 يدةعد

ارتفعت أسعار الذرة الرفيعة 
 10والدخن بنسبة تتراوح بين 

في المائة بين أكتوبر  40و
 2017ونوفمبر 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
https://reliefweb.int/report/sudan/unhcr-welcomes-britain-s-support-south-sudanese-refugees-sudan-enar
https://reliefweb.int/report/sudan/unhcr-welcomes-britain-s-support-south-sudanese-refugees-sudan-enar
http://www.wfp.org/news/news-release/dfid-and-wfp-sign-multi-year-agreement-change-lives-sudan
http://www.wfp.org/news/news-release/dfid-and-wfp-sign-multi-year-agreement-change-lives-sudan
http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/SD_FSOU_2017_12_final_1.pdf


      6| نشرة السودان اإلنسانية
  
 

 
 
 
 

www.unocha.org/sudan | www.unocha.org | ochasudan_feedback@un.org | Facebook: UNOCHASudan | Twitter: @UNOCHA_Sudan  

 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقرير هذا اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب أعد

 الذرة الرفيعة هي محصول أساسي في السودان )منظمة األغذية والزراعة، األرشيف(

كما استمرت أسعار القمح 

المنتج محلياً في الزيادة بسبب 

العوامل الموسمية في معظم 

ماضي، األسواق منذ سبتمبر ال

، 2017وبين أكتوبر ونوفمبر 

إلى  5حيث ارتفعت بنسبة 

في المائة في معظم  10

األسواق في السودان. وتعكس 

هذه الزيادة االتجاه المعهود 

في نهاية الموسم، عندما تكون 

إمدادات السوق والمخزونات 

األسرية في أدنى مستوياتها. 

، كانت 2017وفي نوفمبر 

أسعار القمح المحلية في 

في المائة  75في المائة مما كانت عليه في نفس المدة من العام الماضي، وهي أعلى بنسبة  40لمتوسط أعلى بنسبة ا

 .من متوسط السنوات الخمس األخيرة. وفقاً لما أورته شبكة اإلنذار بالمجاعة

 

مة السودان تعتزم ديسمبر الماضي إن حكو 28وقال وزير الدولة للمالية مجدي حسن ياسين لوسائل اإلعالم في 

التي ستدخل حيز التنفيذ في بداية يناير المقبل، وستترك  2018خفض دعم القمح بالكامل في إطار ميزانيتها لعام 

واردات القمح للقطاع الخاص. وستشتري الحكومة القمح المنتج محلياً "بأسعار تشجيعية". ووفقاً "لياسين"، استورد 

  طن متري. 445 000، في حين بلغ إنتاج القمح المحلي 2017ح في عام مليون طن متري من القم 2السودان 

 

ووفقاً لشبكة اإلنذار المبكر، فإن الذرة الرفيعة والدخن والقمح هي أهم السلع الغذائية في شمال السودان. والذرة 

. والدخن هو الغذاء الرفيعة هي الغذاء األساسي لغالبية األسر الفقيرة في المناطق الوسطى والشرقية من السودان

الرئيسي لغالبية األسر في واليات دارفور وبعض أجزاء من كردفان في غرب السودان. وغالباً ما يستخدم القمح 

وقالت شبكة اإلنذار المبكر بالمخاطر أن  كبديل في جميع أنحاء شمال السودان، ولكنه غذاء أساسي للواليات الشمالية.

. وقد اكتمل حصاد 2018الجارية منذ أكتوبر من المرجح أن تستمر في يناير  محاصيل موسم المحاصيل الرئيسية

المحاصيل النقدية )السمسم والفول السوداني(، في حين أن محاصيل الذرة والقطن في القطاع المروي والمطري ال 

واألغذية، التي أجريت  تزال جارية. وتشير النتائج األولية للبعثة المشتركة بين الوكاالت المعنية بتقييم المحاصيل

، إلى أن متوسط الحصاد فوق المتوسط في معظم مناطق السودان، 2017خالل المدة من نوفمبر إلى ديسمبر 

باستثناء كسال واألجزاء الشمالية من القضارف وشمال دارفور ومنطقة كردفان، حيث كان معدل هطول األمطار 

 .2017أو الطويلة بين يونيو وسبتمبر التراكمي دون مستوى نوبات الجفاف العادية و / 

 

طن متري من الغذاء من  390,000بشراء إمدادات بلغت  2017قام برنامج الغذاء العالمي في عام 

 السوق المحلية

 

بشراء إمدادات من الذرة الرفيعة من السودان أكثر من أي وقت مضى  2017برنامج الغذاء العالمي في عام قام 

طن متري من الذرة الستخدامها في البالد، فضالً عن توفير الذرة لعمليات برنامج الغذاء العالمي  390,000بلغت 

ول عملية شراء للذرة الرفيعة من البنك الزراعي اإلقليمية. وبرنامج الغذاء العالمي في المرحلة النهائية من أ

السوداني، باإلضافة إلى اتفاقية شراكة استراتيجية محتملة مع احتياطي الحبوب االستراتيجي، وكالهما يدعم 

المزارعين السودانيين المحليين ويعزز االقتصاد الوطني. وتظهر هذه الزيادة الكبيرة في الحبوب المشتراة محلياً قدرة 

 .مكانية السودان على أن يصبح مركزاً غذائياً للمنطقةوإ

 

 

 

هي الغذاء  الذرة الرفيعة
األساسي لغالبية األسر الفقيرة 

في المناطق الوسطى والشرقية 
 من السودان

قام برنامج الغذاء العالمي في 
بشراء إمدادات  2017عام 

طن متري  390,000بلغت 
من الذرة الرفيعة من السوق 

 المحلية

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org

