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أوتشا     

 )2014 -االمم المتحدة ( الشمال) في مزرعتھ بالنیل األزرق إلىمزارع (

 في ھذا العدد                           
 

 1ص. فوق المتوسط في السودان توقع معدل حصاد 

 2ص. استمرارانخفاض أسعار الحبوب في األسواق 

 3ص.  زرقمعدالت سوء التغذیة في والیة النیل االانخفاض موسمي في 

 4ص. مشاریع جدیدة لقطاع المیاه والتغذیة في شرق السودان 

  أبرز التطورات  
توقع معدل   :وفقاً لنظام اإلنذار المبكر بالمجاعة •

حصاد محاصیل فوق المتوسط في موسم 
2016-2017.  

ً لتقاریر نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة، • فقد  وفقا
في  25و 5والدخن بنسبة  ،انخفضت أسعار الذرة

مع توقع  المائة في المدة بین أغسطس وسبتمبر،
سعار تلك أحدوث المزید من االنخفاض في 

 .المحاصیل
الغذائي في  لألمناألمانة الفنیة  أشارت تقاریر •

تحسن في أوضاع التغذیة في والیة  إلىالسودان 
 .النیل األزرق

ستقوم الوكالة االیطالیة للتعاون التنموي بتمویل  •
تحسین  إلىمشروعین في شرق السودان یھدفان 

المیاه والمرافق الصحیة، والوقایة من وضع 
 .سوء التغذیة

 

 2016یة لعام نسانمن خطة االستجابة اإل أرقام

 
 ملیون 3.2نحو 

 
 

 ملیون 2.6نحو 
 
 

 ملیون  2.1

 النازحون في السودان 
 )2015دیسمبر (حتى 

 
 النازحون في دارفور

 ) 2015(حتى دیسمبر  
 

 عدد المصابین بسوء التغذیة 
             الحاد الشامل 

 
 
 
 
 

261,800          

الالجئ���ون م���ن دول���ة جن���وب 
منذ   ودانـــودان في الســـالس
 2013مبر، ــ������������������ـدیس 15

مفوض�یة المس�جلون م�ن قب�ل (
األم���������م المتح���������دة لش���������ئون 

 31حت�����������ى  – الالجئ�����������ین)
 2016أكتوبر

 
 
 
 

139,580 

 من جنسیات أخرىالالجئون 
مفوض�یة المسجلون م�ن قب�ل (

األم��������م المتح���������دة لش���������ئون 
 31حت����������ى  – الالجئ����������ین)

 )2016أكتوبر
 

 التمویل 

 )دوالر أمریكي( ملیون 427
 2016جرى استالمھا في عام 

 
  

    
     

 في المائة  43.5
 اجمالي التمویل المستلم

  
 

     
 

المبكر بالمجاعة: ستبدأ أوضاع األمن الغذائي بالتحسن في  نذارنظام اإل
  معظم المناطق بسبب توقع معدالت حصاد فوق المتوسط

  
أنھ من  إلىالمبكر بالمجاعة حول أوضاع األمن الغذائي في السودان  نذارعن نظام اإل صادرجدید  تقریریشیر 

التقلیل بشكل كبیر من عدد  إلى، والذي یبدأ في أكتوبر / نوفمبر  2017 – 2016المتوقع أن یؤدي موسم حصاد 
، یعادل الذین یواجھون مستوى األزمة أو ما فوق ذلك من مستویات انعدام األمن الغذائي (مستوى األزمة شخاصاأل

 من مراحل التصنیف المتكامل ألوضاع األمن الغذائي).   3المرحلة 
 

أفرادھا، ومن ثم  الستھالك األسركمیة الطعام الذي تنتجھ المبكر بالمجاعة، فإن الزیادة في  نذارووفقاً لتقریر نظام اإل
االنخفاض في أسعار المواد الغذائیة األساسیة، وتحسین فرص العمل في موسم الحصاد، وزیادة إنتاجیة الثروة 

من  1المرحلة  ( تحسین فرص الحصول على الغذاء، وإلى الحد األدنى إلىالحیوانیة ینبغي أن تؤدي كلھا بالضرورة 
من مستویات األمن الغذائي  2المستوى الحرج (المرحلة  إلىلغذائي) أو مراحل التصنیف المتكامل لمراحل االمن ا

المبكر بالمجاعة بتوفیر لمحة عامة للتوقعات حول  نذارویقوم نظام اإل .حسب التصنیف المذكور) في معظم المناطق
الزراعیة على  واألوضاع ،من الغذائي في جمیع أنحاء السودان، مبنیة على تحلیل أوضاع األمن الغذائياألأوضاع 

 خرى التي تؤثر على األمن الغذائي.األالمستوى القومي، وكذلك تحلیل الدالئل المناخیة، والعوامل 
 

ً ومع ذلك  ضافیة، وحاالت النزوح اإلعدم استتباب األمنو ،النزاعات سببت یتواصلسنظام اإلنذار المبكر ل ، ووفقا
من راحل التصنیف المتكامل لمراحل األ، من م3زمة (المرحلة مستوى األ حدوثباعتبارھا العوامل التي تحفز 

والنیل األزرق، وفي  ،أمن غذائي حاد في أجزاء من والیتي جنوب كردفاناستتباب  حالة عدم في وقوعالغذائي) 
أما في مناطق النزاعات، فمن المرجح أن  .2017ومایو 2016دارفور في المدة بین أكتوبر  منطقة جبل مرة في

ذات الوقت انخفاض االنتاج على مستوى األسرة، وفي  إلىة یلزراعاى األراضي إلصول وتؤدي محدودیة فرص ال
والیتي في أجزاء من حدوث معدالت انتاج دون المتوسط  إلىالجفاف في شھر سبتمبر  تمددؤدي یمن المرجح أن 

في العدید من المناطق خالل وقد كانت معدالت ھطول األمطار أعلى من المتوسط  وشمال دارفور. ،جنوب كردفان
سبتمبر)، مما أدى إلى امكانیة حدوث معدالت حصاد جید، وكذلك   - (یونیو  2016مطار في عام معظم موسم األ

تجدد المراعي في  إلى، و 2017 – 2016فرص حدوث معدالت حصاد فوق المتوسط  في موسم إنتاج ترجیح 
 .السودان

 
 

 2017مایو  –، فبرایر  2017ینایر  – 2016وضاع األمن الغذائي، نوفمبر اللمحة العامة أل
 نذار المبكر بالمجاعةالمصدر: نظام اإل

النسخة  األمن الغذائيلتصنیف المتكامل لمراحل ا
 الثانیة: أوضاع األمن الغذائي الحادة:

 و الطبیعيالحد األدنى أ �
 المستوى الحرج (المرحلة الثانیة) �
 مستوى األزمة (المرحلة الثالثة) �
 )لطوارئ (المرحلة الرابعةا �
ل �  مجاعةا
 أن یكون بواحدة  حتركیز النازحین من المرج �

 المراحلھذه من     
 حالیة او الیة نساناإل مساعداتالدون من أسوأ ! 
 مخطط لھاال   

من الغذائي في معسكرات النازحین من حالة األوضع 
دون من تدھور بدرجة واحدة من التصنیف یالمرجح أن 

 مخطط لھاالو حالیة أالیة نساناإلمساعدات ال
 

http://www.fews.net/east-africa/sudan/food-security-outlook/october-2016
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 عواصم ثالث من والیات دارفور سعار رمزیة للدخن فيأ
 نظام معلومات أسواق الغذاء والزراعة في السودانالمصدر: 

 

 
 
 أسعار الذرة والدخن في معظم األسواق انخفاض ستمرارا
 

ار إلى انخفاض أسع 2017 - 2016للعام  مبشرالمبكر بالمجاعة، سیقود موسم الحصاد ال نذاروفقاً لتقریر نظام اإل
والدخن قد   ،جدیر بالذكر، أن أسعار الذرة مناطق اإلنتاج الرئیسیة. والدخن) في أسواق ،الحبوب المنتجة محلیا (الذرة

وسبتمبر ومن المرجح أن یحدث المزید من  ،في المائة على التوالي بین شھري أغسطس 25و  5انخفضت بنسبة 
الغذائیة السعر ھذا، اال ان األسعار الراھنة للمواد  مؤشر انخفاضوعلى الرغم من  االنخفاض في اسعار المحصولین.

 .األساسیة في العدید من األسواق ال تزال أعلى من المتوسط 
  

ھي  وتعتبر الذرة .األغذیة األساسیة الثالثة الرئیسیة في السودان ھي تعتبرجدیر بالذكر، ان الذرة، والقمح، والدخن 
والوالیات  ،الذین یعیشون في السودان، ما عدا المناطق الشمالیة (نھر النیل شخاصالغذاء الرئیسي لمعظم األ

 .الدخن فھو الغذاء الرئیسي المفضل في دارفور الشمالیة) حیث یعتبر القمح ھو األكثر انتشاراً. أما
  

ً آخذة وفي الوقت نفسھ، تظل الكمیات المعروضة في األ ً  التناقص، وفي سواق من القمح المنتج محلیا للتحدیث وفقا
، یعتبر الغذاء والزراعة في السودان أسواقعن نظام معلومات  2016الصادر في شھر أكتوبر  الشھري لحالة السوق

الغذاء والزراعة في السودان بدعم من األمانة الفنیة ویقوم نظام معلومات . السبب في ارتفاع أسعار القمحھو ذلك 
المبكر بالمجاعة بجمع أسعار المحاصیل، والثروة الحیوانیة، والمنتجات  نذارونظام اإل ،لألمن الغذائي في السودان

نترنت والحیوانیة من األسواق الرئیسیة على أساس أسبوعي. ویقوم النظام عبر أحد المواقع على شبكة اإل ،البستانیة
 .سواقاألمراقبي مجموعة من باستخدام منھجیة قیاسیة لجمع البیانات من شبكة قومیة من 

 
والتغذیة  الخاص بوالیة النیل األزرق، والصادر عن  ،من الغذائيوضاع األأحول  2016ووفقاً لتحدیث شھر أكتوبر 

فقد انخفضت أسعار البیع بالتجزئة لمحصول الذرة في الدمازین وضاع األمن الغذائي في السودان، مانة الفنیة ألاأل
مانة الفنیة ألوضاع وتعتبر األ صاد الحالي للمحاصیل النقدیة.مقارنة مع أسعار شھر سبتمبر، نتیجة لحلول موسم الح

األمن الغذائي في السودان ھیئة وزاریة مشتركة بین وزارة الزراعة والغابات، وقسم التغذیة في وزارة الصحة، 
 .ووزارة الثروة الحیوانیة والسمكیة والمراعي، ووزارة الموارد المائیة والري

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

دخالھا إصابة بسوء التغذیة التي یجري حاالت اإلانخفاض موسمي في 
 للمراكز العالجیة 

 
 ً األمن الغذائي فیما یختص بوالیة النیل األزرق، فقد تحسن الوضع التغذوي  ألوضاعتقریر األمانة الفنیة  لتحدیث وفقا

 نتائج عملیة رصد مرض سوء التغذیة الحاد إلى في الوالیة في شھر سبتمبر مقارنة مع شھر أغسطس، وذلك  استناداً 
 27.6خروج بنسبة وال دخولالوخیم بین األطفال دون سن الخامسة من العمر. ویعزى ذلك إلى انخفاض في حاالت ال

 .في المائة على التوالي مقارنة بأرقام شھر أغسطس 35.7و 
 

ً لقطاع ا ، في بسوء التغذیة الحاد الوخیم لمصابینلمرضى اللمراكز ل دخوللتغذیة، ھناك انخفاض في حاالت الووفقا
منذ الذروة  ابین بالمرضلألطفال المص دخولالت الااتساق مع االتجاھات الموسمیة المعتادة، مع انخفاض تدریجي لح

 زرق).بفقر التغذیة في والیة النیل األ صابةدارة المجتمعیة لحاالت اإلاإل التي سجلت في شھر یونیو (قاعدة بیانات
للمراكز العالجیة  بسبب االنخفاض الموسمي في  دخولحاالت الووفقاُ لألمانة، فمن المرجح أن یكون االنخفاض في 

نذار المبكر ام اإلــــــــوفقاً لنظ
نخفضت أسعار ا بالمجاعة،

 25و  5بة ـــبنس الذرة والدخن
أغسطس في المائة بین شھري 

ح أن ـــــومن المرج وسبتمبر،
یكون ھناك المــــــــزید من 

عار ــــساالنخــــــــــــفاض في أ
 المحصولین

 

وفقاً لألمانة الفنیة ألوضاع 
األمن الغذائي فقد انخفضت 
في  أسعار البیع بالتجزئة للذرة

والیة النیل ب سوق الدمازین
في المائة  15.7األزرق بنسبة 

  أكتوبر شھر في
 
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
http://farmers.sd/Files/SMMU_104_-_Sept._201610232016_104247_AM.pdf
http://farmers.sd/Files/SMMU_104_-_Sept._201610232016_104247_AM.pdf
http://farmers.sd/Files/SMMU_104_-_Sept._201610232016_104247_AM.pdf
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 2016عدد حاالت االصابة بالمالریا، والدسنتاریا، والتیفوئید في والیة النیل االزرق في 
 مراض الوبائیة بوالیة النیل االزرقالصحة، قسم األ وزارةالمصدر: 

 

تحسین  إلىوقد أدى موسم الحصاد الحالي  (اإلسھاالت والحمى)، وكذلك بدایة موسم الحصاد. ھذا،أمراض الطفولة 
وتحسین استھالك الغذاء، خاصة بین  ،القدرة الشرائیة لألسر، وكذلك النخفاض في أسعار المواد الغذائیة األساسیة

زارة الصحة الوالئیة بدعم من الشركاء في یستمر قسم التغذیة بوو .كثر عرضة للمخاطروالفئات األ ،األسر الریفیة
 .وبرامج التغذیة العالجیة للمرضى الخارجیین ،تقدیم خدمات التغذیة العالجیة من خالل مراكز تحقیق االستقرار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ً من النازحین والمقیمین في والیة  105,000، یوجد ھناك عدد  2016یة لعام نسانللمحة العامة لالحتیاجات اإل وفقا
 .النیل األزرق الذین ھم في حاجة إلى المساعدات اإلنسانیة

 
 مصابین خفاض كبیر في عدد الحاالت المسجلة للوعالوة على ذلك، ووفقاً لمنظمة الصحة العالمیة، فقد كان ھناك ان

في  52.3و 18و 48كتوبر في جمیع انحاء والیة النیل األزرق بنسبة أبالمالریا، والدوسنتاریا، والتیفوئید في شھر 
ة البیئة، مقارنةً بالوضع الصحي ت الظروف صحتحسن المائة على التوالي، مقارنةً مع أرقام  شھر سبتمبر. ھذا، وقد

وجفاف برك المیاه  ،الذي مثل تحدیاً خالل األشھر الثالثة الماضیة. وتعزى ھذه االنخفاضات إلى انتھاء موسم األمطار
الراكدة. وباإلضافة إلى ذلك، فقد جرى القیام بتدخالت مكثفة، بما في ذلك أنشطة مكافحة النواقل، وذلك لتحسین 

 والمالریا. ،اإلسھال المائي الحادوكمیة المیاه في استجابة للتصدي لحاالت  ،نوعیة
 

ً  وشركائھا وتستمر وزارة الصحة الوالئیة ، بما في ذلك وكاالت المعونة الوطنیة والدولیة، في القیام  بحمالت حالیا
التوعیة وتوفیر إمكانیة الحصول الفوري على العالج المناسب، مما یؤدي إلى خفض عدد حاالت االصابة باإلسھال 

مسح شامل لمعرفة حالة انتشار المالریا  جراءأیضا إل ومنظمة الصحة العالمیة ،د كل من الوزارةوتستع المائي. 
وسیوفر ھذا المسح بیانات خط األساس التي یمكن أن تساعد في مكافحة  خالل األسبوع األول من شھر نوفمبر.

كلورة ب من نھر النیل األزرق، وعملیة شرالمالریا ونواقلھا. أما فیما یتعلق بإمكانیة الحصول على المیاه الصالحة لل
والطمي  ،، فھي اآلن أكثر فعالیة نظراً النخفاض نسبة عكورة میاه النھرعلى مستوى األسرةلمیاه المجلوبة من النھر ا

من األ ألوضاعتقریر األمانة الفنیة  ، كما اشارالمیاهانخفاض تكلفة تنقیة  إلىقاد  األمر الذيبعد انتھاء موسم األمطار. 
  الغذائي.

 

استمرار انخفاض معدالت 
ل المرضى المصابین ودخ

بسوء التغذیة الحاد الوخیم  
ً  للمراكز العالجیة  وذلك تمشیا

مع االتجاھات الموسمیة، مع 
في انخفاض تدریجي حدوث 

ألطفال ال ودخعدد حاالت 
منذ الذروة  المصابین بالمرض

 یونیوشھر  في التي سجلت

 2016في والیة النیل االزرق في للمراكز وخروج حاالت سوء التغذیة الحاد الوخیم  دخول
 الوبائیة بوالیة النیل االزرق مراضالصحة، قسم األ وزارةالمصدر: 

 ل ودخ
 وخروج 

 

  مالریا 
 دسنتاریا 
 تیفوئید 

 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

والتغذیة في شرق  ،تمویل جدید لتحسین أوضاع المیاه والمرافق الصحیة
 السودان

 
 1.3 هجمالي قدرإأنھا بصدد تمویل مشروعین في شرق السودان بمبلغ  أعلنت الوكالة اإلیطالیة للتعاون التنموي

بھدف تحسین خدمات المیاه والمرافق الصحیة والنظافة في والیة  مریكي)أدوالر  ملیون 1.45ملیون یورو (حوالي 
 .والوقایة من سوء التغذیة في والیة البحر األحمر ،وكذلك العالج ،كسال

 
 ً یة للعام نسانخطة االستجابة اإل لواردة فياقوم بمراقبة المساھمات المالیة تي تلدائرة التتبع المالي للسودان ال ووفقا

% من التمویل المطلوب 14، لم یحظى قطاع المیاه والمرافق الصحیة والنظافة سوى ب الخاصة بالسودان 2016
 891,000یورو ( 800,000ففي والیة كسال، سیقوم المشروع الذي تبلغ  تكلفتھ . وذلك حتى السادس من نوفمبر

وسیمكن المشروع من  وإدارة النفایات.  ،عام واحد بمعالجة الحاجة الشدیدة لخدمات المیاهدوالر أمریكي)، ولمدة 
وخشم القربة. ومن أجل  ،وأنظمة إدارة جمع النفایات في مدن كسال ،الحصول المستدام على البنیة التحتیة للمیاه

إدارة ھذه األنشطة. وسیجري تنفیذ  ضمان استدامة المشروع، سیجري القیام بعملیة  تدریب المجتمعات المحلیة على
وھیئة میاه الوالیة، وكذلك  ،المیاه واالصحاح البیئي الحكومي بالنسبة لوالیة كسال برنامجالمشروع بالتنسیق مع 

 .الشركاء الوطنیین
 

 ً ومن  ،التنمیة نقصوالیة كسال من سنوات من  فقد عانتلبیان صحفي صادر عن المنظمة الدولیة للھجرة،  ووفقا
ً  أحدثو ،وقد أثر ذلك بشدة على وسائل عیش المجتمعات المحلیة في المنطقة. البنیة التحتیة محدودیة  على ضغطا

 .الموارد الشحیحة أصال
 

 ً  ،بیئیة مثل المیاهاللبرنامج األمم المتحدة للبیئة، تعتبر كسال منطقة مناخیة قاحلة أو شبھ قاحلة تكون بھا الموارد  ووفقا
أما موارد المیاه فھي شحیحة في المنطقة بسبب معدالت سقوط  ومتباینة في جمیع أنحاء الوالیة.  ةمحدود ،والمراعي

حلة في منطقة األمطار المنخفضة، والمتذبذبة، باإلضافة إلى نقص المیاه الجوفیة، فیما عدا طبقات المیاه الجوفیة الض
الذي فاقمھ قلة األراضي الصالحة للرعي في  في المراعي بسبب الرعي الجائر للماشیة . وھناك شح حوض القاش

 .والجنوبیة الشرقیة من والیة كسال ،جزاء الشمالیةاألوشبھ الجبلیة في  ،المناطق الصخریة
 

 سوء التغذیة في والیة البحر األحمر ومكافحة مشروع لمنع
 

 یورو 500,000بمبلغ   یسیفالیون بمنح األحمر، فستقوم الوكالة االیطالیة للتعاون التنموي أما في والیة البحر
ستھدف سوء التغذیة، الذي یمنع ومكافحة لة أمریكي) لتنفیذ مشروع مدتھ سنة واحدة في الوالی دوالر 549,30(

سنوات من العمر، وكذلك النساء الحوامل والمرضعات.  جدیر بالذكر، أن قطاع التغذیة لم  5األطفال دون سن 
یة نسانخطة االستجابة اإل نوفمبر، حسب 6من التمویل المطلوب حتى تاریخ فقط في المائة  27یحصل سوى على 

 .الخاصة بالسودان 2016للعام 
 
ً كسال بواحدة من والیة تتمیز و للمسح القومي حسب الطریقة المكانیة  أعلى معدالت سوء التغذیة في البالد. ووفقا

ت بھا معدال التي، ھناك بعض المحلیات في الوالیة 2013الذي أجري في السودان في عام  البسیطة ألخذ العینات
وتشیر . في المائة  37.4ومحلیة عقیق  ،في المائة 46.7عالیة من سوء التغذیة الحاد الوخیم  مثل محلیة طوكر 

في المائة، فوق عتبة  16.3الدراسة أیضا إلى أن مستویات انتشار سوء التغذیة الحاد الوخیم في السودان تبلغ 
، یعاني كل عام أكثر 2016یة للعام نسانلعامة لالحتیاجات اإلفي المائة. ووفقاً للمحة ا 15الطوارئ التي تقدر بنسبة 
 .سنوات من فقر حاد في التغذیة 5من ملیون طفل تحت سن 

انخفاض نسبة حاالت االصابة 
 ،الدوسنتاریاوالمالریا، ب

والتیفوئید في والیة النیل 
و  18و  48األزرق بنسبة 

 شھر  في المائة في  52.3
 أكتوبر

اعلنت الوكالة االیطالیة للتعاون 
التنموي انھا بصدد تمویل 

السودان مشروعین في شرق 
ملیون  1.3بمبلغ اجمالي  

ملیون دوالر  1.45یورو (نحو 
أمریكي) بھدف تحسین حالة 

المیاه والمرافق الصحیة 
والنظافة والوقایة من سوء 

 التغذیة
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